




ولنا كلمة
فــي  الحــال  واقــع  هــو  هــذا  أفضــل،  لمســتقبل  مســتمر  نشــاط 
الثالثــة  الشــهور  حظيــت  لــذا  التعــاون،  لمجلــس  العامــة  األمانــة 
موضوعــات  فــي  متجــددة،  وأنشــطة  متعــددة  بأعمــال  الماضيــة 
مختلفــة، شــملت المجاالت: السياســية، والصحيــة، واالجتماعية، 
علــى  المحافظــة  بهــدف  وغيرهــا،  والقانونيــة..  واالقتصاديــة، 
المكتســبات وإضافــة مزيــد مــن النجاحــات، واحتضنــت العواصم 
ــا  والمــدن اإلقليميــة والدوليــة هــذه النشــاطات، مــن الصين شرقـً
»إذاعــة  وتصافحكــم  غرًبـــا،  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  وحتــى 
وتلفزيــون الخليــج« عبــر ملــف »خليجنــا واحــد« بأبــرز مــا أنجزتــه 

األمانــة العامــة خــالل هــذه الفتــرة. 

وألن لإلعــالم رســالة وعليــه مســؤولية، فقــد اجتمع عدد مــن قادته 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الشــارقة  فــي  العربــي  المســتوى  علــى 
المتحــدة، وعلــى مــدى يوميــن كانــت جلســات العصــف الذهنــي 
طريقهــم نحــو الخــروج بتوصيــات تهــدف لرفــع مســتوى اإلعــالم 
العربــي وتطويــر محتــواه، تجدونهــا ضمــن تغطيــة هــذا الحــدث. 

وامتــداًدا لواقــع اإلعــالم ودوره، يأتيكــم الملف الخاص لهــذا العدد 
الــذي يســلط الضــوء علــى المعالجــة اإلعالميــة العربيــة لإلرهــاب 
والتطــرف الفكــري، عبــر رصــٍد وتحليــٍل ألبــرز إســهامات اإلعــالم 

العربــي المرئــي لمكافحتهمــا.

كمــا اشــتمل العــدد − أيًضا − علــى تحقيــق يناقــش »الطائفية في 
اإلعــالم«، مــن منظــور عــدد مــن المختصين الذيــن تحدثوا عــن آثار 
ــلبي والواجبــات المهنيــة التــي ينبغي  هــذا الســلوك اإلعالمــي السـّ
ــا للطائفيــة ودرًءا للتعصب فــي الطرح اإلعالمي.  االلتــزام بها، منعـً

ــا عــن محتويات »إذاعــة وتلفزيون  ـً ولــم يكن مســتقبل اإلعالم غائب
الــذكاء الصناعــي بشــكل عــام، وصحافــة  الخليــج«، حيــث حضــر 
الروبــوت بشــكل خــاص، علــى طاولــة النقــاش، فــي قــراءة لحدود 
لإلعــالم  الممارســين  فــي  تأثيــره  ومــدى  ــا،  ًـّ ومهني ــا  ًـّ فني توظيفــه 

  . ا ًـّ ظيفي و

وكعــادة المجلــة فــي اقتنــاص اآلراء التــي تثــري العمــل اإلعالمــي 
والنظــرات النقديــة الممّيــزة، يعــرض هــذا العــدد مقــاالت خاصة، 

ــا.  ًـّ ــا وعربي ًـّ ُتســهم بدورهــا فــي تطويــر صناعــة اإلعــالم، خليجي

ا. وعلى الوّد نلتقيكم دائمـً
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عقد في نيويورك برئاسة األمين العام لمجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني

األمانة العامة تنظم المؤتمر رفيع المستوى بشأن 
اليمن تحت عنوان:)تحديات الحل السياسي والعمل 

اإلنساني وإعادة االستقرار واإلعمار(
|| نيويورك – إذاعة وتلفزيون الخليج

أكــد الدكتــور عبــد اللطيــف الزياني األميــن العام لمجلس التعاون، أن المؤتمر رفيع المســتوى بشــأن اليمن الــذي ُعقد بعنوان: 
»تحديــات الحــلِّ السياســي والعمــل اإلنســاني وإعادة االســتقرار واإلعمار« يأتــي امتداًدا للمؤتمــر رفيع المســتوى الذي ُعقد 
فــي أغســطس الماضــي بمقر األمانــة العامة في مدينــة الرياض تحت عنــوان: »مرجعيات الحلِّ السياســي لألزمــة اليمنية«.

جــاء ذلــك خــال افتتــاح المؤتمــر برئاســة األميــن العام لمجلــس التعــاون، ووزيــر الخارجيــة بالجمهوريــة اليمنية خالد بن حســين 
اليمانــي، والــذي نظمتــه األمانة العامة للمجلــس بالتعاون مع الحكومة اليمنية في 21 ســبتمبر 2018م، فــي مدينة نيويورك 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبمشــاركة ممثلين عن الدول التســعة عشــر الراعية للعملية السياســية، ومندوبــي المنظمات 

الدوليــة واإلقليمية المعنية بالشــؤون اإلنســانية والتنموية.

واستقاله وسامة  واحترام سيادته  اليمن  بوحدة  الكامل  االلتزام 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  بقيادة  الشرعية  الحكومة  ودعــم  أراضيه، 
هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورفض االنقاب الذي نفذته جماعة 
الحوثي على الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014م، وكل ما نتج 

عنه على أرض الواقع.

1

التأكيد على الدور البارز الذي تقوم به المنظمات اإلغاثية واإلنسانية 
واإلشادة  اليمن،  المحلية في  والمنظمات  المتحدة  لألمم  التابعة 
بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية ومكتب تنسيق المساعدات اإلغاثية واإلنسانية المقدمة 
من مجلس التعاون إلى   الجمهورية اليمنية،  والمنظمات اإلغاثية من 

دول المجلس.

8

التأكيد على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
تمثل   ،)2216( رقم  األمن  مجلس  وقــرار  الشامل  الوطني  الحوار 

اإلطار ألي حل سياسي دائم.
المليشيات 2 قبل  من  البالستية  الصواريخ  إطــاق  استمرار  ــة  إدان

والمملكة  اليمنية  األراضي  داخل  المدنية  المناطق  باتجاه  الحوثية 
العربية السعودية.

