




ولنا كلمة
ارتبط اســم الكويت الدولة والكويت الشــعب بالنجاح الذي بلغ حّد اإلبداع 
فــي التنظيم واســتضافة المناســبات، حتــى أصبح المراقــب يبحث عن 
الجديــد فــي هذا التميز، وهو ما تجســد بكل »حنكــة« و »حب« في أهم 

حدثين شــهدتهما المنطقة خالل الفترة الماضية.

ففــي مطلــع ديســمبر نجحــت الكويــت في عقــد قمــة مجلــس التعاون 
الثامنــة والثالثيــن، ثــم أتبعــت ذلــك فــي أواخــر الشــهر ذاتــه بتنظيــم 
الكرنفــال الرياضــي »خليجــي 23«، لتؤكــد الكويــت مجدًدا مــا تحظى به 

قيادتهــا السياســية وأبناءهــا المبدعيــن مــن قــدرات مميــزة.

وحفلــت الفترة الماضيــة بكثير من العمل من أجل التطويــر، ففي األمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون دشــن معالــي األميــن العــام نظــام تخطيــط 
موارد المؤسســات »أريب«، بهــدف تطوير بيئة العمــل المالية واإلدارية 
فــي األمانــة والمنظمــات الخليجيــة التابعة لهــا، كمــا تابعنا تطويــر قناة 
اإلخباريــة الســعودية مــن خــالل تحويلها إلى »شــركة شــبكة اإلخبارية«، 
لتكــون قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة باألحداث، وتحســين تغطية 

ومتابعــة األخبــار المحليــة والعالمية والتفاعل مــع المتغيرات.

كما شــهدت األشــهر الماضية عدًدا من المناســبات واألحــداث الموجهة 
للشــباب والرافدة للثقافة أو الداعمة للســياحة واالقتصاد، منها: منتدى 
»مســك العالمــي«، وملتقــى »شــوف«، وافتتــاح »لوفــر أبــو ظبــي«، 
االجتماعــي«،  اإلعــالم  »رواد  ومنتــدى  الســعودية«  »ألــوان  وملتقــى 
وجميعهــا تهــدف للنهــوض بالمواطــن الخليجــي وتدعم برامــج التنمية 

التــي تقــوم الحكومــات فــي دول مجلس التعــاون علــى تنفيذها.

وألن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج يمّر بمرحلــة انتقالية تواكــب التطور 
الحاصــل فــي العمــل الخليجــي المشــترك فقــد حمــل الملــف الخــاص 
تقريــًرا موجًزا عن أهم إنجازات الجهاز في العــام 2017م؛ ليكون محفًزا 

للمزيــد من العمل مســتقباًل. 

والحديــث عــن المســتقبل وطموحاتــه ال ينســينا الماضي ورمــوزه، ومن 
هنــا كان البد من وقفة »وداع« مع شــخصيتين عزيزتين فقدتهما ســاحة 
اإلبداع مؤخًرا، هما: شــاعر الســالم الوطني السعودي إبراهيم خفاجي، 
ســالم،  بكــر  أبــو  العــذب  واإلحســاس  الذهبيــة  الحنجــرة  وصاحــب 

رحمهمــا الله.

وكعــادة »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« في االهتمــام بــآراء المختصين عبر  
الدراســات العلميــة والمقــاالت المتخصصــة، يأتيكــم هذا العــدد حاماًل 
رؤًى متنوعة تهتم بتطوير المحتوى المرئي والمسموع، قبل استعراض 
الحصــاد الرياضــي المميز خليجيــًا وعربيــًا للعــام 2017م، متمنين لكم 

متعــة القراءة وثــراء المعرفة. 

وعلى الوّد نلقاكم دائًما ..

111



مجلة فصلية متخصصة في مجال اإلعالم 
واالتصال يصدرها 

جهاز إذاعة وتــلفزيون الخليج
السنة »33« العدد »111« 

ربيع الثاني 1439هـ ديسمبر 2017م

رئيس التحرير
مجّري بن مبارك القحطاني

مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

مدير التحرير
عبد الله بن علي القحط

التحرير
فواز الريس

فيصل محفوظ ا لمالكي

هيثم السيد

التوزيع والمتابعة
عبد الله الحبشي

علي ثابت
نايف الغامدي
محمد عبسي
سامي ناصر

سلطان العجمي

الجرافيك واإلخراج الفني

مروان غالب اليزيدي

المراسالت
ص.ب 6802 الرياض 11452

المملكة العربية السعودية
فاكس: 4851422 / 4851423 11 966+

magazine@gulfvision.org.sa
الموقع على اإلنترنت

www.gulfvison.org.sa
هاتف المجلة

+966 11 4851363 
الرقم المعياري الدولي

ردمد: 1403 - 1319 - اإليداع: 0485/14

سعر النسخة: 15 ريااًل سعودًيا أو مايعادلها. 

االشتراك السنوي 50 ريااًل سعودًيا أو مايعادلها.

 Contentsالمحتويات

)ألوان السعودية 2017م( .. 
خمسة أيام من السياحة البصرية 

وأكثر من )30( ألف زائر.

38

»المالكي والسويق« حصدا 
الذهب العالمي .. و »أروغيت« 
أشعل المنصة وخطف األضواء.

61

إستراتيجية إعالمية لمحاربة 
اإلرهاب والقضاء على أدواته 

وأفكاره

14

اإلقناع في البرامج المسموعة 
والمرئية.

60

واقع حضور المرأة  الخليجية 
في اإلعالم الثقافي. 41

مقاالت

تقرير

الرياضة

خليجنا واحد

األطر النظرية والخصوصيات 
الوظائفية للصورة.

42

منتدى مسك العالمي 16
ملتقى »شوف 2017م« .. 
مستقبل واعد ينتظر صناعة 

المحتوى الرقمي.

22

متابعات

دراسة

سحر الغرب وأصالة الشرق 
تحت قبة النجوم في )لوفر 

أبو ظبي(

24

عودة السينما السعودية .. 
ترفيه ثقافي ورافد اقتصادي

28

)الفيديوغرافيك( .. 
شكل صحفي جديد وأداة 

لتسهيل وصول المعلومات 
واألفكار.

54
تكنولوجيا

)1,4( تريليون دوالر إجمالي 
الناتج المحلي الخليجي لعام 

2016م.

10



3 العدد 111 - ديسمبر 2017 م

تير
كا

ري
كا

بال

المحصلة:



العدد 111 - ديسمبر 2017 م4

خالل القمة )38( لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الكويت

مواقف راسخة .. وسعي دؤوب 
نحو التكامل الخليجي

|| الكويت − إذاعة وتلفزيون الخليج 

أكــد المجلــس األعلــى لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية ســعيه الدائم للحفاظ علــى دور مجلس التعاون وتماســكه ووحدة 
الصــف بيــن أعضائه، واهتمامــه بقضايا المنطقة وأمنها اإلســتراتيجي.

جــاء ذلــك خــالل القمــة الثامنــة والثالثيــن للمجلــس، والتــي ُعقــدت فــي الخامس مــن ديســمبر 2017م، فــي دولــة الكويت، 
برئاســة ســمو أميــر دولــة الكويت الشــيخ صباح األحمــد الصباح، رئيــس الــدورة الحالية للمجلــس األعلى، الذي أكــد حرص قادة 

الخليــج علــى تفعيــل مســيرة التعاون بيــن دول المجلــس في المجــاالت كافة.
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وشــّدد »إعــالن الكويت«، الذي تاله األمين العــام للمجلس الدكتور عبد اللطيف 
الزيانــي، علــى ما يربــط بيــن دول مجلس التعاون مــن عالقات خاصة، وســمات 
مشــتركة، وأنظمة متشــابهة أساسها العقيدة اإلســالمية، والمصير المشترك، 

الهدف. ووحدة 
وتضمــن »إعــالن الكويــت« أن أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول الخليــج 
العربيــة يؤكــدون أهميــة التمســك بمســيرة مجلــس التعــاون، وتعزيــز العمــل 
الجماعي وحشــد الطاقات المشــتركة لمواجهة كافــة التحديات، وتحصين دول 
مجلــس التعــاون عــن تداعياتهــا، وتلبيــة تطلعــات مواطنــي دول المجلس في 

الحفــاظ علــى مكتســبات التكامــل الخليجي.
واالجتماعــي  االقتصــادي  التكامــل  مشــاريع  الكويــت«  »إعــالن  واســتعرض 
والسياســي واألمنــي والعســكري التــي قطــع المجلــس خطــوات مهمــة نحــو 
أقرهــا  التــي  للخطــط  الكامــل  التنفيــذ  خــالل  مــن  تأسيســه،  منــذ  تحقيقهــا 
المجلــس األعلــى ورؤى الــدول األعضــاء لتحقيــق المواطنــة الخليجيــة الكاملــة 

التحديــات. ومواجهــة 
وركــز »اإلعــالن« علــى رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين التــي أقرهــا المجلس 
الســتكمال  الالزمــة  األســس  وضعــت  وأنهــا  2015م،  ديســمبر  فــي  األعلــى 
منظومــة التكامل بيــن دول المجلس في جميع المجــاالت، حيث فصلت هيئة 
الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة أهــداف الرؤيــة وبرامجهــا في مايــو 2016م، 

ممــا يتطلــب العمــل علــى تحقيق تلــك الرؤيــة وفــق برامجها 
التنفيذيــة التــي ســبق إقرارها.

وعلــى الصعيــد االقتصــادي الخليجــي، أكــد »إعــالن الكويت« 
رغبــة القادة فــي مواصلة العمــل لتحقيق التكامــل االقتصادي 
بيــن دول مجلــس التعاون، والتطبيق الشــامل لبنــود االتفاقية 
االقتصاديــة، وتذليــل العقبــات فــي طريــق الســوق الخليجيــة 
المشــتركة، واســتكمال متطلبــات االتحــاد الجمركــي، وصواًل 
إلــى الوحــدة االقتصاديــة بحلــول عــام 2025م، وفــق برامــج 
عملية محددة، مشــددين على أهمية الــدور المحوري لمجلس 
التعــاون في صيانة األمن واالســتقرار فــي المنطقة، ومكافحة 
عــن قيمنــا  دفاًعــا  المتطــرف،  والفكــر  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
العربيــة األصيلة ومبادئ الدين اإلســالمي القائم على االعتدال 

والتسامح.
العربيــة  الخليــج  دول  قــادة  دعــوة  الكويــت«  »إعــالن  ونقــل 
ــاب والمفكريــن ووســائل اإلعــالم فــي دول المجلس، إلى  الكتَّ
تحمل مســؤوليتهم أمــام المواطن، والقيام بــدور بّناء وفاعل 
لدعــم وتعزيــز مســيرة مجلــس التعاون، بمــا يحقــق المصالح 
المشــتركة لدوله وشــعوبه، وتقديــم المقترحات البنــاءة إلنجاز 
الخطــط والمشــاريع التــي تــم تبنيهــا خــالل مســيرة العمــل 

الخليجــي المشــترك.
وأتــت القمــة الثامنة والثالثــون في وقت تمر بــه المنطقة بعدة 
متغيــرات، لتؤكــد حــرص القــادة علــى أهميــة تنفيــذ قــرارات 
المجلــس األعلــى، واالتفاقيــات التــي تــم إبرامهــا فــي إطــار 
مجلــس التعــاون، وااللتــزام بمضامينهــا، لمــا لهــا مــن أهمية 
فــي حمايــة أمــن الــدول األعضــاء، وصــون اســتقرارها وتأمين 
ســالمتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية 
مســتقرة تعــزز مــن رفــاه المواطنيــن، حيــث وجــه المجلــس 
بســرعة تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشــريفين بشأن 
لتحقيــق  المشــتركتين  واألمنيــة  الدفاعيــة  المنظومتيــن  بنــاء 
األمــن واالســتقرار ومواجهــة جميــع التحديات األمنيــة، وبلورة 
سياســة خارجيــة موحــدة وفاعلــة للمجلــس تحفــظ مصالحه 

ومكتســباته وتجّنبــه الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة.
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ت العربية المتحدة
قطراإلمارا

البحرين

الكويت

الواليات المتحدة االمريكية

ليبا

ــادة الشعب  الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم ســي
المحتلة  أراضــيــه  على  الفلسطيني 

ودولته المستقلة وعاصمتها القدس لمكافحة  العراق  جهود  دعم 
وتحقيق  ــره  ــ ودحـ اإلرهـــــاب 

األمن واالستقرار

بعشرات  الــحــوثــي  اإلرهــــاب  اســتــهــداف  اســتــنــكــار 
العربية  المملكة  لمدن  الصنع  إيــرانــيــة  الــصــواريــخ 
السعودية، والتهديد باستهداف دول المجلس األخرى

احتالل  استمرار  ــة  إدان تأكيد 
إيران للجزر اإلماراتية الثالث

ــوثـــي عــلــى  ــحـ ــدوان الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــهــديــد لــأمــن  ــة ت ــســعــودي ال

الخليجي والقومي العربي

ــران في  ــ ــة تـــدخـــالت إيـ ــ إدانـ
الشؤون الداخلية العربية

تأكيد أهمية تكاتف جميع أبناء 
والــحــفــاظ  اليمني  الــشــعــب 

على اليمن وهويته ووحدته

مسلمو  له  يتعرض  ما  إدانــة 
من  ميانمار  فــي  الروهينجا 
وتطهير  ومــجــازر  ــداءات  ــتـ اعـ
أبرز قراراتعرقي وتهجير وتدمير ممنهج.

قمة الكويت بشأن 
الوضع العربي 

والدولي



المملكة العربية السعودية

الجمهورية اليمنية

طنة عمان
سل

ايران
العراق

ميانمار

سوريا

دن
الر

ا

ان
لبن

ين
ط

س
فل

ت العربية المتحدة
قطراإلمارا

البحرين

الكويت

الواليات المتحدة االمريكية

ليبا
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ــحــوثــي  إدانــــــة اإلرهـــــــاب ال
المكرمة  مــكــة  بــاســتــهــداف 

والرياض

مصادر  تجفيف  على  العمل 
تمويل اإلرهاب

أمن واستقرار  الحرص على 
ووحدة أراضي لبنان

وتنظيم  إيـــران  دور  رفــض 
حـــزب الــلــه اإلرهـــابـــي في 

زعزعة استقرار لبنان

الــمــجــلــس  دورة  عـــقـــد 
ــة فـــي ســلــطــنــة  ــل ــب ــمــق ال

ُعمان.

الـــــحـــــرص عـــلـــى أمـــن 
ــدة  ــ ــ واســـــتـــــقـــــرار ووحـ

األراضي الليبية

على  الحل في سوريا  دعم 
 )1 )جنيف  مــبــادئ  أســـاس 

والقرار الدولي )2254(

كافة  ونبذ  اإلرهــاب  مواجهة 
ــض دوافـــعـــه  ــ أشـــكـــالـــه ورفـ

ومبرراته

ــات  ــالقـ ــعـ ــالـ اإلشـــــــــــادة بـ
والــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
التعاون  مجلس  دول  بين 
والـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

األمريكية
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أكد دور المجلس في تعزيز األمن والسلم الدوليين .. األمين العام لمجلس التعاون:

مجلس التعاون »صمام أمان« والعمل 
المشترك خيارنا اإلستراتيجي للتنمية

|| الرياض - األمانة العامة

أكــد الدكتــور عبــد اللطيــف بن راشــد الزياني األمين العام لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، أن مجلــس التعاون هو صمام 
أمان لتحقيق اســتقرار وأمن المنطقة، مشــيًدا بحكمة أصحاب الجاللة والســمو قادة دول المجلس − حفظهم الله − وحرصهم 

الدائــم علــى تجنيب دول المجلــس العديد من األخطار والتحديات التــي واجهت المنطقة.

العمل المشترك خيار إستراتيجي لتحقيق التنمية
اعتبــر األميــن العــام فــي محاضــرة ألقاهــا أمــام الدارســين فــي كليــة 
القيــادة واألركان للقــوات المســلحة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
يــوم 9 يناير 2018م، بعنوان: »إدارة التهديدات والمخاطر في مجلس 
التعــاون«، أن تفعيــل الــدور الريــادي للعمــل الخليجي المشــترك على 
كافــة األصعــدة الذي اعتمده القادة المؤسســون لمجلــس التعاون كان 
ومــازال خياًرا إســتراتيجًيا لتحقيق التنمية المتوازنــة القائمة على ترابط 
وتكامــل الــدول األعضــاء، تحقيًقــا لتطلعــات مواطنــي دول المجلــس 
فــي التنميــة الشــاملة واالزدهــار المســتدام، وصيانــة أمــن واســتقرار 

أوطانهم.

التعامل مع التحديات وتعزيز األمن
تطــرق األميــن العــام إلــى العديــد مــن التحديــات المحليــة واإلقليمية 
أن  مؤكــًدا  إنشــائه،  منــذ  التعــاون  مجلــس  واجهــت  التــي  والدوليــة 
المجلــس يتعامــل مــع التحديــات باعتبارهــا فرًصــا لترســيخ المســيرة 

إنجازاتهــا. وتعزيــز 
الدوليــة  عالقاتــه  خــالل  ومــن  التعــاون  مجلــس  أن  الزيانــي،  وأوضــح 
اإلســتراتيجية الوثيقــة والبنــاءة مــع العديــد مــن دول العالــم، قــد أدى 
مجلــس  أن  مؤكــًدا  الدولييــن،  والســلم  األمــن  لتعزيــز  مهمــة  أدواًرا 
التعــاون ينهض بمســؤولياته لحماية أمن المنطقة واســتقرارها، حيث 
أشــار إلى عدد مــن االتفاقيات األمنيــة التي أبرمتهــا دول المجلس فيما 
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بينهــا ومــع العديد من دول العالــم لمكافحة اإلرهــاب وتجفيف مصادر 
. يله تمو

ثالثة مسارات منهجية لدحر اإلرهاب
قــال األميــن العــام: إن دول المجلــس انضمــت إلــى التحالــف الدولــي 
لمحاربــة اإلرهــاب، باإلضافــة إلــى عضويتهــا فــي التحالــف العســكري 
اإلســالمي لمحاربة اإلرهاب الذي تترأســه المملكة العربية الســعودية، 
وأكد أن جهود مكافحة اإلرهاب ســوف تســتمر حتى يتم القضاء عليه، 
وأن تلــك الجهــود البــد مــن أن تنتهــج ثالثــة مســارات، وهــي: مواجهة 
المتطرفيــن  عقــول  واســتعادة  لإلرهابييــن،  المتطرفــة  األيديولوجيــا 
عــن طريــق المناصحــة واإلرشــاد، والتعامــل مــع اســتخدام اإلرهابيين 

لوســائل التكنولوجيــا الحديثة.

األردن ينجح في إفشال المخططات اإلرهابية
أشــاد الدكتــور عبد اللطيــف الزياني، بجهــود أجهزة األمــن األردنية التي 
أعلنــت مؤخــًرا أنهــا تمكنت من إلقــاء القبض على عناصــر خلية إرهابية 
تضــم )17( إرهابًيــا كانــوا يخططــون الســتهداف مؤسســات أمنيــة 

وإعالميــة في المملكــة األردنية الهاشــمية.

خمسة أهداف رئيسية للعمل المشترك
إســتراتيجية  تنفيــذ  أن  التعــاون،  لمجلــس  العــام  األميــن  أوضــح 
العمــل الخليجــي المشــترك يرتكــز علــى خمســة أهــداف رئيســية، 
وزيــادة  واســتقرارها،  المجلــس  دول  أمــن  علــى  الحفــاظ  تتضمــن: 
النمــو االقتصــادي واســتدامته، وتعزيــز التنميــة البشــرية وتحســين 
الســالمة وإدارة األزمــات والكــوارث، وأخيــًرا تعزيــز مكانــة مجلــس 
التنميــة  جهــود  مســاندة  خــالل  مــن  والدوليــة،  اإلقليميــة  التعــاون 
للــدول الشــقيقة والصديقــة ونصرة القضايــا العادلــة وتقديم الدعم 

خــالل األزمــات الدوليــة.

قفزة ضخمة في التبادل التجاري الخليجي
فــي حديثــه عــن التعــاون االقتصــادي بيــن دول المجلــس، أكــد الزياني 
أن دول مجلــس التعــاون احتلــت مكانــة اقتصاديــة مرموقــة بيــن دول 
العالــم، مشــيًرا إلــى أن حجــم التبــادل التجــاري بيــن دول المجلــس، 
والــذي ارتفــع من )16( مليار دوالر في عــام 2003م، ليصل إلى )115( 

مليــار دوالر فــي عــام 2016م.

مراحل متقدمة لتنفيذ المشاريع
فــي إطــار جهــود دول المجلــس فــي التكامــل علــى مســتوى مشــاريع 
البنيــة التحتيــة اإلســتراتيجية، أشــار األميــن العــام إلى مشــروع الربط 
الكهربائــي الضخــم الــذي أنجزتــه دول مجلــس التعــاون، والــذي حقق 
المســاندة والدعــم لشــبكات الطاقــة الخليجيــة، إلــى جانــب مشــروع 

الســكك الحديديــة الــذي بلــغ مرحلــة متقدمــة مــن التنفيذ.

ا ونظاًما خليجًيا موحًدا ـً )45( قانونـ
أعتبــر الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، أن نجــاح النمــوذج الخليجــي في 
التكامــل يعــود إلــى مجمــل اإلنجــازات التــي حققتهــا مســيرة العمــل 
الخليجــي المشــترك فــي كافــة مجــاالت التعــاون األمنيــة والدفاعيــة 
والتكامــل  التعــاون  أن  إلــى  منوًهــا  البشــرية،  والتنميــة  واالقتصاديــة 
الخليجــي يتــم فــي إطــار منظومــة تشــريعية متكاملــة، مشــيًرا إلــى 
ــا ونظاًمــا موحــًدا في مختلــف مجاالت  ـً إصــدار خمســة وأربعيــن قانونـ
ــا  ـً العمل الخليجي المشــترك، كما أن هناك قرابة مائة وخمسون قانون
استرشــادًيا يســعى المجلــس لتحويلهــا إلــى قوانين خليجيــة موحدة.
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الزياني: قمة الكويت أكدت المسيرة المباركة ورسوخ 

منظومة مجلس التعاون وقوتها

)1,4( تريليون دوالر إجمالي الناتج 
المحلي الخليجي لعام 2016م

|| مسقط − األمانة العامة

أشــاد األميــن العــام لمجلــس التعــاون الدكتــور عبــد اللطيف بن راشــد الزيانــي بإنجازات مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، 
ومســيرته المباركــة التــي امتــدت علــى مــدى ســبعة وثالثيــن عاًمــا كانــت حافلــة بالعديد مــن المشــروعات والخطــط والبرامج 
الطمــوح الهادفــة إلــى الحفــاظ على أمن واســتقرار دول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل المشــترك فــي مختلف المجاالت، 

وتحقيــق تطلعــات وآمــال مواطنــي دول المجلــس بمزيد مــن الترابط والتقــدم واالزدهار.
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واالستقرار األمن  حماية 
مطلــع  بمســقط  ألقاهــا  محاضــرة  فــي  العــام،  األميــن  قــال 
الوطنــي  الدفــاع  كليــة  فــي  الدارســين  أمــام  2018م،  عــام 
التعامــل  مــن  تمكــن  التعــاون  مجلــس  إن  ُعمــان:  ســلطنة  فــي 
واألمنيــة  السياســية  والعقبــات  التحديــات  مــن  العديــد  مــع 
الصمــود  علــى  قدرتــه  علــى  ــا  ـً مبرهن وتخطيهــا،  واالقتصاديــة 
المباركــة حرًصــا مــن قادتــه علــى  المســيرة  والتعافــي ومواصلــة 
أن  إلــى  مشــيًرا  وتكاملهــا،  وتعاونهــا  المجلــس  دول  تضامــن 
القمــة الخليجيــة التــي ُعقــدت فــي الكويت فــي ديســمبر الماضي 
وقــادرة  وواعــدة  راســخة  التعــاون  مجلــس  منظومــة  أن  أكــدت 

التحديــات. كافــة  وتجــاوز  الصمــود  علــى 
العديــد  إلــى مواجهــة  المجلــس ســعت  دول  أن  الزيانــي  وأوضــح 
مــن التحديــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بعمل جــاد وحثيث، 
ومنهــج شــامل يســتند إلــى أهــداف إســتراتيجية رئيســة، تتمثــل 
االقتصــادي،  النمــو  وزيــادة  واالســتقرار،  األمــن  حمايــة  فــي 
األزمــات  إلدارة  إســتراتيجيات  وإقــرار  البشــرية،  التنميــة  وتعزيــز 

ودولًيــا. إقليمًيــا  التعــاون  مجلــس  مكانــة  وتعزيــز  والمخاطــر، 
ترليون   1.4 اإلجمالي  المحلي  الناتج  حجم 

دوالر
نــوه األمين العــام بما تحقق مــن تكامل فــي المجال االقتصادي، 
وإنشــاء  الموحــدة،  االقتصاديــة  االتفاقيــة  توقيــع  ذلــك  فــي  بمــا 
الجمركــي،  االتحــاد  وتأســيس  المشــتركة،  الخليجيــة  الســوق 
االقتصاديــة،  القضائيــة  الهيئــة  إنشــاء  وإقــرار  النقــدي،  واالتحــاد 
دول  أن  كمــا  االقتصاديــة،   واألنظمــة  التشــريعات  وتوحيــد 
دول  بيــن  اقتصادًيــا  مرموقــة  مكانــة  تحتــل  التعــاون  مجلــس 
عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  ناتجهــا  حجــم  بلــغ  إذ  العالــم، 

دوالر. تريليــون   )1.4 ( حوالــي  2016م، 
عسكرًيا موحدة  قيادية  منظومة 

التعــاون  مجلــس  تولــى  التــي  الجهــود  إلــى  العــام  األميــن  أشــار 
عــن  والدفــاع  واســتقرارها  دولــه  أمــن  لحمايــة  بهــا  القيــام 
الدفاعــي  التعــاون  إن  وقــال:  ومصالحهــا،  وســيادتها  اســتقاللها 
الدفــاع  اتفاقيــة  إطــار  فــي  مهمــة  إنجــازات  حقــق  المشــترك 
بمــا  2000م،  عــام  فــي  عليهــا  التوقيــع  تــم  التــي  المشــترك 
فيهــا إنشــاء قــوات درع الجزيــرة المشــتركة، والقيــادة العســكرية 
الموحــدة، ومركــز العمليــات الجــوي والدفــاع الجوي المشــترك، 
81(، مؤكــًدا  ومركــز العمليــات البحــري، وقــوة بحريــة مشــتركة )
موحــدة،  وســيطرة  قيــادة  منظومــة  لديــه  أصبــح  المجلــس  أن 
أكثــر  لتصبــح  المشــترك  العســكري  العمــل  مجــاالت  وتعــززت 

وفاعليــة. تكامــاًل 
»1 العربي  الخليج  »أمن  تمرين: 

قــال الزيانــي: إن مجلــس التعاون أولــى العمل األمني المشــترك 
الشــاملة  األمنيــة  اإلســتراتيجية  إقــرار  مــن  بــدًءا  كبيــًرا،  اهتماًمــا 
2012م،  عــام  فــي  األمنيــة  واالتفاقيــة  1987م،  عــام  فــي 
المصحــوب  التطــرف  لمكافحــة  األمنيــة  واإلســتراتيجية 
اإلرهــاب،  لمكافحــة  التعــاون  واتفاقيــة دول مجلــس  باإلرهــاب، 
العمــل  لتعزيــز  جهودهــا  كثفــت  المجلــس  دول  أن  إلــى  مشــيًرا 
الجريمــة فأنشــأت مركــز  األمنــي المشــترك فــي مجــال مكافحــة 

الشــرطة  وجهــاز  المخــدرات،  لمكافحــة  الجنائيــة  المعلومــات 
المجلــس،  بــدول  الطــوارئ  حــاالت  إدارة  ومركــز  الخليجيــة، 
ــا أن التعــاون األمنــي شــهد خطــوة مهمــة تمثلت فــي إقامة  ـً مبينـ
والــذي   ،)1 العربــي  الخليــج  )أمــن  المشــترك  األمنــي  التمريــن 

2016م. عــام  البحريــن  مملكــة  فــي  مــرة  ألول  أقيــم 
دوالر مليار   )2.4 ( وفر  الكهربائي  الربط 

تعزيــز  مــن  تمكنــت  المجلــس  دول  أن  العــام  األميــن  أوضــح 
بتنفيــذ  اإلســتراتيجية  التحتيــة  البنيــة  مجــال  فــي  بينهــا   التكامــل 
والمســاندة  الدعــم  حقــق  الــذي  الكهربائــي،  الربــط  مشــروع 
ممــا  انقطــاع،  أي  عنهــا  ومنــع  المجلــس  دول  كهربــاء  لشــبكات 
2.4( مليــار دوالر فــي الكلفة  أســهم فــي توفيــر مــا يقــارب مــن )
منــذ  الكهربائيــة  الطاقــة  مجــال  فــي  واالســتثمارية  التشــغيلية 
2009م، مضيًفــا أن دول مجلــس  تأســيس المشــروع فــي عــام 
الســكك  شــبكة  مشــروع  إنجــاز  إلــى  طريقهــا  فــي  التعــاون 
حوالــي  اإلجمالــي  طولهــا  يبلــغ  التــي  المجلــس  لــدول  الحديديــة 

متــًرا. كيلــو   )2217 (
واجتماعية اقتصادية  تنمية  صناديق 

عالقاتــه  تعزيــز  علــى  عمــل  التعــاون  مجلــس  إن  الزيانــي:  قــال 
مــع الــدول والتكتــالت الدوليــة مــن خــالل الحــوارات والشــراكات 
لحمايــة  السياســية  بمســؤولياته  ينهــض  أنــه  كمــا  اإلســتراتيجية، 
الدولييــن،  والســلم  األمــن  وتعزيــز  واســتقرارها  المنطقــة  أمــن 
الدعــم  تقديــم  علــى  حرصــت  المجلــس  دول  أن  علــى  مشــدًدا 
تنفيــذ  علــى  لمســاعدتها  والصديقــة  الشــقيقة  للــدول  والعــون 
االقتصاديــة  التنميــة  صناديــق  خــالل  مــن  التنمويــة،  مشــروعاتها 
إقليميــة  التعــاون كمنظومــة  أكســب مجلــس  واالجتماعيــة، ممــا 

الدولــي. المجتمــع  فــي  طيبــة  وســمعة  عاليــة  مكانــة 

الزياني: دعم واهتمام قادة المجلس 
كبيرة إنجازات  لصناعة 
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تقنيــة  إســتراتيجية  أهــم مبــادرات  أحــد  وُيعــَدُ نظــام »أريــب« 
المعلومــات لتطويــر األمانــة العامــة، والــذي تم تنفيــذه من قبل 
فريــق عمــل مــن المختصيــن فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات باألمانــة 

بالتعــاون مــع أحــد بيــوت الخبــرة المتخصصــة.
الحفــل عــن  التعــاون فــي كلمتــه فــي  العــام لمجلــس  وعّبــر األميــن 
ســعادته بتدشــين هذا المشــروع الحيــوي والمهم الذي ُيعــدُّ أحد أهم 
برامــج تطويــر األمانــة العامة، لما له مــن أثر فاعل في توثيــق المعرفة، 
وتعزيــز كفــاءة العمــل، وتيســير وتنظيــم التعامــالت الماليــة واإلدارية 
باألمانــة العامــة، وربطــه بأنظمة المــوارد المختلفــة في األمانــة العامة 

التابعة. الخليجيــة  والمنظمــات 
وأكــد األميــن العــام علــى أن رؤيــة مجلــس التعــاون تتركز حــول توفير 
مجلــس  لــدول  والمســتدامة  والمزدهــرة  والمســتقرة  اآلمنــة  البيئــة 

التعــاون ومواطنيهــا، مشــيًرا إلى أن األمانــة العامة تعمــل على تحقيق 
تلــك الرؤيــة، من خــالل خمســة أهــداف إســتراتيجية رئيســية، تتمثل 
فــي حمايــة أمــن واســتقرار دول المجلــس، وزيــادة النمــو االقتصادي، 
وتعزيــز التنمية البشــرية وتعزيز مكانــة مجلس التعــاون إقليمًيا ودولًيا.
واطلــع الحضــور علــى عــرض مفصــل عــن نظــام »أريــب« مــن مديــر 
المشــروع عبــد الله الجربــوع، تخلله عــدد من اإلحصائيات عــن إجراءات 
وتعامــالت الموارد البشــرية والماليــة المختلفة التي تــم التعامل معها 
مــن خــالل نظــام »أريــب« منــذ إطــالق نســخته التجريبيــة، كمــا قدم 
عبــد العزيــز الناصــر، مديــر عــام تقنيــة المعلومــات، نبذة عــن مبادرات 
نظــام  وموقــع  العامــة  األمانــة  فــي  المعلومــات  تقنيــة  إســتراتيجية 
»أريــب« مــن هــذه المبــادرات، وفــي نهايــة الحفل قــام األميــن العام 

بتكريــم فريــق العمــل واللجــان القائمــة علــى تنفيــذ هذا المشــروع.

بهدف تطوير بيئة العمل المالية واإلدارية 
األمين العام لمجلس التعاون يدشن 

نظام تخطيط موارد المؤسسات »أريب«

و

|| الرياض - األمانة العامة

دشــن معالــي الدكتــور عبــد اللطيف بن راشــد الزيانــي، األمين العــام لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، في 28 
نوفمبــر 2017م، نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات »أريــب«، وذلك في حفل نظمتــه األمانة العامة فــي مركز األمير 

ســعود الفيصــل للمؤتمــرات بمقر األمانــة العامة في مدينــة الرياض.
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في دراسة مسحية حديثة )%80.5( المعدل 
العام لثقة المجتمع باإلعالم اإلماراتي

وهدفــت الدراســة إلــى تعــّرف األنمــاط 
العامــة الســتخدامات وســائل اإلعالم، 
وتعــّرف مصــادر األخبــار التــي يعتمــد عليهــا 
اتجاهــات  تعــّرف  إلــى  باإلضافــة  الجمهــور، 

الثقــة فــي اإلعــالم. 
وأوضحت الدراســة أن نســبة االلتــزام بالقيم 
 ،)93.5%( بلغــت  واألخالقيــة  المهنيــة 
بالمحتــوى  الثقــة  نســبة  وصلــت  فيمــا 
اإلعالمــي التحليلــي الذي يشــمل مــواد الرأي 
بشــؤون  الخاصــة  والتعليقــات  والتحليــالت 

.)78.7%( إلــى  اإلمــارات 
كما بينت الدراســة أن نســبة اعتمــاد الجمهور 
علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 
علــى  للحصــول  اإلماراتيــة  اإلعــالم  وســائل 
األخبــار تصــل إلــى )%63(، وكذلــك أظهــرت 
القنــوات  علــى  الجمهــور  اعتمــاد  أن  النتائــج 

التلفزيونيــة كمصدر لألخبــار والمعلومات في 
الظــروف العادية يصل إلــى )%30(، ومواقع 
وتويتــر«   »فيســبوك  االجتماعــي  التواصــل 
الصحــف  اســتحوذت  بينمــا   ،)37%( إلــى 
علــى نســبة وصلــت إلــى )%10(، والمواقــع 
اإلخباريــة اإللكترونيــة إلــى )%8(، والمحطات 

اإلذاعيــة إلــى )5%(.
وأكــد منصور إبراهيم المنصــوري، مدير عام 
المجلــس الوطني لإلعالم في دولــة اإلمارات 
يهــدف مــن  المجلــس  أن  المتحــدة،  العربيــة 
خالل إجراء هذه الدراســة والدراســات األخرى 
إلــى إتاحــة الفرصــة للشــباب للحصــول على 
المعلومــات واألخبــار من مصادرهــا الموثقة، 
والتــي ُتســهم فــي تطويــر إســتراتيجية عمل 
التــي  العامــة  االتجاهــات  وتعــّرف  القطــاع، 
العمــل  خطــط  تكــون  بحيــث  بهــا،  يتســم 

والبرامــج المنفــذة تتــواءم مــع المســتجدات 
والتطــورات وتضمــن تعزيــز إســهام اإلعالم 
اإلماراتي في ترســيخ مكانــة الدولة وتطورها.
مــن جانبــه قــال الدكتــور باســم الطويســي، 
هــذه  إن  األردنــي،  اإلعــالم  معهــد  عميــد 
المجلــس  بيــن  تعــاون  ثمــرة  تأتــي  الدراســة 
األردنــي،  اإلعــالم  ومعهــد  لإلعــالم  الوطنــي 
حيــث تعكــس مســتوى التطــور الــذي وصــل 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  اإلعــالم  إليــه 
يمنحهــا  التــي  الثقــة  ومســتوى  المتحــدة، 
ثقــة  وهــي  اإلماراتــي،  لإلعــالم  المجتمــع 
كبيــرة بالمقارنــة مــع دراســات مشــابهة فــي 
الدراســة  إلــى أن  مجتمعــات أخــرى، مشــيًرا 
تظهــر اتجاهــات الجمهــور وعاداته فــي تلّقي 
األخبــار والمحتــوى اإلعالمي إلــى جانب مراكز 

اإلعالمــي. االهتمــام 

و

||  أبو ظبي - عباس صادق
أجــرى المجلــس الوطنــي لإلعــالم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعاون مــع معهد اإلعــالم األردنــي مؤخًرا 
دراســة حــول: »مؤشــر الثقــة فــي وســائل اإلعــالم في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«، وأظهــرت نتائج الدراســة 
أن المعــدل العــام لثقــة المجتمــع باإلعــالم اإلماراتي بلــغ )%80.5(، فيمــا بلغت الثقــة العامة أو االنطباعية بوســائل 
اإلعــالم اإلماراتيــة )%94(، وشــملت عينة الدراســة )2500( شــخص من المواطنيــن والمقيمين، حيث تم تحديد ســتة 
مجــاالت لبنــاء مؤشــر الثقــة تضمنــت: »االعتمادية، والثقــة في أخر وســيلة إعالم تمــت متابعتها، والتقييــم المهني 
واألخالقــي لإلعــالم اإلماراتــي، والثقة بمــواد الرأي والتحليــل، وأيًضا الثقــة بالتغطيات اإلعالميــة المتخصصة، ومن 

ثم الثقــة المباشــرة التي منحهــا الجمهور«.
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في االجتماع األول لوزراء الدفاع في دول التحالف اإلسالمي

إستراتيجية إعالمية لمحاربة اإلرهاب 
والقضاء على أدواته وأفكاره

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

تحــت شــعار »ُمتحالفــون ضــد اإلرهــاب«، شــهدت العاصمــة الســعودية الريــاض، في نوفمبــر الماضــي، أعمــال االجتماع 
األول لمجلــس وزراء دفــاع التحالــف اإلســالمي العســكري لمحاربــة اإلرهاب، برئاســة صاحب الســمو الملكــي األمير محمد 
ابــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولي العهد نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع فــي المملكة العربية الســعودية، 
وبمشــاركة وزراء الدفــاع فــي الــدول األعضــاء بالتحالــف، وبمتابعــة عــدد كبيــر مــن اإلعالميين الــذي يمثلون أجهــزة اإلعالم 

ووكاالت األنبــاء العالمية.
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وأكــد األميــر محمــد بن ســلمان خــالل االجتمــاع أن أكثر مــن )40( دولة 
ضمن التحالف ترســل إشــارة قوية جــًدا للتعاون ضد اإلرهــاب، مؤكًدا 
أن اإلرهــاب يشــوه صــورة العقيــدة اإلســالمية، ومضيًفا: »لن نســمح 

بتشــويه ديننــا وترويع المدنييــن في الدول اإلســالمية«.
اإلســالمي  للتحالــف  العامــة  اإلســتراتيجية  االجتمــاع  واســتعرض 
العســكري لمحاربــة اإلرهــاب، وآليــات الحوكمــة المنظمــة لعملياتــه 
ونشــاطاته ومبادراتــه المســتقبلية فــي الحــرب علــى اإلرهــاب ضمــن 
مجــاالت عملــه الرئيســية، الفكريــة واإلعالميــة والعســكرية، ومحاربــة 
تمويــل اإلرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المســتقبلية التي ســتقود 
مســيرة عملــه لتنســيق وتوحيــد جهــود الــدول اإلســالمية فــي مجــال 
محاربــة اإلرهــاب، وبمــا يتكامل مــع الجهــود الدولية األخــرى في مجال 

حفــظ األمــن والســلم الدولييــن.