9

دعم جهود األمم المتحدة في اليمن الهادفة إلى التوصل إلى حّل 
سياسي وفق المرجعيات الثاث الُمشار إليها. إدانة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إعاقة إليصال المساعدات 3

واستهداف العاملين في الجانب اإلنساني. 10

جوالت  جميع  في  بالمشاركة  اليمنية  الحكومة  بالتزام  اإلشــادة 
محادثات السام التي ترعاها األمم المتحدة بين األطراف اليمنية، 
بما في ذلك جولة جنيف األخيرة، التي أمتنعت مليشيات الحوثيين 

عن المشاركة فيها.
4

األراضي  كافة  على  سلطتها  لبسط  اليمنية  الحكومة  جهود  دعم 
اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات األساسية 

واالستقرار لكافة أبناء الشعب اليمني.
11

يعرقل  المشاركة في محادثات جنيف  االمتناع عن  أن  التأكيد على 
جهود عملية  السام والوصول إلى الحل السياسي. 5

دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير الازمة لضمان حرية 
الماحة في البحر األحمر وعبر مضيق باب المندب. 12

المتحدة  األمــم  مبعوث  مع  بناء  بشكل  لانخراط  الحوثيين  دعــوة 
دون  ومــن  نية  بحسن  الَسام  مــشــاورات  في  غريفيث«  »مارتن 

شروط مسبقة.
6

والتطرف  اإلرهاب  لمكافحة  اليمنية وشركائها  الحكومة  جهود  دعم 
وحرمان الجماعات اإلرهابية من الماذ اآلمن في اليمن. 13

حّث المجتمع الدولي على استكمال دعم خطة االستجابة اإلنسانية 
اليمن  إلغاثة  2018م،  الحالي  للعام  المتحدة  األمم  من  المقدمة 
البالغ قيمتها )2.96( مليار دوالر، واإلشادة بكافة ما قدمه المانحون 
لدعم خطة االستجابة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، 
تقديم  خال  من  الكويت  ودولة  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  ودولة 

)1,25( مليار دوالر من حجم التمويل المطلوب.

7

المانحة وتعزيز كفاءة اختيار  الجهات  التنسيق بين  زيادة  الدعوة إلى 
اإلعمار  ــادة  وإع واإلنــعــاش  االستقرار  وبرامج  التنموية  المشاريع 
في اليمن والتسريع في تنفيذها، واإلشادة بالجهود التي تبذلها 
المتحدة ودول  العربية  السعودية، ودولة اإلمارات  العربية  المملكة 
االستقرار  لتحقيق  الــدعــم  تقديم  فــي  األخـــرى  الــتــعــاون  مجلس 
واالنتعاش المبكر وإعادة اإلعمار واالحتياجات التنموية في اليمن، 
ودعوة جميع أصدقاء اليمن إلى توحيد الجهود وزيادة الدعم لتحقيق 
االستقرار واالنتعاش في جميع المناطق التي تسمح بها الظروف 

األمنية داخل اليمن.

14

البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر نصَّ على ما يلي
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وأكــد األميــن العــام علــى أهميــة هــذا 
المؤتمــر بالنظر إلى طبيعــة التعقيدات 
الراهنــة التــي ال تزال تواجه المســاعي الخيرة 
الهادفــة إلــى إنهــاء معانــاة الشــعب اليمنــي 
إلــى حــل سياســي  التوصــل  عبــر  الشــقيق 
ســلمي لألزمــة اليمنيــة يحفــظ لليمــن أمنه 
واســتقراره وســيادته وينهي معاناة الشــعب 
اإلنســانية  األوضــاع  تداعيــات  مــن  اليمنــي 

المتفاقمــة.
وأوضــح الدكتــور الزيانــي أن جماعــة الحوثي 
وإعاقــة  عرقلــة  فــي  مســتمرة  مازالــت 
المســاعي الهادفــة إلــى العــودة إلى المســار 
السياســي للتوصــل إلى حّل سياســي يرتكز 
علــى المرجعيــات الثــالث، واســتمرارها في 
المــدن  قصــف  عبــر  العســكري  التصعيــد 
المالحــة  حركــة  وتهديــد  بالســكان،  اآلهلــة 
فــي البحــر األحمر، واســتمرارها فــي إطالق 
الصواريخ البالســتية على المدن الســعودية.

كمــا أشــار الدكتور عبــد اللطيــف الزياني إلى 
الدعــم المــادي الــذي قدمتــه دول المجلس 
إلغاثــة  األمميــة  االســتجابة  خطــة  لتمويــل 
اليمــن للعــام الحالــي، حيــث قدمــت دولــة 
مليــون   )500( المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
دوالر، والمملكــة العربيــة الســعودية )500( 
الكويــت  دولــة  قدمــت  كمــا  دوالر،  مليــون 

دوالر. مليــون   )250(
وقــال األميــن العــام: إن دول المجلــس قــد 
أولــت اهتماًما كبيًرا بمرحلة ما بعد اســتعادة 

الدولــة وإحــالل األمــن والّســلم فــي اليمــن، 
الميليشــيات  لرفــض  أســفه  عــن  معرًبــا 
الحوثيــة التوجــه إلــى جنيــف وعرقلــة جهــود 
األمــم المتحــدة فــي جولــة الســالم األخيرة 
التــي دعــا إليهــا المبعــوث األممــي »مارتــن 
ســبتمبر   6 بتاريــخ  جنيــف  فــي  جريفيــث« 
الحالــي بحجــج وأعذار واهية، وعــدم اكتراثها 
فــي  القاســية،  اليمنــي  الشــعب  بأوضــاع 
وقــت التزمت فيــه الحكومــة اليمنية بحضور 
بضــرورة  منهــا  ــا  ـً إيمان جنيــف  إلــى  وفدهــا 
التوصــل إلــى حــّل سياســي ســلمي ينهــي 

األزمــة.
وأكــد معاليــه أن التوصل إلى حّل سياســي 
بالضــرورة  يســتلزم  اليمنيــة  لألزمــة 
ممارســة مجلس األمــن والمجتمــع الدولي 
بالعمليــة  للدفــع  ومؤثــرة  جــادة  ضغوًطــا 
السياســية فــي اليمــن، وإجبــار االنقالبييــن 
اليمنــي،  الشــعب  إلرادة  االنصيــاع  علــى 
وتنفيــذ القــرارات الدوليــة في هذا الشــأن، 
مــن خــالل االنخــراط الجــاد فــي مشــاورات 
المتحــدة  األمــم  ترعاهــا  التــي  الســالم 
وتغليــب  مســبقة،  شــروط  أي  دون  مــن 
علــى  اليمنــي  للشــعب  العليــا  المصلحــة 