دور اإلعالم في مواجهة الدعاية اإلرهابية
وأقــر وزراء دفاع التحالف اإلســالمي في البيان الختامــي لالجتماع آليات 

المواجهة الشــاملة لإلرهاب فكرًيا وإعالمًيا وتمويلًيا وعســكرًيا. 
الــدور  الــوزراء علــى  أكــد  اإلرهــاب،  المجــال اإلعالمــي لمحاربــة  ففــي 
الرئيــس لإلعــالم واألولويــة القصــوى الســتثماره في محاربــة اإلرهاب 
وإيضــاح حقيقتــه، والعمــل علــى مواجهــة الدعايــة اإلعالميــة اإلرهابيــة 
وتقويــض مرتكزاتهــا وســلب عوامــل تأثيرهــا وتبيــان شــناعة أفعالهــا 
وأثرهــا الخطيــر، والحيلولــة بيــن اإلرهابييــن واســتخدام اإلعــالم فــي 

إيصــال الرســائل اإلرهابيــة.
وشــدد الــوزراء على أهميــة توظيــف اإلعالم بجميع وســائله وأشــكاله 
لمحاربــة الفكــر المتطــرف مــن أي مصــدر كان، والتصــدي للدعايــات 
اإلرهابيــة، ورمــوز الفكــر المتطــرف وكشــف أســاليبهم فــي الترويــج 
ألفكارهــم المنحرفة, وذلك من خالل توجيه الجهــود اإلعالمية لتقديم 
الصــورة الحقيقة لواقعهم وفضح معتقداتهــم الداعية للموت والدمار 
التــي  اإلرهابيــة  آلتهــم  وتفكيــك  ومناهجهــم،  تصوراتهــم  وتعريــة 
يســتخدمونها، مؤكديــن أهميــة اســتثمار اإلعــالم الجديــد فــي توعيــة 

أفــراد المجتمــع وتفــادي التغريــر بهم.

فضح وهزيمة إعالم اإلرهاب
وتقــوم اإلســتراتيجية اإلعالميــة لمحاربــة اإلرهــاب على تطويــر وإنتاج 
ونشــر محتــوى إعالمــي واقعــي، وعلمــي، وجــذاب، الســتخدامه فــي  
منصــات التواصــل والقنوات اإلعالميــة التابعة للتحالــف أو من أطراف 
أخرى، بهــدف فضح وهزيمــة الدعاية اإلعالمية للجماعــات المتطرفة، 

وترســيخ األمــل والتفاؤل، وقيــاس األثر فــي العقليات والســلوكات.
وحــدد المجتمعــون األهداف التــي يجب الوصــول إليها مــن خالل هذه 
للمنظمــات  اإلعالمــي  الخطــاب  محاربــة  وتتضمــن:  اإلســتراتيجية، 
اإلرهابيــة وإغراءاتهــا، وكشــف تجاوزاتها، ونقل تجــارب ومعاناة ضحايا 
الجماعــات اإلرهابيــة والتائبيــن مــن غيهــا، باإلضافــة إلى بيان مــا يتمتع 
بــه اإلســالم من ثــراء، وتنــوع ثقافي وفكــري، ودعم األصــوات صاحبة 
المعرفــة الصحيحــة والمصداقيــة التــي تمثــل نموذًجــا يحتــذى به على 

مســتوى العالم اإلســالمي.

إستراتيجية فكرية لمحاربة التطرف
الــوزراء عزمهــم  أكــًد  اإلرهــاب فكرًيــا، فقــد  فــي مجــال محاربــة  أمــا 
علــى العمــل بكل مــا ُيمكن مــن وســائل لمواجهــة التطــرف واإلرهاب 
بجميــع مفاهيمــه وتصوراته الفكرية، وكشــف حقيقتــه وفضح أوهامه 
ومزاعمــه وأســاليب زيفــه وخداعــه في توظيــف النصــوص واألحداث، 
إدراًكا منهــم الســتلهام اإلرهابييــن العميــق لمنهجي الغلــو والتطرف 
الدينيــة،  للنصــوص  الخاطئــة  والتفســيرات  المغلوطــة  األفــكار  مــن 
ــا بخطــورة التطرف الفكري وانتشــاره وتمــدد جغرافيته وعميق  ـً وإيمانـ
آثــاره على الفــرد والمجتمع، فضاًل عــن ذلك وجوب التصــدي لإلرهاب 
بالوســائل العلميــة وإبراز المفاهيم اإلســالمية الصحيحــة، وصواًل إلى 
إيضــاح حقيقــة اإلســالم الُمعتــدل الذي ينســجم مــع الفطرة الســوية 

ويتعايــش مــع اآلخــر بأمن وســلم وعدل وإحســان.
وتتلخــص اإلســتراتيجية الفكريــة لمحاربــة اإلرهــاب فــي المحافظــة 
على عالمية رســالة اإلســالم الخالــدة، مع التأكيد علــى المبادئ والقيم 
اإلســالمية كاالعتــدال والتســامح والرحمــة، والتصدي لنظريــات الفكر 
اإلرهابــي واطروحاتــه، مــن خــالل إيضــاح حقيقــة اإلســالم الصحيــح، 
وإحــداث األثر الفكري والنفســي واالجتماعي لتصحيح هــذه المفاهيم 

المتطرفة. اإلرهابيــة 
ومــن أبــرز أهــداف اإلســتراتيجية الفكريــة: تعزيــز روح الفخــر بالمبادئ 
والتعاليم والثقافة والتراث اإلســالمي، وتحقيق التوافق المنشــود في 
الفهــم الصحيــح للمبــادئ الدينيــة، باإلضافة إلــى تعزيز قيــم االعتدال 
والوســطية التــي نادى بها اإلســالم، من خــالل نهج يقدر حيــاة األفراد، 
ويرحــب بالتنوع واالختالف، إضافة إلى تحقيق تأثيرات إيجابية واســعة 
علــى المســتويات الفكريــة والنفســية واالجتماعية المتعلقــة بمكافحة 

اإلرهاب فــي ربوع العالم اإلســالمي.
والــذي  اإلرهــاب،  لمحاربــة  العســكري  اإلســالمي  التحالــف  ويشــكل 
يضــم فــي عضويتــه )41( دولــة، منظومة إســالمية موحــدة لمواجهة 
اإلســتراتيجية  الرؤيــة  وتكمــن  اإلرهــاب،  ومحاربــة  العنيــف  التطــرف 
للدول المشــاركة في التحالف اإلســالمي العســكري لمحاربة اإلرهاب، 
بمســاندة الــدول الصديقة المحبة للســالم والمنظمــات الدولية، على 
تنســيق وتوحيــد جهودهــا فــي المجــال الفكــري واإلعالمــي، ومحاربــة 
العســكري لمحاربــة جميــع أشــكال  المجــال  اإلرهــاب، وفــي  تمويــل 
اإلرهــاب والتطــرف، واإلســهام بفعاليــة مــع الجهــود الدوليــة األخرى 

لحفــظ الســلم واألمــن الدوليين.
وجــاء تشــكيل التحالف بمبادرة مــن المملكة العربية الســعودية، وأعلن 
عنــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بــن ســلمان بن عبــد العزيز 
آل ســعود في شــهر ديســمبر من العام 2015م، بهــدف توحيد جهود 

الدول اإلســالمية في مواجهــة اإلرهاب.

اإلعالمية  الدعاية  مواجهة  التحالف  هــدف 
اإلرهابية وتقويض مرتكزاتها
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متابعات

منطلًقا من أربعة محاور رئيسية، هي: )العيش.. التعّلم.. 

العمل والمساهمة االجتماعية(

منتدى )مسك العالمي( يطرح أسئلة 
المستقبل ويحفز الشباب لحل تحديات 

العالم الراهنة
|| الرياض - هيثم السيد

تجــاوزت المنتديــات العالميــة فــي الســنوات األخيــرة كونهــا فرًصــا لعــرض األفــكار لتصبح بمثابــة منصــات لتوليــد المبادرات 
والمشــاريع، فهــي أشــبه بورش عمــل مفتوحة لخبرات متعددة من مختلــف أنحاء العالم، هذا الواقع تم تجســيده بوضوح خالل 
منتــدى »مســك العالمــي«، الذي اســتضافته الريــاض في يومــي 15 و 16 نوفمبــر 2017م، بتنظيم من مؤسســة محمد بن 

ســلمان الخيرية »مســك«، وحضــور )5000( مشــارك و)110( متحدثين مــن )75( دولة.
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وتحــت عنــوان: »مواجهــة تحدي التغييــر« قدم المنتــدى أكثر مــن )70( فعالية 
توزعــت بيــن ورش عمــل حضرها شــباب من مختلــف دول العالم، وجلســات 
تحــدث فيهــا وزراء وقياديــون وخبــراء وأكاديميون، وحلقات نقاش اســتعرضت 
عــدة محــاور، منها: عوامل نجاح القيادات الشــابة، دور المعرفــة في تنمية رأس 
المال البشــري، وتغييــر التكنولوجيــا ألفق التبــادل المعرفي، التفكيــر االبتكاري 
وآراء المســتهلكين فــي تطويــر األفــكار، ودعــم اإلبــداع في المؤسســات، ودور 

الــذكاء الصناعــي في الحيــاة اليومية.

توظيف التطور لحل المشكالت
العالــم لم يكــن في يوم أكثــر حاجة للتواصل وتبــادل الخبرات وآفــاق االبتكار 
مــن اليــوم، كانــت هــذه إحــدى األفــكار التــي طرحتهــا الملكــة األردنيــة رانيــا 
العبــد اللــه، خالل كلمتهــا في افتتــاح المنتدى، والتــي أكدت فيهــا على ضرورة 
توظيــف التطــور لصالــح رفــع المعانــاة عن البشــر فــي كل مــكان، ووجهت في 
هــذا الجانــب ســؤااًل محــدًدا »هــل نحــن جاهــزون لتوظيــف مكاســب الثورات 
العلميــة والصناعيــة التــي يشــهدها العالم؟«، وأضافــت: »ما نحــن بحاجة إليه 
هــو تكنولوجيــا لها قلب ... وقلبها علينا، تكنولوجيا ال تقاس ســعتها وســرعتها 
بالبــت والبايــت، بــل بقدرتهــا على ردم الفجــوات التي تقــف بيننا وبيــن تحقيق 

ذاتنــا كشــعوب. فجوة األمــان، وفجــوة التعليم، وفجــوة األمل«

التغيير هو الثابت الوحيد
وزيــر االتصــاالت وتقنية المعلومات فــي المملكة العربية الســعودية المهندس 
عبــد اللــه بــن عامر الســواحة، أكــد بــدوره أّن الثابــت الوحيد هــو التغيير نفســه، 
ــا الضــوء على أهمية الشــراكات والتعــاون الدولي واإلقليمــي والمحلي  مسلطـً
للدفــع باالبتــكار قّدًمــا، وأعلــن فــي هــذا الســياق عــن مشــروع »قــادة التحــول 
الرقمــي« الــذي ســيوفر انطالقــة احترافية لبناء القطــاع التقنــي وتطوير فرصه 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  بيــن:  بالتعــاون  وذلــك  االســتثمارية، 
ومؤسســة »مســك« وكليــة األمير محمد بن ســلمان لــإلدارة وريــادة األعمال.
وفــي جلســة نقــاش مع عضوة مجلــس إدارة شــركة قوقل والرئيــس التنفيذي 
لقوقــل الســحابية، ديــان قريــن، اســتمع الحضــور إلى أهميــة إدخــال مزيد من 
األدوات الرقميــة لتســريع فهــم النــاس، ليــس فقــط للعالــم الــذي حولهــم، 
وإنمــا لــكل ما يمكــن تحقيقه، كما ســّلطت )قريــن( الضوء على أهميــة متابعة 
الخطــوات الريادية للشــباب قائلــة: »عندما ُيفتــح المجال للشــباب، يصبحون 

متحمســين إلــى الدرجــة التي تصــل بهم إلــى االبتــكار واإلبداع«.
وعلق الوزير الســواحة على هذه الجلســة بقوله: »إّن الجمع بين الممكنات، التي 
تســتطيع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أن توفرهــا من خالل شــراكاتها 
وبيــن »قوقل« وغيرها مــن كبار الالعبين في مجال التكنولوجيا، يمكن أن تســرع 

وتتقدم بمســيرة ريادة المشــاريع للمبتكرين من الشــباب السعودي«.
المؤســس المشــارك لموقــع »لينكــدإن« )أالن بلــو( كان بيــن متحدثــي اليــوم 
األول ضمــن قــادة األعمــال واالبتكارات التقنيــة، والذي اســتعرض طرًقا جديدة 
للعمل واإلبداع، وشــجع رواد األعمال الشــباب على عــدم الخوف من التحديات 
قائــاًل: »ال بــأس إن فشــلت مــّرات عّدة في طريقــك إلى تحقيق النجــاح«، فيما 
تنــاول )ديفيــد كيني( من شــركة »آي بي إم« التغييرات التي طــرأت على الذكاء 
البشــري والصناعــي، مشــيًرا إلى أّن هناك تحــواًل كبيًرا يغير طريقــة تفكيرنا كل 
عقديــن أو نحــو ذلــك، مضيًفا: »إننا نعيــش حالًيا إحدى طرق تلــك التحوالت«.

هل يتقاعد البشر مبكًرا بسبب الروبوت؟
»نحــن واإلنســان اآللــي .. مــاذا ســيفعل كل منــا في المســتقبل«، عنــوان بات 
يــدور كثيــًرا فــي أروقــة المهتميــن بمجــاالت العمــل المختلفــة، الســيما بعد أن 
أصبــح الروبوت فعلًيــا بدياًل محتماًل لكثير من الوظائــف التقليدية خالل األعوام 
القليلــة المقبلة، هــذا النقاش كان أحد محاور منتدى »مســك العالمي«، حيث 
طــرح المتحــدث الباحث )رياض حمد( تســاؤالت عن الذكاء الصناعي واإلنســان 
ــا أن هناك دراســات تثبــت أن )15(  ـً اآللــي والتطــور فــي الجنس البشــري، مبين
دولــة ستخســر )7( مالييــن وظيفــة مقابــل اإلنســان اآللــي، وهــذا األمــر يجعل 

الشــباب يتســاءلون عن نــوع الوظيفة التــي يجب أن يبحثــون عنها.

مــن جهتهــا أوضحــت مخططــة إســتراتيجية الــذكاء الصناعــي 
فــي شــركة »إنتــل« )أيســتر بالدويــن( أن الــذكاء الصناعي ليس 
بالشــيء الجديــد، لكــن األبحاث حققــت نجاحات كبيــرة في هذا 
ــا لدى الناس بأنهم  المجال وخصوصا المالحة، وهذا يولد خوفـً
سيخســرون أعمالهــم، مؤكــدًة بــأن بعــض الوظائــف ســيتم 
االســتغناء عنهــا لصالــح اإلنســان اآللــي، علــى ســبيل المثــال 
القيــادة الذاتيــة التــي تجعلنا نســتغني عــن وظائف الســائقين.

المتخصــص فــي الــذكاء الصناعــي )وليــام بيــدو( ينظــر إلــى 
جوانــب إيجابية، حيث يرى أن الروبوت سيســهم في تحســين 
مســتوى حياة البشر، مضيًفا »على ســبيل المثال نجد األطباء 
الحــاالت،  بعــض  لتشــخيص  الحديثــة  باألجهــزة  يســتعينون 
وهــذا التطور حقــق قفزة كبيرة فــي المجال العلمــي، وما كان 
ــا  ـً مســتحياًل للكمبيوتــر فعلــه قبــل )10( ســنوات أصبح ممكن
اآلن، وأضــاف )بيدو(: إن هناك العديــد من الوظائف المتقدمة 
كالهندســة والطــب وغيرهما لــن تتغير بســهولة، وإنمــا التغير 

ســيكون في الوظائــف البســيطة كالقيادة وتشــغيل اآلالت. 

الشباب ومسؤولية إدراك المتغيرات
نقــاش  أي  وأســاس  بحــث  أي  مرتكــزات  هــي  األرقــام  ألن 
إســتراتيجي، فقــد قدم منتدى »مســك العالمي« لمشــاركيه 
ــا يعــرض ألول مــرة، شــارك فيــه )21( ألــف  ـً اســتطالًعا حديثـ
شــاب مــن )21( دولــة، وتــم التوصــل فيــه إلــى نتائــج تفيــد 
بــأّن: الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم ليســوا على وعــي تام 
بالتغيــرات والتحديــات القتصــاد المعرفــة، والتــي باتــت تحّدد 

كيفيــة العيــش والتعلــم والعمــل.
وقــال االســتطالع أّن )%57( مــن الشــباب فــي جميــع أنحــاء 
العالــم ال يعرفــون مفهــوم اقتصــاد المعرفــة، كمــا أن أكثــر 
مــن نصفهــم يخشــون أاّل يكونــوا متمتعيــن بمــا فيــه الكفايــة 
بالمهــارات التكنولوجية للوصول إلى الفرص التي ستنشــأ عن 
التقــدم التكنولوجــي في مجــاالت، مثــل: اســتخراج البيانات، 
والتعلــم اآللــي، فــي المقابــل تحدث االســتطالع عــن )88%( 
مــن الذين تتراوح أعمارهم بين )16( و)35( عاًما، يســتخدمون 
مواقــع التواصل االجتماعــي حول العالم، ويعتبــرون محدودية 
الوصــول إلــى اإلنترنت مــن المشــكالت التي تواجههــم، فيما 

يعتبــر آخرون أن مشــكلتهم هــي إدمــان اإلنترنت.
وأظهر االســتطالع − أيًضا − أن )%59( من الشــباب إيجابيون 
بشــأن تأثيــر التكنولوجيا على العمــل، و)%4( فقــط يعتقدون 
أن التغييــر التكنولوجــي يمثل تحدًيــا لجيلهم، وبــداًل من ذلك، 
فــإن معظــم الشــباب واثقون من أنهــم مســتعدون لمواجهة 
التغيــرات، وســيكونون قادريــن علــى التكيــف مــع االضطراب 
الناجــم عــن التقــدم التكنولوجي واســع النطــاق، حيث يصف 
)%65( أنفســهم بأنهــم منفتحــون، وثالثــة مــن كل خمســة 

يعتبرون أنفســهم قابليــن للتكيف.

متحدثين  و)110(  مشارك   )5000(
من )75( دولة يستعرضون أبرز ُسبل 

مواجهة التحوالت في العالم
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متابعات

أفكار المنتدى وخدمة صناع القرار
أحــد أهــم أهــداف منتــدى »مســك العالمــي« التــي تــم العمــل عليها بشــكل 
واضــح خــالل هــذه الــدورة هــو توفيــر المعطيــات الكافيــة والصحيحــة لصنــاع 
القــرار؛ مــن أجــل المضــي قّدًمــا فــي إيجــاد حلــول وسياســات تخــدم شــباب 
ريــادة  المشــاركون خالصــة تجاربهــم وخبراتهــم فــي  عــرض  العالــم، حيــث 
األعمال واالبتكار، مقترحين أفضل الوســائل لتمكين الشــباب وتوسيع دورهم 
فــي قيــادة التنمية، وإعــداد أجيال من القادة الشــباب في مجــاالت متنوعة، كما 
طرحــت نقاشــات المنتــدى مجموعــة مــن األفــكار المبدعــة فــي أربعــة محــاور 
رئيســية فــي حيــاة الشــباب، وهــي: »العيــش، التعّلــم، العمــل والمســاهمة 

االجتماعيــة«.
 وقــّدم المنتــدى للحاضريــن نظــرة معّمقــة إلــى مجموعــة مــن المواضيع ذات 
األهّميــة، منهــا: كيفية تمّكن الشــباب من تطوير وتنفيذ أفكار جديدة لمشــاريع 
مبتكــرة، وُســبل تشــجيع حمايــة البيئة، وتحفيــز التعّلم مــدى الحيــاة، وتمكين 
المــرأة، والوســائل الجديــدة لإلســهام في خدمــة المجتمــع، ونظــرة وافية إلى 

صناعــة الفضــاء النامية.
المديــرة التنفيذيــة فــي مؤسســة »مســك« ومديــرة مشــروع منتدى »مســك 
العالمــي« الشــيماء حميد الدين، قالــت: إن المنتدى يبرز أهميــة تطوير وتمكين 
الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم، وليس فقــط فــي الســعودية، مضيفة »إن 
مواجهــة التحــدي المتمثــل في التغييــر والــذي أحدثته الثــورة الصناعيــة الرابعة 
لــن يكــون ســهاًل، لكــن الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم يتمتعــون بإمكانــات 
وطمــوح لمواجهتهــا، هــذا المنتــدى يقــّدم منبــًرا للشــباب مــن جميــع أنحــاء 
العالــم لالســتفادة مــن هــذا االنفتــاح والحــرص علــى التفاعــل والتواصــل مــع 
القــادة والمبدعيــن المرموقيــن؛ حتــى يتمكنوا من استكشــاف واختبــار وتجربة 
المفاهيــم واألفــكار الحديثــة التي يمكنها اإلســهام فــي تلبية تحــّدي التغيير«.

حوار معرفي وانطباعات إيجابية 
نجــح المنتــدى في ترك العديد مــن االنطباعات اإليجابية لدى المشــاركين الذين 
عــادوا إلــى بلدانهــم محمليــن بفهم أفضــل للمرحلــة المقبلة، بعــد أن اختبروا 
العديــد مــن األفكار القابلــة للتحول إلى مشــاريع ريادية لتحســين حياتهم وحياة 
عالمهــم، حيــث قالت )ســتيفانيا دروكا( من دولة رومانيا، وهي طالبة دراســات 
المتحــدة  الواليــات  فــي  للتكنولوجيــا  »ماساتشوســتس«  معهــد  فــي  عليــا 
األمريكيــة: »زيارتــي للمملكــة هــي الزيارة األولــى، ولم أتوقع قبلهــا أن أرى كل 
هــذه التغيــرات، لقــد لمســت جديــة الشــباب والشــابات فــي الســعودية علــى 
التغييــر لألفضــل وأعتقــد أن التغييــر أمر مســتمر، ولذلك ســيكون علينــا تعلم 

كيفيــة القيــام به في جميــع أنحــاء العالم«.
وقــال )تيلمان هايدلك( الشــريك المؤســس ورئيــس منظمة القيــادة األوروبية 
الشــابة: »كان المنتــدى العــام الماضي مثيــًرا لالهتمام للغايــة، ولكن المنتدى 
هــذا العــام يركــز علــى المشــاركة، ويركــز علــى التبــادل وتشــجيع النــاس على 
التفاعــل، فالمطلــوب هو: »الغــوص عميًقــا« بالذهاب إلــى ورش العمل وبناء 
الروبوتــات، وقــد تمكــن المشــاركون فــي هــذا العــام مــن اكتســاب المعرفــة 
والمهــارات الالزمــة إلجراء التغيير، وهــذا بالتحديد هو هــدف المنتدى )مواجهة 

التغيير(«. تحــدي 
فيمــا تحدث الشــاب )ســلمان باهبري( مــن المملكة العربية الســعودية، عن نمو 
االبتــكار بتزايد في المملكــة، وقال: »في المملكة كنا نتلقى التكنولوجيا من جميع 
أنحــاء العالــم، لكــن اآلن حــان الوقت لتصديــر التكنولوجيــا الخاصة بنا إلــى العالم 
مــع أخــذ ثقافتنا بعيــن االعتبار، ولدينــا الكثير من المزايــا التي لم يرهــا العالم بعد، 
لذلــك أعتقد أن منتدى »مســك العالمــي« أظهر لنا كيف ســتتغير المملكة، وأبرز 

لنــا مــدى الفرص الكبيرة إلحــداث تغيير ونشــر ثقافتنا في جميع أنحــاء العالم«.

»تحديات مسك الكبرى« تتصدر االتفاقيات
عــرف العالم عّراب مايكروســوفت )بيــل غيتس( بكونه الرجــل األغنى في العالم 
لســنوات طويلة، غيــر أن التوجه الخيري غلب على مســيرة )غيتس( خالل الفترة 
األخيــرة، وقد كانت مؤسســة »مســك« إحــدى الجهــات التي شــاركها )غيتس( 

مجموعــة من مبادراته لتحســين جودة الحيــاة في العالم.
)بيــل غيتــس( اســتهّل جلســات منتــدى »مســك العالمــي« 
بإعالنــه عــن مبــادرة »تحديات مســك الكبــرى«، وهي شــراكة 
جديــدة بيــن مؤسســة »مســك« ومؤسســة »بيــل وملينــدا 
لتحفيــز  دوالر  مالييــن   )10( تخصيــص  فيهــا  يتــم  غيتــس«، 
)100( شــاب وشــابة، البتــكار حلــول نوعيــة لتحديــات العالــم 

الســيما فــي مجالــي التعليــم والمواطنــة العالميــة.
كمــا شــهد المنتــدى توقيــع »مســك« والمؤسســات التابعــة 
لهــا عــدًدا مــن االتفاقيــات مــع شــركاء عالمييــن رائديــن، وقــد 
توفيــر  إلــى  الراميــة  المبــادرات  مــن  مجموعــة  علــى  نّصــت 
المملكــة  العمــل للشــباب فــي  التدريــب والخبــرات وفــرص 
العربيــة الســعودية، مــن بينهــا اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع 
التدريــب  لتوفيــر  ون«  هايبرلــوب  وفيرجــن  »ســيمنز  شــركة 
للشــباب فــي المملكــة، باإلضافة إلــى توقيع شــركة »مانجا« 
انيكــس«،  »ســكوير  الرائــدة  اليابانيــة  الشــركات  مــع  لإلنتــاج 
كاي«،  إن  و«إس  المتحركــة،  للرســوم  أنيميشــن«  »تــوي 
بهــدف توفيــر اإلنتــاج اإلبداعــي الســعودي حــول العالــم, كما 
تــم اإلعــالن عــن رخصــة رواد األعمــال للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة األجانــب فــي المملكــة لتشــجيع ريــادة األعمــال 

األجنبــي. واالســتثمار 

عامان من النجاح .. وأهداف واعدة
خــالل العاميــن الماضييــن، قــدم منتــدى »مســك العالمــي« 
نفســه بشكل مشــرف كمبادرة عالمية لدعم المعرفة واالبتكار 
وريــادة األعمــال فــي مجــاالت متنوعــة بيــن أوســاط الشــباب، 
وقــد اســتطاع أن يجمع نخبة من أبــرز عقول العالــم؛ ليعرضوا 
خالصة تجاربهم الملهمة أمام حشــد من الشــباب الشــغوف 

بالمعرفة.
التــي  »مســك«  مؤسســة  مبــادرات  إحــدى  هــو  المنتــدى 
أنشــأها صاحــب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان بن 
عبــد العزيز، ولي العهــد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
رئيــس مجلس إدارة المؤسســة، الكتشــاف وتطويــر وتمكين 
فــي  نشــطين  مشــاركين  يصبحــوا  كــي  الســعودي  الشــباب 

المعرفة. اقتصــاد 
وتهــدف »مســك« مــن إطــالق هــذه المبــادرة الشــبابية إلــى 
واســتعراض  المعرفــة  لتبــادل  شــبابية  دوليــة  منصــة  إيجــاد 
تصــب  ومبــادرات  نتائــج  إلــى  للوصــول  الناجحــة؛  التجــارب 
فــي تنميــة وتطويــر الطاقــات الشــبابية، وإكســابهم أفضــل 
بمــا  المتنوعــة،  الحيــاة  مجــاالت  فــي  العالميــة  الممارســات 
ينعكــس إيجاًبــا على األوســاط الشــبابية فــي المملكــة العربية 
الســعودية، ويرفــع مســتوى إســهاماتهم فــي قيــادة مســيرة 

المســتدامة. التنميــة 

وقت  حــان  الله:  العبد  رانيا  الملكة 
لخدمة  العلمية  المكاسب  توظيف 
قلب  لها  تكنولوجيا  نحتاج   ... البشر 

وقلبها علينا
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|| الكويت - كونا

أصــدر أميــر دولــة الكويت الشــيخ صباح األحمــد الجابــر الصباح، 
فــي الحــادي عشــر مــن ديســمبر 2017م، مرســوًما بتشــكيل 
الحكومــة الجديــدة لدولــة الكويــت، برئاســة الشــيخ جابــر مبارك 
مــن  شــهر  نحــو  بعــد  التشــكيل  ذلــك  ويأتــي  الصبــاح،  الحمــد 
اســتقالة الحكومة السابقة التي كان يرأســها المبارك أيًضا. وقد 
ضــم تشــكيل الحكومــة الكويتيــة الجديــدة )9( وزراء جــدد، مــن 

بينهــم وزيــر اإلعــالم محمــد ناصــر عبــد اللــه الجبري.
ومن أبرز محطات مسيرته:

- حصل على بكالوريوس نظم المعلومات.
-حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

-عمل في الخطوط الجوية الكويتية.
-ترأس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية.

التعاونيــة  الجمعيــات  اتحــاد  فــي  األســعار  لجنــة  -تــرأس 
. كية ســتهال ال ا

-اختيــر عضــًوا في مجلس األمــة الكويتي خالل األعــوام )2012، 
2013، 2016م(.

-ُعيــن وزيــًرا لألوقــاف والشــؤون اإلســالمية ووزير دولة لشــؤون 
البلديــة فــي الحكومــة األخيرة فــي 10 ديســمبر 2016م.

|| الرياض - واس

أصــدر وزيــر الثقافــة واإلعــالم رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلذاعة 
والتلفزيــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية الدكتــور عــواد بــن 
صالــح العــواد، فــي نوفمبر الماضــي قــراًرا بتعيين اإلعالمــي داود 

ابــن عبــد العزيــز الشــريان رئيًســا تنفيذًيــا للهيئة.
ومن أبرز محطات مسيرته:

-تخرج من قسم اإلعالم من جامعة الملك سعود.
-بــدأ حياتــه الصحفيــة عــام 1976م، حيــث عمــل محــرًرا وكاتًبــا 

ومديــًرا للتحريــر فــي عــدد مــن المطبوعــات الســعودية.
-كاتب عمود في عدد من الصحف المحلية.
-عمل في تلفزيون دبي لمدة ثالث سنوات.

-قّدم برنامج »واجه الصحافة« في قناة )العربية(.
-عمــل مذيًعــا للبرنامــج اليومــي »الثانية مــع داود« فــي إذاعة )إم 

بي ســي(.
-ترأس تحرير موقع )العربية نت(.

العربيــة  المملكــة  فــي  ســي(  بــي  )إم  لمجموعــة  عاًمــا  -مديــًرا 
الســعودية.

إدارة  ومجلــس  )العربيــة(،  قنــاة  إدارة  مجلــس  عضــو  -اختيــر 
ســي(. بــي  )إم  مجموعــة 

-قــدم برنامجــه الشــهير »الثامنة« عبر شاشــة )إم بي ســي( منذ 
عــام 2012م، وحتى قدم اســتقالته مــن المجموعة فــي نوفمبر 

2017م

الشريان رئيسا تنفيذيا 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 

السعودية

الجبري وزيرًا لإلعالم 
في دولة الكويت
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متابعات

ألول مرة خارج السعودية وعلى مدى ثالثة أيام

)حكايا مسك( تستقطب مبدعي الخليج 
في العاصمة اإلماراتية )أبو ظبي(

)حكايا أبو ظبي( تعكس العالقات 
الراسخة بين اإلمارات والسعودية

|| أبو ظبي − إذاعة وتلفزيون الخليج

نظمــت مؤسســة محمــد بن ســلمان بــن عبــد العزيــز الخيرية 
"مســك"، بالشــراكة مــع مركــز الشــباب العربي، وعلــى مدار 
ثالثــة أيام فعاليات )حكايا مســك( في حديقــة  "أم اإلمارات" 
 فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبــو ظبــي، وذلــك خــالل الفتــرة مــن

29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2017م.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
زيارتــه  المتحــدة، خــالل  العربيــة  اإلمــارات  فــي دولــة  الدولــي 
لفعاليــات )حكايــا مســك(، بالــدور الحضاري الــذي يضطلع به 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيز، ولــي عهــد المملكة 
العربية الســعودية، حيث يولي الشــباب أهمية قصوى إليمانه 
بدورهــم المهم في النهوض بالمجتمعات ورســم مســتقبل 
مشــرق للمنطقــة والعالــم، مؤكًدا أن الشــراكة بين مؤسســة 
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محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز الخيريــة "مســك" ومركز 
الشــباب العربــي، تجســد مــدى حــرص الســعودية واإلمارات 
علــى دعم الشــباب وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم، مضيًفا إن 
)حكايــا مســك( ُتعــدُّ إحــدى الفعاليات الســعودية الرائــدة على 
المســتوى العربــي، ومؤكــًدا أن تنظيم هذه الفعاليــة في دولة 
ــا مع احتفاالت الدولة باليــوم الوطني الـ)46(،  ـً اإلمارات وتزامنـ
يأتــي انعكاًســا للعالقــات الراســخة التــي تربــط بيــن اإلمارات 
والســعودية، وأشــار الشــيخ عبــد اللــه إلــى أن الشــباب العربي 
فــي حاجــة لمثل هــذه المبادرات التــي تصنع القــدوات وتقوي 
العالقــات بين شــباب المنطقة، وتمنحهم منصــة للتعبير عن 
أفكارهم ومشــاركة أحالمهم وطموحاتهــم مع اآلخرين، داعًيا 
الشــباب إلــى االســتفادة مــن هــذه الفعاليــات المتميــزة التــي 
تعمــل على احتضــان المواهــب العربية الشــابة المبدعــة فنًيا، 

ومنحهــا الفرصة المالئمــة للتطور.
مــن جانبهــا أعربــت وزيــرة الدولــة لشــؤون الشــباب اإلماراتيــة 
"مســك"  مــع  بالتعــاون  ســعادتها  عــن  المزروعــي،  شــما 
المملكــة  خــارج  األولــى  للمــرة  مســك(  )حكايــا  تنظيــم  فــي 
إلــى  مشــيرة  ظبــي،  أبــو  فــي  وتحديــًدا  الســعودية،  العربيــة 
الرؤيــة المشــتركة التي تجمــع دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية فيمــا يعنــى بالشــباب وتطويــر 

المجتمــع.  فــي  تفاعلهــم  وتعزيــز  مهاراتهــم 

فعاليات متنوعة
تضمنت )حكايا مســك( أبو ظبي عدة فعاليات رئيسة، شملت: 
"محتــرف الكتابــة" و"ســاحة الرســم" و"معمل األنيميشــن" 
و"اســتديو اإلنتــاج" و"المؤلــف الصغيــر" و"حكايــا ديجيتــال" 
و"حكايــا إعــالم" و"ســوق حكايــا" و"مصنــع حكايــا" و"حكايــا 
المرابطين"، وتهدف فعاليات )حكايا مســك( إلى تنمية الحقول 
اإلبداعيــة فــي الخليــج واحتضــان المواهــب الخليجيــة الشــابة 

الُمبدعــة فنًيــا، ومنحهــا الفرصة المالئمــة للتطّور.

حضور مميز وورش عمل إبداعية
شــهدت )حكايــا مســك أبو ظبــي(، المبــادرة الرائدة مــن نوعها 
عالمًيــا، والتــي تنظــم للمــرة األولــى خــارج المملكــة العربيــة 
الســعودية، حضــور أكثــر مــن )20( ألف زائــر وزائرة مــن جميع 
التــي احتضنــت مــن  أفــراد المجتمــع لفعالياتهــا وأنشــطتها، 
خاللهــا المبدعين الشــباب من دول مجلس التعــاون الخليجي، 
حيــث تضمنت ورش عمــل تناولت مجموعة مــن الموضوعات 
اإلبداعيــة المهمــة، والتــي تركــزت حــول: "إســتراتيجية كتابــة 
الســرد  و"تقنيــات  القصصــي"،  الســرد  و"فــن  القصــة"، 
و"مقدمــة  والتلفزيــون"،  لألفــالم  و"الكتابــة  القصصــي"، 
فــي التصويــر"، و"كيفيــة كتابة ســيناريو خيالــي"، و"الحلول 
اإلبداعية للوســائل اإلعالمية"، و"فن كتابة الرسوم المتحركة 
لألطفال"، و"فن تصميم الشــخصيات الكرتونية"، و"السرد 

القصصــي فــي اإلنميشــن"، و"أهميــة الشــخصية الدراميــة 
البصريــة"، و"صحافــة  المؤثــرات  القصــة"، و"صناعــة  فــي 
الموبايــل"، و"فــن القصــة"، و"ســيناريو الفيلــم القصيــر"، 
و"صناعــة الشــخصيات"، و"صناعــة قنــاة االتصــال من خالل 
المحتــوى"، و"اإلنتــاج بميزانيــة محــدودة"، و"كتابــة قصص 
المانجــا والكوميك"، و"فن تحريك الشــخصيات"، و"تركيب 

المؤثــرات الصوتيــة"، و"رســم اســكتش إبداعي".
كما شــهدت مبــادرة "حكايا المرابطين"، والتي اســتضافت في 
يومهــا متحدثيــن عن تغطيات وســائل اإلعــالم اإلماراتيــة ألخبار 
الحــرب فــي اليمــن، وكيــف ُتســهم هــذه الوســائل فــي خدمــة 
الوطــن مــن خــالل اإلعــالم الهــادف ذي المصداقية، كمــا اعتلى 
منصــة "حكايــا المرابطيــن" فــي اليــوم الثانــي عدد مــن الجنود 
المشــاركين فــي التحالــف العربــي فــي اليمــن، مــن الســعودية 
واإلمــارات، والذيــن عبــروا عــن فخرهــم فــي خدمــة أوطانهــم، 
واســتعدادهم الدائم لتقديم  تضحياتهم بالغالي والنفيس في 
ســبيل حماية بالدهــم وحفظها، وفــي اليوم الثالث مــن )حكايا 
مســك( اســتضيف كل مــن: الشــاعر اإلماراتــي جابر القبيســي، 
والملحــن اإلماراتــي محمــد األحمد الملقــب بـ "ملحــن وطن". 
وقــال الشــاعر جابر القبيســي: إن الشــاعر والرســام وكل مبدع 
فــي هــذا البلــد، يحمــل رســالة يقدمها للوطــن بفكــره وعمله، 
ــا االنتباه إلى أن اإلمارات شــهدت خالل الســنوات الســبع  ـً الفتـ

الماضيــة نقلــة كبيــرة في األغنيــة الوطنية.
مــن جانبه، رحب الملحن األحمد بمؤسســة "مســك"، ضيفة 
أفــراح اإلمارات باليــوم الوطني، معبًرا عــن أهمية التالحم بين 
المملكــة العربية الســعودية ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
قائــاًل: نحــن شــعب واحــد، بيننــا أواصــر الــدم وشــراكة أخوية 
قديمــة، مؤكًدا أن الســعودية هــي العمود الفقــري، واإلمارات 

هــي العينان.
وشــاركت قناة "العربيــة" في فعاليات )حكايا مســك( مقدمة 
خبرتهــا إلــى الجمهــور بوصفهــا صانعة للقصــة اإلخباريــة التي 
تؤثــر فــي الــرأي العــام، والمســهمة فــي صناعة الحــدث، في 
حيــن قــدم "مصنع الحكايــا" عرًضا حًيا أمــام الجمهور لعملية 
صناعــة الحكايــة مــن الفكــرة وحتــى لوحــة النهايــة، مــن خــالل 
عــروض قدمتهــا نخبــة مــن المحترفيــن فــي الكتابــة والتصوير 

واألداء واإلخــراج واإلنتــاج.
وتُعــدُّ )حكايــا مســك( إحــدى مبادرات مؤسســة األميــر محمد 
ابــن ســلمان بــن عبــد العزيــز الخيرية »مســك"، وهــي فعالية 
الخليــج تهتــم برعايــة فنــون  رائــدة علــى مســتوى  ســعودية 
صناعــة القصــة والســرد كتابًة ورســًما وتحريــًكا وإخراًجا، وهي 
أكبر تجّمع في الشــرق األوســط للمبدعيــن الخليجيين والعرب 
واألجانــب فــي هــذه المجاالت المتنوعــة، حيث يلتقــون لتبادل 
الخبــرات ومشــاركة العمليــة اإلبداعية، من خــالل ورش العمل 

ومنصــات اإللهــام وعــرض الُمنتجــات والخدمــات اإلبداعية.

متنوعـــة  فعـــــاليــــــات 
على مـــدار ثالثـــة أيام



العدد 111 - ديسمبر 2017 م22

متابعات

شاشة مرئية واحدة يشاهدها جميع سكان قرية العالم الصغيرة

ملتقى »شوف 2017م« .. مستقبل 
واعد ينتظر صناعة المحتوى الرقمي

||  الرياض - هيثم السيد

ا  ـً أصبحت مقولة »العالم قرية صغيرة« عنوانـ
لمفهوم العولمة على مدى السنوات الماضية، 

وألن العولمة لم تكن سوى البداية لما سيأتي بعدها 
من نتائج، فقد نفكر في ابتكار عبارة موازية لتعبر عن 

تحوالت صناعة اإلعالم المرئي الرقمي خالل أقل من 
عقد من الزمن، وما تبعها من معطيات بالغة التأثير 

في حياة الناس وثقافتهم ومعرفتهم ووعيهم، عبارة 
من نوع »العالم شاشة واحدة« قد تكون مناسبة 
لهذه الفكرة التي تم تجسيدها بشكل واضح في 
ملتقى »شوف« الذي نظمته مؤسسة محمد 

ابن سلمان الخيرية )مسك( في 11 
ديسمبر 2017م في مدينة جدة.
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)2000( مشارك في خمس ساعات
أكثــر مــن )2000( شــاب وشــابة حضــروا ملتقــى »شــوف« على 
مــدى )5( ســاعات تمت خاللهــا إتاحة الفرصة للمبدعيــن، من أجل 
التعــرف عن قرب على صناعــة المحتوى في العالــم االفتراضي والتفاعل 

مع الرواد المحلييــن والعالميين.
 وقد اســتهدفت مؤسسة )مســك( خالل هذه الدورة، التي ُتعدُّ الخامسة 
منــذ انطــالق الملتقــى، إيجــاد بيئــة حواريــة وثقافية تشــجع علــى اإلبداع 
وتمكين الشــباب والشــابات من صناعة التأثير في مشهد اإلعالم الرقمي 
ذي التنافســية العاليــة والتجدد المســتمر فــي أدواته وقطاعــات جمهوره 
ومتابعيــه، وإشــراك نخبــة من الخبــراء المحلييــن والعالميين فــي صناعة 
المحتوى المرئي الرقمي للحديــث عن الفرص ومصادر اإللهام في مجال 
التواصــل االجتماعــي الرقمي تحت عنوان عريض هــو: »صناعة المحتوى 

في العالــم االفتراضي«.
)33( مليون شخص لتطبيق »سناب شات«

»ســناب شــات« التطبيق الذي بدأ بســيًطا بهدف نشــر مقاطع مرئية ال 
تتجــاوز )10( ثــوان، أصبــح اآلن منصة يســتخدمها )33( مليون شــخص 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وحدهــا، وهو مــا حّولــه كذلك إلــى هدف 
لشــركات اإلعــالن وصناعــة المحتــوى التســويقي، هــذا مــا أكــده »ويــل 
ســكوغال«، رئيــس قســم إســتراتيجية االبتــكار لــدى »ســناب شــات«، 
والــذي تحّدث خالل الملتقى عن ثورة اإلعالم المرئــي تحت عنوان: »حوار 

مع القــادة«.
وتناول »ســكوغال« خــالل حديثه الكيفية التي تم بها اســتخدام التصوير 
كوســيلة لتحســين معيشــة الناس وطريقة تواصلهم، وكيــف أوجد هذا 

الواقــع فرًصا هائلة أمــام صانعي المحتوى إلشــراك الجمهور.
فن صناعة الحكايا الرقمية

 في جلســة نقاش حملت عنــوان: »فن صناعة الحكايــا الرقمية«، تحدث 
عــدد من صانعــي المحتــوى المعروفين فــي مواقع التواصــل االجتماعي، 
واســتعرضوا التجــارب التــي خاضوهــا والتحديــات التــي واجهتهــم فــي 

مســيرتهم نحو النجاح. 
واخُتتمت الجلســة بنقاش تناول مستقبل الســرد القصصي على مواقع 

التواصــل االجتماعي، والتجارب الغامرة التي يتيحهــا الواقع االفتراضي.
 فرص حقيقية في الواقع االفتراضي

ال يمكــن التقليل من حجم الفرص التي توجــد في الواقع االفتراضي، هذا 
ما أكده »دايل هدســون«، أحد أبرز المتخصصين األكاديميين في وســائل 
اإلعــالم الرقمــي، حيــث أوضــح أن اتجاهــات المحتــوى المرئــي الناشــئة 
تتمحــور حــول أنمــاط القصــص التــي تســترعي اهتمــام المشــاهدين 
المحتــوى  صانعــي  مــن  الشــباب  بحــّث  حديثــه  مختتًمــا  وانتباههــم، 

وتشــجيعهم علــى أن يكونــوا جــزًءا مــن مجتمــع قائم علــى المعرفة.
 فيمــا ألقى هتان نصيــف، نائب رئيس إحدى الشــركات المتخصصة في 
الواقــع االفتراضــي والواقع المعــّزز في المملكة العربية الســعودية، كلمة 
عــن تقنيــة الواقع االفتراضــي والفرص التــي توفرها لصانعــي المحتوى، 
وقال: إن هذه التقنية أصبحت أســلوًبا أساســًيا لوســائل اإلعالم واألخبار 
والترفيــه واأللعاب بما لديها من قدرة على إبهار المشــاهد، لتصبح منصة 

أساســية للتواصل مع الجماهير.

قيم ورسائل عبر الشاشات
فــي مجتمــع يمثــل الشــباب فيــه قرابــة الـــ)%70( مــن عدد الســكان، 
ويمثلــون كذلــك الغالبيــة العظمــى مــن مســتخدمي األجهــزة الذكيــة 
والتطبيقــات  البرامــج  مختلــف  فــي  والمطوريــن  المحتــوى  وصنــاع 
والمنصــات اإلعالميــة، يصبــح تضميــن القيم والرســائل فــي صميم 
رســائل البــث المتناقلة عبر هذه الوســائط أمــًرا بالغ األهميــة والفائدة 
فــي وقــت واحــد، خصوًصــا مــع القــدر الهائــل مــن المعلومــات التــي 

يجــري بثهــا علــى مــدار الســاعة مــن مختلــف أنحــاء العالم.
هذه الفكرة تمت مناقشتها في الملتقى خالل جلسة بعنوان: »المحتوى 
المؤثــر بيــن الترفيــه والتوعيــة«، شــارك فيها عــدد من صانعــي المحتوى 
المعروفيــن على منصة الـ»يوتيوب«، وناقشــوا أهميــة كل من المحتوى 
والســياق فــي إنشــاء القصــص، واقتــران مــا يعــرض علــى الـ»يوتيوب« 
بالقيــم االجتماعية واإلنســانية النبيلة وُيســهم فــي االرتقاء بحيــاة الناس 

إلــى األفضل. 
تجارب مستقلة تصنع مشهًدا عاًما

عــدد كبيــر من الشــباب الســعوديين والعرب هــم اآلن بمثابة الخبــراء في 
صناعة المحتوى عبر الشــبكات االجتماعية، حيث تطورت التجربة لديهم 
مــن مجــرد االســتخدام الترفيهــي البحت إلــى تشــكيل مســارات إبداعية 
محــددة يملــك كل منهــا لونــه وجمهــوره الخــاص الــذي يصــل للماليين 
ــا، وتنوعــت بيــن نقــل مشــاهد روحانيــة يوميــة لمكــة المكرمــة عبر  ـً أحيانـ
»ســناب شــات«، والتــي تابعهــا آالف المســلمين مــن مختلــف أرجــاء 
العالــم، أو الســفر إلــى مناطق ليــس من الســهل الوصول إليهــا، وكذلك 
استكشــاف عــادات الشــعوب، إضافــة إلــى فكرة الســفر عبــر الزمن، من 
خــالل ســرد القصــص التاريخيــة بطريقــة بســيطة محببة إلــى النفوس.

تطوير اإلعالم المرئي والمسموع
شــهد ملتقى »شوف« مشاركة الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية عبر جلســة خاصــة اســتعرضت خاللها 
البرامــج والتوجهــات والمبــادرات التــي تتبناهــا لتطويــر صناعــة اإلعــالم 
فــي المملكــة، وذلك بتطبيــق رؤية تضع فــي اعتبارها مواكبــة التطورات 

المتســارعة التــي يشــهدها مجال المحتــوى الرقمي محلًيــا وعالمًيا.
وقــد توقــع المشــاركون أن تشــمل هذه الرؤية اســتكمال عمليــة التطوير 
الشــاملة علــى مســتوى شــكل ومضمــون القنــوات الســعودية، بجانب 
بنــاء شــراكات متعددة فــي قطاعات اإلعــالم واألخبار والترفيــه، باإلضافة 
إلــى بحث أهــم المتطلبات التي يفتــرض باإلعالم المرئي االســتجابة لها 
مــع ظهــور تقنيات الواقع المعــزز بما يتضمنه ذلك من تجربــة جديدة كلًيا 

للمشاهدين.
إحداث البصمة والفارق

صناعــة المحتوى ليســت مجرد عمل إبداعي، هذه إحــدى الطروحات التي 
تبناهــا ملتقى »شــوف« 2017م، حيث عرض مجموعــة من المرتكزات 
التــي يجــب أن يدركهــا صانــع المحتــوى المرئي، وفــي مقدمتهــا الحرص 
علــى اســتخدام هــذا المحتوى فــي إحداث بصمــة وفــارق ملموس على 
المســتوى الشــخصي وعلــى العالــم ككل، باإلضافــة إلــى إدراك أهميــة 
توظيف الوســائط الحديثة في تقديم اإلضافة القيمة للمجتمع وللوطن.
هــذه الفكــرة أكدهــا محمــد أبــو عــزة، المديــر التنفيــذي لقطــاع التواصل 
فــي مســك، الذي شــدد كذلك علــى أن الملتقــى قّدم معــارف وتقنيات 
وعلــوم جديــدة فــي مجــال صناعــة المحتــوى، فضــاًل عــن تركيــزه فــي 
هــذه الــدورة علــى الواقــع االفتراضــي، وأضاف »إّنــه ُبعد جديد نســتطيع 
الوصــول إليــه بإبداعــات الشــباب والشــابات، وقــد اســتقطبنا خبــراء من 
النواحــي األكاديمية والتقنية واإلبداعية لتقديم التوجيه الذي يحتاجه صناع 

المحتــوى إلتقــان عملهم«.

»تقنيات الواقع االفتراضي«.. أحد أهم 
تحديات المرحلة المقبلة لصناع المحتوى 

في العالم

أ



بتكلفة بلغت مليار دوالر دعما للثقافة والسياحة

ــت  ــرق تح ــة الش ــرب وأصال ــحر الغ س
قبــة النجــوم فــي )لوفــر أبــو ظبــي(

|| أبو ظبي − إذاعة وتلفزيون الخليج

رفــع الســتار عــن أول متحــف مــن نوعــه فــي العالــم العربي برؤيــة عالميــة، ليســّلط الضوء علــى أوجه التشــابه والقواســم 
المشــتركة للتجربــة اإلنســانية عبــر مختلــف الحضــارات والثقافــات، فبعــد مــرور عشــر ســنوات من توقيــع االتفاق بيــن دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة الفرنســية، افتتــح نائــب رئيــس دولة اإلمــارات العربية المتحــدة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، متحــف )اللوفر أبــو ظبي( في مســاء الثامن مــن نوفمبــر 2017م، وبحضور 
زعمــاء وشــخصيات عــدة، فــي مقدمتهم ولــي عهد أبــو ظبي نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان، والرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، والعاهل البحرينــي الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والعاهــل المغربي 

الملــك محمد الســادس.
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وُيعــدُّ المتحــف المحــاط بالمــاء مــن ثــالث جهات، وقبتــه التي تضــم )8( آالف 
نجمــة تتألــق فــي نشــر الضــوء، جســًرا بيــن الشــرق والغــرب، وما يجســده من 

حــوار جديــد حــول اإلنســانّية والروابــط المشــتركة التــي تجمــع الحضارات.
الثقافــي،  الصــرح  محتويــات  االفتتــاح  حفــل  فــي  المشــاركون  واســتعرض 
الذي يســتضيف أيًضــا )300( قطعــة مــن األعمــال المســتعارة مــن المتاحــف 

الفرنســية موزعــة علــى )23( قاعــة عــرض دائمــة.
كمــا يعرض )اللوفــر أبو ظبي( نحــو )600( تحفة تتــراوح بين المقتنيــات األثرية 
العريقــة واألعمــال الفنيــة المعاصــرة، باإلضافــة إلــى المنحوتــات الكالســيكية 
الجديــدة ولوحــات فنيــة بريشــة أشــهر فنانــي اليــوم، وغيــر ذلــك مــن األعمــال 
التركيبيــة المصممــة مــن قبــل فنانيــن بتكليف من المتحــف، والــذي يمتّد على 

مســاحة )6400( متــر مكعــب من صــاالت العــرض خــالل الســنة االفتتاحية.
وُيعــَدُ المتحف ثمرة التفــاق بين حكومتي دولة اإلمارات وفرنســا والذي بموجبه 

تمت إعارة اســم متحف اللوفر الباريســي لمدة )30( عاًما وســتة أشهر.
وعلــى الصعيــد المحلــي يعــرض )لوفــر أبو ظبــي( مجموعــة من التحــف األثرية 
اإلماراتيــة تضــم "قــالدة" يعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة الزمنيــة )1800 − 2000( 
قبــل الميــالد، و"مزهريــة" أثريــة تنتمــي إلــى العصــر الحجــري، تم اكتشــافها 
فــي أحــدى مســتوطنات العصــر الحجــري التي يبلــغ عمرهــا )8000( عــام في 
جزيــرة "مــروح" الواقعة قبالة ســاحل أبــو ظبي، وهي من متحــف رأس الخيمة 
الوطنــي، باإلضافــة إلــى أجــزاء مــن "الجــص" المزخــرف مــن الدير األثــري في 

"بنــي يــاس" فــي أبو ظبي مــن متحــف العيــن الوطني.
وعلــى الصعيد اإلقليمي كشــف )اللوفــر أبو ظبي( النقــاب عن أعمال ُمعــارة بارزة 
مــن أشــهر المتاحف بالمنطقة، ويشــمل ذلك تمثــال »عين غزال«، وتمثــال أثري 
برأســين يبلــغ عمــره )8000( عــام مــن دائــرة اآلثــار العامــة األردنيــة، باإلضافة إلى 
أداة حجريــة يعــود تاريخهــا إلى مــا قبل الميــالد، ومعلًما بنقوش كوفية يشــير إلى 
المسافة من مكة المكرمة من الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويقــدم )لوفــر أبــو ظبي( أكثر مــن )400( درهم فضــي أثري ُمعار مــن المتحف 
الوطنــي بســلطنة ُعمان، والتــي تعود إلى بدايــات العصر اإلســالمي، باإلضافة 
إلــى "مبخــرة" صدفــة بحريــة يعــود تاريخهــا إلــى فتــرة القرنيــن )الثانــي عشــر 

− الرابــع عشــر( الميــالدي، وكذلــك "جــرة" فخاريــة مــن بــالد 
الرافديــن مــن القــرن العاشــر الميــالدي، و"إنــاء" حجــري مــن 

الفتــرة )300 – 400( قبــل الميــالد.
كمــا يضــم المتحف − أيًضــا − عدًدا كبيــًرا من اللوحــات الفنية 
ألشــهر فناني العالم، ومن بين اللوحــات التي يضمها المتحف 
لوحــة للفنان اإليطالي )ليوناردو دا فينشــي(، أنجزها بين عامي 
)1495، 1499م(، وتحمــل اســم "جميلة الحداد" أو "بورتريه 
امــرأة مجهولــة"، وهــي مســتعارة مــن متحف اللوفــر األصلي 

باريس. في 
ألقاهــا  التــي  الفرنســي ماكــرون فــي كلمتــه  الرئيــس  وقــال 
بالنســبة  الكثيــر  يعنــي  المتحــف  "إن  االفتتــاح:  حفــل  خــالل 
لفرنســا، ويمثــل ملتقى العالميــن الغربي والشــرقي، مضيًفا 
والضــوء،  الصحــراء  متحــف  تســتضيف  اإلمــارات  دولــة  أن 
القــارات األوروبيــة واإلفريقيــة  بيــن  التــوازن  وتشــكل نقطــة 

واآلســيوية".
وقــال الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم: "نحييكم من أرض 
اإلمــارات ومــن عاصمتنــا أبــو ظبــي .. عاصمــة الثقافــة والفــن 
الــذي  اللوفــر  واإلبــداع، ونرحــب بكــم وبالعالــم فــي متحــف 

تضيفــه أبــو ظبي لــإلرث اإلنســاني".
أبــو  الثقافــة والســياحة فــي  دائــرة  رئيــس  مــن جانبــه أوضــح 
ظبي محمــد المبــارك، أن )لوفــر أبــو ظبــي( ســيصبح مركــًزا 
للتعليــم والثقافــة العالمية والتواصل والتســامح، مشــيًرا إلى 
أن أكثــر من )%50( مــن العاملين في المتحف مــن المواطنين 
اإلماراتييــن، ليؤكــد أن هــذا اإلنجــاز تحقــق بفضــل جهــود فرق 

العمــل اإلماراتيــة الفرنســية.
وتأمــل دولة اإلمــارات العربية المتحدة التي اســتثمرت أكثر من 
مليــار دوالر فــي ســبيل إنجــاز هــذا المشــروع العالمــي، في أن 

ُيســهم المتحف فــي الوهج الثقافي وتنشــيط الســياحة.

المقتنيات  بين  تتراوح  )600( قطعة 
الفنية  واألعــمــال  العريقة  األثــريــة 

المعاصرة
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في نسخته الخامسة وعلى مدى يومين
منتدى رواد اإلعالم االجتماعي يدعم 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

|| المنامة − إذاعة وتلفزيون الخليج

نظــم النــادي العالمي لإلعــالم االجتماعي في مملكــة البحرين الدورة الخامســة لمنتدى 
»رواد اإلعالم االجتماعي«، برعاية الشــيخ هشــام عبد الرحمن آل خليفة، محافظ العاصمة 
ــا ونحو )400(  ـً المنامــة خــالل الفتــرة من 2 − 3 ديســمبر 2017م، وبمشــاركة )20( متحدثــ

مشــارك من مملكة البحريــن ودول الخليج العربية.
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وقــال الشــيخ هشــام آل خليفــة خالل حفــل االفتتــاح: »إن إقامــة المنتــدى فرصة 
كبيــرة اللتقــاء الشــباب البحرينــي مــع الخبــراء والمتخصصيــن تحــت ســقف واحد، 
ومنصــة لتبادل وجهات النظر والــرؤى بينهم، مضيًفا: »تمتلــك البحرين مرتكزات 
أساســية قــادرة علــى إيجاد بيئــة تكنولوجية على غــرار الدول المتقدمــة، ويأتي ذلك 
نظيــر امتالكهــا قاعــدة علمية مهيــأة وقادرة علــى اإلبــداع واالبتكار، ممثــاًل ذلك في 
الشــباب البحريني الذين أثبتــوا للجميع مقدرتهم على اســتيعاب المعارف العلمية 
والتعامــل معهــا وتطويرهــا وتوطينهــا مســتقباًل فــي المملكــة، ممــا يتماشــى مع 

رؤيــة البحريــن االقتصادية 2030".
فيما أكد المنســق المقيم ألنشــطة األمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( لــدى مملكة البحريــن أمين الشــرقاوي، أهمية منتدى 

"رواد اإلعــالم االجتماعــي" الخامس في مقاربة أهداف التنمية المســتدامة.
وقــال الشــرقاوي: "إن اإلعالم االجتماعــي يفتح آفاًقا كبيرة ألعمــال جديدة ومبتكرة 
مســتندة إلى تنمية ال تســتثني أحًدا، ويصب بشــكل مباشــر وغير مباشــر في تنمية 
االقتصــاد المحلــي، ويعمــل علــى إيجــاد بيئــة تواصلية غير مســبوقة بيــن مختلف 
البيئــات واألجنــاس والثقافــات واألعمــال، مشــيًرا إلــى أن اإلعــالم االجتماعــي بات 

يمثــل منصــة عالمية للتشــارك وتبادل المعــارف والتجــارب والمهارات.
وأكــد رئيــس النــادي العالمــي لإلعــالم االجتماعــي علي ســبكار أن موضــوع اإلعالم 
االجتماعــي لــه أهميــة خاصة تتعاظــم كل يــوم، وبات هــذا النوع من اإلعــالم يؤثر 
بشــكل كبير، بل وخطير، في المجتمعات، واألعمال، والسياســة والفن واالقتصاد، 
وتوجهات الرأي العام، وســلوك المســتهلكين، وبتنا جميًعا بحاجة ماســة لمواكبة 
تطــورات هــذا النــوع مــن اإلعــالم، ومعرفــة كيفيــة اســتثماره بالطريقــة المثلــى، 
بمــا يعــود بالفائــدة المرجــوة علينــا مهنًيــا وثقافًيــا وعلــى مجتمعنــا أيًضــا، مضيًفــا 
أن المنتــدى أقيــم هــذا العــام تحــت شــعار »خدمــات اإلعــالم االجتماعــي لقطــاع 
األعمــال«، وذلــك انطالًقــا مــن أهميــة اســتخدام اإلعــالم االجتماعــي فــي تطوير 

األعمــال والترويــج والتســويق والبحــث والتوظيــف وغيرها.

دعم الشباب في مجال اإلعالم االجتماعي
ســعى منتــدى "رواد اإلعالم االجتماعي" في نســخته الخامســة وعلــى مدار يومين 
إلــى الخــروج بتوصيــات وخطــط عمــل تدعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى إيجاد 
فــرص عمل جديدة ناشــئة في مجال اإلعــالم االجتماعي، واســتثمار عصر اإلنترنت 
والتواصــل االجتماعــي الــذي أتــاح إمكانيــة نمــو هائلــة أمــام األفــراد والشــركات ال 
تتطلــب اســتثمارات كبيــرة، وتطويــر منتجــات أو تقديــم خدمــات مبتكــرة وفتــح 

أســواق جديــدة أمــام رواد األعمــال البحرينيين.
وأوصــى منتــدى "رواد اإلعــالم االجتماعــي" الخامــس برفــع وعي مجتمــع األعمال 
بأهميــة منصــات اإلعــالم االجتماعــي فــي مجــاالت التســويق والترويــج والبحــث 
والتطوير، ودراســة الســوق ومختلف متطلبات أداء األعمال، بما يحقق االســتفادة 

ا. المثلــى مــن تلــك المنصــات ذات الفعاليــة العاليــة والتكلفة القليلة نســبيًّ
وأكــد المنتــدى علــى أهميــة االســتفادة مــن اإلعــالم االجتماعي فــي مجــال التجارة 
اإللكترونيــة، واســتثمار النمــو الكبيــر جدًيــا للمســتخدمين علــى هــذه المنصــات 
والوصــول إليهــم بفاعليــة بغرض زيــادة الحصــة الســوقية، إضافة إلى االســتفادة 
اإلعــالم االجتماعــي، وتحليلهــا  الموجــودة علــى قنــوات  البيانــات الضخمــة  مــن 

للتحســين وفهــم الجمهــور المســتهدف.
وأشــار المشــاركون فــي المنتــدى فــي توصياتهــم إلــى أهميــة مبادرة مؤسســات 
األعمــال إلــى تخصيص ميزانيات أكبر من أجل االســتثمار فــي ظهورها على مواقع 
اإلعــالم االجتماعــي، ومــن ذلك تدريــب موظفيهــا المختصيــن علــى اإلدارة الفاعلة 
لحســاباتها على هذه المواقع، ورســم اإلســتراتيجية وصناعة المحتوى واستخدام 

األدوات الالزمــة للقيــاس وتصويب األداء. 
وأوضــح علي ســبكار، رئيس النادي العالمي لإلعــالم االجتماعي، أن هذه التوصيات 

ترســم خارطة طريق أمام النــادي للعام الجديد. 

األعمال  استفادة مؤسسات  تعزيز 
من اإلعالم الجديد



العدد 111 - ديسمبر 2017 م28

متابعات

عودة السينما السعودية .. 
ترفيه ثقافي ورافد اقتصادي

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

تنتظــر الســاحة الثقافيــة والفنيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية االنطــالق 
بعــد  الســينمائية  للعــروض  الرســمي 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  أعلــن  أن 
فــي  والمســموع  المرئــي  لإلعــالم 
علــى  الموافقــة  2017م،  ديســمبر 
إصــدار التراخيص للراغبيــن في فتح دور 

بالمملكــة.  الســينمائي  للعــرض 
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بيــان  فــي  واإلعــالم  الثقافــة  وزارة  وقالــت 
صحفــي إن الهيئــة بــدأت فــي إعــداد خطوات 
دور  الفتتــاح  الالزمــة  التنفيذيــة  اإلجــراءات 
الســينما بصفتهــا الجهــة المنظمــة للقطــاع، 
ومــن المقــرر البــدء فــي منــح التراخيــص بعد 
االنتهــاء مــن إعــداد اللوائــح الخاصــة بتنظيــم 
العــروض المرئيــة والمســموعة فــي األماكــن 
العامــة خــالل )90( يوًما مــن القــرار، أي خالل 
وأضافــت  2018م،  العــام  مــن  األول  الربــع 
الوزارة أن محتوى العروض ســيخضع للرقابة 
وفــق معاييــر السياســة اإلعالميــة للمملكــة، 
وأنهــا ســتتوافق مع القيم والثوابــت المرعية، 
وهــادٍف  مثــٍر  محتــوى  تقديــم  يضمــن  بمــا 
ال يتعــارض مــع األحــكام الشــرعية وال يخــل 

باالعتبــارات األخالقيــة فــي المملكــة.
وعن المــردود الثقافــي واالقتصــادي المتوقع 
للقــرار قــال البيــان: إن الوزارة تســعى لالرتقاء 
بالعمــل الثقافــي واإلعالمــي، في إطــار دعمها 
لألنشــطة والفعاليات، وتأمل أن ُتســهم هذه 
الخطوة فــي تحفيز النمو والتنــّوع االقتصادي 
عبر تطوير اقتصــاد القطاع الثقافي واإلعالمي 
ككل، وتوفيــر فــرص وظيفيــة فــي مجــاالت 
تعليمهــم  وإمكانيــة  للســعوديين،  جديــدة 
وتدريبهم من أجل اكتســاب مهــارات جديدة.
العمــل  بــأن  وتحــدث اقتصاديــون عــن ذلــك 
بالقطــاع الســينمائي ســيحدث أثــًرا اقتصادًيا 
اإلعالمــي،  الســوق  زيــادة حجــم  إلــى  يــؤدي 
وتحفيــز النمــو والتنــّوع االقتصــادي من خالل 
إلــى  الكثيــر  تضيــف  بمكاســب  اإلســهام 
إجمالــي الناتــج المحلــي، وأن قطــاع الســينما 
ســيتيح أكثــر مــن )30( ألــف وظيفــة دائمــة، 
وظيفــة  ألــف   )130( مــن  أكثــر  إلــى  إضافــة 

2030م. العــام  بحلــول  مؤقتــة 

ذكريات السينما بين »أرامكو« 
و»أحواش جدة«

ُعــرف الجمهور الســعودي بتفاعلــه واهتمامه 
بالســينما وجديــد إنتاجهــا العالمــي، وتاريخًيــا 

منــذ  الســينما  عرفــت  قــد  الســعودية  كانــت 
بعدهــا  لتغيــب  الماضــي،  القــرن  ثالثينيــات 
ألكثــر مــن ثالثيــن عاًما قبــل عودتها فــي بداية 

الســتينيات!.
وتعــود القصة إلى أن ضوء الســينما الترفيهية 
انطلــق فــي صــاالت العــرض المغلقــة داخل 
مســاكن موظفي شــركة »أرامكو«، واســتمر 
لســنوات قبــل أن تقام العــروض في األماكن 
أنتجــت  الشــركة  أن  التاريــخ  ويذكــر  العامــة، 
فيلًمــا وثائقًيا عن تدشــين أول بئــر بترولية في 
الســعودية، وعرض ذلــك في احتفاليــة كبيرة 
حضرهــا الملــك المؤســس عبــد العزيــز بــن 

عبــد الرحمــن )يرحمــه الله(.
في بداية الســتينيات بدأ عشــق السينما ينمو 
فــي الســعودية عندمــا كانــت تقــام العروض 
الســينمائية في أماكن بســيطة داخل األحياء، 
وليــس كمــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن أنهــا فــي 
اجتهــادات  كانــت  بــل  متخصصــة،  صــاالت 
»ســينما  عليهــا  وُأطلــق  بدائيــة،  اســتثمارية 
األحــواش« في مدينتي جــدة والطائف، وربما 
تفوقــت عليهــا فــي التنظيــم بعــض الشــيء 
الشــرقية،  بالمنطقــة  الصيفيــة«  »الســينما 
ُعــرف  ومــا  »أرامكــو«  فــي  انطالقهــا  ومهــد 
البايــب اليــن«، قبــل أن تنظــم  بـ»محطــات 
العــروض وتتوافــر إمكاناتهــا بشــكل أكبــر في 
جــدة، حيــث كان فــي حــي البغداديــة »فــؤاد 
جمجــوم« أشــهر محــل خــاص لتأجيــر أجهزة 
العــرض  عمليــات  تطــورت  حتــى  الســينما، 
»العطــاس«  فنــدق  فــي  احترافــي  بشــكل 
شــمال شــاطئ أبحر، وأماكن أخرى اشتهرت 
عربيــة  ألفــالم  المنظمــة  العــروض  بتقديــم 
وأجنبيــة مثــل أفــالم »الكاوبــوي« واألفــالم 
اهتمــام  علــى  اســتحوذت  التــي  البوليســية 

محبــي الســينما فــي تلــك الفتــرة.
أمــا مدينة الريــاض، فقد واكبــت الحدث في 
الرياضيــة،  األنديــة  خــالل  مــن  ذاتهــا  الفتــرة 
والتــي افتتحــت صاالتهــا للعــرض الرســمي 
لألفالم، وكانت رســوم المشــاهدة للفيلم 

الواحــد )4( ريــاالت، محققــة إيــرادات جيــدة 
أنديــة  بيــن  قائًمــا  التنافــس  وكان  لألنديــة، 
الهــالل والنصــر والشــباب، كمــا هــي علــى 
يســابق  منهــم  كل  وكان  الملعــب،  أرض 
اآلخريــن على عــرض كل جديــد للحفاظ على 

الجماهيــري. الحضــور 
ذكــره  مــا  الحقبــة،  تلــك  حــول  ُرصــد  وممــا 
الفرنســي  الســينمائي  والمــؤرخ  الناقــد 
)ســادول( حول الســينما في الســعودية في 
أنــه  العالــم«،  فــي  الســينما  كتابــه: »تاريــخ 
عند تدشــين التلفزيــون في المملكــة العربية 
اتفاقيــة  ُأجريــت  1966م،  عــام  الســعودية 
مــع شــركة عالميــة كبــرى إلنشــاء عــدد مــن 
دور العــرض المتخصصــة المهيــأة للجمهور 
الســعودي، لكنها لــم ُتفّعل، واســتمر وضع 
الســينما فــي الســعودية كمــا هــو لســنوات 
الحلــم،  المشــروع  ذلــك  ينّفــذ  أن  دون  مــن 
فــي  الســينمائية  العــروض  أوقفــت  أن  إلــى 
وتلــك  الثمانينيــات،  بدايــة  فــي  المملكــة 
ــا  ـً الفتــرة عاش جيلها حلمه الســينمائي مؤقت
مع محــال تأجير األفــالم، وما كانــت تعرضه 
علــى  الســعودية  التلفزيونيــة  القنــوات 