األخــرى. المصالــح  كافــة 
علــى  الزيانــي  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  وأكــد 
موقــف مجلــس التعــاون الثابــت والمتمثــل 
فــي دعــم الشــرعية فــي اليمــن، ومســاندة 
مجلــس التعــاون لكافــة الجهود التــي تبذلها 

األمــم المتحــدة للوصــول إلى حل سياســي 
ينهــي األزمة اليمنية وفًقــا للمبادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجات مؤتمــر الحوار 
الوطني الشــامل، وقرار مجلــس األمن رقم 

.)2216(
مــن جانبــه قــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي: إن 
مــا تمــرُّ بــه اليمن اليــوم هــو نتيجــة انقالب 
الميليشــيات الحوثيــة علــى عمليــة االنتقــال 
السياســي للســلطة والتــي أعقبــت توقيــع 
األطراف السياســية على المبــادرة الخليجية 
فــي نوفمبــر 2011م، والتــي جــاءت لتلبــي 
بالتغييــر  اليمنــي  الشــعب  طموحــات 
اليمــن  الحفــاظ علــى وحــدة  واإلصــالح مــع 

واســتقراره. وأمنــه 
إلــى أن ميليشــيات الحوثــي  الوزيــر  وأشــار 
اتجهــت منــذ عــام 2014م، إلــى التصعيــد 
لالنقــالب  مبيتــة  نيــة  فــي  العســكري 
علــى  واالســتحواذ  الدولــة  ســلطة  علــى 
المؤسســات الحكوميــة والعســكرية لتنفيذ 
المنطقــة،  فــي  التوســعية  إيــران  أجنــدة 
ومنــذ  الدولــي  األمــن  مجلــس  أن  مضيًفــا 
واحــًدا  ــا  صفًّ وقــف  اليمنيــة  األزمــة  بدايــة 
وأصــدر مجموعــة من القــرارات التــي أكدت 
األراضــي  واســتقالل  وســيادة  وحــدة  علــى 
اليمنيــة، ودعًمــا لشــرعية الرئيــس عبــد ربــه 
منصــور هــادي، وفًقــا للمبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجات مؤتمــر الحوار 

الوطنــي.

و
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برئاسة ابن دغر والزياني ومشاركة ممثلين عن )40( دولة
األمانة العامة لمجلس التعاون تنظم مؤتمرا 

حول مرجعيات الحلِّ السياسي لألزمة اليمنية
|| الرياض – األمانة العامة

ُعقــد فــي مقر األمانــة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض في 13 أغســطس 2018م، مؤتمر رفيع المســتوى تحت عنوان: 
»مرجعيــات الحــلِّ السياســي لألزمــة اليمنية« برئاســة دولة رئيس مجلس الــوزراء اليمنــي الدكتور أحمد عبيد بــن دغر، ومعالي 
األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية الدكتور عبــد اللطيف بن راشــد الزياني، وحضور ممثلين عــن أربعين دولة، 
بمــا فــي ذلك ســفراء مجموعة الدول التســعة عشــر الراعية للعملية السياســية في اليمــن، ومجموعة أصدقــاء اليمن، ودول 

تحالــف دعم الشــرعية في اليمــن، باإلضافة إلى ممثلي األمــم المتحدة ومنظمة التعاون اإلســامي.

االلتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقاله، ورفض أي 
تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة 
ورفضه  اليمنية،  الجمهورية  رئيس  هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس 
االنقاب الذي نفذته جماعة الحوثي على الشرعية في اليمن وكل 

ما نتج عنه على أرض الواقع.

1

دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة األراضي اليمنية، 
وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقديم كافة الخدمات األساسية لكافة 
أبناء الشعب اليمني، وإيصال المساعدات اإلنسانية واإلغاثية إلى 

كافة المحافظات.
6

المبادرة  في  تتمثل  التي  اليمن  في  السياسي  الحل  مرجعيات 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 

وقرار مجلس األمن )2216(.
2

الحفاظ  ما من شأنه  كل  التعاون في  إلى  الدولي  المجتمع  دعوة 
على حرية الماحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب 
وجنوب البحر األحمر، لضمان أمن وسامة الماحة البحرية واستمرار 
إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير واالحتياطات األمنية، لمنع 
تنفيذ الهجمات اإلرهابية ضد خطوط الماحة والتجارة العالمية، بما 

يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

7

حلِّ  إلى  التوصل  أجل  من  الحثيثة  التعاون  مجلس  جهود  استمرار 
سياسي  في اليمن منذ بداية األزمة اليمنية في عام 2011م. 3

في  اليمنية  الحكومة  تبذلها  التي  للجهود  الدولي  المجتمع  دعم 
وكافة  الشامل  الوطني  ــحــوار  ال مؤتمر  مخرجات  تنفيذ  سبيل 

المرجعيات.
8

دعم  من  اليمنية  للجمهورية  التعاون  مجلس  يقدمه  بما  اإلشــادة 
تنموي ومساعدات إغاثية وإنسانية، منوًها بالدور اإلنساني الكبير 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة،  الملك سلمان  مركز  به  يضطلع  الذي 
والمنظمات اإلغاثية بدول المجلس وجهود الدول المانحة في هذا 
الشأن، داعًيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته اإلنسانية من 

أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

4
األمين  المتحدة من خال مبعوث  األمم  تبذلها  التي  الجهود  دعم 
اليمنية،  األزمة  إنهاء  أجل  غريفيث من  المتحدة مارتن  العام لألمم 
من خال الحلِّ السياسي وفق المرجعيات المشار إليها والخطوات 

المطلوبة الستكمال استحقاقات هذه المرجعيات الثاث.

9

من  إيـــران  مــن  المدعومة  الحوثي  مليشيات  بــه  تقوم  مــا  إدانـــة 
استهداف للمملكة العربية السعودية وإطاقها للصواريخ البالستية 

تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها.
5

الحلِّ  »مرجعيات  حول:  مؤتمر  لعقد  العامة  األمانة  بدعوة  الترحيب 
الدولي  والمجتمع  التعاون  اليمن« وجهود مجلس  السياسي في 
 21 بتاريخ  نيويورك  مدينة  في  واإلغاثية  اإلنسانية  للمساعدات 