شاشــاتها.
اإلنتــاج  مســألة  فــي  ذكــره  الجديــر  ومــن 
كمــا  فردًيــا،  كان  أنــه  الســعودي  الســينمائي 
هــي أغلــب المحــاوالت الحاليــة، وإن بــدا أثــر 
اإلمكانــات الحديثة بطبيعة الحــال، والمفارقة 
فــي مجــال اإلنتــاج الســينمائي الســعودي أن 
أول عــرض رســمي لفيلم في الســعودية في 
العــام  الماضيــة كان فــي  القريبــة  الســنوات 
الفنــان  بطولــة  »مناحــي«  لفيلــم  2008م، 
الســعودي فايز المالكي، بعد مــرور )35( عاًما 
علــى إيقــاف الســينما، وكان إنتاًجــا ضخًمــا، 
فيمــا ُيعــدُّ فيلــم »الذبابة« أبــرز وأقــدم إنتاج 
ســعودي فردي فــي العــام 1950م، أي قبل 
)68( عاًمــا، وكان مــن بطولــة الفنــان حســن 
التلفزيــون  شاشــة  علــى  وُعــرض  الغانــم، 

الســعودي فــي بداياتــه. 
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لمواكبة التطورات اإلعالمية المتسارعة

تحويل )اإلخبارية( السعودية 
إلى )شركة شبكة اإلخبارية(

ويســتهدف القــرار تطويــر قنــاة »اإلخباريــة« الناطقــة باللغــة العربيــة، 
وإطــالق قنــاة "إخباريــة" باللغــة اإلنجليزيــة، وتكــون الشــركة قــادرة 
علــى تطوير الخبــرات المتعلقــة باألحداث، وتحســين تغطيــة ومتابعة 
األخبــار المحليــة والعالميــة والتفاعــل مــع المتغيــرات بما يقــدم إعالًما 
ســعودًيا مواكًبــا، كما تســعى الشــركة إلــى التميــز في نشــر المحتوى 
الحصــري وفــق معاييــر الصــدق والدقــة والموضوعيــة، وتحقيــق عائد 
مالــي لالســتثمار في قطــاع اإلعالم، وإنشــاء منصــات جديــدة للتوزيع 

الرقمــي للوصــول لصناعــة محتــوى منافس.
وتعزيــز  اإلعالميــة  الصناعــات  تنميــة  إلــى  الجديــدة  الشــركة  وتهــدف 
تنافســها عالمًيــا، بمــا يــؤدي إلــى رفــع الوعــي بالمنجــزات الوطنية مع 
تطويــر بيئــة محفــزة لألنشــطة الثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز حضــور 
األصعــدة،  كافــة  علــى  منجزاتهــا  وإبــراز  خارجًيــا،  اإلعالمــي  المملكــة 
ونقــل المحتــوى المحلي المعّبر عن قيــم المجتمع الســعودي وثقافته 

العالم. إلــى  األصيلــة 

تشكيل أول مجلس إدارة لـ »شبكة اإلخبارية«
"شــبكة  شــركة  إلــى  )اإلخباريــة(  تحويــل  قــرار  صــدور  وعقــب 
اإلخباريــة" بيوميــن صــدر قــرار آخــر يقضــي بتشــكيل أول مجلــس 

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  تعييــن  وتضمــن  اإلخباريــة  لشــبكة  إدارة 
اإلذاعــة والتلفزيــون اإلعالمــي داود بــن عبــد العزيز الشــريان رئيًســا 
لمجلــس إدارتهــا، وبهــذا القرار يكون الشــريان أول رئيــس لمجلس 

الجديــدة. الشــركة  إدارة 
الشــركة،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  تســمية  أيًضــا  القــرار  وتضمــن 
وشــملت كاًل مــن: عبــد العزيــز حمــد الفهــد، وخالــد أحمــد مدخلي، 
الرشــيد، وجاســر  اللــه  عبــد  وعبيــد  القحطانــي،  اللــه  عبــد  ومحمــد 

الجريــس. الجاســر، وســعد محمــد  اللــه  عبــد 
وأكــد معالــي وزيــر الثقافــة واإلعالم الدكتــور عواد بن صالــح العواد 
رؤيــة  لتحقيــق  الــوزارة  مبــادرات  ســياق  فــي  تأتــي  الخطــوة  أن 
مواكبــة  مــن  المختلفــة  مؤسســاتها  لتمكيــن   ،)2030( المملكــة 
علــى  اإلعالميــة  الســاحة  تشــهدها  التــي  المتســارعة  التطــورات 
العربيــة  المملكــة  أن  إلــى  مشــيًرا  والعالــم،  المنطقــة  مســتوى 
الســعودية لديهــا مؤسســات إعالميــة عريقــة، مضيًفا "نحــن نعمل 
معهــم مــن أجــل تمكينهــم وتقديــم كل الدعــم لهم، لنقل رســالة 
اســتخدام  عبــر  عاليــة،  ومهنيــة  باحترافيــة  العالــم  إلــى  المملكــة 
المنافســة  مــن  إعالمنــا  وســائل  ســتمكن  التــي  التقنيــات،  أحــدث 

والتجاريــة". المهنيــة 

|| الرياض - واس

أصــدر وزيــر الثقافــة واإلعــالم فــي المملكــة العربيــة 
فــي  العــواد،  صالــح  بــن  عــواد  الدكتــور  الســعودية 
قنــاة  بتحويــل  يقضــي  قــراًرا  2017م،  ديســمبر   27
»اإلخباريــة« إلــى شــركة شــبكة اإلخباريــة )شــركة ذات 
بيــن  ملكيتهــا مناصفــة  تكــون  محــدودة(،  مســؤولية 
كل مــن: هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الســعودية وهيئة 
وكالــة األنبــاء الســعودية، في أحدث خطــوة في اتجاه 
مواكبة التطورات المتســارعة في المشــهد اإلعالمي 

المحلــي والعالمــي.
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ست مبادرات و)23( إستراتيجية ضمن رؤية تطوير الجهاز

)2017م( قفزات متالحقة ومنجزات 
انتقالية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

جّســد جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج منذ إنشــائه عــام 1977م، قبل نحــو أربعين عاًمــا، رغبة وإرادة قــادة دول منطقــة الخليج 
العربيــة فــي تحقيــق التكامــل فــي العمــل اإلعالمــي الخليجــي المشــترك، كما هــو الحال فــي غيره مــن المجاالت، ســعًيا 

لخدمــة دولهــم ومواطنيهــم، حســب مــا تتطلبه تطــورات التقــدم ومواكبــة كل جديد.
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امتــداًدا لمــا ســبق مــن إنجــازات فــي األعــوام الماضيــة، عمــل جهــاز 
إذاعــة وتلفزيــون الخليــج خالل العــام 2017م على عدد مــن اإلجراءات 
األمانــة  مــع  بالتعــاون  إعالميــة  مبــادرات  بعــدة  وأســهم  واألنشــطة، 
العامــة لمجلــس التعاون والهيئــات اإلعالمية للدول األعضــاء، كما وقع 
الجهــاز اتفاقيتي تعــاون وشــراكة جديدتين، في حين يواصل التنســيق 
مــع جهــات إعالميــة خليجيــة وعربيــة وعالميــة أخــرى لتنفيــذ شــراكات 
مرتقبــة، بهــدف فتــح آفــاق جديدة لعمــل الجهــاز في مجــاالت التعاون 
والفعاليــات  المهرجانــات  وإقامــة  المتخصــص،  والتدريــب  اإلعالمــي 
اإلعالميــة الكبــرى، كما حضــر ضيًفا ومشــارًكا في عدد مــن الملتقيات 
واالجتماعــات اإلعالميــة المهمــة علــى المســتوى الخليجــي والعربــي 

والعالمي.

نحو  ــظــرة  »ن وإســتــراتــيــجــيــة  الهيكلة  تــطــويــر 
المستقبل«

يعمــل جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج حالًيــا على انطالقــة جديدة تعتمد 
العمــل واســم  آليــات  علــى )6( مبــادرات و)23( إســتراتيجية لتغييــر 
وهوية ورســالة الجهاز، مســتهدًفا بذلك مواجهة المستقبل وتحدياته، 
وتأهيــل جيل إعالمــي خليجي يعتمد على التدريــب العالي، إلبراز الهوية 
الخليجيــة وتطويــر األداء اإلعالمــي التقليدي والجديــد، وتحويل اإلعالم 

إلى صناعــة وقوة خليجيــة فاعلة.
ومــن أبــرز ما تم في هذا الســياق تعديالت إداريــة جوهرية على الهيكل 
التنظيمــي للجهاز، شــملت تغيير مســميات بعــض اإلدارات وتحديث 
مهامها، ودمج مهام األعمال االستشــارية، واســتحداث منصب إداري 
جديــد يحتــوي هــذه المهــام بمســمى »المستشــار التنفيــذي«، كمــا 
اســتحدثت إدارة مســتقلة للتدريــب اإلعالمي، لتوســيع مهامها بعد أن 

كانــت مرتبطة بــإدارة التخطيط البرامجي ســابًقا.

متدرًبا   )89( استهدفت  متخصصة  دورات 
ومتدربة

نظمــت إدارة التدريــب اإلعالمــي خــالل العــام 2017م، وألول مرة في 
تاريــخ الجهاز منذ إنشــائه، ســبع دورات تدريبية فــي مختلف المجاالت 
اإلعالميــة، اســتفاد منهــا )89( متدرًبــا ومتدربــة مــن منســوبي األمانــة 
العامــة لمجلــس التعــاون والهيئــات األعضــاء وجهــاز إذاعــة وتلفزيــون 
ذ فــي المقر الدائــم للجهــاز بالعاصمة الســعودية  الخليــج، منهــا مــا ُنفِّ
ــذ فــي بعــض العواصــم الخليجيــة، وهدفــت  الريــاض، ومنهــا مــا ُنفِّ
هــذه الــدورات إلى تطوير مهارات شــباب وشــابات اإلعــالم الخليجي، 
وزيــادة إطالعهــم علــى مســتجدات اإلعــالم فــي مختلــف تخصصاته 

كالتالي: وهــي 

البرامج  إنــتــاج  فــي  الذكية  األجــهــزة  »توظيف  دورة: 

التلفزيونية«.
التاريخ:  أبريل 2017م.

المكان: الكويت – تلفزيون دولة الكويت.
عــدد المتدربيــن: )13( متدرًبــا ومتدربــة من إذاعــات وتلفزيونــات الدول 

األعضاء.
عدد أيام الدورة: )11( يوم عمل )بمعدل ست ساعات تدريب يومًيا(.

دورة: »صناعة المحتوى اإلعالمي«.
التاريخ:  يوليو 2017م.

الخليــج فــي  إذاعــة وتلفزيــون  الجديــد لجهــاز  الدائــم  المقــر  المــكان: 
الريــاض.

عدد المتدربين: )21( متدرًبا ومتدربة من موظفي الجهاز.
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دورة: »صناعة المحتوى اإلعالمي«
التاريخ: أغسطس 2017م.

الخليــج فــي  إذاعــة وتلفزيــون  الجديــد لجهــاز  الدائــم  المقــر  المــكان: 
الريــاض.

المدرب: ماجد جعفر الغامدي.
عــدد المتدربيــن: )12( متدرًبــا ومتدربــة مــن موظفــي األمانــة العامــة 

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
وهــي أول دورة يقدمهــا الجهــاز منــذ إنشــائه لمنســوبي األمانــة العامة 

. للمجلس

دورة: »فنون التعامل مع اآلخرين«
التاريخ:  أكتوبر 2017م.

الخليــج فــي  إذاعــة وتلفزيــون  الجديــد لجهــاز  الدائــم  المقــر  المــكان: 
الريــاض

العامــة  موظفي األمانــة  متدرًبا ومتدربة مــن   )12( المتدربيــن:  عــدد 
الخليــج وتلفزيــون  إذاعــة  وجهــاز  التعاون الخليجــي  لمجلــس 

دورة: »مهارات تقديم نشرات األخبار«
التاريخ:  أكتوبر 2017م.

المكان: وزارة شؤون اإلعالم في مملكة البحرين.
عــدد المتدربيــن: )9( متدربيــن ومتدربــات من وزارة شــؤون اإلعالم في 

مملكــة البحرين.

دورة: »مهارات المونتاج التلفزيوني«
التاريخ:  نوفمبر 2017م.

المكان: وزارة اإلعالم في دولة الكويت.
عدد المتدربين: )7( متدربين ومتدربات من وزارة اإلعالم في الكويت.

»)CCU( دورة: »ضبط الصورة
التاريخ:  نوفمبر 2017م.

المكان: وزارة اإلعالم في دولة الكويت.
عــدد المتدربيــن: )15( متدرًبــا ومتدربــة مــن وزارة اإلعــالم فــي دولــة 

الكويــت.

والمعارض  المتلقيات  في  مميزة  مشاركات 
العربية والعالمية

المحافــل  مــن  عــدد  فــي  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  شــارك 
والمهرجانــات والملتقيــات اإلعالميــة، مســتثمًرا هذه المناســبات في 
التســويق ألنشــطته وبرامجــه، ومســتهدًفا تطويــر عالقاتــه بالجهــات 
المنظمــة والتنســيق، لعقد شــراكات فاعلة لخدمة رؤيته فــي المرحلة 

المقبلــة، وكانــت علــى النحــو التالــي:

لتبادل  فــرصــة  تــونــس  فــي  الــعــربــي«  »الــمــهــرجــان 

العربية الخبرات 
شــارك   جهــاز   إذاعــة   وتلفزيــون   الخليــج   فــي المهرجــان العربــي   لإلذاعة  
 والتلفزيــون،   والــذي   نظمــه   اتحــاد   إذاعــات   الــدول   العربيــة   فــي   أبريــل    

2017م،  بمدينــة   الحمامــات   فــي   تونــس.  
وشــارك الجهــاز بجناح إعالمي متميــز احتوى على  مــواد مرئية تلخص 
أبــرز أنشــطته   في   مجــال   العمــل   اإلعالمــي   الخليجــي   المشــترك،   ومن  
 أهمهــا   مهرجــان   الخليــج   لإلذاعــة   والتلفزيون،   وجائــزة   الجهــاز   للبحوث  
 والدراســات،   والــدورات   التدريبية،   وتبادل   البرامج   بيــن   الهيئات   األعضاء  
 بالجهــاز،   إضافــة   إلى   المــواد   المطبوعــة   التــي   يصدرها   الجهــاز، وكانت 
الجهــاز  دعًمــا   لشــراكته   مــع   اتحــاد   إذاعــات   الــدول   العربيــة،   مشــاركة 
 إضافــة   إلــى   تبــادل   الخبرات   فــي   مجــال   تنظيــم   المهرجانــات،   بخاصة  
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 أن   مهرجــان   الخليــج   لإلذاعة   والتلفزيــون   انطلق   قبل   المهرجــان   العربي  
 بســنة،   األمــر   الــذي   يتطلــب   تمــازج   الخبــرات   وإبــراز   التجربــة   الخليجية  
 علــى   مــدى   ســنوات   مــن   اإلنتــاج   اإلذاعــي   والتلفزيونــي، كمــا أن جنــاح 
الجهــاز كان ملتًقــا إعالمًيــا خليجًيــا باعتبــاره الجنــاح اإلعالمــي الخليجي 

الوحيــد فــي المهرجان.

ملتقى »عرب سات« للبث التلفزيوني الفضائي »أثير«
أقيــم ملتقــى »عرب ســات« خالل شــهر أكتوبــر 2017م، فــي مدينة 
صاللــة بســلطنة ُعمــان، بدعــوة مــن المؤسســة العربيــة لالتصــاالت 
الفضائيــة )عــرب ســات(، والتقى وفــد الجهاز المشــارك فــي الملتقى 
بنخبــة من كبار المســؤولين في صناعــة البث التلفزيونــي الفضائي في 
الــدول العربيــة والعالم، كمــا اطلعوا على جديد تقنيــات البث الفضائي 

وحرصــوا على رصــد المســتجدات وتبــادل الخبرات مــع المختصين.

والمسموع  الــمــرئــي  ــإعــالم  ل الــعــالــمــي  الــمــهــرجــان 

)MIPCOM( في مدينة كان الفرنسية
كانــت المشــاركة فــي مهرجــان )MIPCOM( العالمــي خــالل شــهر 
ــا مهًمــا لجهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج للنفاذ  ـً أكتوبــر 2017م، هدفـ
لألســواق العالميــة، وفتــح آفــاق أوســع وأســواق جديــدة لمهرجــان 
لبنــاء عالقــات وشــراكات مثمــرة مــع  والتلفزيــون،  الخليــج لإلذاعــة 
جهــات عالميــة، والعمــل علــى جلــب مشــاركات دوليــة للمهرجــان، 
والتدريــب  الملتقيــات  يخــص  فيمــا  تعــاون  التفاقيــات  والتنســيق 

اإلعالمــي.  

ملتقى »الفجيرة اإلعالمي« الثامن
بدعــوة من هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، شــارك وفــد من جهاز إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج بإمــارة الفجيرة في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
»اإلعــالم  الملتقــى  موضــوع  وكان  2017م،  أكتوبــر  شــهر  خــالل 
ومنصــات مواقــع التواصــل االجتماعي« بحضــور نخبة مــن اإلعالميين 

مــن الوطــن العربــي والعالم.

معرض )INDEX( »المحتوى اإلعالمي« 
2017م، بدعــوة مــن شــركة »إندكــس«  شــارك الجهــاز فــي أكتوبــر 
أقيــم  والــذي  اإلعالمــي،  المحتــوى  وملتقــى  معــرض  فــي  القابضــة 
فــي مدينــة دبــي، وُيعــدُّ أحــد أكبــر المعــارض المتخصصــة فــي قطاع 
المنتجيــن  أغلــب  يجمــع  حيــث  المنطقــة،  فــي  اإلعالمــي  المحتــوى 
والموزعيــن ومديــري البرامــج مــن القنــوات الفضائيــة العربيــة والــرواد 
العالمييــن العامليــن في مجــاالت اإلذاعــة والتلفزيــون وصناعة األفالم 

الرقمــي.  والمحتــوى  والمسلســالت 

ملتقى »اإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت«
كان للجهــاز حضوره أيًضا، في ملتقى »اإلعــالم وتكنولوجيا االتصال« 
فــي دولــة الكويت خــالل شــهر نوفمبــر 2017م، واســتهدف الملتقى 
الحكوميــة  المؤسســات  نمــو  فــي  االتصــال  تكنولوجيــا  دور  دراســة 
والخاصــة وتطورهــا، مــن أجــل الوقــوف علــى األثــر المباشــر لثــورة 
التكنولوجيــا على أســس ومفاهيــم وأدوات العمل فــي حياتنا اليومية، 
وتشــجيع الجوانــب اإليجابيــة في عالقــة التكنولوجيــا ببقيــة القطاعات 
والصناعــات، ومجاالت العمل األخرى، والســعي لتطوير العالقة بينها.
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لصناعة  مشتركة  وتوصيات  مثمرة  اجتماعات 
إعالم متفوق

شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فــي عــدد مــن االجتماعــات مــع 
فــي  الرئيســة  مهامــه  ضمــن  2017م،  عــام  خــالل  مماثلــة  جهــات 
متابعــة وتطويــر العمل اإلعالمي المشــترك على المســتويين الخليجي 

والعربــي، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه االجتماعــات: 

اجتماعا مديري اإلذاعة والتلفزيون يعززان وحدة اإلعالم 

الخليجي
فــي نهايــة ينايــر 2017م، شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فــي 
اجتماع مــدراء التلفزيون بالدول األعضاء في مؤسســة اإلنتاج البرامجي 
المشــترك لــدول الخليــج العربية، تاله مباشــرة اجتماع مديــري إذاعات 
2017م، وكانــت مخرجــات االجتماعيــن  الــدول األعضــاء فــي فبرايــر 
إذاعيــة وتلفزيونيــة تجســد  إنتــاج رســائل  فــي  التعــاون  علــى  متفقــة 
خبــرات إذاعــات الخليــج وقنواتــه التلفزيونيــة وتوحــد أهدافهــا، كمــا 
جــاءت التوصيات بدعــم المهرجانــات والملتقيات اإلعالميــة الخليجية 

والعربية.

فريق العمل اإلعالمي المشترك مع المغرب .. تعاون 

مستمر
فــي االجتماع الثالث لفريق العمل المشــترك بيــن دول مجلس التعاون 
والمملكــة المغربيــة فــي مجــال اإلعــالم، والــذي أقيــم فــي العاصمــة 

المغربية الرباط في شــهر فبرايــر 2017م، ناقش جهاز إذاعة وتلفزيون 
الخليــج مــع الوفود المشــاركة من دول الخليــج العربيــة ونظرائهم في 
المملكــة المغربية ُســبل التعــاون بيــن الجانبين في عدد مــن المجاالت 
اإلعالميــة، منهــا تنظيم الدورات والندوات المشــتركة لبنــاء إعالم قادر 
علــى النهــوض بوعي وثقافــة المجتمعــات العربية، وتوحيــد التوجهات 

واألهــداف الراميــة إلــى تطوير صناعة اإلعــالم العربي.

التبادل  الجهاز في  بجهود  إشادة   .. اإلعالمي  التعاون 

البرامجي 
خرجــت توصيات االجتماعيــن اللذين نظمتهما األمانــة العامة لمجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربية لمســؤولي اإلذاعة والتلفزيــون في الدول 
مدينــة  فــي  الدائــم  بمقرهــا  2017م،  مــارس  شــهر  خــالل  األعضــاء 
الريــاض مشــيدة بجهــود الجهــاز فــي عمليــة التبــادل البرامجــي بيــن 
مؤسســات اإلذاعــة والتلفزيــون الخليجيــة ومطالبة بالتعــاون المكثف 
فــي ذلــك ضمن خطط زمنيــة محددة، إضافــة لعدد من القــرارات التي 

تهــدف إلى تطويــر العمــل اإلعالمــي الخليجي المشــترك.

»اكسبو  لـ  االستعداد  في  الجهاز  من  فاعلة  مشاركة 

2020م«
اســتعداًدا للحــدث الدولــي المرتقــب، والمتمثل في معرض »اكســبو 
2020م« فــي مدينة دبي، حضر جهــاز إذاعة وتلفزيون الخليج االجتماع 
التحضيــري الــذي نظمته األمانــة العامة لمجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة بمقرهــا فــي الرياض، خالل شــهر أكتوبــر 2017م، بمشــاركة 

أماكن إقامة الدورات التدريبية

التقييم العام للدورات التدريبية من قبل المتدربين

89.8

26

36

14889

10.2

63

%
%

رضى عاٍل 

المملكة العربية السعودية

مملكة البحرين

دولة الكويت

إناث

يومًا تدريبيًا

متدرب ومتدربةساعة تدريبية

رضى متوسط

ذكور
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ملف خاص

)27( عضــًوا، يمثلــون )12( منظمــة خليجية، باإلضافة إلــى )6( أعضاء 
مــن األمانة العامــة للمجلس.

للخــروج  مقترحاتــه  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  وقــدم 
التاريخيــة  ومكانتــه  الخليجــي  التعــاون  بمجلــس  تليــق  بمشــاركة 
العمــل  أحــد منظمــات  الجهــاز  تأسيســه، بصفــة  منــذ  ومنجزاتــه 
تكويــن  فــي  أساســًيا  ا  جــزًء تمثــل  التــي  المشــترك  الخليجــي 
2020م«،  »اكســبو  فــي  التعــاون  لمجلــس  المشــترك  الجنــاح 
وعمــل  الخليجــي،  اإلعــالم  صناعــة  فــي  جهــود  مــن  يقــدم  ولمــا 
لمتابعــة  دورًيــا  تجتمــع  داخليــة  لجنــة  تشــكيل  علــى  الجهــاز 
لــكل  االجتمــاع  بــه  أوصــى  موحــد  نمــوذج  ضمــن  االســتعدادات 

المشــاركة. الخليجيــة  المنظمــات 

مناقشة القضايا اإلعالمية المهمة في القاهرة

التســعين  االجتمــاع  فــي  الجهــاز  مــن  وفــد  شــارك  القاهــرة  وفــي 
2017م، الذي  للجنــة الدائمــة لإلعــالم العربــي في شــهر نوفمبــر 
عقبــه اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لــوزراء اإلعالم العــرب في دورته 
القضايــا  مــن  عــدًدا  االجتماعــات  ناقشــت  حيــث  الثامنــة،  العاديــة 
المهمــة التــي تشــغل المنطقــة العربيــة ككل، ومنهــا دور اإلعــالم 
العربــي فــي التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب، وحــق المواطــن العربي 
والمنتخبــات  للفــرق  الكبــرى  القــدم  كــرة  مباريــات  بمشــاهدة 

الوطنيــة مــن دون تشــفير.

اجتماع الجمعية العمومية التحاد اإلذاعات العربية
ُعقــد اجتماع المجلس التنفيذي التحــاد إذاعات الــدول العربية والجمعية 
إذاعــة  جهــاز  وحضــر  2017م،  ديســمبر  شــهر  خــالل  لالتحــاد  العامــة 
وتلفزيــون الخليــج اجتماعــات المجلــس والجمعية وشــارك فــي نقاش 
الموضوعــات المطروحــة ضمن جداول األعمال، ومن أهمها نشــر الخبر 
العربــي ومواكبــة األحــداث الجاريــة فــي المنطقــة العربيــة، حيــث تبــث 
األخبــار علــى المســتويات العربيــة واإلفريقيــة والعالميــة عبــر منظومــة 
التبــادالت اإلخباريــة اليوميــة وتغطيــة األحــداث داخل المنطقــة العربية 
وخارجهــا، واهتمامــات المتابع العربــي في المجــاالت الرياضية وغيرها.

اإلعــالم  لخدمة  منتقاة  وشــراكــات  اتفاقيات 
الخليجي والعربي

اتفاقية تعاون مع »اتحاد إذاعات الدول العربية«
وقــع جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج في العــام 2017م، اتفاقيتي تعاون 
وشــراكة مع مؤسستين من المؤسســات اإلعالمية المهمة في العالم 
العربــي، األولــى مــع اتحــاد إذاعات الــدول العربيــة لدعــم وتعزيز فرص 
التعــاون ووضــع آلياتــه فــي المجــاالت التــي تخــدم اإلعــالم العربــي، 
الطرفيــن،  لــدى  المتوافــرة  واإلمكانــات  المنجــزات  مــن  واالســتفادة 
الملتقيــات  وتنســيق  والبحــوث  الدراســات  أعمــال  فــي  وتوظيفهــا 
والمهرجانــات، كما نصــت االتفاقية على بنود تعاون بيــن إدارة التدريب 
بالجهــاز وأكاديميــة االتحاد للتدريــب اإلعالمي، فضاًل عــن التعاون فيما 
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يتعلــق بإقامة مؤتمــرات إعالمية دولية تركز على األهــداف التي تخدم 
المصالــح الخليجيــة والعربيــة، واالتجــاه نحــو أســواق عالميــة جديــدة 

لتســويق الصناعــة اإلعالميــة الخليجيــة والعربية.

اتفاقية شراكة مع صحيفة »سبق« اإللكترونية
وقــع جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج مذكــرة تفاهم وشــراكة فــي  24 
ديســمبر 2017م، مــع صحيفــة »ســبق« اإللكترونيــة، كشــريك نشــر 
إلكترونــي، خاصــة وأن الصحيفــة تحظــى باهتمــام نحــو )13( مليــون 
بنــود  وتضمنــت  »تويتــر«،  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  متابــع 
النشــر  تشــمل  للطرفيــن،  المشــتركة  األهــداف  مــن  عــدًدا  المذكــرة 
المشــتركة،  اإلعالميــة  الفعاليــات  تنظيــم  فــي  والتعــاون  اإللكترونــي 
واالســتفادة مــن التجهيــزات واإلمكانــات المتوافــرة فــي إقامــة ورش 
العمــل والــدورات التدريبيــة المتخصصــة، وكان التوقيــع بحضور نخبة 
مــن اإلعالمييــن خــالل احتفــال أقامــه الجهــاز بهــذه المناســبة بمقــره 

الدائــم بحــي الســفارات فــي الريــاض.
وأتت هذه الشــراكة كســابقتها ضمن رؤيــة جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج 
التطويريــة التــي تضم عدة مبــادرات، تهــدف إلى التعاون المشــترك مع 

المؤسســات العاملــة في اإلعالم بمختلــف مجاالته.
وبحســب الرؤية الطموح للجهاز يجري العمل حالًيا على وضع اللمســات 
النهائيــة لعــدد مــن االتفاقيات والشــراكات الفاعلــة مع عدد مــن الجهات 

اإلعالميــة الخليجية والدوليــة وبما يخدم اإلعــالم الخليجي والعربي.

في  وتلفزيونية  إذاعية  ساعة   )90( البرامجي:  التبادل 

2017م
فــي  التنســيقية  جهــوده  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  يبــذل 
حيــث  األعضــاء،  الهيئــات  بيــن  اإلعالمــي  التكامــل  تحقيــق  إطــار 
فــي  والتلفزيونــي  اإلذاعــي  البرامجــي  لتبــادل  ا لتكثيــف  ســعى 
البرامجيــة  لــدورات  ا تغذيــة  بهــدف  لبرامــج؛  ا فئــات  مختلــف 
الرســمية،  الخليجيــة  والتلفزيــون  اإلذاعــة  لمحطــات 
مجلــس  دول  مختلــف  فــي  والمشــاهد  المســتمع  ــا  ـً مستهدفـ
المناســبات  وبخاصــة  المناســبات،  وبمختلــف  التعــاون 

األعضــاء. لــدول  ا وفنــون  وتــراث  الوطنيــة 
لبرامــج  ا مــن  عــدد  2017م،  العــام  خــالل  الجهــاز  واســتقبل 
 )8 و) إذاعيــة،  ســاعة   )60 ( مدتهــا  إذاعيــة  برامــج   )7 ( بلغــت 

تلفزيونيــة. ســاعة   )30 ( مدتهــا  تلفزيونيــة  برامــج 
للمحتــوى  دعــم  مــن  البرامجــي  لتبــادل  ا يشــكله  لمــا  وإضافــة 
ُيســهم  نــه  فإ األعضــاء،  للهيئــات  والتلفزيونــي  اإلذاعــي 
ومــن  كبيــر،  بشــكل  اإلنتــاج  ليــف  تكا تخفيــض  فــي  اقتصادًيــا 
مــن  تنفيذهــا  تــم  لتــي  ا الســاعات  عــدد  أن  باإلشــارة  الجديــر 
تجــاوزت  األخيــرة  العشــر  الســنوات  فــي  لبرنامــج  ا هــذا  خــالل 
مــن  أكثــر  عبــر  وتلفزيونيــة،  إذاعيــة  ســاعة   )1100 ( مدتهــا 

وتلفزيونــي.  إذاعــي  برنامــج   )400 (
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بعد ست سنوات مزدهرة من وضع اإلطار لصناعة الصورة

)ألوان السعودية 2017م( .. خمسة أيام من 

||  الرياض - هيثم السيدالسياحة البصرية وأكثر من )30( ألف زائر

»اإلطــار« ال يضــع للصــورة حــدوًدا كمــا يبــدو للعين وإنمــا هو يحولهــا لعمل فني، وهو الشــيء ذاتــه الذي فعله 

ملتقــى ألــوان الســعودية علــى مدى )6( ســنوات حينما حــّول آالف المصورين مــن هواة إلى فنانيــن ومحترفين 

ورواد أعمــال، عبــر التحفيــز والتدريــب والمشــاركة في المســابقات، حتى أصبح لــدى كل منهم وعيه التــام بكيفية 

صناعة الصــورة وأســلوبه الخاص فيها 

متابعات
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مــع قرب انتهــاء العــام 2017م، كان محترفو التصوير الضوئي في الســعودية 
التــي  الســعودية(  )ألــوان  فعاليــة  فــي  للحضــور  اســتعداداتهم  أكملــوا  قــد 
أقيمــت نســختها السادســة خــالل الفتــرة مــن 12 – 16 ديســمبر 2017م، في 
مركــز الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات، وهنــاك تجــددت فرصتهم الســنوية 
الســتعراض أبــرز منجزاتهــم وطموحاتهــم فــي مجــاٍل اســتطاع خــالل فتــرة 

قصيــرة أن يتصــدر مشــهد اهتمــام الشــباب والشــابات فــي المملكــة.
العدسة بوصفها نافذة

»العدســة نافــذة نرى من خاللهــا بالدنا ومقوماتهــا الســياحية والتراثية«، هكذا 
تحــدث صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيز، 
رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطني، خــالل افتتاحــه للملتقى في 
حفــل حضــره مئــات المصورين من أنحــاء المملكة، وشــهد تكريــم المصورين 
الفائزيــن فــي مســابقة )ألــوان الســعودية( للتصويــر واألفــالم القصيــرة، إلــى 

جانــب تكريــم الفائزيــن بجائــزة األمير ســلطان بــن ســلمان للتصوير.
وقــال ســمو رئيــس الهيئــة: »إن مســمى ألــوان الســعودية يعبــر عــن الهــدف 
الــذي نســعى إليــه، فالقضية ليســت فــي عمليــة التصوير، بــل في إبــراز جمال 
بالدنــا ومقوماتها الســياحية«، وأضــاف: »ثروات بالدنــا تتعدى النفــط، ثرواتنا 
الحقيقيــة هــي البشــر، وهدفنا توجيه قــدرات الناس في مجــال التصوير وإنتاج 

الفوتوغرافية«. األفــالم 
أطياف وألوان يجمعها التصوير

علــى مدى خمســة أيام، شــهد الملتقــى إقبــااًل جماهيًريا كبيــًرا، إذ تجــاوز عدد 
زواره )30( ألــف زائــر، مــع تواجــد إعالمــي وفنــي كثيــف، باإلضافــة إلــى خبــراء 
التصويــر  والفيديــو والمخرجيــن والمهتميــن بصناعــة  الفوتوغرافــي  التصويــر 
الخليــج  ودول  المملكــة  فــي  والهــواة  المحترفيــن  والمصوريــن  واألفــالم، 
جمعيــة  وفــروع  الضوئــي،  التصويــر  وجماعــات  أعضــاء  جانــب  إلــى  العربيــة، 

الثقافــة والفنــون، والجمعيــة الســعودية للتصويــر الضوئــي، 
وكذلــك المتخصصيــن فــي مجــال العالقــات العامــة واإلعالم 
والتســويق والدعايــة واإلعــالن، والخبراء في مجاالت الســياحة 

واآلثــار والتوثيــق والنشــر.
الوطنيــة  للصــور  معرًضــا  الملتقــى  أروقــة  وتضمنــت 
الفوتوغرافيــة واألفــالم الســياحية القصيــرة وبرنامًجــا علمًيــا 
متخصًصــا فــي فنــون التصويــر، إلى جانــب العديد مــن أجنحة 
الهيئــات الحكوميــة والشــركات الخاصــة المحليــة والعالميــة، 
وأكاديميــات  بالتصويــر  المتخصصــة  الدوليــة  واالتحــادات 

التدريــب. وإدارات 
دور الصورة في إبراز الحضارة

والبرامــج  للتســويق  الرئيــس  نائــب  المرشــد،  اللــه  عبــد  أكــد 
بالهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، أن ملتقــى ألــوان 
حقــق فــي نســخته السادســة نجاًحــا كبيــًرا فــي ظــل الحضور 

إلى  نهدف  سلمان:  بن  سلطان  األمير 
تطوير قدرات الناس في مجال التصوير 
معالم  ــراز  إلبـ الفوتوغرافية  واألفـــالم 

وطنهم
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الكبيــر والتفاعــل غير المســبوق الذي اتســمت بــه فعالياتــه، مضيًفــا أن ملتقى 
)ألــوان الســعودية 2017م(، أتــاح الفرصــة لتعلــم فنــون التصويــر وتقنياتــه، 
وأســهم فــي رفع مســتوى الهــواة والمحترفيــن وتزويدهم بالمعرفــة العلمية، 
مؤكــًدا أن الملتقــى ســتكون لــه إســهاماته فــي تنميــة التــراث الوطنــي، وإثــراء 

الحيــاة الثقافيــة والنهضــة والتنميــة المســتدامة التــي تشــهدها المملكــة.
تكريم اللقطة بأكثر من )مليون( ريال

يــدرك المصــورون حجم التحــدي الذي يتطلــب منهم إحداث تطــور نوعي في 
مســتوياتهم، مــن أجــل التميز فــي مجال لــه تنافســيته العاليــة، وهذا مــا تبناه 
ملتقــى )ألــوان الســعودية( حين أعلــن عن أكبر مســابقة للتصويــر الفوتوغرافي 
)مليــون  جوائزهــا  مجمــوع  يبلــغ  والتــي  القصيــرة،  الســياحية  واألفــالم 

ســعودي(. ريــال  ومائتين وتســعين ألف 
وتهدف المســابقة إلى تشــجيع التقــاط الصور التي ُتعبر وتوثــق التراث الوطني 
الســعودي، وكل مــا أورثته األجيال الســابقة لألجيــال الحالية، مثل: اآلثــار الثابتة 
مــن مواقــع أثريــة وتــراث عمرانــي، واآلثــار المنقولــة، مثــل: األوانــي الفخاريــة 
ومقتنيــات  والمخطوطــات،  والعمــالت،  والحلــي،  والمعدنيــة،  والحجريــة 
المتاحــف، والحيــاة االجتماعيــة التراثيــة ومــا يعبــر عنهــا مــن فلكلــور وعــادات، 

واألنشــطة الثقافيــة المختلفــة التــي تحكــي تاريــخ وحضــارة أبنــاء الســعودية.
وتضمنت فئات المســابقة: »التراث الحضاري،« و»من الســماء« و»الطبيعة« 
الذكيــة«  و»الهواتــف  عالميــة«  بعيــون  و»الســعودية  اليــوم«  و»الســعودية 

و»تصويــت الجمهــور«.
)ألوان السعودية( يجذب أنظار شركة »أبل«

إلــى كاميــرات  التحــول  نحــو  الذكــي خطــوات واســعة  الهاتــف  بينمــا يخطــو 
احترافيــة محمولــة، أصبحــت الصور الملتقطــة من خالله تنافــس نظيراتها في 
مســابقات التصويــر بــل وتحظــى باهتمــام الشــركات العالمية، هــذا ما حدث 
مع المصور الســعودي »ناصــر الناصر« خالل إحدى رحالت )ألوان الســعودية(، 
حينمــا التقــط صــورة ألحد أطفــال محافظة »الطائــف« مســتخدًما هاتفه ولم 
ــا طويــاًل حتى وضعت شــركة »أبــل« الصورة فــي موقعها  ـً يســتغرق األمــر وقتـ
الرســمي كإحــدى أجمل الصــور التي تــم التقاطها بهاتفها الذكي على مســتوى 

العالم. 
هــذه التجربــة اســتعرضها المصــور القــادم مــن محافظــة »األحســاء« خــالل 
مشــاركته فــي الملتقــى قائاًل: »تــم تصوير هذه الصــورة بالهاتف فــي الطائف 
أثنــاء االســتعدادات لتنفيــذ فــن )التعشــير(، وكنــت أشــارك بصــور مختلفة من 
الجــوال فــي )هاشــتاق( شــركة أبــل، إاّل أّن المســؤول عــن الصــور اختــار هــذه 
الصــورة تحديــًدا مــن حســابي على )اإلنســتغرام( واســتأذنني في نشــرها على 

الشــركة«. حساب 
)عيش السعودية( .. والسياحة البصرية

علــى صعيــد تنويع المحتــوى المقدم فــي هذه الفعاليــة، نظــم برنامج »عيش 
الســعودية«، الــذي تشــرف عليــه الهيئــة العامة للســياحة، أكثر مــن )55( رحلة 
مــن مختلــف مناطــق المملكــة إلــى ملتقــى )ألــوان الســعودية 2017م( فــي 
نســخته السادســة، وفي هذا الســياق قال حاتم األحمدي، مدير عام البرنامج، 
إن مشــاركتهم فــي الملتقــى جــاءت فــي إطــار تعزيــز االنتمــاء للوطن، مشــيًرا 
إلــى مشــاركة )77( ألــف طالــب وطالبــة مــن المراحــل التعليميــة المختلفة من 

مختلــف مناطــق المملكة خــالل عامين.
 شــملت جــوالت »عيــش الســعودية« العديد مــن المواقــع التاريخيــة والمتاحف 
بيــن المواطنيــن، وتعــرف  التواصــل  والفعاليــات الوطنيــة، مســتهدفة تقويــة 
ثقافاتهم المختلفة، وبناء قدراتهم الشــخصية والمعرفيــة، وزرع القيم اإليجابية 

لــدى النــشء والشــباب، والتوعيــة بدورهم فــي التعريــف بوطنهم. 
مشاركات سينمائية بألوان خليجية

عنــوان:  تحــت  للملتقــى  العلمــي  البرنامــج  ضمــن  حواريــة  جلســة  أقيمــت 
»اإلخــراج فــي صناعة األفالم والمسلســالت الخليجية«، تناولــت أهم المحاور 
والمســارات التطويريــة لصناعــة األفــالم القصيــرة ذات المحتــوى اإلبداعــي. 