سبتمبر 2018م . 
10

البيان الصادر عن رئاسة المؤتمر
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لمجلــس  العــام  األميــن  معالــي  وكان 
بــن  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  التعــاون 
راشــد الزيانــي، قد أكــد في افتتــاح المؤتمر أن 
اســتضافة األمانة العامــة ألعمال هذا المؤتمر 
لمجلــس  الثابــت  الموقــف  يرســخ  المهــم 
التعــاون بدعــم الجمهوريــة اليمنيــة وقيادتهــا 
الشــرعية، ممثلة فــي فخامة الرئيــس عبد ربه 
منصــور هــادي، والوقوف إلى جانب شــعبها 
التــي  الصعبــة  الظــروف  هــذه  فــي  العزيــز 
يواجههــا، ومســاندة حكومتهــا الموقــرة فــي 
اســتعادة ســلطتها التامة على كافــة األراضي 
االنقالبيــة  الميليشــيات  أيــدي  مــن  اليمنيــة 
الحوثيــة، وإعــادة األمــن واالســتقرار والســلم 
عموًمــا،  والمنطقــة  الشــقيق  اليمــن  إلــى 
التــي يحققهــا الجيــش  مشــيًدا باالنتصــارات 
الوطنــي اليمنــي بدعــم مــن التحالــف العربي 
لدعــم الشــرعية فــي اليمــن لبســط ســيطرة 

الدولــة اليمنيــة علــى كافــة المحافظــات.
وأكــد الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي الموقف 
الثابــت الــذي تبناه مجلــس التعاون منــذ بداية 
األزمــة اليمنيــة والداعي إلى وقــف نزيف الدم 
اليمنــي، وحرصــه علــى نــزع فتيل الحــرب بين 
األشــقاء اليمنيين من خــالل المبادرة الخليجية 
تشــكيل  أن  إلــى  مشــيًرا  التنفيذيــة،  وآليتهــا 
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  العربــي  التحالــف 
الســعودية جــاء بطلب من الحكومة الشــرعية 
فــي اليمن بالتدخل إلنقاذ الشــعب اليمني بعد 
أن عملــت بعــض القــوى اإلقليميــة علــى وأد 
العمليــة السياســية من خالل جماعــة الحوثي 
فــي  الســالح  بقــوة  الســلطة  انتزعــت  التــي 
ســبتمبر عــام 2014م، وانتهكــت كل القيــم 
واإلســالمية  العربيــة  والمبــادئ  واألعــراف 
والقوانيــن الدوليــة، ومارســت ضــد الشــعب 
المحرمــة  االنتهــاكات  أنــواع  أبشــع  اليمنــي 

ا. دوليًّ
وأشــار األمين العــام إلى أن تعنــت االنقالبيين 
وتمســكهم بخيــار التصعيــد العســكري أدى 

إلــى ســقوط آالف القتلــى والجرحــى، وتدمير 
المــدن والقــرى والبنــى التحتيــة فــي اليمــن، 
وزيــادة معاناة الشــعب اليمنــي، باإلضافة الى 
مواصلتهــم إطالق الصواريخ البالســتية تجاه 
المــدن اآلهلة بالســكان فــي المملكــة العربية 
المقدســة،  األماكــن  وتهديــد  الســعودية، 
فــي  الدوليــة  والتجــارة  للمالحــة  وتهديدهــم 
للخطــر  يعــرض  الــذي  األمــر  األحمــر،  البحــر 
الــدول المطلــة علــى البحــر األحمــر  مصالــح 
ا مهًما  ودول العالــم أجمــع باعتباره ممــًرا دوليًّ

للتجــارة الدوليــة.
دول  اهتمــام  عــن  العــام  األميــن  وأعــرب 
اليمــن  بأمــن  الدائــم  التعــاون  مجلــس 
دعــم  علــى  وازدهــاره، وحرصهــا  واســتقراره 
مســيرته التنمويــة، مشــيًرا إلى مبــادرة خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد 
العزيــز – حفظــه اللــه – التــي أقرهــا أصحــاب 
الجاللة والســمو قــادة دول المجلس في قمة 
الرياض عــام 2015م، والتي تضمنت اإلعداد 
لمؤتمــر دولــي إلعــادة إعمار اليمن يســتضيفه 
عملــي  برنامــج  ووضــع  التعــاون،  مجلــس 
لتأهيــل االقتصــاد اليمنــي وتســهيل اندماجه 
مــع االقتصــاد الخليجي بعد وصــول األطراف 

اليمنيــة إلــى الحــلِّ السياســي المنشــود.
التعــاون  مجلــس  دول  أن  معاليــه  وأوضــح 
حرصــت علــى مواصلــة الجهــود الهادفــة إلى 
األزمــة  لتســوية  السياســي  المســار  دعــم 
اليمنيــة، وســاندت مشــاورات الســلم التــي 
حــل  إلــى  للتوصــل  المتحــدة  األمــم  رعتهــا 
الثــالث  المرجعيــات  وفــق  لألزمــة  سياســي 
وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  فــي  المتمثلــة 
التنفيذيــة، ومخرجــات مؤتمر الحــوار الوطني 
الشــامل، وقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقم 
تلقــى  أن  يجــب  أنــه  إلــى  مشــيًرا   ،)2216(
المجتمــع  مــن  وتأييــًدا  دعًمــا  الجهــود  تلــك 
خارجــي،  تدخــل  دون  مــن  إلنجاحهــا  الدولــي 
مضيًفــا: أن دول مجلــس التعــاون لــم تألــوا 

اإلنســانية  التداعيــات  مــن  للتخفيــف  جهــًدا 
المتصاعــدة فــي اليمــن وآثارهــا الصعبة، من 
اإلنســاني  الدعــم  أوجــه  كافــة  تقديــم  خــالل 
واإلغاثي للشــعب اليمني الشــقيق، من خالل 
اإلنســانية  لألعمــال  ســلمان  الملــك  مركــز 
وجمعيــات الهــالل األحمــر والهيئــات الخيريــة 
المنظمــات  مــع  بالتعــاون  المجلــس  بــدول 

المتخصصــة. الدوليــة 
مــن جانبــه قــال دولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
إن  دغــر:  بــن  عبيــد  أحمــد  الدكتــور  اليمنــي 
مثلــت  الشــامل  الوطنــي  الحــوار  مخرجــات 
ا حول: مجمــل القضايا الوطنية  إجماًعــا وطنيًّ
التــي كانــت محــل خــالف حــاد وشــديد فــي 
ا العوجاج المســار  اليمــن، وجــاءت لتضع حــدًّ
إلــى  الوصــول  الرئيســي  محركــه  كان  الــذي 
طريــق  علــى  ووضعــه  والثــروة،  الســلطة 
العدالــة والمســاواة والمســتقبل، منوًها إلى 
أن األهمية اإلســتراتيجية للمبــادرة الخليجية 
وجــه  وعلــى  الخمســة،  مبادئهــا  فــي  تكمــن 
الخصــوص المبــدأ الذهبــي األول الذي ينص 
علــى أن جميع الحلــول البد من أن تقضي إلى 
الحفــاظ على وحــدة اليمن وأمنه واســتقراره.

النهــج  ثبــات  أن  دغــر  ابــن  الدكتــور  وأوضــح 
الســعودية  للقيــادة  العروبــي  السياســي 
وتحديــًدا لخــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ملــك  ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان 
دول  وقــادة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
مجلــس التعاون قــد منعت انهيــار الدولة في 
اليمــن حتــى ســبتمبر عــام ٢٠١٤م، مشــيًرا 
التحالــف  وقيــام  الحــزم  عاصفــة  أن  إلــى 
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  الواســع  العربــي 
الســعودية وبطلب مــن القيــادة اليمنية، كان 
الحوثــي  االنقــالب  علــى  الحاســم  الــرد  هــو 
مشــدًدا  الشــرعية،  علــى  إيرانًيــا  المدعــوم 
علــى وجــوب رفــض ومقاومــة اإلطروحــات 
التقســيمية والتجزيئية فــي المنطقة بدًءا من 

اليمــن.

و
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أكــد صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس 
وزراء مملكــة البحريــن خــالل لقائــه بالمنامــة فــي 22 يوليــو 2018م، 
بمعالــي الدكتــور عبد اللطيــف الزيانــي، األمين العام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربية، أن مجلــس التعاون منظومة تأسســت من أجل 
صالح شــعوب دول المجلس وســتظل باقية – بإذن الله – فمتطلبات 
شــعوب دول المجلــس وآمــال المواطنيــن فيه تفرض تكثيــف الجهود 
لتعزيــز التضامن والتكاتف، مشــيًرا إلى أن قادتــه ال يتوانون عن تحقيق 
تطلعــات شــعوب دولهم للمحافظة علــى مكتســباته ومنجزاته خالل 

مســيرته في العديد مــن مجاالت التعاون المشــترك.
كمــا أكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن علــى دعــم المبــادرات التــي 
تعــزز مســيرة مجلس التعــاون وتحافظ عليهــا، وعلى وحدة وتماســك 
شــعوبه، وأن البحرين بقيادة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، تحرص 
دوًمــا على أن تكون عالقاتها قوية مع أشــقائها على كافة المســتويات.
وشــدد صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء على أن مجلــس التعاون 
إذا كان البيــت الجامــع لــدول المجلس فــإن المملكة العربية الســعودية 
هي الســند األساســي لهــذا البيت ولكل َمــن ينضوي تحتــه، ولم نعهد 
منها إال كل الدعم والمســاندة لهذه المنظومــة الخليجية المباركة.ونوه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بالدور 

الــذي يضطلع به األميــن العام لمجلــس التعاون ومعاونيــه في األمانة 
العامــة فــي متابعــة مســارات التعــاون بيــن دول المجلــس، والحــرص 
علــى تنفيــذ القــرارات التــي تعــزز هــذا التعــاون فــي مختلــف مجاالتــه 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية واألمنية.
مــن جهتــه أعرب األميــن العام لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، 
عن خالص شــكره وتقديره لصاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء على 
مواقف ســموه الداعمة والمســاندة لكل عمل خليجي مشترك، مؤكًدا 
أن مواقــف ســموه مشــهودة فــي دعــم مســيرة دول مجلــس التعاون 
قــرارات  إنفــاذ  فــي  باإلســراع  للحكومــة  الدائمــة  ســموه  وتوجيهــات 

المجلــس لهــا أطيــب األثر فــي تعميق التعــاون والتنســيق الخليجي.

في لقاء أكد خالله دعم مملكة البحرين لتعزيز مسيرة التعاون المشترك

سمو رئيس وزراء مملكة البحرين يستقبل األمين 
العام لمجلس التعاون  لدول الخليج العربية

|| المنامة – إذاعة وتلفزيون الخليج

التقى ســمو الشــيخ عبد الله بن زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمعالــي الدكتــور عبــد 
اللطيــف بــن راشــد الزيانــي، األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، وذلك في ديوان عــام الوزارة بأبو ظبي يــوم ١١ يوليو 

٢٠١٨م.
وأشــاد ســمو وزير خارجيــة اإلمارات بــدور األمانة العامــة للمجلس في 
تعزيــز مســيرة العمــل الخليجــي المشــترك، وتحقيــق تطلعــات أبنــاء 

شــعوب دول المجلــس فــي مزيد مــن التقــدم والوحــدة والرخاء.
وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض عدد مــن القضايــا ذات الصلة بالشــأن 
الخليجي بخاصة ما يتعلق بدفع مســيرة مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربيــة إلــى األمــام؛ لتحقيق جميــع تطلعــات وآمال وطموحــات أبناء 

دول المجلــس فــي تعزيز االزدهار واالســتقرار.
وأشــاد ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيــان، بالجهــود المثمــرة 

التــي يبذلهــا األمين العــام لمجلس التعــاون على الصعيديــن اإلقليمي 
والدولــي، وفــي مختلف المحافــل لتعزيــز المصالح الخليجيــة، وخدمة 

الخليجية المشــتركة. القضايــا 
مــن جانبــه أعــرب الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، عــن تقديــره لدعــم 
دولــة اإلمــارات الدائــم لكافــة الجهــود والمبــادرات التــي ترمــي لتعزيــز 
مكتســبات دول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية ودفــع مختلف 

أوجــه التعــاون بينها.

سعيا لتعزيز المصالح المحققة آلمال وطموحات أبناء دول المجلس

وزير خارجية اإلمارات واألمين العام لمجلس 
التعاون يبحثان مسيرة العمل الخليجي المشترك

|| أبو ظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج
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د. الزياني يجتمع مع أعضاء لجنة التشريعات واألنظمة 
واللوائح الداخلية في األمانة العامة لمجلس التعاون

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

اجتمــع معالــي الدكتــور عبــد اللطيــف بن راشــد الزيانــي، األميــن العام 
لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، في مكتبه بمقــر األمانة العامة 
بمدينــة الرياض،يــوم 23 يوليــو 2018م، مع أعضاء لجنة التشــريعات 
واألنظمــة واللوائــح الداخليــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، 
برئاســة عبــد المجيد بن أحمد الســعدي، مديــر إدارة التكامــل القضائي 