وخالل الجلســة، طالب صانع األفالم اإلماراتي عبد الله حســن بتشــجيع الفيلم 

القصيــر فــي العالــم العربــي وعرضــه فــي دور الســينما قبــل 
ــا أن الخليــج يتميــز في صناعــة األفالم  ـً الفيلــم الطويــل، مبينـ
القصيــرة التــي تالمــس النــاس، معتبًرا قــرار وجود ســينما في 
الســعودية أمــًرا مهًمــا، مضيًفــا أن المملكــة ســتكون مصــدر 

األفــالم والســينما فــي الخليج.
وأوضــح المخــرج الســعودي عامــر الحمــود، أهميــة أن يكــون 
يعتمــد  وال  أكاديمًيــا  يكــون  وأن  شــخصية،  صاحــب  المخــرج 
علــى موهبتــه فقــط، مؤكــًدا أن اإلخــراج علــم بجانــب كونــه 
فــن، مطالًبــا بإنشــاء أكاديميــات متخصصة لتخريــج المواهب 

المؤهلــة.
صورة أسبق من فكرة وأعمق من إطار

مثلــت آراء المتحدثيــن مــن الفوتوغرافييــن وصنــاع األفالم من 
مختلــف مناطــق المملكــة والخليــج العربــي جانًبا معرفًيــا بالغ 
األهميــة لــكل المهتمين مــن جمهــور ملتقى )ألوان الســعودية 

2017م(.
المصــور صالح الهذلــول، الفائز بمســابقة »التصوير الضوئي« 
عــن فئة »الســعودية اليوم«، قــال: »إن على المصــور احترام 
مــن يقــوم بتصويرهــم واحتــرام عاداتهــم وتقاليدهــم ونقل 
الصــورة بالطريقــة المناســبة«، مشــيًرا إلــى أن الصــورة أعمق 
مــن اإلطــار الجمالــي الــذي تتضمنــه، وأضــاف: »أحيانــا تكون 

الصورة أســبق مــن الفكرة«.
أمــا نايف أبــو شــقاف، المخرج الســينمائي الفائز في مســابقة 
»األفــالم« عــن فئــة »األفــالم الثقافيــة التراثية«، فأكــد بدوره 
أن صناعــة األفالم رافــد اقتصادي مؤثر، ومــع إصدار تراخيص 
الســينما ســتكون األفالم صناعة جديدة، مطالًبــا بتوفير البيئة 

واألنظمــة والتراخيــص الخاصة بذلك.
واعتبــر المصــور حســام العبــد اللطيــف، الفائــز فــي مســابقة 
»التصويــر الضوئــي« عــن فئــة »الســعودية مــن الســماء«، أن 
التصوير شــغف كبير يســتحق المزيد من االهتمام والتأصيل، 
بكتــب  العربيــة  المكتبــة  بإثــراء  الثقافيــة  الجهــات  ناشــد  كمــا 

وترجمــات عــن مجــال التصوير.
وقــال المخــرج محمد المرحبــي، الفائز في مســابقة »األفالم« 
عــن فئــة »أفــالم الطبيعــة«: »هنــاك قلــة فــي عــدد األفــالم 
التــي تصور الطبيعــة في المملكــة على الرغم مــن أن الطبيعة 
تنــوع كبيــر، وأطالــب بتخصيــص فعاليــات  فــي بالدنــا فيهــا 

ومســابقات للطبيعــة والبيئــة«.
ومــن الجديــر بالذكــر أن ملتقــى )ألــوان الســعودية( بــات مــن 
الفعاليــات المتخصصــة المهمــة فــي التصويــر على مســتوى 
الســعودية  بمقومــات  التعريــف  إلــى  ويهــدف  المنطقــة، 
الســياحية والترويج لها من خــالل الصورة، وإبــراز التنوع المميز 
وتحفيزهــم  المبدعيــن  المصوريــن  وتحفيــز  وتشــجيع  فيهــا، 

إلبــراز مــا تتمتــع بــه المملكــة مــن مواقــع ســياحية.

 .. التصوير  الهتمام  الراهنة  المرحلة 
مشهد  تأسيس  الداخلية،  السياحة  إبراز 
السينما المحلية وتحفيز لقطات الهواتف 

الذكية

متابعات
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واقع حضور المرأة  الخليجية في اإلعالم الثقافي
اإلعــالم الثقافــي هــو: اإلعــالم الــذي يعالــج األحــداث والظواهــر والتطــورات الحاصلة فــي الحياة 
الثقافيــة، ويتوجــه أساســًا إلــى جمهــور نوعــي َمْعنــي يهتــم بالشــأن الثقافــي، ويظهر فــي مرحلة 
معينــة مــن تطــور الحيــاة الثقافيــة، ســعيًا لمواكبــة هــذه الحيــاة والتفاعــل معهــا، كما أنــه يعكس 

مســتوى تطــور ونضــج الحيــاة الثقافيــة ذاتها.
وهــو رْصــد وعرض، وتحليل، ونقــد النتاج الثقافي بكل مكّوناته؛ ذلــك أن المفهوم العلمي للثقافة 
واســع وعريــض، إذ إن الثقافــة تعنــي كل ما أضافه اإلنســان إلــى الطبيعة من فكر، وعلــم، وإبداع، 

وإنشــاء في كل مناحي الحياة اإلنســانية... الخ.1
منــذ بدايــة اإلعــالم كان هنــاك ارتبــاط وثيق بينــه وبيــن األدب والفنون والفكــر والثقافــة، وقدم لنا 
اإلعــالم أســماء كثيــرة من المبدعيــن العظمــاء الذين أثروا المشــهد الثقافــي وحملوا علــى عاتقهم 

مســؤولية التنويــر ونقــل المعرفة ونقد المشــكالت وتشــكيل الوعي.
وفــي ظــل التحــول الكبيــر فــي مجتمعاتنــا الخليجيــة والحــراك الثقافــي البــد من قــراءة جــادة لهذا 
التغييــر ورصــد الفعل الثقافي بكافة أشــكاله، حيــث إن اإلعالم الثقافي يعد مرآة عاكســة لهذا الفكر 

وتلــك الحضارة. 
ومــن يتابــع الحركــة الثقافيــة الكبيــرة يــدرك حجم الهــوة، ويســتطيع أن يلمــس الفارق بينهــا وبين 

تواضــع األدوات االحترافيــة واإلمكانــات اإلعالميــة المتخصصــة فــي هــذا المجال.
ولألســف فــإن معظــم الوســائل اإلعالميــة ال تولــي أهميــة لإلعــالم الثقافــي، وتعتبــره جــزًءا مــن 
العمــل اإلعالمــي وأن اإلعــالم إعالم شــامل، ولذلــك يتم توجيــه اإلعالميين وباألخــص الصحفيين 

بعشــوائية لهــذا المجال الحســاس.
وإذا ألقينــا الضــوء على حضــور المرأة الخليجية في وســط هذا المشــهد اإلعالمــي الثقافي فهناك 
ثالثيــة مؤثــرة تحتــم علينــا إعــادة النظــر فــي واقــع حضورها فــي دائــرة اإلعــالم الثقافــي الخصب 
والمؤثــر، هــذه الثالثيــة هــي: الحــراك الثقافــي فــي مجتمعاتنــا الخليجيــة، وعامــل تمكيــن المــرأة 
باعتبارهــا عضــو فاعــل في خطــط التنمية علــى كافة األصعدة، وســيطرة وســائل اإلعــالم الجديد 

بكافــة أشــكاله وقوالبه.
فــي العقــود الســابقة أظهرت أغلب وســائل اإلعــالم الخليجيــة المــرأة الخليجية بصــورة نمطية ال 
تنتمــي لهــا، باعتبارهــا مســتهلكة ومترفــة، ومــع التغييــر الــذي يصنعه جيــل الشــابات الخليجيات 
اليــوم فالصورة القديمة الســلبية للمرأة الخليجيــة التي تم تداولها ســابقا بالتأكيد لم تعد تمثلها، 

بــل تحتــاج إلى إعــادة صياغة من المــرأة  الخليجية نفســها.
وعلــى الرغــم مــن تزايد عــدد اإلعالميات في الحقــل اإلعالمي بشــكل واضح وملمــوس إال أننا الزلنا 
نعانــي مــن شــح الكــوادر اإلعالميــة النســائية الخليجيــة بشــكل عــام، والكــوادر المتخصصــة فــي 
الســاحة الثقافيــة أكاديميــًا ومهنيًا بشــكل خــاص، وبالنظر لعدد هذه الكــوادر المؤهلــة فإنه قطعًا 
ال يســتوعب حجــم التحــول والتطــور الثقافــي فــي مجتمعاتنا، حيــث ال نزال نشــهد غيــاب تأثيرها 

ودورها  فــي اإلعــالم الثقافي.
وهنــاك تجليــات لحضــور المــرأة الخليجيــة إعالميًا في الوســط الثقافــي، ويمكن تقســيم ذلك إلى 
وجهيــن، مــا بين: حضــور المرأة الخليجيــة كصانعــة للثقافة، وحضورهــا كراصدة للمنتــج الثقافي.

فالمــرأة الخليجيــة كصانعــة للثقافــة ومنتجــة لــألدب والفكــر والفــن فــي المجتمــع تحمــل رســالة 
ســامية، هدفها تأســيس وصياغة فكر المجتمع بناء على القيم والمبــادئ، وتكون قادرة على إيجاد 
صناعــة ثقافيــة فــي أي مجــال من مجــاالت الفــن والفكر والمســرح واألنشــطة الفنية والتشــكيلية 
وتحويــل الثقافة إلــى عنصر رئيس للتواصل بين الناس، وتأســيس بنية ثقافيــة للفرد في المجتمع 

ترتكــز علــى روافدنا التاريخيــة وهويتنا وموروثاتنــا األصيلة.
أمــا الحضــور اآلخــر للمــرأة الخليجيــة فهو حضورهــا كراصــدة للمنتج الثقافــي، وحلقــة وصل بين 
الثقافــة والجمهــور، فعلى الرغم مــن أن أي تظاهرة ثقافية في مجتمعاتنــا ال تكاد تخلو من حضور 
المــرأة، وتحظــى بنصيــب ال بأس بــه من المشــاركة بعــد أن أصبحت الســاحة حيزا مشــتركا متاحا 
للجنســين، إال أنــه ال يــزال حضــور اإلعالميــات الخليجيات الراصــدات لهــذه الفعاليات ضعيفــًا، لذا 
البــد مــن العمل على إنتاج كفاءات نســائية خليجيــة متخصصة في اإلعالم الثقافــي، وتدريبهن من 
قبــل المؤسســات اإلعالمية، وتشــجيع بروز مهــٍن إعالمية جديدة في هــذا المجال تحديــدًا؛ لخدمة 

واقــع حاضرنا الثقافــي وحضارتنا.

)http://www.diwanalarab.com/spip.php?article23825  )1 بشير خلف  2010

رأي

    أمل بنت محمد البدنة
 – متخصــص  إعــالم  ماجســتير 

إلكترونيــة صحافــة 
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دراسة

الصورة اإلعالمية
األطر النظرية والخصوصيات الوظائفية

|| أ. د. فايزة يخلف - كلية علوم اإلعالم واالتصال - جامعة الجزائر

مقدمة
تحتــل الصــورة اإلعالميــة فــي وقتنــا الراهــن مكانة متميزة فــي محاور وموضوعــات النقــد العلمي المعاصــر، فهي وحدة 
وأداة فعالــة فــي بنــاء وصناعــة المضاميــن اإلعالمية على اختــالف أنواعها ومجاالتهــا، وهي فضاًل عن ذلك ســبيل أولي 

للتعبيــر عــن المعانــي واإلقناع بــاآلراء واألفكار قبــل أن تتحول إلــى رموز عبر الكتابــة والقراءة.
ونظــًرا لهــذه الخصوصيــات التــي تنــم عــن تعدد وظائفــي في توجهــات الصــورة اإلعالمية، أولــت المؤسســات اإلعالمية 
الحديثــة اهتماًمــا خاًصــا لتوظيــف الصــورة اإلعالمية، فــي مجال الصحافــة المكتوبة وكــذا الســينما والتلفزيــون، فالصورة 
لــم تعــد تشــكياًل بصرًيــا يحاكــي أصــاًل مادًيــا أو واقًعــا مصوًرا، بــل أضحت مجــااًل حيوًيــا يوظف بحســب المخــزون الثقافي 

والمعرفــي الــذي يصــوغ تضميناتــه الباطنيــة وبحســب أيديولوجيــة وزاوية نظــر ملتقطها.
تأسيًســا علــى ما ســبق جاز لنا التســاؤل عن مكامن أهميــة الصورة اإلعالمية، ولكــن قبل ذلك يجدر بنــا التوقف عند ماهية 

الصــورة عموًما ثم الصورة اإلعالمية، أنواعهــا وأبعادها الوظائفية.
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الصورة المعنى والمضمون
تمتــد كلمــة صــورة )image( بجذورهــا إلــى الكلمــة اليونانيــة القديمــة 
)icône( التــي تشــير بدورهــا إلى فكــرة التشــابه والمحــاكاة)1(، وهي إذ 
تركــز علــى داللــة ترجمــة الواقــع وإعــادة بنــاء معالمــه تســتقي أصولها 
اللغويــة مــن الفعــل الالتينــي )Imatari( الــذي يعنــي التقليــد بتوثيــق 
اللحظــة اآلنيــة بزمنهــا ومكانهــا وتفاصيلها المباشــرة وغير المباشــرة، 
وفــي ذلك إشــارة إلى أنواع الصور األخرى كالصــورة الذهنية أو الصورة 

.)2 التخيلية)
ولعــل فكــرة التقليــد هي التــي كانــت وراء بدايــات إنتاج اإلنســان لصور 
تمثلــت في شــكل استنســاخ ما يراه برســوم علــى جــدران الكهوف أو 
جــذوع الشــجر ثم جلــود الحيــوان وورق الشــجر أو البــردي، وذلك قبل 
اكتشــاف التصويــر باآللــة، التي عرفــت الحًقــا بالكاميرا)3(، ذلــك اإلنجاز 
أتــاح إمكانيــة اإلمســاك باللحظــة ومــا تحملــه مــن  الــذي  المدهــش 

واقعيــة وحيثيــات آنية)4(.
وقــد زاد التقــدم التقنــي وثــورة االتصــاالت مــن نفــوذ وقــوة الصــورة، 
حيــث تفردت بأدوارها المتميزة في تســهيل تبادل المعلومات بســرعة 
فائقــة، متخطيــة بذلك كل الحــدود الزمانيــة والجغرافيــة، واجدة بذلك 
اتصــااًل فورًيا مالزًمــا للفرد عبر الجــوال والوســائط اإللكترونية األخرى.
وعلى الرغم من أن الصورة هي االكتشــاف اإلنســاني المعرفي المبكر، 
إال أن هــذا االكتشــاف لم يبق على هيئته التقليديــة األولى، بل أخذ في 
ــا طفــرة في مجال التواصل اإلنســاني)5(، حيث  ـً التغير باســتمرار، محدثـ
أدى ولــوج الصــورة المتحركــة عالــم الســينما ثــم التلفزيــون إلــى ثورة 
فــي عالم البث عبــر الســواتل )البث الفضائــي التلفزيونــي( الذي عمم 
الصــورة ووحــد االســتقبال، ولــم تعــد الصــورة حكــًرا على جهــة معينة 
مــن دون أخــرى، كمــا أن الســرعة والفوريــة في النقــل المباشــر والحي 
مــن مواقــع الحــدث جعل اإلنســان يمتد بوعيــه وتأثيره إلــى حيث تصل 
عدســة الكاميــرا أو تســجل وتنقــل مــا يجــري حولهــا)6(، وعملًيــا وفرت 
الصــورة اإلعالميــة بمــا تملكــه من قــدرات تعبيريــة مقنعة القــدرة على 
اإلمســاك باللحظة والتشــارك في مجرياتها، وهذه الكفــاءة التواصلية 

هــي ما يبــرر خصوصية الصــورة اإلعالميــة وتفردها.

واألبــعــاد  الخصوصيات  اإلعــالمــيــة:  الــصــورة 
المفاهيمية

يرتبط معنى الصورة في وســائل اإلعالم بمجموعة من العالقات الداخلية 
والخارجيــة المعبــرة عن الغايــة من توظيف معطــى الصور مع الحــدث)7(، 
وهــو التوظيف الذي يتفاوت في درجاته بين التوثيق للحدث، وبين صناعة 

)8(، وفــي 
الحــدث وإعــادة بنــاء تفاصيلــه )la reproduction des faits(س

هــذا المجــال تعيــد الصورة إنتــاج العالم، وتؤطــر تفاعالتــه اآلنية، فهي 
شــريك في الحــدث وفاعلة فــي تفاصيلــه ومتقدمة علــى إيقاعه، حتى 

تبــدو هــذه الصورة أنهــا واقعية أكثــر من الواقــع ذاته)9(.
بهــذا المعنــى، كانــت الصــورة اإلعالميــة، هــي تلــك الدعامــة المرئيــة 
االتصاليــة التــي تختزل أبعاد الحدث بشــكل بســيط وفــوري)10( مقدمة 
للقــارئ والمشــاهد المعنــى اإلجمالــي فــي فضــاء مختصــر ومســاحة 
دالليــة مقلصــة قــادرة علــى إقناعــه وتشــكيل وعيــه، وهــذه الفوريــة 
واإلبهــار هــي التــي جعلــت مــن فضــاء الصــورة مكــون يتجــاوز حــدود 
أفــالم  مــن  مقاطــع  لمشــاهدة  نعــود  أن  ويكفــي  المكتــوب،  النــص 
»شــارلي شــابلن« الصامتــة لنتبيــن كيــف أن الصــورة الصامتــة كانت 
ناطقــة أكثــر من أي شــيء آخر، بــل من اللغــة ذاتها، وحتــى اليوم يؤكد 
الخبــراء بــأن الصورة هي ذلــك المقدس الذي يســتدعي اإلدراك الواعي 
والتماهــي معــه مــن دون تــردد، حتــى أن البعــض من دارســي اإلعالم 
فــي الوطــن العربــي بّشــر بأن صعــود دور الصــورة في وســائل اإلعالم 
ســيفضي بالضــرورة إلى إزاحــة النص وتواريــه)11(، وهو مــا يؤكد توقع 
الناقــد الفرنســي »روالن بــارث« )Roland Barthes( حيــن أشــار فــي 
إحــدى مقاالتــه أن باكتســاح الصــورة وســائل اإلعــالم ســنبلغ الدرجــة 

.)le degré )0( de l’écriture( )12( مــن الكتابــة )صفــر(
وال شــك في أن هذه التوقعات والرؤى االستشــرافية ليست نتاج تحيز 
ذاتــي أو مواقف مناوئــة لمنطق ثقافة البصري، بل هي اســتخالصات 
مؤسســة فرضتهــا مكانــة الصــورة فــي مرحلــة الثقافــة الجماهيريــة 
وقدرتهــا التــي ال خــالف بشــأنها فــي كونهــا الرســالة المباشــرة األكثــر 
تأثيــًرا فــي صياغــة الوعــي أو تزييفه، وهــي اإلمكانــات التــي تقودنا إلى 

التســاؤل عــن مكامن قوة هــذا الخطــاب اإلعالمــي الموازي.

أهمية الصورة اإلعالمية
علــى الرغــم مّمــا اتفق عليــه جــل الباحثين من مكانــة متميــزة للصورة 
فــي عصر حضــارة المرئي، إال أن حصــر العوامل التي تبــرر تبوؤها لهذه 
المنزلــة، هو الذي شــكل مجال نقــاش األكاديميين وأهــل االختصاص 
وأفضــى إلــى حصر مكامن قــوة الصــورة اإلعالمية في العناصــر اآلتية:
 )de masse( تعتبر الصورة اإلعالمية مكون اتصالي جماهيري بامتياز )أ
تســتطيع أن تصــل دالالتهــا األيديولوجيــة المعلنــة أو المضمــرة إلــى 
وعــي الجمهور بطريقة أيســر وأســهل مــن أيديولوجيا المــادة التحريرية 
التــي تعــد مــواد انتقائيــة )sélective( يتطلــب فهمهــا مقــدرة تحليلية 
وثقافيــة كافيــة لفــك طالســمها)13(، وهذا يعنــي أن الصــورة اإلعالمية 
هــي أكثر شــمولية في خطابهــا، وأكثر قدرة على االقنــاع بالحقيقة التي 
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دراسة

تتضمنهــا)14(، فهــي ال تتطلــب مــن المتلقــي كفــاءة عالية وال مســتوى 
تعليمــي لفهــم فحواها، علــى عكس المــادة التحريرية التي تســتوجب 
ــا كثيرة مقــدرة كبيرة  ـً من مســتقبل الرســالة مســتوى تعليمــي وأحيانـ
علــى فهم القــارئ لرموز النــص ومصطلحاته وقدرتــه على وضعه في 
ســياقه الزمني والموضوعي المناســب)15(، لهذا الســبب كانت الصورة 
ســريعة فــي تأثيرهــا ألنهــا ال تحتاج إلــى تأمــل بالطريقة التــي قصدها 
صانــع الصــورة وال تقتضــي الوقــوف ملًيــا عنــد دالالتها لفهــم معانيها 

األولية.
ال  بذاتهــا  مســتقلة  وثيقــة  بوصفهــا  اإلعالميــة  الصــورة  توســم  ب( 
تســتدعي أو تتوســل االعتــراف، وأن توثــق العقــد بيــن الكلمــة )النص 
المكتــوب( وبيــن الواقعــة الحيــة، وكل ذلــك قاد إلــى أن تكــون الصورة 
عمليــا قــوة كبيــرة وذات ســطوة، وأن تكون فــي كثير من األحيــان دالة 
بحــد ذاتهــا، بخاصــة إذا تدعمــت بالصياغــة اللغويــة: »بــدون تعليــق«.
جـــ( تســهم الصــورة اإلعالميــة فــي إضفــاء حيويــة علــى المضمــون 
اإلعالمــي وأحياًنــا تكون أبلغ مــن النص، نظًرا لدقتها فــي نقل األحداث 
واســتيفائها لمواصفــات عاليــة فــي التعبيــر، ولهــذا كانت الصــور مادة 
أساســية في النشــرات والتقاريــر اإلخباريــة ودعامة ال يمكن االســتغناء 

عنهــا فــي الصحافــة المكتوبــة لتوضيــح وإثراء المــادة التحريريــة)16(.
د( تمتلــك الصــورة مقــدرة كبــرى علــى تثبيــت المعلومــات فــي ذاكرة 
المتلقــي، تبعــًا لــدور المدخــل البصــري فــي إدراك الصورة ثــم العمل 
علــى تخزينهــا، بمــا يؤدي إلــى أن تكــون المادة المصــورة أكثــر التصاًقا 

بالذهــن من المكتــوب)17(.
هـــ( تعتبــر الصورة اإلعالمية الوســيلة األقــدر على نقل الهم اإلنســاني 
بخاصــة في فتــرة األزمات والحــروب وكذا الكــوارث الطبيعيــة، فمهما 
كتــب ومهمــا قيل فإنه ال يمكن أن يكون مؤثــًرا مما يراه المتلقي بأعينه، 
ونظًرا لهذه األهمية المتعاظمة في تســجيل ونقل األحداث)18(، ســعت 
المؤسســات اإلعالميــة الكبــرى إلــى تركيــز وتكثيــف جهودهــا لتدريب 
المصوريــن التابعيــن لهــا بــدورات تدريــب وتطويــر وتأهيــل مســتمرة 
والعدســات  الكاميــرات  بأحــدث  المصوريــن  تجهيــز  إلــى  باإلضافــة 
الرقميــة باهظــة الثمــن والخــوذات الفوالذيــة والســترات الواقيــة مــن 
الرصــاص مــن أجــل الســيطرة علــى ســاحة الحــدث والحصــول علــى 

الصور والتســابق فــي أرســلها فور حدوثهــا)19(.
وتساعدنا الصورة اإلعالمية في أحيان كثيرة على فهم معاني ال تستطيع 
األلفــاظ التعبيــر عنهــا، هكــذا تمتلك الصورة ســلطة اقتنــاص وتوصيل 
المعنــى فــي وقت وجيــز ومشــحون بالحمولــة المعلوماتيــة)20(، وكذلك 
تنفــرد الصــورة بمهمة التأثير المباشــر والالحــق في أماكن توليــد األفكار.

وإذا كانــت تلــك هــي األطــر العامــة التــي تصــوغ مــا تولــده الصــورة 
اإلعالميــة مــن وســائط للتفاهم المشــترك، فــإن أهميتهــا الوظائفية 
نميــز  اإلعالميــة، وهنــا  الوســيلة  باختــالف طبيعــة  تختلــف  الخاصــة 
وظائــف للصــورة بخاصة فــي الصحافــة المكتوبة، وأخــرى ذات عالقة 

بالســينما وكــذا التلفزيــون.

الخصوصيات الوظائفية للصورة اإلعالمية
الوقــت  فــي  وثقافــة  رســالة  اإلعــالم  وســائل  فــي  الصــورة  تمثــل 
تشــكيل  فــي  أساســي  خطــاب  كونهــا  علــى  عــالوة  فهــي  ذاتــه)21(، 
المســتوى  صياغــة  فــي  تســهم  فإنهــا  الوســائل،  هــذه  مضاميــن 
مــع موضــوع  الوســائل  تعاطــي هــذه  لكيفيــة  والمهنــي  االحترافــي 
»الصــورة«، والســتجالء دور الصــورة فــي هــذه الوســائل يجــدر بنــا 

منهــا: نمــاذج،  علــى  التوقــف 

موقع الصورة في الصحافة المكتوبة:
المســتخدمة  الطباعيــة  العناصــر  أهــم  مــن  الصحفيــة  الصــورة  ُتعــدُّ 
فــي بنــاء الوحــدات التحريريــة، فهي تــآزر المتــون الصحفية المنشــورة 
وتســهم فــي إيضاح وإبــراز معانيهــا)22(، فضاًل عن أنها تســتطيع جذب 
االنتباه بشــكل أســرع وأقوى)23(، ويرى بعض المخرجين أن االستخدام 
الناجــح للصــورة والكلمــات بشــكل منســق علــى الصفحــة يكســب 
الصحيفــة قــوة كبيــرة كوســيلة بصرية قــادرة على اإلقنــاع بالمضمون 

وعلــى إفهــام القــارئ دالالت المــادة المكتوبة.
وأيــًا كانــت الخصائــص الطباعية للصــور الصحفية: صــور فوتوغرافية 
صــور  معيــن،  صحفــي  بموضــوع  متعلقــة  أي  موضوعيــة،  صــور  أو 
شــخصية، جماليــة أو إشــهارية، وســواء كانــت -أيًضــا- صــور خطية أو 
توضيحيــة وتعبيريــة، فإنهــا تعد كلهــا ذات بعد وظائفي مهــم في إثراء 
 Regis( المــادة التحريريــة، الطــرح الذي أكــده الباحــث روجيس دوبــري
Debray( حيــن أشــار إلى أن الصــور عنصر طباعي مهم فــي الصحافة 

تتجلــى أهميتــه فــي جانبين مهميــن)24(:

أواًل: من جانب المضمون
فقــد توصل »دوبري« من خالل دراســة أجريت علــى عينة من الصحف 
 Le( »و«اللوموند )The times( الغربيــة علــى غــرار »التايمــز« اللندنيــة
 )Washington Post( بوســت«  و«الواشــنطن  الفرنســية   )Monde
 )Asahi Shimbon( شــيمبون«  »آســيا  صحيفــة  وكذلــك  األمريكيــة، 
اليابانيــة إلى أن الصورة في الصحافة المكتوبة مهمة لألســباب التالية:

تضفــي صفــة المصداقيــة على مــا تتضمنه المــادة التحريريــة، حيث 	 
تلعــب الصــورة دوًرا كبيــًرا في تأكيد وإبــراز الخبر لمــا تقدمه من وصف 

دقيــق فــي لغة بصريــة واضحة لواقعــة أو حدث.
تمتلــك الصــورة الصحفيــة القدرة علــى تقديم معلومــات وتفاصيل 	 

شــتى في حيــز صغير، األمــر الذي ال تســتطيع المــادة التحريريــة أداءه، 
كمــا تعمــل الصــورة علــى تقليــل الجهــد المطلــوب مــن القــارئ بذلــه 
لإلحاطــة بالمــواد المنشــورة علــى العكس مــن المــادة التحريريــة الذي 
يســتدعي التأثيــر بها إعمــال العقل والذهن في تخيل مــا تثيره من معان 

قــد تعجــز الكلمات عــن تصويرها.
نجوميــة 	  فكــرة  تفعيــل  مــن  الصحفيــة  الصــورة  توظيــف  يمكــن 

مدركــة  واقعيــة  صــور  إلــى  وقائعــه  تحويــل  طريــق  عــن  المكتــوب 
منهــا. ومتحقــق 

يقــي اســتخدام الصــورة الصحفيــة مــن كثير مــن المزالق التــي تهدد 	 
احترافيــة الصحفــي، كنشــر بعــض المعلومــات المغلوطــة أو الوقوع 
فــي أخطــاء لغويــة او أســلوبية، يالحظهــا القــارئ ويمكــن أن تؤثر على 

مســتوى المادة المنشــورة.
تســهم الصــورة الصحفيــة في حفــظ الذاكــرة المجتمعيــة والمكانية 	 

لألمــم، فالصور األرشــيفية تفيد فــي التذكير باألحــداث التاريخية وهي 
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أكثــر قــدرة على تحقيــق مقوالت إعــادة بناء وتصويــر الماضي.
باإلضافــة لــكل مــا ســبق ذكــره تكمــن أهميــة الصــورة الصحفية في 	 

أنهــا تحث القــارئ على قراءة أكثــر عمًقا، فهي تقدم دعــوة للقارئ لكي 
يأخــذ مكانــه في الحــدث، وتوفر له إحساًســا بالقرب مــن الصحفي)25(.

ثانًيا: من  جانب الشكل 
د الصورة الصحفية مهمة لالعتبارات اآلتية: ُتعُّ

أنها وحدة طباعية أساســية في إحداث التــوازن في متطلبات اإلخراج 	 
الصحفــي الذي يعــد من الفنــون المرئية التي تعتمد على حاســة البصر 
لــدى القــارئ، وهذا ما تؤكــده االتجاهــات الحديثة الخاصــة بالتصاميم 

األساســية للصفحات وبمدارس اإلخراج الصحفي.
إحــداث التبايــن المطلوب إلنجــاح التصاميم األساســية للصفحات، 	 

ويتحقــق هــذا مــن خــالل تبايــن الصــور الفوتوغرافيــة مــع األرضيــات 
الباهتة. الرماديــة 

هويــة الصفحــة والحيــاد بهــا عــن كونهــا عنصــًرا طباعًيــا ثقيــاًل يتميــز 	 
بالســواد والرتابة)26(، كما يتيح اســتخدام الصورة إمكانيــة تثبيت أركان 

. لصفحة ا
يتضمــن توظيــف الصــور مراعــاة حركــة أعين القــراء وتوجيــه أنظارهم 
بحســب توزيــع أماكن الصــور، وهو مــا يكفل توجيــه حركة أعيــن القراء 

باتجاه الوحــدات الطباعيــة األخرى.
وحــول أهميــة ودور الصورة في اإلخــراج الصحفي، يقول »فرانســيس 
هنــري تايلــور« )F.Henri Taylor(: »لقــد دخــل إلــى حيــز الوجــود أدب 
بصــري لــم يســبق لــه مثيــل، يقــرأ فيــه النــاس الصــور، تاركيــن بذلك 
لأللفــاظ واجــب نقل األفــكار المجــردة غير القابلــة لالنتقال في أشــكال 

مرســومة«)27(.

ويقــول »روبــرت جيــالم ســكوت« )Robert Scott(: أن الصــور تمثــل 
لغــة مرئيــة يمكننــا مــن خاللهــا أن نســجل بصــدق مــا لنــا مــن خبــرات 

داخليــة أو خارجيــة عــن عالــم ال نســتطيع التعبيــر عنــه«)28(.
وتأكيــًدا لهــذا الموقــع الــذي تحتلــه الصــور الصحفيــة، أشــارت نتائــج 
األبحــاث المعاصــرة إلــى أن الصــورة عنصر جــذب ممتــاز وأن )75%( 
مــن قراء الصحف يالحظــون الصورة، وأكثر من )%50( تســتقطبهم 
العناويــن الرئيســية، وأن )%29( تلفــت نظرهــم تعليقــات الصــور، 
بينمــا ال تلفــت المــادة التحريريــة ســوى انتبــاه )%25( من القــراء)29(، 
ممــا يعنــي أن الصــورة هي أفضل وســيلة لجــذب انتباه القــراء، حيث 
يتطلــع القــارئ دائًمــا إلــى اإلثــارة والتشــويق فــي الصــور الصحفيــة، 
فيشــاهدها أواًل، ثــم يشــرع بعــد ذلــك فــي اإللمــام بتفاصيــل المادة 

اإلخبارية.
ونظــًرا لهــذه األهميــة التي أصبحــت تميز الصــورة، تطور اســتخدامها 
بشــكل مكثــف أدى إلــى الوصــول بهــا إلــى عصــر الصحافــة المصورة 
التــي تعتمــد أساًســا علــى الصــورة الصحفيــة وتعطــي أهميــة بالغــة 
للمصوريــن الذيــن يشــكلون غالبيــة محرريهــا، وهكذا أصبحت عدســة 

المصــور تســبق فــي أحيــان كثيــرة قلــم المحرر.