والعدلــي رئيــس اللجنة.
التشــريعات  لجنــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  بحــث  االجتمــاع  خــالل  تــمَّ 
واألنظمــة واللوائــح الداخليــة باألمانــة العامة فــي إعــداد ومراجعة كافة 
التشــريعات واألنظمة واللوائح الداخليــة لمختلف القطاعات واإلدارات 
فــي األمانــة العامة، وتعديــل وتطوير مــا يتطلب من تلك التشــريعات 

واللوائــح بمــا يتوافق مــع متطلبــات العمــل وحاجاته.  

|| الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج

التقــى معالي الشــيخ صباح خالــد األحمد الصباح، نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت في 28 أغســطس 2018م، األمين 
العــام لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية الدكتور عبــد اللطيف بن 

الزياني. راشد 
وعــرض األميــن العــام وفريــق األمانــة العامــة المرافق خــالل االجتماع 
علــى الشــيخ صبــاح الخالــد باعتبــار دولة الكويــت تتولــى حالًيا الرئاســة 
الدوريــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة رؤيــة وإســتراتيجية 
األمانــة العامــة لتطويــر العمــل المؤسســي فيها، بخاصة فــي مجاالت 
تقنيــة المعلومــات واالرتقــاء بهــا، وتهيئــة الظــروف المناســبة الزدهار 
ونمــو التعــاون الخليجــي المشــترك عــن طريق لجــان مجلــس التعاون 
ونشــاطات التعاون والتكامل ومشــاريع مجلس التعــاون؛ وذلك إليجاد 
بيئة مناســبة تتماشــى مع كافة التحديات التي تواجه منظومة مجلس 
التعــاون الخليجــي وتوفــر بيئــة آمنــة ومســتقرة ومزدهــرة ومســتدامة 
لــدول المجلــس ومواطنيها، إضافــة إلى العمل الــدؤوب الذي تقوم به 
األمانــة العامــة نحــو مواكبة التطــورات التقنيــة في العالــم لكي تصبح 
األمانــة العامة منصــة النطالق ونجاح الشــباب الخليجي فــي المحافل 

الدولية. والملتقيــات 
ويأتــي هــذا اللقاء في ســياق جهــود األمانة العامــة الرامية إلى ترســيخ 

األهــداف األساســية للمجلــس كما جــاءت في النظام األساســي.

رّكزت على مجاالت تقنية المعلومات وتنمية التعاون الخليجي المشترك

د. الزياني يطلع وزير خارجية الكويت على 
رؤية وإستراتيجية تطوير العمل المؤسسي
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جــاء ذلــك في كلمة األميــن العام التــي ألقاها في  افتتــاح منتدى 
أبحــاث الخليــج الــذي نظمــه مركــز الخليــج لألبحــاث فــي جامعة 

كمبريــدج البريطانيــة أواخر يوليــو 2018م.
وأشــار األميــن العــام إلــى أن العوامل المحركــة لألوضاع فــي المنطقة 
مســتمرة فــي التنامــي، علــى الرغــم من تغيــر بعــض التحديــات قلياًل 
فــي الظاهــر إال أنهــا لم تتغيــر في الجوهــر، كما هو الحــال في كل من 
ســوريا واليمــن وليبيــا والعراق، وعملية الســالم في الشــرق األوســط 
والحــرب علــى داعــش، واســتمرار المخــاوف مــن التوجهــات اإليرانية، 
مضيًفــا أن اإلرهــاب والتطرف الديني في منطقة الشــرق األوســط ما 
ــا، كمــا أن اللعبــة في ســوريا تظهر تغيــًرا في  يــزال يمثــل تهديــًدا عالميًّ
المواقــف بين القوى اإلقليميــة، في الوقت الذي أخــذت العالقات بين 

القــوى العظمى تواصــل بحثها الستكشــاف آفــاق جديدة.
واعتبــر د. الزيانــي أن التغيــر األبــرز واألهــم فــي المنطقة هــو توجهات 
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة التي انســحبت من االتفاق النــووي مع إيران، 
إيــران للحــدِّ مــن  وتواصــل ضغوطهــا السياســية واالقتصاديــة علــى 
طموحاتهــا اإلقليميــة وأنشــطتها المزعزعــة لالســتقرار فــي المنطقة، 
معرًبــا عن أســفه مــن أن المعاناة اإلنســانية لشــعوب دول المنطقة لم 

تتغيــر ومــا زالــت ال تبعث علــى التفاؤل. 
وأوضــح األميــن العــام أن مجلــس التعــاون يواصــل بــذل جهــود حثيثة 
لمواجهــة مختلــف التحديــات المهــددة لألمــن واالســتقرار اإلقليمــي، 
بمــا فــي ذلــك التدخــالت اإليرانيــة فــي شــؤون دول المنطقــة ووجــود 
المتحــدة  األمــم  دور  إلــى  مشــيًرا  المتطرفــة،  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
ومجلــس األمــن الدولــي فــي الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة 
ووضــع حــد للنزاعــات الدائــرة والمعانــاة اإلنســانية المتواصلــة، مؤكًدا 
الحاجــة إلــى اســتعادة مصداقيــة مجلــس األمــن مــن خــالل تطبيــق 
يتــم  أن  دون  مــن  المنطقــة  بشــأن قضايــا  التــي يصدرهــا  القــرارات 
ــا االنتباه إلــى أن الوضع في اليمن كان  ـً تنفيذهــا على أرض الواقع، الفتـ
ســيصبح أفضل لــو تمَّ تنفيذ قــرار المجلــس رقــم )2216(، الذي دعا 

إلــى عــودة الشــرعية وإنهــاء العنف.
وقــال د. الزيانــي: إن الفصــل الثامــن مــن ميثــاق األمم المتحــدة ينصُّ 
علــى إعطاء األقاليــم فرصة فض النزاعــات اإلقليمية وتســوية أزماتها 
علــى المســتوى اإلقليمــي، واتخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة المتطلبــة إذا 
لــزم األمــر، ولكــن بتفويــض مــن مجلــس األمــن، موضًحــا أنــه ينبغي 
تعزيــز روح الفصــل الثامن مــن الميثاق وفاعلية قــرارات األمم المتحدة 
بخاصــة، مشــدًدا على ضــرورة التطلــع إلى المســتقبل وأن نكــون أكثر 

اســتباقية لتجنــب المشــاكل واألزمات قبــل وقوعها.
وأكــد األمين العــام لمجلس التعــاون أهمية العمل علــى ضمان حماية 
الشــباب فــي دول المنطقــة مــن فكــر التعصــب والتطرف الذي شــوه 
صــورة ديننا اإلســالمي، وأن يتمَّ ذلــك في إطار خطط وإســتراتيجيات 