خاتمة:
اختلفــت  مهمــا  اإلعالميــة،  للصــورة  أن  إلــى  ســبق  ممــا  نخلــص 
مجاالتهــا، دورًا كبيــرًا في تأكيــد وإبراز المضمون اإلعالمــي لما يقدمه 
مــن وصــف دقيــق فــي لغــة بصريــة واضحــة لواقعــة أو حــدث، إنهــا 
الوحــدة التــي تعلمنــا كيــف نقتبــس المعاني مــن دون عنــاء التحليل، 
وكيــف تقــرأ األحــداث مــن دون مشــقة التمعــن، وكيــف نبلــغ الداللة 

دونمــا حاجتنــا إلى وســيط.
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مرصد الكتب

لغات الديكور المتعددة .. كيف تكتم 
أسرار الرواية وتفصح عنها للدراما 

قبل أن تنطقها
|| عماد عبد المحسن

الديكــور فــي الدرامــا شــريك عناصــر العمــل الفنــي، فهــو موســيقى تعكــس إيقــاع المشــهد، وحــوار ينــوب عــن صمت 
الممثليــن، بــل هــو – أيًضــا – صديق اإلضــاءة التي يمكن أن تســيء إليه وتفضحه، وبوســعها أن تبرز جمالياتــه، فتزيد من 

دالالتــه، وتعمــق مقاصده.
وفــي اعتقــادي أن الديكــور فــي حالــة الدراما التلفزيونيــة المأخوذة عن أعمــال أدبية يكــون مختلًفا، فالعمــل األدبي يصور 

الحــدث، وفــي تصويره يضع إطــاًرا لموقع الحــدث وعناصر المنظــر المرئي.
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هنــا يكمــن التحــدي، إذ يتطلــب األمــر االحتفــاظ بســياق الســيناريو، الــذي قد 
يحمــل رؤيــة خاصة لشــخوص وأحــداث الروايــة أو يتعامــل مع الروايــة كمصدر 
أساســي للرؤيــة التي ينطلق منها العمل، وتبقى اإلضاءة شــريًكا أساســًيا، في 

الصياغــة التعبيريــة للمنظر العام للمشــهد.
وال يختلــف األمــر − أيًضــا − بالنســبة للــون، الــذي يشــمل مبدئًيــا أحــد عناصــر 

الرؤيــة البصريــة المؤثــرة فــي تهيئــة موقــع التصوير.
وبالعــودة إلــى اإلضــاءة، فــإن الديكور الجيــد قد يضيع هباًء بســبب ســوء إنارته، 
ولنضــرب مثــااًل بإضاءة مشــهد تاريخي، تتســم عناصــره بـ«المنمنــات« الفنية 
والفخامــة المســتقاة مــن عصــور غابــرة، هــذا الديكــور يتــم بنــاؤه فــي الغالــب 
ــا بعيــدة عــن  ـً خصيًصــا لهــذه المشــاهد، ولــو أن فنــان اإلضــاءة اســتخدم ألوانـ
األبيــض أو األصفــر وبدرجــات محســوبة بدقــة، فســيبدو الديكــور فقيــًرا غيــر 

صادق.
أمــا المسلســالت المأخوذة عــن روايــات أدبية في عالمنــا العربي، فقــد ازدادت 
غزارتهــا فــي الســنوات األخيــرة، ويبــدو أن زيــادة االهتمــام بقــراءة الروايــات، 
بخاصًة في أوســاط الشــباب، شــجعت المنتجين على اســتغالل هذا االهتمام 

ليضمنــوا حــًدا أدنى مــن المتابعين.
»خيانة وطن« نقلة في الدراما اإلماراتية

فــي توجــه مغايــر للدرامــا اإلماراتيــة، يبــدو مسلســل »خيانــة وطــن« المأخوذ 
عــن روايــة »ريتــاج« للكاتــب اإلماراتي حمد الحمــادي، كصوت جديــد يتوقع عن 
االقتــراب مــن قضايــا المجتمــع غيــر المعتــادة، المتخلصــة مــن روتيــن الدرامــا 

العائليــة التــي تغــرق فيهــا الدرامــا الخليجيــة إلى حــد كبير.
يتميــز المسلســل بالجرأة في  تقديــم صورة عن الجماعــات المتطرفة وتأثيرها 

الســلبي في المجتمع، وســمومها التي تبثها في أوســاط الشباب.
المسلســل مــن إخــراج أحمــد يعقــوب المقلــة، ســيناريو وحــوار إســماعيل 

عبــد اللــه، وقــام بتنســيق المناظــر الفنان محمــد عيد.
لكــن . . مــا الذي يمكــن أن يفعله منســق المناظر في عمل كهــذا، تجري أحداثه 

فــي أماكــن عادية بين منازل أو شــوارع . . إلخ.
إن الديكــور نجــح إلــى حــد كبير فــي رأيي في هــذا المسلســل، فقــد اعتمد على 

التفاصيــل الصغيــرة التــي تخدم الصــورة مــن دون أن تجرحها.
ففــي أحــد المشــاهد التــي يتــم فيهــا القبض علــى أحد عناصــر هــذا التنظيم، 
نجــد الشــرطة أثنــاء دخولهــا المنــزل، تتبدى خلــف الضبــاط في الصــورة زهور 
ملقــاة بشــكل كثيف علــى الــدرج، وكأن اإلرهابي يهــدر الجمال بأفــكاره، ويلقي 
بــكل مــا هــو جميــل ومزهــر، يتكــرر األمــر فــي مشــاهد أخــرى، حيــث تشــكل 
األشــجار حاجــًزا بين أصحاب الفكــر المتطرف وأطراف العمل غيــر الراضين عن 

هــذا الفكر.
أدهشــني جمــال التفاصيــل − أيًضــا − في حــوار أشــبه بالمواجهة بيــن فكرين، 
وبيــن بطلــي المشــهد، يبــدو فــي الخلفيــة عمــل نحتــي متهــدل غيــر واضــح 

المعالــم، يعبــر عــن إنهــاك الفكــر المتطــرف لمــن حولــه.

»توق« و«سلطانة« وقعتا في فخ الصورة المعتادة
المسلســل األردنــي »ســلطانة«، المأخــوذ عــن روايــة الكاتــب األردنــي الراحــل 

هلســا.  غالب 
أخــرج العمــل الفنــان إيــاد الخــزوز، وتولــت الديكــور الفنانــة هالــة شــهاب، لكن 
بالعــودة إلــى الرواية التي صــدرت طبعتها األولى عــام 1988م، عن دار الحقائق 
فــي بيــروت، نجــد أن أحــداث الروايــة هي المســيطرة علــى العمل، ونســتطيع 
أن نســتجلي بوضــوح، أن مواقــع األحــداث ال تتعدى منازل بدويــة متجاورة، إلى 

جانب الســوق والكنيســة. 
النفعــاالت  ممتــع  وصــف  مــع  األحــداث،  بتفاصيــل  هلســا  راغــب  اهتــم 
الشــخصيات، ولكننــا − أيًضــا − ال نعفــي مهندســة الديكور من مســؤولية عدم 
إضافــة رؤيتهــا، ففــي ثنايــا الروايــة نلمــح الشــكل أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
»طقــس فــي المشــهد«، فكلمــا عــرج الكاتــب علــى »جريــس« بطــل العمــل، 
نشــعر بمحيــط ثلجــي يغلف تصوراتــه، وكنا نتمنى أن نشــعر ذلــك بتعاون بين 

الديكــور واإلضــاءة.

يقول هلســا على لســان جريــس: »لحن حزيــن كالبكائية يتردد 
فــي داخلــي«، أال يمكــن أن تعبر هــذه الجملة عــن منظر ينوب 
عــن نطقها، بــل يصف الســوق: »حياة الســوق على أشــدها، 
قرب أبــواب الدكاكين يجلس لصق الحوائط رجال مســنون«.
إنــه الفــارق بيــن رؤيــة المكتــوب، وقراءتــه . . ومــا أحوجنــا إلــى 
الرؤيــة عندمــا يتحول خيال الكاتــب، إلى واقع يســير على أرض 

التلفزيونية. الدرامــا 
ومــن »ســلطانة« إلــى مسلســل »تــوق«، المأخوذ عــن رواية 
بنفــس االســم لألمير بدر بن عبد المحســن، تــدور أحداثه حول 
عالمــة اآلثــار االســكتلندية »هيليــن« التــي تجيــد لغــة تســمى 
اآلراميــة، والتــي ال تعرفهــا ســوى قبيلــة في أطراف دمشــق، 
وعندمــا تحيــن لهــا الفرصــة للذهــاب إلــى هــذا العالــم الخفي 
بالنســبة لها، تنضم إلــى بعثة لآلثار، ونرى رحلتها إلى الشــرق 

الــذي تتطلــع إليــه، والصراعــات التي تــدور أثناء هــذه الرحلة.
المسلســل مــن إخــراج شــوقي الماجــري، وهندســة الديكــور 
هــو  العمــل  هــذا  فــي  المختلــف  لكــن  الزعبــي،  طــه  للفنــان 
احتفــاظ األميــر بــدر بن عبــد المحســن بالقصــة والحــوار، وهو 
مــا جعــل الدراما التلفزيونية متســقة مــع أحــداث الرواية، األمر 

ما  ينقل  الديكور  في  الوصفي  المنهج 
تمليه الرواية عليه
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هنــا يتيــح لمهنــدس الديكــور فك رمــوز العمــل، لــم يقــدم الديكور جديــًدا في 
هــذا المسلســل، بــل إن تميز التصويــر واألزياء وبالطبــع اإلخــراج المتقن هو ما 

أضــاف جماليــات للمسلســل. 

»حريق« .. إبداع اللوحة باألبيض واألسود
بالعودة إلى مسلســالت »األبيض واألســود« نذهب إلى دول المغرب العربي، 
لنتأمــل المسلســل المغربي »حريق« المســتوحى مــن روايتيــن للكاتب محمد 

ذيب، وهمــا روايتي »الدار الكبيــرة«، و»الحريق«. 
تــدور أحــداث الروايتيــن حول مرحلة االســتعمار الفرنســي، والمقاومة الباســلة 
مــن الشــعب الجزائــري، وتمكــن ديكــور حســن الشــافعي مــن االقتــراب مــن 

فحــوى الروايتيــن، محلــاًل لهمــا باقتدار.
يقول الذيب في رواية الحريق: »كانت الدار تبدو أشبه بسجن رهيب«.

بأســيجة متنوعــة،  والــدرج  المنــزل  الديكــور، يحيــط طرقــات  فــإذا بمهنــدس 
فعندمــا  يظهــر »عمــر«، الطفــل الــذي ُيعــدُّ محــور العمــل، ويطــل مــن أعلــى 
الــدرج، نجــده مطــاًل من خلف ســور حديدي، لكنه مرســوم على هيئــة قلوب، 
كأن هــذا الســجن ال يمنع قلب الطفل النقــي، بينما نرى في نوافــذ المنزل التي 
تبــدو عندما تتحــرك الكاميرا، مكبلة بموانع حديدية رأســية تتقاطــع معها موانع 
أخــرى أفقيــة، الملفت − أيًضــا − أن ممرات المنزل وغرفه تبــدو ضيقة، يتحرك 

فيهــا الممثلــون بصعوبــة، وكأنهم في إحدى غرف الســجون.
فــي الدرامــا المغربية − أيًضــا −، نجد مسلســالت مأخوذة عن 

روايات فرنســية شهيرة.
الفرنســية  الروايــة  عــن  مقتبــس  مسلســل  التــراب«  »وجــع 
يــوزع  ثــري  رجــل  حــول  القصــة  تــدور  زوال،  »األرض« ألميــل 
ممتلكاتــه مــن األراضي على أبنائــه الثالثة، لكــن أحدهم يكون 
أكثــر طمًعــا فــي االســتحواذ علــى النســبة األكبــر مــن اإلرث، 
تتســبب هــذه األطمــاع فــي اقترافــه أعمااًل ســيئة، لكــن تبقى 
النهايــة التــي يختارهــا كل مــن األشــقاء، فيظل هو فــي جانب 

وأخــواه فــي جانــب آخر.

مرصد الكتب

الدراما العربية المعاصرة تهتم بصيحات 
الديكور العصرية
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الديكــور يتميــز بقــراءة متأنيــة للروايــة، فعندمــا يــدور الحــوار بيــن طرفــي الخير 
والشــر، ننتقــل إلى ما يشــبه الكهــف، وعندما ينفرد الطــرف الخّيــر بأهله نجده 

ينتقــل إلــى خلفية منــزل ذات ألــوان مبهجة.

نجيب محفوظ .. كلمة السر في المبنى والمعنى
أما المسلســالت المصرية المســتقاة من روايات أدبية، فإنها تبلغ عدًدا ضخًما، 
ربمــا يعــود ذلــك إلى تاريخ الروايــة المصرية، وتنوعهــا ما بين الســيرة الذاتية، أو 
الرؤيــة التحليليــة ألحــداث تاريخيــة أو معاصــرة، نذكــر منهــا على ســبيل المثال 
مسلســل »األيام« المأخــوذ عن العمل الذي يحمل نفس االســم لعميد األدب 
العربــي طه حســين، للمخــرج يحيى العلمــي، ومهندس الديكور نبيل ســابق . . 
الديكور في المسلســل يحمل ببســاطة عنوان: »الســهل الممتنع«، فهو يسير 
بثقــة خلــف أحــداث العمــل، لكنــه ال يتــرك التفاصيــل، بــدًءا مــن منــزل طه في 
صغــره، مــروًرا بمراحلــه العمرية، وإقامتــه فــي رواق باألزهر، لتبدو عليــه الحياة 
المتقشــفة، وصــواًل إلــى رحلتــه إلى باريــس، واالنتقال إلــى أجــواء مختلفة تبدو 

في مظاهرهــا عالمات الطــرز الغربية.
أمــا مــا يعتبــر إضافــة حقيقيــة تتجلــى فيــه روح الديكــور المبــدع، يتمثــل فــي 

وهمــا:  1217م،  الماضــي  رمضــان  فــي  عرضــا  مسلســلين 

الغروب«  و«واحــة  محفوظ،  لنجيب  القبة«  »أفــراح 
للروائي بهاء طاهر.

فــي »أفــراح القبــة« تتعــرض القصــة لحقــب زمنيــة متفاوتــة، حيــث تــدور 
القصــة مــن خــالل إحــدى الفــرق المســرحية، ويعمــل ممثلــو الفرقــة علــى 
يكتشــف  القبــة«،  »أفــراح  اســم  تحمــل  فــي مســرحية جديــدة  المشــاركة 
تــدور حــول شــخصياتهم الحقيقيــة فــي  الممثلــون أن أحــداث المســرحية 
أســرارهم  أمامهــم  يعــرض  المســرحية  مؤلــف  وأن  المســرح،  كواليــس 
هــذه  إليقــاف  الممثلــون  ويســعى  الماضــي،  فــي  حدثــت  التــي  المشــينة 

لهــم.  الفاضحــة  المســرحية 
ويحســب لمهنــدس الديكــور محمــد عطيــة، تمكنه مــن أال يكــون إطــار الديكور 

تقليــدي فــي مثــل هــذه الحــاالت المتكررة عنــد تنــاول الحقب 
االنتقــال  فــي  الفنيــة  إمكاناتــه  بــرزت  بــل  الســابقة،  الزمنيــة 
كلتــا  عــن  الديكــور  وتعبيــر  والفانتازيــا،  الواقــع  بيــن  الســلس 
الحالتيــن، مــن خــالل تصميــم خشــبة مســرح كاملــة، وغرف 
ممثلين، تشــتم في كل غرفة رائحة الشــخصية التي تشغلها، 
فــي تبايــن منفذ بعناية، وهو − أيًضا − جهــد كبير، لكنه ال يخلو 

مــن إبــداع خاص.

»واحة الغروب« . . الصقيع الممتع
فــي »واحــة الغــروب« يصف بهــاء طاهــر المشــاهد بوضوح، 
فــي جمــٍل واضحــة ال تحتــاج إلــى اســتنباط مقاصدهــا، ولكن 
المرويــة،  ــا علــى الحكايــة  ـً لــم تضيفــا شيئ كاتبتــا الســيناريو 

فســارت األحــداث أســيرة خلــف الروايــة.
يصــف طاهــر بوضــوح الرحلة مــن الصحــراء إلى ســيوة، وفي 
الواحــة ال يترك وصًفا لمشــهد تقريًبــا، بدًءا من منــزل المأمور، 

وقســم الشــرطة، ومنازل أهــل الواحة.
لكــن الجديــد الذي يحســب لمهنــدس الديكور واإلضــاءة ومدير 
هــذا  هــو  بالطبــع،  ذكــري  أبــو  كاملــة  والمخرجــة   التصويــر 
االنســجام المتناغــم، وكأننــا أمــام نوتــة موســيقية، تعزفهــا 

متنوعــة. آالت 
المالحــظ، علــى ســبيل المثــال، أن المأمــور وزوجتــه تســود 
بينهمــا عالقــة جافــة، فنجــد المنــزل علــى الرغــم مــن تعــدد 
ــا غيــر لــون الطــوب اللبــن المشــيد  ـً أدواره ال نلحــظ فيــه لونـ
منــه، بــل إنــك ال تجــد مالبــس ذات ألــوان فاقعــة، كل ديكور 
أهــل  منــازل  بينمــا  والبــرودة،  بالصقيــع  يشــعرك  المنــزل 
االنتقــال  الرافــض  كفكرهــم  ضيقــة،  ومجالســهم  الواحــة 
إلــى المدنيــة، وهــي قمة اإلبــداع في رأيــي لمهنــدس الديكور 

فــوزي العوامــري.
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بروفايل

عراب رواد األدب .. وصاحب األلف قصيدة
إبراهيم خفاجي الذي حوّل المحكي إلى 

شعر ولقن الموسيقى كلمات الوطن

|| هيثم السيد

»كتابــة النــور في ســطور« .. صورة شــعرية ابتكرهــا الراحل الكبيــر إبراهيم خفاجي لتكون جزًءا من النشــيد الوطني الســعودي 
الــذي كان بمثابــة الوســم األبــدي لمســيرته الممتــدة ألكثــر مــن ســبعة عقــود، اســتطاع مــن خاللهــا أن يقــدم تجربــة أدبية لها 

ســماتها التــي من الصعــب تكرارهــا أو مضاهاتها.
النشــيد الوطنــي الســعودي، وهــو العالمة األبرز في هــذه التجربة، كان خفاجي هــو صاحب اإلمضاء على الموســيقى، التي 
لحنهــا الموســيقار الراحــل طــارق عبــد الحكيم إبان عهــد الملك المؤســس، وظلت ُتعزف مــن دون كلمات حتى قــرر الملك خالد 

− رحمــه الله − أن يكون النشــيد الســعودي المعزوف مكتوًبا ومقــروًءا أيًضا.
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رغبــة نقلهــا وزيــر اإلعــالم الســعودي الراحــل 
محمــد عبــده يمانــي − رحمــه اللــه − إلــى كبار 
القيــام  منهــم  ُطلــب  الذيــن  المملكــة  أدبــاء 
الكتابــة، يتمثــل فــي  بنمــط غيــر معتــاد مــن 
وحينمــا  قائــم،  لحــن  علــى  كلمــات  صياغــة 
وصــل األمــر إلــى الشــاعر عبــد اللــه الفيصــل 
− رحمــه اللــه − لــم يكن منــه ســوى أن يقول 
علــى نحــو حاســم »ال أحــد يســتطيع القيــام 

إبراهيــم خفاجــي«. المهمــة ســوى  بهــذه 
وبالفعــل، ُطلــب مــن خفاجــي كتابــة كلمــات 
فــي  ذلــك  يكــون  أن  علــى  الوطنــي  النشــيد 
ا  ظــرف أســبوعين، غيــر أنه أصــّر علــى أّن نصًّ
لــه  يحــدد  أال  يجــب  األهميــة  بهــذه  تاريخًيــا 
وقــت مســبق حتــى يأخــذ حقــه كامــاًل، فأتمه 
بعــد ســتة أشــهر، وكان هــذا في عهــد الملك 
الراحــل فهــد بــن عبــد العزيــز − رحمــه الله −، 

1984م. عــام  منتصــف 
قصٌة ال تكشــف فقط امتالك الشاعر خفاجي 
للحــس اإليقاعــي والموســيقي العالــي فضاًل 
كذلــك  تظهــر  بــل  الشــعرية،  الموهبــة  عــن 
مــا اتســم بــه مــن وضــوح الموقــف واحترام 
عــرف  عمــا  فضــاًل  الوطــن،  ومحبــة  الكلمــة 
عنــه مــن كونــه أحــد أهــم شــعراء جيل الــرواد 
فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى عملــه الثقافــي 
والمعرفــي في رصــد الحياة الســعودية تاريًخا 
علــى  فيــه  تفــوق  بشــكل  وإنســانيًة  وثقافــًة 

مبدعــي جيلــه.
هوايــة جمــع العبقريات لــم تتوقــف عند هذا 
الــذي كان بإمكانــه االكتفــاء  الحــد، فخفاجــي 
بكونه شــاعًرا فصيًحا ال يشــق له غبــار، أبى إال 
أن يكــون كذلــك شــاعًرا غنائًيــا جــاء بمدرســته 
المحكيــة  اليوميــة  المفــردات  فــي  الخاصــة 
التــي حّولهــا إلــى أســس ألعمــال فنيــة خالــدة 
تغنــى بهــا كبار فنانــي المملكة وجــرت مجرى 

األمثــال فــي وجــدان الناس.
وحيــن يتأمــل األدبــاء والنــاس عموًما بســاطة 
عبــارة مثل: »وتبغــى زيادة في حبــك .. أجيب 
لك قلــب ثاني منين؟!« فإن هذا ســيجعلهم 
يكتشــفون أســلوب خفاجــي مــن دون حتــى 
قــراءة اســمه على كثيــر من قصائــده المغناة، 
ومنها: »لنا الله«،«أشــوفك كل يوم«،«أنت 
محبوبي«،«يــا حبيبــي آنســتنا«،«ال تناظرنــي 
بعيــن«، »تصــدق وال أحلف لك«،«الشــكوى 
للــه«، »ظبي الجنوب«،«اوقــد النار«، »مالي 
ومــال الناس«، »ما فــي داعي«وغيرها الكثير.
أغنيــات يــروي المقربون من خفاجــي أنه كتب 
بعضهــا فــي وقــت قياســي، وقد كانــت هذه 
إحدى ســمات الشــاعر الذي ال يحتاج ألكثر من 
ــا، كــي ينجــز نًصــا يخّلــد لعقود،  ـً دقائــق أحيانـ
وإحــدى هــذه التجــارب رواها خفاجي بنفســه 
وقــد تمثلــت بكتابة أوبريــت »كوكب األرض« 
كتابتــه،  فــي  واحــًدا  يوًمــا  اســتغرق  الــذي 

وضمنــه )12( لوحة شــعرية، وتم تقديمه في 
مهرجــان الجنادريــة العــام 2014م.

وربمــا ال يعــرف كثيــرون أن خفاجــي كان أحــد 
ركائــز النهضة الفنية التي بدأت في ســتينيات 
القــرن الماضي، حيث تعاون مــع الفنان طارق 
عبــد الحكيــم فــي قرابــة )250( أغنيــة، فيمــا 
وصفــه النقــاد بأنه أهــم األســلحة الفنية التي 

امتلكهــا الفنــان محمــد عبده فــي بداياته.
 معلومــة أخرى تخفى عن كثيرين − أيًضا − أن 
إبراهيم خفاجــي كان وراء اللحن الفعلي ألكثر 
مــن )%90( مــن األعمــال التي ُغنيــت له، ولم 
يكــن ذلك ســوى جزًءا مــن براعته التــي جعلته 
يكتــب للفنانيــن أعمــااًل ال يجــدون صعوبة في 
غنائهــا بالنظــر إلــى امتالكــه التصــور اللحنــي 

الذي يناســب هــؤالء الفنانين. 
لقــد ظلــت مهمــة إنتــاج أغنيــة جميلــة إحــدى 
أحب األشــياء إلــى نفــس خفاجي، وهــو الذي 
ظــل يردد دائًما »إن الفن ينقل صورة مشــرقة 

عــن ثقافتنــا إلــى الناس حــول العالم«.
منــح  اإلبــداع  بقيمــة  العميــق  اإليمــان  هــذا 
خفاجــي شــخصية متصالحة تنحاز إلــى ابتكار 
فــي  الخــوض  دون  مــن  واكتشــافه  الجمــال 
إلــى مرجعيــة  المرحليــة، كمــا حّولــه  نزاعاتــه 
أدبيــة، وأب روحــي لعــدد كبيــر مــن الشــعراء 
يؤمــون  كانــوا  الذيــن  الشــباب  والموهوبيــن 
النصائــح  لتلقــي  مســتمر  بشــكل  مجلســه 

التجربــة. علــى  والوقــوف 
أحــد هــؤالء الشــعراء أصبح مــن رواد القصيدة 
المحكيــة الحديثة فــي المملكة، وقــد توقع له 
خفاجــي بذلك قبــل أن يخبره الحًقــا أن تجربته 
قــد بلغت من النضج مــا جعلها تأتي »بمفردة 
لم يســبق لهــا مثيل، ولــن تتكــرر«، كان ذلك 
الشــاعر هــو مهنــدس الكلمــة األميــر بــدر بــن 
باســتمرار  يؤكــد  ظــل  الــذي  المحســن  عبــد 
الشــعري  أســتاذه  كان  خفاجــي  إبراهيــم  أن 
فــي  والدعــم  الفضــل  بجميــل  لــه  محتفًظــا 

البدايــات.
وليــس هذا ســوى جانــب من وقــوف خفاجي 

وراء كثيــر من مبدعــي المشــهد الثقافي الذين 
عرفــوا فيــه اإلنســان المتواصــل المحــب قبل 
األديب المرجعي الخبير، في حين أن مســيرته 
العمليــة التي تدرجت به فــي مناصب عليا في 
عــدة وزارات لم تــزده إال تواضًعــا، كما أنه كان 
يحمــل إلــى جانب مشــروعه األدبــي والجمالي 
مشــروًعا موســوعًيا يرصــد ذاكــرة المجتمــع، 
مدعوًمــا بذاكــرة ثرية اختزنت كثيــرًا من مالمح 

الموروث الشــعبي.
ولم يكــن خفاجي بعيًدا عــن المجال الرياضي، 
وهــو الذي كتب »إذا لعب الهــالل فخبروني .. 
فــإن الفن منبعه الهــالُل«، البيت الــذي اعتبره 
المتابعــون أشــهر بيــت فــي عالــم الرياضــة، 
وقــد كان شــاهًدا علــى حــب الرياضــة باعتباره 
جزًءا مــن تنوع االهتمامات فــي حياة خفاجي، 
الــذي لقبــه البعــض بـ«شــاعر الهــالل«، ولــم 
يكــن ذلك لمجرد عشــقه لهذا الكيــان بل لدوره 
الريــادي فــي نشــأته، حيــث كان نائًبــا لرئيــس 

النادي فــي بدايات تأسيســه.
ويــرى النقــاد الفنيــون أن خفاجي أســس قبل 
رحيلــه اتجاًها جديًدا للحيــاة الثقافية المحلية، 
وعّبــد طريًقا للتذوق والتحضــر والجمال، وهو 
الــذي احتــل مســاحة من ذاكــرة الســعوديين، 
فيهــا  ُيعــزف  مــرة  كل  مــع  كذلــك  وســيظل 
وحــاز  كلماتــه  صــاغ  الــذي  الوطنــي  النشــيد 
بســببه علــى ميدالية االســتحقاق مــن الدرجة 
المنجــزات  مــن  سلســلة  مفتتًحــا  األولــى، 
علــى  بحصولــه  توجهــا  التــي  والتكريمــات 
وســام الملــك عبــد العزيز مــن الدرجــة األولى 

فــي العــام 2013م عــن مجمــل تجربتــه.
يوصــي  لقاءاتــه  كل  فــي  خفاجــي  ظــل  لقــد 
الوطنيــة،  الفنيــة  الثقافــة  علــى  بالحفــاظ 
وإحيــاء  الفنيــة  المعاهــد  بفتــح  ويطالــب 
المســرح، ولــم يتوقــف مــداد قلمــه حتى أخر 
أيــام حياته، وهو الذي كتــب أكثر من )1000( 
قصيــدة، حتــى وافتــه المنيــة نهايــة نوفمبــر 
ــا مــن المحبة  ـً 2017م، تــارًكا ألبنــاء وطنــه إرثـ
ومخلًدا اســمه في نشــيٍد من المجد والعلياء.
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كانت ليلة الجوهرة وداعا عرفانيا بنكهة وطنية
أبو بكر سالم .. معلم اللغة الذي وضع 

قواعد الفن الخليجي المعاصر

|| هيثم السيد

»قــوة اإليمــان«، هــي جــزء مــن العمــل الوطنــي األشــهر للفنــان الكبير أبــو بكر ســالم بلفقيه 
»يــا بــالدي واصلــي«، وهــي أول عبــارة نطــق بهــا أبــو أديــب فــي ظهــوره األخير أمــام جمهور 
ملعــب الجوهــرة بجــدة علــى هامــش احتفاالت اليــوم الوطنــي، في حضــور عدد مــن الفنانين 

الســعوديين والخليجييــن الذيــن احتفلــوا بالمناســبة الغالية.

بروفايل
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بــدت تلــك الليلة بمثابــة وداع عرفاني ســبق رحيل أبو بكر ســالم بأقل 
من ثالثة أشــهر، وهو الذي ظهر متوشــًحا الشــعار األخضــر، معبًرا عن 
والئــه الكبيــر لخادم الحرمين الشــريفين  الملك ســلمان بــن عبد العزيز 
آل ســعود − حفظــه اللــه − حيــن تعمــد اســتخدام كلمة »يا ســلمان« 
في أغنيته الشــهيرة التي شــارك بجزء منها، قبل أن يغادر على كرســيه 
المتحــرك ملوًحا بيده، تلويحة أخيرة محفوفــًة بعواصف من التصفيق 

والمحبة.
مســاء األحــد، العاشــر مــن ديســمبر 2017، كان اإلعــالن عــن وفــاة أبو 
بكــر ســالم بلفقيــه، عــن عمــر يناهــز )78( عاًما، بعــد صــراع طويل مع 

المرض. 
مســيرة الراحل تنقل فيها بين المدن والمراحل، مرســًخا اســمه كعلم 
مــن أعــالم الفــن، كان له بصمتــه المؤثــرة والريادية على مــدى أكثر من 
)6( عقــود، أثــرى فيهــا األغنيــة الســعودية والخليجيــة والعربيــة بمئات 

األعمــال الفنيــة الراقيــة، التي بقيــت ترددها األجيال حتــى اليوم.
ولــد أبــو بكــر بــن ســالم بــن زيــن بــن حســن بلفقيــه فــي 17 مــارس 
1939م، فــي مدينــة »تريــم« التاريخيــة جنــوب اليمــن، وســمي بهــذا 
االســم تيمنــا بجده العالمــة أبو بكر بن شــهاب أبرز علمــاء حضرموت، 
وقد نشــأ في أســرة عريقــة ُعرفــت بالنجابة والــذكاء واشــتهرت بالعلم 
واألدب، فتعلــم أواًل علــى يــد عــدد مــن أقاربــه القــرآن الكريــم ومبادئ 
العلــوم، ثم التحق بمدرســة )اإلخــوة( في مدينة تريــم، ومن ثم عمل 
مدرًســا لمــادة اللغة العربية، ومــارس إلى جانب ذلك عــدًدا من األعمال 

التجارية.
 تميــز بجمــال صوتــه فــي فتــرة مبكــرة مــن عمــره، فــكان يــؤذن ويردد 
تكبيــرات العيديــن فــي بعــض مســاجد مدينــة تريــم، وكان يشــارك 
بعــض أعمامــه فــي إنشــاد بعــض الموشــحات الدينيــة فــي عــدد مــن 
الحفــالت، حتى اشــتهر في صباه كمنشــد باإلضافة إلى أنــه كان ُمولًعا 
بــاألدب، حيــث بزغــت مواهبه الشــعرية مــع بلوغه الســابعة عشــر من 
عمــره حينمــا كتــب أول أغنية مــن كلماته، وهــي: »يــا ورد محال جمالك 

الــورود«. بين 

بعدهــا قــدم أبــو بكر نفســه علــى الصعيــد الفنــي، من خــالل الحفالت 
الموســمية التــي كانــت ُتقــام في عــدن، وحقــق نجاًحــا باهــًرا ليفتح له 
الحــظ أبوابــه وتعــرض حفالته مســجلة ومباشــرة فــي تلفزيــون عدن، 
ثــم اإلذاعــة التي بشــرت بقدوم موهبــة غير عاديــة، واشــتهرت أغنيته 
األولــى »يــا ورد محــال جمالــك« بعــد أن ســجلها فــي إذاعــة عــدن عــام 
1956م، قبــل أن يغنيها بعد ذلك الفنان الســعودي الكبير طالل مداح. 
ثــم بــدأ بتأليــف بعــض األغانــي كلمــًة ولحًنــا، ومنهــا أغنية »لمــا أالقي 
الحبيــب« التــي غناهــا إلذاعة عــدن عــام 1956م، بصحبة عــازف العود 
الفنــان أنور أحمد قاســم، فالقت شــهرة واســعة، ولم يلبــث أن تعلم 
العــزف بعــد ذلــك على آلــة العــود، وقد التقــى في تلــك المرحلــة بكل 
مــن الشــاعرين: لطفي جعفــر أمان، وحســين أبي بكر المحضــار، حيث 

قــدم معهمــا مجموعة من صفــوة أعمالــه الفنية.
تميــز الراحــل أبــو بكر ســالم بلفقيــه، بثقافة عالية انعكســت وعًيــا فنًيا 
واســًعا فــي تجربتــه الطويلة، كمــا تميز بالقــدرة على اســتبطان النص 
ــا، فضــاًل عــن قدرتــه علــى أداء  ـً وجدانًيــا بأبعــاده المختلفــة فرًحــا وحزنـ
األلــوان الغنائيــة المختلفــة، فإلــى جانــب إجادتــه لألغنيتيــن الحضرمية 
والعدنيــة، أجــاد الغنــاء الصنعانــي الذي بدأ يمارســه منذ بداياتــه الفنية، 
باإلضافــة إلــى القصائد الفصيحة ألبي القاســم الشــابي وجــده أبو بكر 

بن شــهاب.
وخالل ســنوات قليلة، بات أبوبكر ســالم أيقونة الساحة الفنية اليمنية 
والخليجيــة والعربيــة، وبخاصة أنــه كان من الفنانيــن القالئل في الوطن 
العربــي الذين جمعوا بين الغناء والشــعر والتلحين والتوزيع الموســيقي 
فــي آن واحد، كمــا امتلك حنجرة جعلــت من صوته أحد أنــدر األصوات 
فــي العالــم، باإلضافــة إلــى قدرتــه العجيبة علــى تغيير طبقــات صوته 

ــا داخل أي جملة لحنية. ـً بشــكل موســيقي يبدي خالله تحكًما الفتـ
مرحلــة فنيــة كاملــة ولــدت مــع انتقــال أبــي بكــر ســالم إلــى جــدة في 
وقت مبكر من مســيرته، حيــث قام بإدخال تفاصيــل اللون الحضرمي 
والــدان الحضرمــي إلــى الخليــج واســتفاد مــن التقــارب بيــن اللهجــة 
الخليجيــة والحضرميــة، لينتــج بعد ذلك تجــارب غنائية خالــدة اعتمدت 
كثيــًرا على اللــون الحضرمي، وقد تألــق معه في تلك التجــارب الرائعة 
الشــاطئ، وطــارق  الخليــج، وغريــد  عــدة فنانيــن، مثــل: »شــادي 

عبــد الحكيم وطــالل مــداح« وآخرين.
ولــم يكتــِف أبــو بكــر ســالم بريــادة أعمالــه الفنيــة فــي اإلطــار المحلي 
فنقلهــا إلــى اإلطــار العربــي حيــن ســافر إلــى بيروت وســجل عــدًدا من 
أغانيــه الجديــدة، وأعاد تســجيل عدد من أغانيه القديمة، كما شــارك في 
عــدة حفــالت فــي دول الخليــج العربية، وأشــهر أغانيه التــي ظهرت في 
تلــك الفتــرة أغنية »24 ســاعة«، التي نــال عليها الكاســيت الذهبي من 

إحــدى شــركات التوزيــع األلمانيــة لتوزيعهــا أكثر من مليون نســخة. 
كمــا حقــق أبو بكــر ســالم نجاًحا كبيــًرا علــى مســتوى الجزيــرة العربية 
والوطــن العربــي، وغنيت أعمالــه من قبل فنانــي الوطــن العربي، مثل: 
»وليــد توفيــق وراغــب عالمــة«، باإلضافــة إلــى فنانــي الخليــج العربي، 
مثــل: »طالل مداح وعبــد الله الرويشــد«، وكذلك كتابــة وتلحين أغاني 

لكبــار فنانــي الوطــن العربي، مثــل: الراحلــة وردة الجزائرية.
وحــاز الراحــل على كثيــر من التكريــم وعدد من األوســمة الفنيــة، منها: 
جائــزة منظمــة »اليونســكو«، كثانــي »أفضــل صــوت فــي العالــم«، 
والدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة حضرموت، كمــا تم تكريمــه في عدد 
مــن الــدول الخليجيــة، منهــا: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عندمــا 
أهــداه الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان ســيًفا من الذهــب الخالص، 

الله. رحمهمــا 
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تكنولوجيا

|| د. عباس مصطفى صادق

يعيــش النــاس في عصرنــا هذا فــي ظل التدفــق الهائل 
لكميــات ال حصــر لهــا مــن المعلومات ومن مصــادر ال حد 
لهــا, معلومــات تصــل ســريًعا إلــى الكبــار والصغــار مــن 
خــالل القنوات التلفزيونيــة واإلذاعية، ووســائل التواصل 
االجتماعــي وتطبيقــات التواصــل الجديدة التــي ال تعرف 
التوقــف, معلومــات في شــكل مواد فيديــو، ونصوص، 
وصور ورســومات ألخبار، ومقــاالت، وإعالنات وتعليقات 

ال تســكت أبًدا.