مدروســة، مضيًفــا أن أمــام دول المنطقــة فرصــة لتحقيق االســتقرار 
واالزدهــار المنشــود؛ إذا هــي اعتمــدت أن تصبــح مترابطــة فيمــا بينها 
بشــكل وثيــق، غير أن هــذا الترابط يســتلزم رؤية بعيدة المــدى، وإرادة 
سياســية، وعمــاًل جــاًدا، مشــيًرا إلــى أن الــدول األوروبيــة وجــدت فــي 
الترابــط ســبيلها إلى القوة واالســتقرار واالزدهار بعــد أن خاضت حروًبا 
مدمــرة لقــرون عــدة وكان آخرهــا الحربيــن العالميتيــن األولــى والثانية، 
موضًحــا أن هــذا االســتقرار الــذي تعيشــه دول القــارة األوروبيــة مــرده 
الترابــط واالعتمــاد المتبــادل، إضافة إلى اإلطــار التكميلــي للمنظمات 
والشــبكات والبنيــة التحتيــة الطبيعيــة التــي تربــط الــدول والشــعوب 
بأهــداف وقيــم مشــتركة ومؤسســات فاعلــة،  األوروبيــة، مدعومــة 
كاالتحــاد األوروبــي، وحلــف الناتو، ومنظمــة األمن والتعــاون األوروبي.

وشــدد األمين العام على أن وجود شــرق أوســط مســتقر سيؤدي في 
حــدِّ ذاته إلى اســتثمارات إقليمية ودولية ضخمة إلعــادة البناء واإلعمار، 
غير أن المكاســب التي ســتعود على المنطقة وشــعوبها ستكون كبيرة 
− أيًضــا − إذا مــا قورنــت بالمليــارات التــي تــمَّ إنفاقهــا وما تــزال تنفق 

علــى الحــروب والصراعات مؤدية إلــى مزيد من البؤس والشــقاء. 
واختتــم د. الزيانــي كلمتــه مؤكًدا أن الخــروج من دائرة الصــراع والعنف 
فــي المنطقــة ينبغــي أن يكــون دافًعــا إلــى النظــر ليــس إلــى مصالحنا 
الحاليــة قصيــرة المدى، وإنمــا إلى المصالح المشــتركة بعيــدة المدى، 
األمــر الذي يتطلب رؤية بعيدة األمد مع وضــع خطة محكمة لتنفيذها. 

األمين العام لمجلس التعاون يؤكد قيام المجلس بدوره 
الفاعل في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها

|| كمبريدج − األمانة العامة

أكــد معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة الدكتور عبــد اللطيف بن راشــد الزيانــي، أن مجلــس التعاون 
ســيقوم بــدوره الفاعــل في الحفاظ على أمن المنطقة واســتقرارها، حماية لمصالح شــعوبها، مضيًفا أن التحديات السياســية 
واألمنيــة واالقتصاديــة تتطلــب جهــًدا متواصــًا مــن أجــل تخفيف المآســي المؤلمــة وزرع األمل لــدى شــعوب المنطقة في 

وضــع حّد للصراعــات الدائرة.

ج
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نظــم مركز الملك حمــد العالمي للحــوار والتعايش الســلمي بالتعاون 
المتحــدة، منتــدى تحــت  لــدى األمــم  البحريــن  مــع مندوبيــة مملكــة 
عنــوان: »نحــو مجتمعــات ســلمية شــاملة«، والــذي ُعقــد فــي مقــر 
األمــم المتحدة بمدينــة نيويورك في 24 ســبتمبر 2018م، وذلك على 
هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة في دورتهــا الثالثة 
والســبعين، بحضــور معالــي وزيــر خارجية المملكــة العربية الســعودية 
عــادل الجبيــر، ومعالي األمين العام لمجلس التعاون، وعدد من ســفراء 
الــدول المعتمديــن لــدى األمــم المتحــدة، وممثليــن عــن المنظمــات 

الدوليــة المختصــة والخبــراء واإلعالميين.
وأكــد معالي الشــيخ خالــد بن أحمد بــن محمــد آل خليفة، وزيــر خارجية 
مملكــة البحرين، في افتتــاح المنتدى أن مملكة البحريــن بقيادة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، تســعى لمواصلــة وتطوير تاريخهــا الممتد 

منذ قــرون في التنوع واالنســجام.
وقــال الشــيخ خالــد: إن البحرين تدرك أهميــة الحفاظ علــى مجتمعات 
فــي  تضــم  التــي  المتنوعــة  المجتمعــات  وأهميــة  شــاملة،  ســلمية 
مكوناتهــا ثقافــات وأديــان مختلفــة تعيــش جنًبــا إلــى جنــب بســالم، 
مشــيًرا إلــى أن مملكــة البحريــن ُتعــدُّ ومنذ قــرون نموذًجا لذلــك، وهو 

ســبب رئيــس لقدرتهــا علــى التغلــب علــى التحديات.
لملــك مملكــة  الرائــدة  بالمبــادرات  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر  وأشــاد 
البحريــن فــي ترســيخ التعايــش والتســامح بيــن الجميــع، ومــن بينهــا 
ا فــي ســبتمبر 2017م، وكذلــك إنشــاء  إطــالق إعــالن البحريــن رســميًّ
مركــز »الملــك حمد للحوار والتعايش الســلمي« فــي مارس 2018م، 
وإطــالق »كرســي الملــك حمــد للحــوار الدينــي والتعايــش الســلمي« 

بجامعــة »ســابينزا« فــي روما.

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

التقــى معالــي الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، األميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، فــي مكتبه بمقــر األمانة العامــة بمدينة 
الريــاض، فــي 11 ســبتمبر 2018م، أعضــاء اللجنــة الخاصــة بتنظيــم 
»دولــة  الكويــت  دولــة  فــي  إقامتهــا  المقــرر  التعــاون  مجلــس  أيــام 
الرئاســة«، خــالل األشــهر المقبلــة. وأعــرب األميــن العــام عــن شــكره 
وتقديــره لدولــة الكويــت علــى مــا أبدته مــن اســتعداد تام الســتضافة 
أيــام مجلس التعاون، وتوفيــر كافة اإلمكانات والتســهيالت إلنجاحها، 
منوًهــا بالجهــود التي يقوم بها أعضاء اللجنة اســتعداًدا لتنظيم فعالية 
أيــام مجلــس التعاون في دولــة الكويت، مؤكًدا علــى أهمية أن تعكس 
أيــام مجلس التعــاون الجوانــب المضيئة  في مســيرة العمل الخليجي 
المشــترك، وما حققته مــن إنجازات بارزة في مختلــف المجاالت، وبما 
يعكــس عمــق الروابــط التاريخيــة الوطيــدة التــي تربــط مواطنــي دول 

. لمجلس ا
كمــا أعــرب األميــن العام عــن تقديــره للمبــادرات التــي طرحهــا أعضاء 

اللجنــة لتكــون ضمــن الفعاليــات المتنوعة المقــرر إقامتها خــالل )أيام 
مجلــس التعــاون(، منوهــا بما تضمنته تلــك المبادرات من أفــكار بناءة 
مــن شــأنها أن تثــري الفعاليــات، وتلقي الضــوء على ما حققته مســيرة 
مجلــس التعــاون فــي ضــوء التوجيهــات الحكيمــة ألصحــاب الجاللــة 

والســمو قــادة دول مجلــس التعاون.