)الفيديوغرافيك( .. 
شكل صحفي جديد وأداة لتسهيل 

وصول المعلومات واألفكار
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ووســط هــذا الكــم الهائل مــن المعلومــات تعقدت مهــام القائميــن باالتصال 
فــي وســائله وتطبيقاتــه المختلفة, في توصيــل أفكارهم ورســائلهم في ظل 
اندمــاج وتشــابك قنــوات االتصال المختلفــة وميل الجمهــور أكثر إلــى الرقمنة 
والســرعة فــي الخطاب, فقد أصبح وقــت الناس ضيًقا وصبرهــم محدود تجاه 
الرســائل اإلعالمية الطويلة المتمهلة وبين أيديهم وســائل مســتحدثة تتواصل 
معهــم وتخاطبهــم بالطرق المبســطة والتي باتــوا يفضلونها أكثر مــن غيرها. 
المتحركــة  المعلوماتيــة  الرســوم  يتوســع اســتخدام  الوضــع  فــي ظــل هــذا 
  )Videographics( »والثابتــة والتي يطلق عليها على التوالي »الفيديــو غرافيك
 Motion( المتحــرك«  و«الغرافيــك   ,)Infographics( و«اإلنفوغرافيــك« 
graphics(، ويعبــر عــن هــذه األنواع جميعها بشــكل عام بـ»البيانــات التصورية 
التفاعليــة« )Data Visualization( مــع الوضــع فــي االعتبــار االختالفــات بيــن 

المفهوميــن.
و»الغرافيــك المتحــرك« يتــم تنفيــذه بــأدوات وبرمجيــات في متنــاول األيدي، 
وهــو عبارة عن رســوم متحركة، مثــل التي نجدها في أي فيديو بســيط اإلنتاج، 
يحتــوي علــى صــور مجّمعــة مضاًفــا إليه بعــض المؤثــرات الصوتيــة والمرئية، 
مثــل تلــك التــي يتــم توظيفهــا في مقدمــات األفــالم والفواصــل بيــن البرامج 

واإلعالنــات والفتــرات التلفزيونية. 
ومــا يهمنــا هنا للتركيز عليه هــو »الفيديوغرافيك« كَفّن جديــد ومؤثر قادر على 

إيصال المعلومات بالصور والرموز بطريقة ســهلة وُمبّســطة.
 فبــداًل مــن أن تكــون المعلومــات ثابتــة كصــورة واحدة، تكــون عبارة عــن فيديو 
قصيــر يقــوم بعــرض مجموعة من المعلومــات التي تخّص موضــوٍع ما، مثل: 
تفنيــد لخبــر، أو تلخيــص لمؤتمــر صحفــي، أو عــرض لظاهــرة مــا، أو تعبير عن 
أربــاح شــركة أو تعريــف بنشــاط معيــن، أو معلومــات عــن مــرض مــا وطــرق 

الوقايــة منــه، وهكذا.
إذن »الفيديوغرافيــك« هــو توظيــف للرســومات والصــور واألشــكال والرموز 
التعبيريــة والنقاط الرئيســية المختصرة، وذلك بغرض تمثيــل المعلومات التي 
عــادة مــا تكون مدعومة بالصــوت اإلضافي الذي هو في الغالــب ليس كالًما عن 
نــص مكتــوب، ولكنــه صوت موســيقى أو مؤثــرات معينــة توفر خلفيــة وتمنح 

الموضوع بعــًدا جديًدا.
للغايــة  بســيط  األول:  »الفيديوغرافيــك«,  أنــواع  مــن  نوعــان  يوجــد 

ويمكــن ألي مبتــديء تنفيــذه، وهــو عبارة عــن فيديو جاهــز أو يتم 
تصويــره لغاية محــددة، وتوضع عليــه المعلومــات المطلوب 

تقديمهــا فــي شــكل غرافيك أو نقــاط عامــة أو االثنين معا, 
أمــا النوع الثاني: فهو مشــروع متكامل يخضع لعمليات 

منظمــة تبــدأ بالبحــث عــن المعلومــات األساســية، 

ويتــم اختصارهــا في شــكل نقــاط محــددة، ثم يتــم تصميم 
الرمــوز واألشــكال والصــور بشــكل متحــرك ووفــق ســيناريو 
معــّد مســبًقا, وقــد يضــم »الفيديوغرافيــك« فيديــو خــاص 
يتناســب مــع الموضــوع يتــم عرضه فــي الخلفيــة أو كجزء من 

المشــروع الــذي قد يكــون ثنائــي أو ثالثــي األبعاد.
وقــد أضحــى »الفيديوغرافيــك« واحًدا من األشــكال الصحفية 
المتميــزة التــي تقدم المعلومــات بطريقة ســريعة ومختصرة 
وجذابة ســواء أكان ذلك على شاشــات القنــوات التلفزيونية أو 
مواقــع اإلنترنــت، بمــا في ذلك شــبكات التواصــل االجتماعي, 
تحويــل  فــن  علــى  »الفيديوغرفيــك«  تعبيــر  يطلــق  حيــث 
المعلومــات المعقــدة إلى نقــاط مختصرة ورســومات أو صور 
معبــرة، بحيث يمكن أن تصل إلى المتابع بشــكل ســريع، ولكن 

وســهولة. بوضوح 
وبمــا أنــه ال يوجد تعريف متفــق عليــه للـ«فيديوغرافيك«، فإن 
البدايــة الرســمية لــه أيًضا متنــازع عليهــا, لدرجــة أن هناك من 
يذهــب بهــذه البدايــة بعيًدا حتــى قبــل أن يظهــر الكمبيوتر في 
حيــاة الناس, فقــد كتب الناقــد األمريكي »مايــكل بيتانكورت« 
)Michael Betancourt( أول دراســة تاريخيــة معمقة في هذا 
المجــال، يــرى فيهــا أن جــذور »الفيديوغرافيــك« أو باألحــرى 
»فــن المعلومــات الرســومية المتحركــة« قــد ظهر مــن خالل 
تطبيقــات الموســيقى البصرية واألفــالم التاريخية، وذلك في 

مرحلــة العشــرينيات من القــرن الماضي.
مــع ذلــك البــد مــن اإلقــرار بــأن تاريــخ الرســومات المتحركــة 
بأشــكالها المختلفــة وتســمياتها المتعددة ارتبــط ارتباًطا وثيًقا 
 ،)Computer Graphics( الحاســوبية  الرســومات  بتاريــخ 
ويرتبــط تعبير »موشــن غرافيك« مــع تقنيات مونتــاج الفيديو 
الرقمــي بوســاطة الكمبيوتــر, فقد قــادت التطــورات الجديدة 
المتســارعة فــي هذا المجــال  إلى التوســع الهائل فــي التعامل 

مــع أدوات وتقنيــات التحريــك.
فالتطــور الحاصــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات أضاف 
الكثيــر للتصميــم الغرافيكــي، فأضحــى هناك فــرع قائم بحد 
ذاتــه أطلق عليه اســم »الوســائط المتعــددة«،  والذي يتعامل 
مع رســومات الكمبيوتر مــن دون الحاجة إلــى طباعتها ويكّونها 
فــي إطــار حركــي كأفــالم الفيديــو, مــع اســتخدام التأثيــرات 

المعلومات  إيــصــال  على  قـــادر  َفـــّن 
بالصور والرموز



الصوتيــة, وحتــى الرســوم المتحركــة التــي كانــت ُترســم باليــد أصبحــت بعــد 
انتشــار الوســائط المتعددة  ُترســم وُتحرك بوســاطة الكمبيوتر في وقت أقل 

بكثيــر مــن ذي قبل.
مــن أوائــل مســتخدمي مصطلــح »الرســومات المتحركــة« الفنــان األمريكــي 
»جون ويتني« )John Whitney( الذي أســس في عام 1960م، شــركة باسم 
»موشــن غرافيكــس« )Motion Graphics Inc(، بينمــا يعتبــر »شــاول باس« 
)Saul Bass( هــو الرائــد فــي تطويــر هــذا الفــن، مــن خــالل مقدمــات وأســماء 
 The Man With The( األفــالم الســينمائية التــي كان يصممهــا، مثــل: فيلــم
Golden Arm( الــذي ظهر عام 1955م، وفيلــم )Vertigo( في عام 1958م، 

وكانــت تصاميمــه بســيطة، ولكــن تعبر بوضــوح عن موضــوع الفيلم.
نحــن إذن أمــام فــن صحفــي تعبيــري متجــدد يســتفيد مــن ثــورة المعلوماتيــة 
والتطــور فــي مجــال الكمبيوتــر ونظــم توليــد األشــكال والرســومات, هــو فن 
تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى صــور ورســوم يســهل فهمهــا بوضــوح، 

بخاصــة إذا كانــت متحركــة، مــا يمنحهــا أبعــاًدا إضافيــة.
وتكمــن أهميــة »الفيديوغرافيــك« في أنه مــع ازدياد حجم المعلومات بســبب 
ثــورة االتصاالت الجاريــة، فإن التصاميــم المتحركة يظل لهــا دور مهم وفعال 
فــي تبســيط هــذه المعلومــات, فضــاًل عن الســهولة في قــراءة هــذه الكميات 
الهائلــة مــن البيانــات المعلوماتيــة، والمقــدرة على تقديــم الرســائل االتصالية 
بشــكل ســريع وجــذاب وملفت للنظــر على كافــة المنصات، حيــث تعمل على 
تغييــر طريقة النــاس في التفكير من الناحيــة البيانيــة والمعلوماتية والقصصية 

منهــا، بخاصة في الوقــت الراهن.
ومع التطوير الراهن في وســائل التصميم وتوليد الرســومات المتحركة أصبح 
»الفيديوغرافيــك« واحًدا من أفضل وســائل نقل المعلومات المســتحدثة التي 
يمكنهــا توصيــل الرســالة بطريقــة ممتعة مــن خالل الصــور، الحركــة، الصوت 
واألشــكال ثالثيــة األبعــاد، وهذا يجعــل مــن »الفيديوغرافيك« وســيلة تفاعلية 
لهــا قــدرة عالية على جــذب المشــاهد للرســالة اإلعالمية، فهي تســتخدم على 
نطــاق واســع فــي الوقــت الحاضــر، لذلــك ينبغــي أن تكــون عامــاًل مهمــا فــي 

إســتراتيجية المحتــوى باعتبارهــا األكثــر جاذبية وتفاعلية للمســتخدمين.
وبينمــا يتركــز اســتخدام »اإلنفوغرافيــك« فــي الصحافــة الورقيــة وغيرها من 
المنشــورات المطبوعة، على  العروض الثابتة للطقــس، والخرائط الجغرافية، 
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تكنولوجيا

والمعلومــات الموجــزة, نجــد توســًعا في تقنيــات العرض في 
التلفزيــون واإلنترنت, حيــث تظهر الخرائط في شــكل تفاعلي 
حيــث  العابــر،  المــرور  طــرق  خرائــط  فــي  بخاصــة  متحــرك، 
يســتفاد مــن النظــم المعلوماتية لدمــج مجموعــة متنوعة من 
المعلومــات، مثل: شــبكة ونقاط النقــل، والمعالــم المختلفة 
تفاعلــي متحــرك وثالثــي  الطريــق، وذلــك فــي شــكل  حــول 

األبعاد.
علــى ذلك يجب أن يســتفاد من هذا الشــكل الصحفــي الجديد 
بالطريقــة التــي تقــدم المعلومــات، بحيــث ال يشــتت االنتباه, 

وإذ ينبغــي أن تتميــز بما يلي:
تقديم المعلومات باختصار، ولكن بوضوح ال لبس فيه.  	
علــى  	 وليــس  المــادة  فــي  التفكيــر  علــى  المشــاهد  تحفيــز 

إنتــاج  تقنيــة  أو  الغرافيكــي  التصميــم  أو  الفنــي  األســلوب 
آخــر. شــيء  أي  أو  البيانيــة  الرســوم 

تشــجيع عيــن المشــاهد على مقارنــة الجوانــب المختلفة من  	
المعلومــات المعروضــة أمامه.

نشــر المعلومــات من خــالل عدة مســتويات مــن التفاصيل،  	
مــن نظرة عامــة واســعة إلى تفصيــل دقيق.

تحــري البســاطة وتجنــب المبالغــة فــي التصميــم والصوت  	
المصاحب.

وبينمــا تعمــل محطــات التلفزيــون من خــالل أقســام االبتكار 
والتصميم الغرافيكــي على إنتاج تصاميــم »الفيديوغرافيك« 
البرامــج  أو  األخبــار  نشــرات  فــي  المختلفــة  لالســتخدامات 
األنبــاء خدمــات  تقــدم وكاالت  أو حتــى لإلعــالن والفواصــل, 
»فيديوغرافيــك« متنوعــة, علــى ســبيل المثــال توفــر وكالــة 
الصحافة الفرنســية )100( مادة مصممة بـ»الفيديو غرافيك« 
كل شــهر، و)6( لغــات حية، وذلك لالســتخدام فــي التلفزيون 

واإلنترنت.
»الفيديوغرافيــك«  ميــزات  تلخيــص  يمكــن  األمــر  خالصــة 
فــي أنــه وســيلة مســتحدثة  لتبســيط المعلومــات المعقــدة 
والكبيــرة وجعلهــا ســهلة الفهــم، واالعتمــاد علــى المؤثــرات 
البصريــة فــي توصيــل المعلومة، وذلــك بتحويــل المعلومات 
ورســوم  صــور  إلــى  مملــة  وحــروف  أرقــام  مــن  والبيانــات 
شــائقة، فضــاًل عــن قدرتــه علــى االختصــار والدمــج مــا بيــن 
الســهولة والســرعة والتســلية، حيــث تــؤدي كل مــن األلــوان، 
واألشــكال، والنصوص، ونوع الخط المستخدم، والمسافات 
بيــن الكلمــات، والطبقــات، والصــور والرســوم دوًرا فــي بنــاء 
كل  يوضــع  حينمــا  المثالــي،  شــكله  فــي  »الفيديوغرافيــك« 

عنصــر منهــا فــي مكانــه الصحيــح.

من  ويتني(  )جــون  األمريكي  الفنان 
أوائل مستخدمي مصطلح »الرسومات 

المتحركة« 
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الدراما التلفزيونية األردنية
صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة تعتبــر صناعــة إبداعيــة في إيجــاد قيم مضافــة عالية باالقتــراب من 
الواقــع الحقيقــي للمجتمع بكل قضاياه وتحوالته، والتركيز على قضايا الشــباب بشــكل خاص، 
فالفــن لــه دور كبيــر فــي حمايــة عقــول أبنائنــا مــن أفــكار العنــف والتطرف، وكســب ثقــة الرأي 
العــام والنجــاح فــي تبنــي قضايا الوطــن والمواطــن وعرضهــا للنقاش العــام في إطــار المهنية 
والموضوعيــة، بمــا يجعل الــرأي العام ممتلًكا للحقائــق والمعلومات، فهي مــن صلب مهمات 

اإلعــالم الوطني. 

ومــع وجــود بدائــل قوية في ســوريا ولبنــان ومصــر ودول الخليج العربيــة اتجه المواطــن األردني 
إلــى هــذه األعمــال الدرامية البديلــة، بل توجه نحــو المحطــات التلفزيونية العربية، ممــا أدى إلى 
تناقــص دخــل التلفزيون األردنــي من اإلعالنات التجاريــة التي تبث خالل عرض هــذه األعمال، ما 

أدى إلــى وجــود حلقة مفرغة بيــن الدراما التلفزيونيــة األردنية والتلفزيــون األردني.    

تعيــش الدرامــا التلفزيونيــة األردنية في أزمــة الفتقادها األســس الثابتة التي تؤدي إلى اســتقرار 
الفنــان األردنــي وإنتاج أعمال تقّدم مــا هو معاصر للحياة األردنية، نتيجة غياب الشــراكة الحقيقة 
بيــن القطــاع العام ممثــاًل بمؤسســة اإلذاعة والتلفزيــون وبين القطــاع الخاص ممثاًل بشــركات 
اإلنتــاج الخاصــة، والتــي تمكنــت فيما بعــد من إعــادة بعض الــروح إلى الدرامــا األردنية ونشــرها 
مــن جديــد، وهذه الشــركات بدورها تعزي توقــف إنتاج الدراميــة المحلية إلى عــدم قدرتها على 
تحقيــق عائــد مالــي يغطــي حتــى تكلفــة اإلنتــاج؛ كونهــا غيــر مطلوبــة فــي المحطــات العربية، 
ونســتثني بعــض األعمــال البدويــة والتــي يتــم إنتاجهــا بصور غيــر منتظمــة، وبالتالي ال تشــكل 
آليــة عمــل يمكــن أن يبنى على أساســها قطــاع إنتاجي، إضافة إلى غياب أســماء أردنية مســوقة 
تجــذب المحطــات أو المشــاهد العربي، باســتثناء بعض الكفــاءات الفنية األردنيــة التي توجهت 
صــوب اإلنتــاج العربــي، في حيــن اكتفت األخــرى بتقديم أصواتهــا من خالل أعمــال مدبلجة في 

المنفــذ التســويقي، على الرغــم من تواضــع العائد المالــي للطرفين.

يزخــر األردن بمزايــا كثيرة جاذبة لإلنتــاج ذي الطابع التاريخي، من أهمها: حيــاة البادية والصحراء، 
وهــو مــا جعــل المملكــة األردنيــة مــالًذا لتصويــر أعمــاٍل تاريخيــة باللغــة العربيــة والفصيحــة 

واســتقطاب كفــاءات عربية.

إن غيــاب هــذا المخــزون الكبيــر مــن تــراث األردنيين أشــاع وعًيا ســلبًيا عند الــرأي العــام العربي 
عــن األردن واألردنييــن، وأخفــى أدوارهم فــي القضايا التاريخيــة التي باتت منجًمــا لإلبداع الفني، 

وبخاصة فــي المسلســالت الرمضانية. 

إن الفــن األردنــي ال ينقصــه الكفــاءات، إنمــا ينقصه القــرار بفتــح نوافذ اإلبــداع لألعمــال الدرامية 
عبــر التواصــل مــع صنــاع الدرامــا المحلية والوقــوف علــى همومهم، وتذليــل مــا يواجهونه من 
مشــكالت، ومنــح الفرصة للمواهب الشــابة مــن كتابة وإخــراج وتمثيل، والعمل على التســويق 
والتمويــل واإلنتــاج بشــكل يثــري الحياة الثقافيــة األردنيــة ويدفع باتجــاه أن تكون صناعــة ثقافية 
وترفيهيــة فــي آن واحــد، وضــرورة أن تحمل الثقافــة والرؤيــة األردنية التي تعكــس قضايا الوطن 

وتصــون وجدانــه وتنقل صــورة األردن إلــى الخارج. 

رأي

إيناس عبد الله النقروز
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رؤية نقدية

مشاهدة 
المسلسالت 
التلفزيونية:
 من التلّقي

 إلى 
االستخدام

|| د. نصر الدين لعياضي

ُتعــدُّ )أريــان بلــدي( مــن الباحثيــن القالئــل الذيــن 
المسلســالت  علــى  طــرأ  الــذي  التحــّول  درســوا 
عبــر  توزيعهــا  فــي  الشــروع  جــراء  التلفزيونّيــة 

المختلفــة.  التقنيــة  الحوامــل 
هــذا مــا يستشــف مــن األطروحــة التــي قدمتهــا 
فــي جامعــة »ستراســبورغ« الفرنســية فــي عام 
2013م، لنيــل درجــة الدكتــوراه في علــوم اإلعالم 
واالتصــال، وركــزت فيهــا علــى سلســلة أفــالم 

الكرتــون اليابانّيــة وتوزيعهــا فــي أوروبــا.
أكــدت الباحثــة أن أفــالم الكارتــون اليابانّيــة ظلــت 
فــي  لألطفــال  الموجهــة  البرامــج  علــى  تهيمــن 
واألســبانية  الفرنســية  التلفزيونيــة  القنــوات 
واإليطاليــة طيلة الفترة الممتــدة من 1978م إلى 

1994م. العــام 

 لقد كانت هذه القنوات التلفزيونية تشــتريها بالجملة نظًرا لســعرها المنخفض 
مقارنــة بأفالم الكرتون األوروبية واألمريكية مــن دون أن تأبه بالفارق الثقافي. 

فغنــي عــن القــول إن هــذه األفــالم ُأنتجــت فــي بيئــة ثقافيــة يابانّيــة ولجمهــور 
يابانــي يختلــف عــن الجمهــور األوروبــي، وهــذا مــا أثــار كثيــرًا مــن الجــدل فــي 
صفــوف المثقفيــن والُكّتاب ومحترفــي اإلنتاج )الســمعي/البصري( في أوروبا، 
الذيــن َعــّددوا أضرارهــا األخالقية والســلوكية علــى الطفل األوروبــي، وبضغط 
مــن جمعيــات المجتمــع المدني، وامتثــااًل لقوانين االتحــاد األوروبــي الرامية إلى 
حمايــة الثقافــة األوروبّيــة اختفــت هــذه المسلســالت مــن شاشــات القنــوات 

األوروبيــة بــدًءا من عــام 1995م.  
ورأت )أريــان بلدي( أن هــذا الغياب ال يعني اختفاءها في األســواق األوروبية، 
إذ عــادت إلــى االنتشــار من جديــد عبر األقــراص المدمجــة )DVD( لجملة من 
األســباب، نذكــر منهــا: دور الصحافــة األوروبيــة والنقــاد الذيــن قدمــوا صورة 
إيجابيــة عنهــا، والنجــاح التجــاري الكبيــر علــى الصعيــد الدولــي الــذي حققــه 
بعضهــا، مثــل: مسلســل »األميــرة مونونوكــي«، للمخرج )هايــاو ميازاكي(، 
الــذي صــدر فــي عــام 1977م، والتــي ُكِنيــت بـــــ »أميــرة الذئــاب« أو »أميرة 
االنتقــام«، والتــي تــروي قصــة فتــاة شــابة شــجاعة تركهــا أبويهــا صغيــرة 
فــي الغابــة عندمــا هاجمتهمــا الذئــاب، فتولــت هــذه الحيوانــات تربيتها حتى 
أصبحــت شــابة يافعــة، فأصبحت تناصب البشــر العداء، وتســعى مع الذئاب 

لالنتقــام منهــم حمايــة للحيوانات من طمعهم وجشــعهم، 
ومسلســل »ألــون بيــس« الكرتونــي الذي يتكــون من )818( 
حلقــة، والــذي بدأ بثــه فــي اليابان منــذ العــام 1999م، وقد 
اســتهّلت حلقاتــه بإعــالن ملك القراصنــة وهــو يحتضر على 
ــا، وســيكون ملــًكا لمن  ـً فــراش المــوت أنــه يملــك كنــًزا ثمين
يعثــر عليــه، ومن هــذا اإلعــالن انطلقت بقيــة الحلقــات تباًعا 
لتــروي  مغامــرات القراصنة، ليعيــش المشــاهد معها أمجاد 

عصــر القراصنــة فــي البحــار والمحيطات. 

وهكــذا ســلكت أفــالم الكرتــون اليابانّيــة فــي الــدول األوروبّية 
المذكــورة نهًجــا مختلًفــا عــن النهــج المذكــور أعــاله، فبعــد أن 
كانــت تبث فــي القنــوات التلفزيونية ضمــن البرامــج الموجهة 
لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ســبع واثني عشــرة 
 ،)DVD( عاًمــا، أصبــح هــؤالء يشــترونها في أقــراص مدمجــة
فراجــت فــي األســواق وَجــّرت القنــوات التلفزيونّيــة األوروبّية 
 ،)DVD(إلــى بثها مــن جديد، ممــا يؤكد أن القــرص المدمج الـــ
الذي يشــكل العنصر األساســي في رقمنة اإلنتاج )الســمعي/

 )VHS( ا يختلف عن فضاء الفيديو البصــري(، فتح  فضــاًء تجاريًّ
بعــد أن تغلــب علــى نقائصه.  
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جّس نبض
لقــد كانــت العالقة بين البــث التلفزيوني للمسلســالت وتوزيعهــا عبر األقراص 
المدمجــة تخضــع للمنطــق التجــاري مــع اختالف فــي دائــرة البث والتســويق، 
إذ أصبــح بثهــا التلفزيونــي ُيعــدُّ بمثابــة جــّس نبض تجــاري ويســمح للمنتجين 
باتخــاذ القــرار بشــأن توزيعــه فــي شــكل قرص مدمــج بعــد النجاح الــذي حققه 
عبــر بثه فــي القنــاة التلفزيونيــة، ويتيــح الفرصة لألطفــال من االطــالع عليه عبر 

الشاشــة الصغيــرة قبــل أن يقــّرروا شــراء حلقاته في شــكل أقــراص مدمجة.
أدى هــذا التوجــه إلــى انقالب كبيــر في اقتصاديــات المسلســالت التلفزيونية، 
وأحــدث قطيعــة فــي ســوقها التقليــدي، لكــن الباحثة لــم تنظر إلى هــذا األمر 
مــن هــذه الزاويــة، بــل راحــت تقتفــي آثــاره الثقافيــة والجماليــة، واتجهــت إلــى 
مناقشــته علــى ضــوء العبــارة اإلنجليزيــة )Repackaging(، أي: »التحزيــم«، 
ويقصــد بهــا إحــداث التغييــر فــي صياغــة المحتــوى وتكييفــه مــع بيئــة تجاريــة 
وممارســات مختلفــة عــن البيئة الذي ُأنتــج لها أصــاًل، وهذا »التحزيــم« يقودنا 
إلــى التفكيــر فــي وضــع المسلســالت التلفزيونيــة، وهي متحــّررة مــن الحامل 
دة مــن »ماديتــه«، وفــق مــا ذهــب إليه عالــم اجتمــاع الميديا الفرنســي  أو ُمَجــرَّ
حوامــل  تعــّددت  أن  بعــد  معالمــه  تجّلــت  مــا  وهــذا  ميســيكا(،  لــوي  )جــون 
المسلســالت التلفزيونيــة وغــزت شــبكة اإلنترنــت، وأصبحــت المــادة األكثــر 
تحميــال مــن مواقعهــا، وهذا يبّيــن أن هــذه المواد، التــي كانت توصــف بالزائلة 
بعــد بثهــا التلفزيوني، أصبحت دائمة الحضور ومســتمرة فــي الوجود، ولم تعد 

»حياتهــا« متوقفــة علــى هــذا الحامــل أو ذاك.
 لعــل مفهــوم »عابــر الميديــا« )Transmedia( ينطبــق أكثــر علــى هــذا الواقع، 
الــذي يقصــد بــه الســرد أو طريقــة صياغــة منتــج )ســمعي/بصري( درامــي أو 
وثائقــي أو مــادة ترفيهيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار توزيعها عبــر العديد مــن الحوامل 
لتشــكل عالمها الســردي، بمعنى أن المــادة )الســمعية/البصرية( الواحدة تظل 
تحافــظ علــى وحدتهــا الســردية من جهــة، وتخضــع لخصوصيــة كل حامل من 

جهــة أخــرى، وهــذا يجعل أشــكال ســردها تختلف عــن تلــك التقليدية. 

التغيير
قــد يقــول قائــل إن هــذا المفهــوم ال يتحدث عــن تجربــة معاصرة، بــل يعبر عن 
ممارســة ســالفة، فالبشــرية ســعت عبــر التاريــخ إلــى إخضاع أشــكال ســردها 
للوســائط المختلفة التي اكتشــفتها، فلو اقتصرنا على المسلسل التلفزيوني، 
علــى ســبيل المثال، فيمكن القول: إنه اســتمد وجوده من المسلســل اإلذاعي، 
ــا عنه ليشــكل لغتــه الخاصة، والمسلســل اإلذاعي تشــكل،  ثــّم اســتقل تدريجيًّ
هــو اآلخــر، مــن رحــم الّروايــة التي كانــت  تنشــر في الصحــف متسلســلة في 

حلقات.
منــذ خمســينيات القــرن الماضــي واألفــالم الســينمائّية ُتعرض فــي الصاالت 
المظلمــة ثــم انتقلــت إلــى البــث فــي التلفزيــون، بعــد أن ُتجــرى عليهــا بعض 
التعديــالت التقنيــة والجماليــة الضرورية، وبخاصة على مســتوى تأطير الصورة 
وإخضاعهــا ألبعــاد الشاشــة الصغيــرة، وفــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
بــدأت األفــالم تبث عبــر الفيديو، مما مــّدد في دورتهــا التجارية التــي أثرت بهذا 
القــدر أو ذاك فــي مضمونها حتــى يتناغم مع األفق الجديــدة لجماهيرية التوزيع 
أو »االســتهالك«، وفتح توزيع األفالم عبر الفيديو المجال الستنســاخها بطرق 
غيــر مهنّيــة وتســويقها في الســوق الســوداء، مما أســهم فــي تشــويه الذائقة 

الفنّيــة والجمالّيــة للجمهور. 
إن هــذا المفهــوم يعبر عن تجربة مغايرة، وال يشــي بإنتاج مســتقل ومخصص 
لوســيلة إعالميــة بذاتهــا وال بعمليــة االقتبــاس المعروفــة فــي أدبيات الســينما 
والتلفزيــون، بــل يؤكــد علــى لحمــة ســردية يتزامــن بثهــا وتوزيعها عبــر حوامل 
مختلفــة لجمهــور غيــر متجانــس وفــي فضــاءات تجاريــة متباينــة، فمــن بــاب 
التوضيــح يمكــن القــول: إن ميــالد مسلســل »ألون بيــس« الكرتونــي صدر في 
شــكل »مانغا«، أي شــريط مرسوم، ونشــر في الصحافة اليابانّية، وفي شكل 
مجلــدات، إذ بلــغ عددهــا )87( مجلــًدا في شــهر نوفمبر من عــام 2016م، ثّم 
انتقــل إلــى البــث فــي القنــوات التلفزيونية فــي مسلســل كرتونــي مترجم إلى 
العديــد مــن لغات العالم وتحــّول إلى فيلم، ونشــر في أقــراص مدمجة، وبهذا 

حقق أكبــر عائد مالــي ألفالم 
 )42( فــي  اليابانيــة  الكرتــون 

دولة فــي قــارات العالم.

حكم الجماعة
يدفعنــا  المثــال  هــذا  لعــل 
فــي  التفكيــر  ضــرورة  إلــى 
فــي  الحاصــل  التغييــر 
)السمعّية/ المادة  مشــاهدة 
تــوزع  وهــي  البصرّيــة(، 

أول  مشــاهدة  فنمــط  الحوامــل،  مــن  العديــد  عبــر  تبــث  أو 
مسلســل أمريكــي يبــث عبــر شاشــة التلفزيــون، وهــو »أنــا 
أحــب لوســي«، وتــم بــث )180( حلقــة منــه علــى مدار ســبع 
 ســنوات، خــالل الفتــرة مــن 1951 إلــى 1957م، علــى قنــاة 
مشــاهدة  أنمــاط  عــن  يختلــف  األمريكّيــة  إس(  بــي  )ســي 

ســابًقا. ذكرناهــا  التــي  المسلســالت 
ــا ببثه أســبوعًيا فــي موعد محــّدد مما  ـً لقــد كان نجاحــه مرهونـ
أوجــد نوًعــا مــن األلفــة والتعــود لــدى الجمهــور لتتحــّول إلــى 
عادة راســخة لديــه، والتصق بالعــادات الجماعية لألســرة وفي 
طقوســها أو باألحــرى أســهم فــي تشــكيل هــذه الطقــوس، 
لــذا نالحــظ أن كثيــر مــن علمــاء االجتمــاع اهتمــوا بالتفــاوض 
الواحــدة والرمــوز  أفــراد األســرة  بيــن  الــذي يجــري  الجماعــي 
أثنــاء  فــي  التلفزيونّيــة  المسلســالت  فــي  الكامنــة  الثقافّيــة 
مشــاهدتها جماعًيــا، وبكيفيــة تشــكيل الذوق الفني األســري، 
ا في نظرية تلّقي المادة  فســياق المشــاهدة ُيعدُّ عاماًل أساســيًّ

اإلعالمّيــة والثقافّيــة.
الواليـــات  فـــي  المســـتهلكين  جمعيـــات  احتّجـــت  لقـــد 
»ذا  مسلســـل  بـــث  علـــى  وكنـــدا  األمريكّيـــة  المتحـــدة 
ألن   ،)The Bill Cosby Show( شـــو«  كوســـبي  بـــل 
الضحـــك والّتصفيـــق الجماعييـــن قـــد ُأقحمـــا فـــي تركيب 
وكان  الصوتّيـــة،  المؤثـــرات  ضمـــن  وأدرجـــا  المسلســـل 
مبـــّرر االحتجـــاج أن هـــذا اإلقحـــام يعتبـــر تعدّيـــا علـــى حق 
المشـــاهد الـــذي يتابع هـــذا المسلســـل بمفرده، ويشـــكل 
ضغًطـــا عليـــه، فيضطـــر لمجـــاراة مـــن يضحـــك أو يصفق 
وكأنـــه يشـــاهد حلقاتـــه وســـط أســـرته أو أصدقائـــه، وقد 
التلفزيونّيـــة  للمسلســـالت  المنتجـــة  الشـــركات  تعاملـــت 
بمكـــر مـــع هـــذا االحتجـــاج إذ أصبحـــت تنشـــر الفتـــة قبـــل 
بـــأن الضحـــك والتصفيق  بـــث المسلســـل تحمـــل تعهـــًدا 
ليـــس مؤثـــرات صوتّيـــة، بـــل تســـجيل حـــّي أثنـــاء تصويـــر 

التلفزيونـــي.  المسلســـل 
ســياق  أهميــة  علــى  للتأكيــد  المثــال  هــذا  أوردنــا  لقــد 
المشــاهدة التلفزيونّيــة فــي نظرّيــة التلّقــي، لكــن يبــدو أن 
هــذه الّنظرّيــة لــم تعــد تفــي بغرض دراســة المسلســالت 
إذ  وتوزيعهــا،  بثهــا  حوامــل  تعــّددت  التــي  التلفزيونيــة 
مــن  ألن  وذلــك  االســتخدام،  زاويــة  مــن  إليهــا  النظــر  بــدأ 
يشــاهدها علــى القرص المدمــج أو على شاشــة الكمبيوتر 
بعــد تحميلهــا مــن موقــع فــي شــبكة اإلنترنــت يتحــّرر مــن 
معوقــات الزمــان والمــكان، ويخضعهــا لحاجاتــه وظروفــه، 
ويعيــد مشــاهدتها وفــق مزاجه وأهوائــه فيدرجها في إيقاع 
حياتــه، بــل يعلــق عليهــا فــي مواقــع الشــبكات االجتماعية 
أثنــاء مشــاهدتها مبــرًزا وجهــة نظــره وذوقــه الــذي يغمــره 

الجماعيــة. المشــاهدة  أثنــاء  العــام لألســرة  الــذوق 
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اإلقناع في البرامج المسموعة والمرئية
اإلقنــاع عمليــة واعية القصــد منها التأثير فــي المتلقي والجمهــور ومن ثم إحداث التغييــر والتعزيز، 
وال نبالــغ حيــن نقول إن اإلقنــاع يأتي على رأس أهداف التواصل البشــري، بخاصــة في ظل التدفق 
الحــر للمعلومــات في كل وســائل التواصل، ومن ثم فالتحديات في ذلك جســيمة، وتســتحق أن 

تســخر لهــا اإلمكانات، الســيما ونحن في زمن التدافــع الحضاري.

يقــول د. تمــام حســان: »نحــن في عالــم يزداد فيــه االتصال بيــن النــاس وتنمو وســائله، حتى لم 
يعــد فــي طوق أمة من األمــم، وال فرد من األفراد أن يلــزم بيته ويعبد ربه، فمصيــر كل أمة مرتبط 
بمصيــر غيرهــا مــن األمم التــي تصادقهــا أو تعاديهــا، ويرتبط كذلك مصيــر كل فرد فــي المجتمع 
بمصيــر بقية أفــراد المجتمــع الذي يعيــش فيه، ويتزايــد ارتباط  مصيــره هذا بمصير اإلنســانية في 
عمومهــا فــي الوقــت الحاضــر، والذي يســاعد علــى ذلك هو التطــور في وســائل االتصــال المادي 

والفكــري بين أطــراف المعمورة«.

فالحاجة القومية ماســة إلى تعزيز الهوية العربية في اإلعالم، وانتشــال لغتنــا من التغريب والغربة، 
بمــا يضمــن التأثيــر وخدمــة القضايا العربيــة والتفاعل مــع األحــداث والتغيــرات المحلية والعالمية، 
وربــط المجتمــع بهــذه األحــداث بمــا يؤدي إلــى تفاعلــه معهــا ومشــاركته اإليجابيــة في صنــع هذه 
األحــداث، وبــات لزاًمــا علــى هــذا الخطــاب أن يتجــدد ويتنــوع ويتطور بتطــور هذه األحــداث؛ حتى 

يكــون قــادًرا علــى نقلهــا بشــفافية بما ال يؤدي إلى تزييف الوعــي االجتماعــي العربي.

والبرامج المســموعة والمرئية واحدة من وسائل االتصال المهمة في الواقع العربي والواقع العالمي، 
فهــذه التحديــات تفرض علــى هاتين الوســيلتين التنوع في األســاليب والتجديد وســد الثغرات التي 
يعانــي منهــا اإلعــالم العربي، والبحــث عن أســاليب وأدوات حديثة تتناســب مــع التطور التكنولوجي 
وسرعة حركة المعلومة وانتشــارها وأثرهــا فــي النــاس بمــا يجعلهــا قــادرة على مواكبة التطــورات 

تقدمه. فيما 

ولعــل تأثير اإلعــالم المرئــي أكبــر؛ ألنــه يعتمــد الصــوت والصــورة ومــا يصاحبهمــا مــن مؤثــرات 
المواجهــة المباشــرة، ولــه قدرة كبيــرة علــى توجيــه الحــراك الجماهيري لمــا يحملــه مــن وســائل 

اإلعالميــة. بقية الوســائل  عــن  وتقنيات تميــزه 

وألن لغــة اإلعــالم المرئــي والمســموع تتمثــل فــي إشــارات منطوقة أو مصــورة تمــر مــن خاللهــا 
الرســائل اإلعالمية إلى الجمهــور، فال يمكــن أن تنجح هاتان الوســيلتان إال إذا امتلــك اإلعالمي اللغة 
المالئمــة للحوار والتعبير عــن األفــكار والمشــاهد واألحــداث ونقل المعلومــات، وتعــّرف المقامات 
والتنوعــات  يتناســب  المتعددة بمــا  الســياقات  وتنــوع  مقــال،  مقــام  فلــكل  للــكالم،  المختلفــة 
السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفســية؛ حتى تســتطيع هــذه الوظيفة النجاح في 
مهمتها في التأثيــر فــي المتلقين وإقناعهم بمــا يقدمه وتدعيم الثقة بين الجمهــور والقناة اإلعالمية.

    مــن هنــا البــد من اإلشــارة إلــى أهــم المتطلبات المؤثــرة فــي العناصر الثالثــة الرئيســة، المذيع 
والجمهور والرســالة، وتشــمل: 

وقادرة علــى 	  والتنافــر،  األخطــاء  خالية مــن  يجعلهــا  بمــا  وأنظمتهــا،  اللغــة  بقواعــد  االلتــزام 
الحفــاظ علــى فصاحــة اللغــة مــن جهة والقــدرة علــى إيصــال المعلومــة مــن جهة أخــرى، وتجنب 

األجنبيــة. األلفاظ واألســاليب 
االهتمــام بالنطــق الســليم وتوظيــف التنغيم، لما له من دور فــي التفريق بين المعانــي والتأثير، 	 

وقــد أكدت الدراســات أن نبرة الصوت تشــكل )%84( من نجــاح التفاعل.
مراعــاة الجمهــور، من حيث اختالف مســتويات الفهــم والتفكير لديــه، والعناية بالفــروق العمرية 	 

والبيئية والثقافيــة والمذهبية واالجتماعيــة والعلمية. 
 االهتمــام بدقة المعلومة وصدقهــا والبعد عن التزييــف والخداع وتجنب تغييــب الوعي، والتركيز 	 

علــى مخاطبة العقل واإلدراك بالمنطــق والحجج والبراهين؛ لتعزيز الرســالة وتقويتها.
مواكبــة التقنيــات الحديثة، والمتابعة المباشــرة لألحداث، الســيما والوســائل باتــت متاحة، حتى 	 

تســتطيع هذه الوســيلة جــذب المتلقــي وربطه باألحــداث التي حوله.
ــا  ختاًما، فإن اإلعالم عليه مســؤولية اإلســهام في إعادة صياغة الواقع والوعي صياغة جديدة، طبقـً
لمــا تفرضه الظــروف واللحظة التاريخية المعاشــة، والتفاعل مع كل مكونات المجتمع السياســية 
كل  للمشــاركة في  الفرصة للمواطــن  وإتاحــة  والتاريخية واالقتصاديــة،  والثقافية واالجتماعيــة 

مجــاالت الحياة، بهــدف التفاعــل اإليجابــي مــع كل ما يحيط به مــن واقع محلــي وخارجي.

رأي

د. ذكرى يحيى القبيلي
 − المشــارك  اللســانيات  أســتاذ 

جامعــة الملــك ســعود
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أربعة منتخبات عربية إلى )روسيا 2018م(.. 
و»إذاعة وتلفزيون الخليج« توثق حصاد العام
»المالكي والسويق« حصدا الذهب 

العالمي .. و »أروغيت« أشعل 
المنصة وخطف األضواء

|| الرياض - عبد العزيز العضاضي

تشــغل الرياضــة حيًزا كبيــًرا في أذهــان عشــاقها بمختلف 
منافســاتها، وتعتبــر أحداثها ســيدة الموائد فــي ملتقيات 
األصدقــاء بمختلــف فئاتهــم العمريــة، وقــد تكــون كذلك 
− أيًضــا − فــي فضــاء اإلعــالم الرحــب، الــذي يتناولها عبر 
الشاشــات وعلــى الصفحــات علــى مــدار العــام، يبحثــون 
ومنجزاتهــا،  واحتماالتهــا  أســرارها  فــي  جديــد  كل  عــن 
وقــد شــهد العــام 2017م، العديــد من األحــداث الرياضية 
المنافســات  مســتوى  علــى  وعربًيــا،  خليجًيــا  المهمــة، 
المحليــة والعالميــة، وفي رياضات مختلفــة، لعل أبرز تلك 
األحــداث تأهل أربعة منتخبات عربيــة لنهائيات كأس العالم 
المرتقبــة فــي الصيــف المقبــل )روســيا 2018م(، إلــى 
جانــب نجاحــات وتطــورات رياضيــة أخــرى رصدتهــا »إذاعــة 

وتلفزيــون الخليــج«.
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العالم  كأس  في  عربية  منتخبات  أربعة 
والسعودية في افتتاح البطولة

للمــرة األولــى في تاريــخ بطولــة كأس العالم يســجل الحضور 
العربــي المشــاركة بأربعــة منتخبــات فــي النســخة القادمة من 
بطولة كأس العالم )روســيا 2018م(، األمر الذي ُيعدُّ مؤشــًرا 
علــى تفــوق كــرة القــدم فــي العالــم العربي، كمــا تتميــز هذه 
النســخة مــن البطولــة − أيًضــا − بــأن الســعودية أول منتخــب 
عربــي وآســيوي فــي تاريــخ بطولــة كأس العالــم يلعــب فــي 
مبــاراة االفتتــاح، حيث ســيواجه البلد المضيف روســيا في 14 
يونيــو المقبل علــى ملعب »لوجنيكي« في العاصمة الروســية 
موســكو، تحــت أنظــار مشــاهدي البطولــة مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، وبمتابعــة مركزة مــن المنتخب المصــري الذي يحضر 
مــع شــقيقه الســعودي فــي نفــس المجموعــة )األولــى( إلــى 

جانــب منتخــب األورغــواي أيًضا.
العالــم  كأس  لنهائيــات  الســعودي  المنتخــب  تأهــل  وجــاء 
للمــرة الخامســة في تاريخــه، بعد غيــاب )12( عاًما منــذ العام 
2006م، إثــر فــوز ثميــن علــى المنتخــب الياباني بنتيجــة  )1 – 
0( فــي المبــاراة التــي أقيمت في شــهر ســبتمبر الماضي على 
ملعــب الجوهــرة بجــدة، ضمــن الجولة العاشــرة مــن مباريات 
المجموعــة الثانيــة بالــدور النهائــي مــن التصفيــات اآلســيوية 
المؤهلــة للمونديــال الروســي، فيمــا غاب المنتخــب المصري 
عــن المونديــال العالمي )28( عاًمــا منذ العــام 1990م، لتكون 
هــذه المشــاركة الثالثــة لــه، وخطــف منتخــب مصــر بطاقــة 
1( فــي   − 2( الكونغولــي  المنتخــب  فــوزه علــى  بعــد  التأهــل 
المبــاراة التــي أقيمــت علــى أرض ملعــب بــرج العــرب بمدينــة 
اإلســكندرية فــي أكتوبر الماضي ضمــن الجولة الخامســة قبل 

األخيــرة مــن نهايــة التصفيــات اإلفريقية.

وحّلــق إلــى المونديــال العالمــي − أيًضــا − منتخبــا المغــرب وتونــس، الحقيــن 
بنظيريهما الســعودي والمصري، ليكتمل في شــهر نوفمبر عقــد الفرق العربية 
األربــع المتأهلــة، وحقــق المنتخــب المغربــي تأهلــه إثــر فــوزه علــى مضيفــه 
ســاحل العــاج بهدفيــن مــن دون مقابل، ليحصــد نقاط اللقــاء ويتأهل مباشــرة 
إلــى النهائيــات بعد غياب عن المشــاركة منذ العــام 1998م، أما منتخب تونس 
فقــد حصــل علــى بطاقــة التأهــل بعــد تعادلــه ســلبًيا علــى أرضــه مــع منتخب 
ليبيــا، ليعــود للمشــاركة فــي نهائيــات كأس العالم بعــد غياب عــن المونديالين 

األخيرين.

أبطال الدوريات الخليجية
شــهدت الدوريــات المحليــة فــي دول مجلــس التعــاون العربيــة بــروز اســم 
فريــق المالكيــة البحرينــي كبطــل للمــرة األولــى في تاريــخ الــدوري المحلي، 
تعــداد  حيــث  مــن  متبايــن،  بتاريــخ  اآلخريــن  الخمســة  األبطــال  جــاء  بينمــا 
إحصــاءات  يلــي  وفيمــا  الســابق،  التتويــج  عــن  الغيــاب  وزمــن  البطــوالت 

الســتة:  األبطــال 

»الجزيرة« يحصد اللقب ويتأهل لبطولة العالم
تــّوج نــادي »الجزيرة« بطــاًل للدوري اإلماراتــي للموســم الرياضي )2016 / 
2017م( للمــرة الثانيــة فــي تاريخــه، بعــد فــوزه علــى مضيفه فريــق »حتا« 
بنتيجــة )5 − 0(، حاســًما البطولــة قبــل جولتيــن مــن نهايــة الــدوري، جامًعا 
ثمانيــة وســتين نقطــة، وبتحقيــق الجزيــرة للدوري شــارك فــي بطولة كأس 

العالــم لألنديــة التــي اســتضافتها بالده فــي ديســمبر الماضي.

»المالكية« بطاًل للدوري البحريني ألول مرة
أحــرز فريــق »المالكيــة« لقــب الــدوري البحرينــي لموســمه الماضــي ألول 
واحــد  قبــل  البحريــن  فــي  الــدوري  بطولــة  انطــالق  منــذ  تاريخــه  فــي  مــرة 
وســتين عاًمــا، وضمــن »المالكيــة« البطولــة قبــل جولة من نهايــة الدوري، 
وذلــك بعــد وصولــه للنقطة )33( وخســارة منافســه »المحــرق« من فريق 
2(، ليتصــدر »المالكيــة« الــدوري بفــارق )4( نقــاط عــن  الحــد بنتيجــة )3 − 

»المحــرق«، محقًقــا بذلــك إنجــاًزا غيــر مســبوق له.
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»الهالل« يعود بطاًل للدوري السعودي
للمــرة الرابعــة عشــرة فــي تاريخه، تــّوج فريق »الهــالل« بلقب 
دوري المحترفيــن الســعودي للموســم الماضــي، حيــث أحرز 
»الهــالل« ســتة وســتين نقطــة جعلــت منــه بطــاًل للــدوري، 
وجــاءت مبــاراة تتويــج الهــالل بالبطولــة فــي المبــاراة األخيــرة 
مــن الــدوري، والتــي التقــى فيهــا نظيــره »النصــر«، ليتغلــب 
»الهــالل« بنتيجــة ثقيلة قوامها خمســة أهــداف مقابل هدف 
وحيــد، وغــاب »الهــالل« عــن حصــد بطولة الــدوري فــي بالده 
المنافســة  لقــب  لتحقيــق  مجــدًدا  ليعــود  مواســم  لخمســة 

الكرويــة األقــوى فــي منطقــة الخليج.

»ظفار« بطال للدوري الُعماني
ســّجل نــادي »ظفــار« بطولــة الــدوري الُعمانــي للمحترفيــن 
لصالحــه فــي الجولــة األخيــرة مــن عمــر الــدوري فــي موســم 
)2016 / 2017م(، وجــاء فــوز »ظفــار« بالبطولــة بعد خروجه 
بنقطــة مــن التعــادل اإليجابــي بنتيجــة )2 − 2( أمــام وصيفــه 
نــادي »الشــباب«، ليصبــح »ظفــار« بطــاًل للــدوري الُعمانــي 

للمــرة العاشــرة فــي تاريخه.

»لخويا« يهيمن على الدوري القطري
أحــرز »لخويا« القطــري اللقب الخامس له بطــاًل لدوري نجوم 
قطــر لكــرة القــدم بعــد تحقيقــه ثالثــة وســتين نقطــة، معتلًيا 
صــدارة الترتيــب العــام، ليواصــل »لخويــا« هيمنتــه علــى كرة 
القــدم القطريــة مؤخًرا، إذ يأتي هذا التتويــج له بالبطولة للمرة 

الخامســة خالل المواســم الســبعة األخيرة.

للمرة الـ)13( »الكويت« بطال للدوري
حقــق نــادي »الكويت« بطولــة الــدوري الكويتي للمــرة الـ)13( 
فــي تاريخــه بعــد تتويجــه بطــاًل للموســم الرياضــي الماضي، 

وذلــك إثــر فــوزه علــى نــادي »الســالمية« فــي الجولــة األخيــرة بنتيجــة )2 − 1( 
ليصــل رصيــده إلــى )69( نقطــة فــي صــدارة الترتيب.

اآلسيوية تعاند »الهالل« مجدًدا
اســتعصت بطولــة دوري أبطال آســيا مجــدًدا على فريق الهالل الســعودي بعد 
خســارته في شــهر ديســمبر من فريق »أوراوا ريد دياموندز« الياباني بهدف من 
دون رد علــى ملعــب »ســايتاما« فــي إياب الــدور النهائــي لبطولــة دوري أبطال 
آســيا لكــرة القدم، وكان قــد أنهى مباراة الذهــاب أمام »الهــالل«، التي أقيمت 
فــي الريــاض بالتعادل )1 − 1(، لتكــون النتيجة اإلجمالية لصالــح الفريق الياباني 
)2 − 1(، وبذلــك تــّوج الفريــق اليابانــي للمــرة الثانيــة فــي تاريخــه بلقــب دوري 

أبطال آســيا لكــرة القدم.

»مدريد« بطاًل للعالم من أبو ظبي
احتفــظ »ريــال مدريــد« بلقب كأس العالــم لألندية للعــام الثاني علــى التوالي، 
بعــد فــوزه على نظيــره »غريميــو« البرازيلــي بهــدف دون رد، في نهائي نســخة 
2017م، التــي اســتضافتها العاصمة اإلماراتية أبو ظبــي، وأقيمت على ملعب 

مدينــة »زايــد« الرياضية في ديســمبر الماضي.
وتســاوى الفريق األســباني »ريال مدريد« مع غريمه التقليدي »برشــلونة« في 
تحقيــق بطولــة أندية العالــم بعد إحراز »مدريد« النســخة األخيرة مــن البطولة، 
التــي تعــد الثالثة في مســيرته، وُيعدًّ العــام 2017م، عاًما تاريخًيــا لفريق »ريال 
مدريد«، حيث فاز ببطولة الدوري األســباني، وكأس الســوبر األســباني، ودوري 

أبطــال أوروبا، وكأس الســوبر األوروبــي، قبل أن يختمه بــكأس العالم لألندية.

األميرة »ريما« تفوز بجائزة اإلبداع
فــازت األميــرة ريمــا بنت بندر بن ســلطان، وكيل رئيــس الهيئة العامــة للرياضة 
للتخطيــط والتطويــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بجائــزة الشــيخ محمد 
ابــن راشــد آل مكتــوم لإلبداع الرياضــي في دورتها التاســعة، لفئة »الشــخصية 
الرياضيــة العربيــة«، وتّوجــت األميــرة ريما في نوفمبــر الماضي بالجائــزة تقديًرا 
لجهودهــا فــي تأســيس الرياضــة النســائية الســعودية وتنظيمهــا، مــن خــالل 
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النهائــي الــذي تــّوج علــى إثــره بطــاًل للعالــم، 
وقــد ســبق للســويق تحقيــق فضيــة بطولــة 

آســيا للناشــئين فــي فيتنام عــام 2017م.
ونتيجــة لهذه اإلنجــازات حصل الســويق على 
بــن راشــد آل مكتــوم  الشــيخ محمــد  جائــزة 
لإلبــداع الرياضــي في دورتهــا التاســعة، نظير 
مشــاركاته  خــالل  حققهــا  التــي  النجاحــات 
فــي المنافســات الخارجيــة التــي خاضهــا مــع 

الســعودي. المنتخــب 

ــب  ــزع ذه ــت ــن »الـــمـــالـــكـــي« ي
البطولة األقوى

فــاز العــب المنتخــب الســعودي للـ»كاراتيــه« 
نــواف المالكــي بالميدالية الذهبيــة في بطولة 
العالــم للناشــئين التــي أقيمــت فــي أســبانيا 
علــى  األقــوى  ُتعــدُّ  والتــي  الماضــي،  أكتوبــر 
مســتوى العالم، حيث شــارك منهــا )1700( 
العــب والعبــة مــن )109( دولــة، وتعتبــر هــذه 
الميداليــة الذهبيــة األولى فــي تاريــخ البطولة 
فئــة  فــي  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 

الناشــئين.
الالعــب  علــى  »المالكــي«  البطــل  وتغلــب 
التشــيك  جمهوريــة  مــن  فيلــب«  »كرايســل 
ليواجــه  للبطولــة،  النهائيــة  التصفيــات  فــي 
»كيوزمينكــو  البيالروســي  منافســه  بعدهــا 
ذلــك  بعــد  والتقــى  عليــه،  ويتغلــب  انتــون« 
ليلحقــه  »تانيجيشــي«  اليابانــي  الالعــب 
بســابقيه، ثــم واجــه المصــري لطفــي أحمــد 
فــي دور ربــع النهائــي، قبــل أن يهــزم نظيــره 
المغربــي ســريتي مهــدي فــي نصــف النهائي 
مــن البطولة، وفي النهائي انتصــر »المالكي« 
بجــدارة علــى الروســي »رادميل نيســيروف« 
باللقــب  ليتــّوج   )0  −  5( ســاحقة  بنتيجــة 

العالمــي.

إدخــال رياضــة المــرأة في المــدارس العامة، كما شــملت جوائز هذه الــدورة عدًدا مــن الرياضيين 
العــرب واالتحــادات الدوليــة، والتي جــاءت كما يلي: 

الدولةالفائزالفئة

السعوديةاألميرة ريما بنت بندر بن سلطانالشخصية الرياضية العربية

مصرنور عاطف الشربينيالرياضي العربي

السعوديةإبراهيم بن محمد القناصاإلداري العربي

تونسطارق بن محمد الصويعيالحكم العربي

األردنفارس علي العسافالمدرب العربي

العراقمنتخب كرة القدم للناشئينالفريق العربي

سويسرااالتحاد الدولي للدراجاتاالتحادات الدولية األولمبية الصيفية
مــن  بهــا  المعتــرف  الدوليــة  االتحــادات 

الدوليــة األولمبيــة  اإلماراتالمجلس الدولي للكريكيتاللجنــة 

السعوديةمحمد بن مصطفى السويقرياضي عربي ناشئ حقق إنجاًزا مميًزا

رفيـــع  إنجـــاًزا  حقـــق  عربـــي  رياضـــي 
ى لمســـتو مصرفريدة هشام عثمانا

فئة أصحاب الهمم
)رياضــي عربــي حقــق إنجاًزا فــي ظروف 

صعبة( وتحديــات 

فؤاد السبتي بقة

الجزائر
عبد اللطيف السبتي بقة

تــم  األولمبــي:  الرياضــي  اإلبــداع  جائــزة 
بيــن: منحهــا مناصفــة 

تونسمحمد القمودي

المغربهشام القروج

»السويق« بطاًل للعالم وأول سعودي يحقق البطولة
فــي إنجاز عالمي ســعودي حقــق العب المنتخــب الســعودي للـ»تايكوندو« محمد الســويق في 
أغســطس 2017م، بطولــة العالــم لناشــئي التايكوندو في مدينة شــرم الشــيخ المصرية، بعد 
تغلبــه فــي نهائــي البطولة على منافســه اإليطالــي ضمن منافســات وزن )65( كجم، ليســجل 
البطــل الســويق اســمه بإنجاز تاريخــي كأول ســعودي يحقق ذهبيــة التايكوندو على المســتوى 
العالمــي، ومــن دون أي خســارة بعــد فوزه فــي جميع اللقــاءات التمهيديــة، ليختتم ذلــك باللقاء 
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»ماغنوس« و»اناند« بطال كأس »الملك سلمان للشطرنج«
احتضنـــت العاصمـــة الســـعودية الريـــاض أول بطولـــة عالمية للشـــطرنج تقام علـــى أراضيها، 
تحـــت مســـمى »بطولـــة كأس الملك ســـلمان العالميـــة للشـــطرنج« أواخر ديســـمبر الماضي 
بمركـــز »ابكـــس« للمؤتمـــرات والمعـــارض، وتميـــزت − أيًضـــا − بمشـــاركة نخبة مـــن أفضل 
الالعبيـــن المصنفين األوائـــل بالعالم، باإلضافة إلـــى جوائزها المالية التي بلغـــت مليوني دوالر، 

وألول مـــرة في تاريـــخ بطوالت االتحـــاد الدولي للشـــطرنج.
شـــارك فـــي البطولة )236( العًبـــا والعبة، يمثلـــون )70( دولة على مســـتوى العالم، وأشـــرف 
علـــى فعالياتهـــا )40( حكًمـــا دولًيـــا، وُتعـــدُّ البطولـــة نتـــاج مذكـــرة التعـــاون المشـــترك، التـــي 
أبرمتهـــا الهيئـــة العامة للرياضـــة، منتصف أكتوبـــر الماضي مـــع االتحاد الدولي للشـــطرنج في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن، وتّوَجت الهيئة العامـــة للرياضة الفائزين والفائـــزات بجوائز البطولة 
بمنافســـاتها فـــي فرعـــي الشـــطرنج الخاطـــف والســـريع للجنســـين، وجـــاءت النتائـــج النهائية 

للبطولـــة على النحـــو التالي:

كأس بطولة الشطرنج الخاطف )رجال(
عدد النقاطالدولةالالعبالمركز

16النرويجماغنوس كارلسناألول
14.5روسياكارياكين سيرجيالثاني
14.5الهندأناند فنسيوانتانالثالث

كأس بطولة الشطرنج الخاطف )سيدات(
16.5جورجيادزانيزي نانااألول

16روسياغوينيا فالنتينالثاني
14الصينجو ون جونالثالث

كأس بطولة الشطرنج السريع )رجال(
10.5الهندأناند فنسيوانتاناألول

10.5روسيافيدوساف فالديميرالثاني
10.5روسيانيبوميناتيشي يانالثالث

كأس بطولة الشطرنج السريع )سيدات(
11.5الصينجو وان جوناألول

11الصينلي تنغ جيالثاني
10.30ألمانياباتز إليزابيتالثالث

دبي  كــأس  يحرز  »أروغــيــت« 
العالمي

في مشــهد دراماتيكــي وتكتيكي مدهش، 
المملــوك  »أروغيــت«  الحصــان  أحــرز 
لألميــر خالــد ابــن عبد اللــه بن عبــد الرحمن 
2017م،  للخيــول  العالميــة  دبــي  كأس 
بعــد فــوزه فــي مــارس الماضي بالشــوط 
الرئيــس للنســخة الحاديــة والعشــرين من 
فــي  واألغلــى  تنافًســا  األقــوى  البطولــة 
العالــم، حيــث تبلــغ قيمــة جوائزهــا )30( 

دوالر. مليــون 
ولــم يخيــب الحصــان البطــل »أروغيــت« 
مســافة  قطــع  حيــث  التوقعــات، 
عشــرة  جوائــزه  البالغــة  الرئيــس  الشــوط 
متــر   )2000( ومســافته  دوالر،  مالييــن 
وقــدره  بزمــن  الرملــي،  المضمــار  علــى 
بفــارق  متفوًقــا  دقيقــة،   )2.02.15(
منافســيه  أقــرب  عــن  طــول  متــر   )2.25(
الجــواد األميركــي »غــان رانــر«، فــي حيــن 
المركــز  فــي  »نيوليثيــك«  القطــري  حــل 

. لــث لثا ا
مــن  األخيــر  المنعطــف  مشــهد  وكان 
وتفــوق  بطولــة  علــى  شــاهًدا  الســباق 
الخلــف  مــن  تقــدم  الــذي  الحصــان 
فــي  منافســيه  عــن  األنظــار  ليخطــف 
اســتمدها  بثقــة  وتجاوزهــم  المقدمــة 
مــن قدراتــه العاليــة، واإلمكانــات المميزة 
لفارســه »مايــكل ســميث«، وُيعــدُّ الجواد 
العالــم حالًيــا،  »أروغيــت«  األفضــل فــي 
األول  المركــز  فــي  ســابًقا  تصنيفــه  وتــم 

2016م. لعــام 
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الرياضة

في البطولة التي أقيمت بالكويت تحت شعار »خليجي لألبد«

عمان بطاًل لكأس الخليج العربي 
لكرة القدم في نسختها الـ)23(

|| الكويت − إذاعة وتلفزيون الخليج

تــّوج منتخــب ســلطنة ُعمــان بلقــب بطولــة كأس الخليــج العربي لكرة القــدم )خليجــي 23(، للمرة الثانيــة في تاريخــه، إثر فوزه 
علــى نظيــره اإلماراتــي بــركالت الترجيح فــي المباراة النهائيــة التي جمعتهمــا في 5 ينايــر 2018م، على اســتاد جابر الدولي 

فــي دولــة الكويت، بعــد تعادل المنتخبين ســلًبا فــي الوقتين األصلــي واإلضافي.

وعلــى الملعــب ذاتــه الــذي احتضــن النهائــي 
كانــت البطولــة الخليجيــة قــد انطلقــت فــي 
22 ديســمبر 2017م، تحــت شــعار »خليجي 
الكويــت  دولــة  أقامتــه  بهيــج  بحفــل  لألبــد«، 
مســتضيفة البطولــة، برعايــة وحضــور أميــر 

دولــة الكويت الشــيخ صبــاح األحمــد الصباح، 
باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين والرياضييــن 
بالخليج والعالم، وأعداد كبيرة من عشــاق كرة 
القــدم فــي الخليــج، وازدان الحفــل باللوحات 
الفنيــة والعــروض الضوئيــة واأللعــاب الناريــة 

وأشــعة الليــزر، كما تــم عرض فيلــم وثائقي 
التــي  الخليــج،  كأس  مســيرة  عــن  قصيــر 
انطلقــت فــي العــام 1970م، تــاله أوبريــت 
الفنانيــن  مــن  مجموعــة  بــه  شــدت  غنائــي 
الكويتييــن بعنوان: »خليجنا إلــى األبد«، وتعد 
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سجل أبطال كأس الخليج العربي

البطلالعامرقم البطولة
الكويت1970م1
الكويت1972م2
الكويت1974م3
الكويت1976م4
العراق1979م5
الكويت1982م6
العراق1984م7
الكويت1986م8
العراق1988م9

الكويت1990م10
قطر1992م11
السعودية1994م12
الكويت1996م13
الكويت1998م14
السعودية2000م15
السعودية2003م16
قطر2004م17
اإلمارات2007م18
عمان2009م19
الكويت2010م20
اإلمارات2013م21
قطر2014م22
عمان2017م23

فيهــا  تســتضيف  التــي  الرابعــة  المــرة  هــذه 
الكويــت البطولــة فــي تاريخهــا، حيــث ســبق 
لهــا اســتضافة فعالياتهــا فــي نســخها الثالثة 
األعــوام  فــي  عشــرة  والسادســة  والعاشــرة 

2003م(. 1990م،  )1974م، 
وشــهد النهائي الكبير إثارة وحمــاس اللقاءات 
القتاليــة  بالــروح  وتميــز  المعتــاد،  الخليجيــة 
اللقــب،  نيــل  ســبيل  فــي  الفريقيــن  مــن 
أبــرز أحداثــه فــي الدقيقــة )89( عندمــا  وجــاء 
حصــل المنتخــب اإلماراتــي علــى ركلــة جــزاء 
داخــل منطقــة  علــي مبخــوت  إلعاقــة العبــه 
الالعــب عمــر  الركلــة  الُعمانيــة، ونفــذ  الجــزاء 
فــي  أخفــق  الــذي  »عمــوري«  الرحمــن  عبــد 
تســجيلها مقابل تألــق الحــارس الُعماني فايز 
الرشــيدي فــي إبعادهــا، وبعــد انتهــاء الوقتين 
األصلــي واإلضافــي للمبــاراة لعــب المنتخبان 
شــوطين إضافييــن انتهيــا − أيًضــا − بنتيجــة 
الترجيــح  ركالت  وفــي  الســلبي،  التعــادل 
واصل الرشــيدي تألقه أمــام »عموري« الذي 
أضــاع الركلــة الخامســة، فيمــا أحــرز محســن 
بنتيجــة  لتفــوز  ُعمــان  ركالت  أخــر   الخالــدي 

.)4 − 5(
وكانــت المصادفــة أن )خليجــي 23( جمعــت 
أول  فــي  واإلماراتــي  الُعمانــي  المنتخبيــن 
لقــاء لــكٍل منهمــا فــي البطولــة وانتهــى بفــوز 
ولعبــت  جــزاء،  بركلــة  صفــر(   –  1( اإلمــارات 
منتخبــي  مــع  مباراتيــن  بعدهــا  اإلمــارات 
الســعودية والكويــت كانــت نتيجتهــا التعــادل 
تأهلــت  النهائــي  نصــف  وفــي  الســلبي، 
 اإلمارات على حســاب العراق بركالت الترجيح 
)4 − 2(، بعــد تعــادل المنتخبيــن ســلبًيا فــي 

التقــت  بينمــا  واإلضافــي،  األصلــي  الوقتيــن 
ُعمــان فــي الجولــة الثانيــة بمنتخــب الكويــت، 
وكســبت المواجهــة بهــدف وحيد، ثــم لعبت 
الجولــة الثالثــة ضمــن مجموعتها مــع منتخب 
صفــر(،   –  2( بنتيجــة  وتفوقــت  الســعودية 
فــي  انتصاراتــه  الُعمانــي  المنتخــب  وواصــل 
نصــف النهائــي، ونجــح فــي إقصــاء شــقيقه 
البحرينــي بعــد فــوزه )1 – صفــر( ليتأهــل إلى 

النهائــي الــذي حســمه لصالحــه.
وقد شــّكل المنتخب الُعماني الشــاب مفاجأة 
فــي البطولة، وأثبت نفســه رقًما صعًبا ضمن 
مدربــه  تمكــن  حيــث  المنطقــة،  منتخبــات 
الهولنــدي )بيــم فيربيك(، الــذي أكمل مطلع 
الســنة عامــه األول مــع منتخــب ُعمــان، مــن 
تكويــن فريــق متجانــس يغلــب عليــه العنصر 
مبــارك  أحمــد  المخضــرم  ويقــوده  الشــاب 
»كانــو« الــذي خاض البطولــة للمــرة الثامنة، 
واختيــر كأفضــل العــب فــي المبــاراة مرتيــن 

النســخة. خالل هــذه 
واحــدة  مــرة  باللقــب  تّوجــت  ُعمــان  وكانــت   
أرضهــا  علــى   )19( خليجــي  هــي  ســابقة، 
فــي عــام 2009م، بفوزهــا علــى الســعودية 

الســلبي. التعــادل  بعــد  الترجيــح  بــركالت 
الرقــم  علــى  الكويتــي  المنتخــب  ويســتحوذ 
بلقــب  الفــوز  مــرات  عــدد  فــي  القياســي 
برصيــد  القــدم  لكــرة  العربــي  الخليــج  كأس 
لــكل  ألقــاب  ثالثــة  مقابــل  ألقــاب،  عشــرة 
مــن: »الســعودية والعــراق وقطــر«، ولقبيــن 
لـ»اإلمــارات«، ومثلهما »لُعمــان«، فيما عجز 
منتخبــا »البحريــن واليمــن« مــن تحقيق لقب 

اآلن. حتــى  البطولــة  هــذه 
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العام 2117م!!
قــد يتبــادر إلــى ذهــن القــارئ أواًل أن العنــوان خاطئــًا، وهــذا صحيــح، لكنــه 
متعمــد الســتفزاز ذاكــرة األحداث وتوالــي األيام في عــام حافــل بالمتغيرات 

والقفــزات.

ا بــكل المقاييــس، لما شــهده مــن تطورات  عــام 2017م كان عامــًا اســتثنائيًّ
تاريخيــة علــى المســتويات السياســية واالقتصاديــة واإلقليميــة والمجتمعية 
والرياضيــة والفنيــة واإلعالميــة، والمجــال ال يتســع لســردها فالكثيــر عايشــها 

وتفاعــل معهــا ســلبًا وإيجابًا.

الشــك فــي أن مــا يهمنــا فــي هــذه المجلــة، وفــق هويتهــا المتخصصــة في 
المجــال اإلعالمــي والفنــي والثقافــي، أن هــذا العــام طــوى صفحاتــه الثقيلة 
الذيــن  والفنانيــن واألدبــاء والشــعراء  المبدعيــن  بغيــاب كثيــر مــن  والطويلــة 
ســقطت معــه اقالمهــم وريــش فنهــم وصعــدت أرواحهــم إلى الســماء بعد 
أن روت األرض عطــاء وتميــزًا وفّنــًا وجمــااًل، وســلموا الرايــة لمبدعيــن آخرين 

تتنفــس روحهــم هــواء العطــاء وتفاصيــل جماله.

2017م كان عامــًا ثقيــاًل طويــاًل كأن أيامــه ســنوات علــى المســتوى الفنــي 
اإلعالمــي  الصعيــد  علــى  مشــرقة  وثبــات  عــام  -أيضــًا-  ولكنــه  واإلبداعــي، 
يحمــل  متدفقــًا  وإبداعــًا  الخليجــي،  والشــباب  والمــرأة  المجتمــع  وقــرارات 

أجمــل.  لمســتقبل  والنــور  األمــل  مشــاعل 

كل  مــن  الرغــم  وعلــى  الخليــج،  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  مســتوى  وعلــى 
الظــروف، دخلنــا فــي تحديــات كبيرة أثمــرت بحمدالله عــن إنجــازات تاريخية 
جديــدة  رؤيــة  وفــق  للمســتقبل(  )نبنــي  شــعار  علــى  تعتمــد  منفتحــة  بــروح 
لتطويــر األداء ومواكبــة المســتقبل اإلعالمــي وتمكيــن المــرأة والشــباب مــن 
والشــراكات  وتتاليــًا،  أواًل  التدريــب  علــى  باالعتمــاد  والريــادة  اإلعــالم  قيــادة 
المتميــزة فــي مجــاالت التدريب، وإقامــة الفعاليــات اإلعالمية الكبــرى لنصل 
التحتيــة  البنيــة  لديهــا  تتوافــر  فــي منطقــة  قائــد  إعالمــي  إلــى صناعــة جيــل 
واإلرادة القويــة لصناعــة إعــالم خليجــي مؤثــر إقليميــًا ودوليــًا، معتمــدًا علــى 
بيــن شــابات وشــباب  المواهــب  الخليجيــة وتفردههــا وتعــدد  الهويــة  قــوة 
الخليــج الذيــن أّثــروا كثيــرًا مــن خالل منصــات التواصــل االجتماعــي واإلعالم 

الجديــد وشــكلوا رأيــًا عامــًا فاعــاًل.

مــن  يــوم   )36500( بــل كان  يومــًا،   365 عــن  عبــارة   2017 عــام   يكــن  لــم 
األحــداث والمتغيــرات, وإعــادة رســم العالــم مــن جديــد .. والشــك فــي أن 
اإلعــالم بكافــة أشــكاله القديمــة والجديــدة الوســيلة األقــوى تأثيــرًا وتغييــرًا 
لإلنســان والمــكان نحــو مســتقبل أفضــل رغــم كل المتغيــرات والتحديــات 
التــي يشــهدها العالــم وفق قاعــدة ) العالم يتغيــر واإلعالم يتطــور(، حتى لو 

رّددنــا مجــازًا يا)عــام مضــى مــا أطولــك( ويا)عــام قــادم مــا أجملك(.

مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة
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