معربا عن تقديره لمبادرات اللجنة ضمن الفعاليات
د. الزياني يبحث استعدادات تنظيم أيام مجلس التعاون 

في دولة الكويت

|| نيويورك – إذاعة وتلفزيون الخليج

بمشاركة وزير الخارجية السعودي واألمين العام لمجلس التعاون وعدد من السفراء
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ينظم منتدى:  »نحو 

مجتمعات سلمية شاملة« في نيويورك
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اجتماعات في إطار الشراكة اإلستراتيجية بين مجلس 
التعاون والواليات المتحدة األمريكية بواشنطن

|| واشنطن − األمانة العامة 

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في 
القمة )20( لمنظمة »كوميسا« اإلفريقية

|| لوساكا − إذاعة وتلفزيون الخليج

عقــد الدكتــور عبــد العزيــز بــن حمد العويشــق 
األميــن العام المســاعد للشــؤون السياســية 
لمجلــس  العامــة  باألمانــة  والمفاوضــات 
عــدًدا  الماضــي  يوليــو  أواخــر  فــي  التعــاون، 
األمريكيــة  العاصمــة  فــي  االجتماعــات  مــن 
وزارة  فــي  المســؤولين  مــع  واشــنطن، 
الخارجيــة األمريكيــة لمتابعــة تنفيــذ مخرجات 
القمــة − الخليجيــة األمريكيــة − التــي ُعقــدت 
فــي العاصمــة الســعودية الريــاض فــي مايــو 

2017م.
وأجــرى األميــن العــام المســاعد اجتماًعــا مــع 
»تيموثــي ليندركينــج« وكيــل وزارة الخارجيــة 
األمريكيــة لشــؤون الشــرق األدنــى ومعاونيه، 
المنطقــة  فــي  األوضــاع  لمناقشــة تطــورات 
منظومــة  بيــن  المشــترك  العمــل  وآليــات 

المتحــدة  والواليــات  التعــاون  مجلــس 
األمريكيــة، للتعامــل مع تلك التطــورات، كما 
عقــد اجتماًعــا مــع »جــون جودفــري« النائــب 

الجديد للمديــر العــام إلدارة مكافحة اإلرهاب 
لمناقشــة  األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  فــي 

التعــاون فــي هــذا المجــال.
للشــؤون  المســاعد  العــام  األميــن  وأوضــح 
السياسية والمفاوضات أن »القمم الخليجية 
− األمريكيــة« الثــالث التــي ُعقــدت منــذ عــام 
2015م، أسســت شــراكة إســتراتيجية بيــن 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  منظومــة 
األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  العربيــة 
ــا لمجموعــات العمل  ووضعــت إطــاًرا تنظيميًّ
المشــتركة فــي جميــع المجــاالت السياســية 
وتقــوم  وغيرهــا،  واالقتصاديــة  والعســكرية 
مجموعــات العمــل التــي تــمَّ تأسيســها فــي 
إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية بمتابعــة التنفيذ 

المتخصصــة. مجاالتهــا  فــي 

شــاركت األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 
القمــة العشــرين لرؤســاء دول وحكومــات منظمة الســوق المشــتركة 
للشــرق والجنــوب اإلفريقــي »الكوميســا«، والتي عقدت خــالل الفترة 
مــن 18 – 19 يوليــو 2018م، فــي مدينــة لوســاكا، عاصمــة جمهوريــة 

زامبيا.
وأكــد الدكتــور عبــد العزيــز حمــد العويشــق، األميــن العــام المســاعد 
تعزيــز  أن  والمفاوضــات،  السياســية  للشــؤون  التعــاون  لمجلــس 
العالقــات بيــن مجلــس التعــاون والقــارة اإلفريقيــة هــو أحــد أولويــات 
المجلــس فــي المرحلــة الراهنــة، حيــث أقــر المجلــس الــوزاري خطــة 
للتحــرك مع عــدد من الــدول اإلفريقية الفاعلــة والمنظمات الرئيســية، 
وتعتمــد هــذه الخطة علــى ثالثة مســارات، هي: »مســار المشــاورات 
السياســية، ومســار التعاون االقتصادي، ومســار التواصــل الثقافي«. 
وتأتــي مشــاركة األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون فــي هــذه القمــة، 
ضمــن إطــار مذكــرة التفاهــم التي وقعتهــا األمانــة العامة مــع منظمة 
»الكوميســا« في عام 2010م، والتي ركزت على التعاون االقتصادي. 
شــرق  دول  معظــم  عضويتهــا  فــي  »الكوميســا«  منظمــة  وتضــم 
وجنــوب وشــمال إفريقيــا، وعدًدا من الــدول العربية، مثــل: مصر وليبيا 
القمــة تونــس والصومــال،  إليهــا خــالل هــذه  والســودان، وانضمــت 

ليصبــح عــدد أعضائهــا )21( دولــة.

ويعمــل مجلــس التعــاون ومنظمــة »الكوميســا« حالًيــا، علــى تطويــر 
والتنمــوي،  والتجــاري  االقتصــادي  المجــال  فــي  بينهمــا  التعــاون 
ويســتهدف هذا التعاون فتح األســواق اإلفريقية للصادرات الخليجية، 

وزيــادة معــدالت االســتثمار.



13 العدد 114 - سبتمبر 2018 م

شــاركت األمانــة العامة لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، ممثلة 
التجــارة  فــي  الضــارة  الممارســات  لمكافحــة  الفنيــة  األمانــة  بمكتــب 
الدوليــة، فــي منتدى ســيؤول الدولــي »لمكافحــة الممارســات الضارة 
٢٠١٨م«، والــذي أقيم فــي 4 يوليو 2018م، بعاصمــة كوريا الجنوبية 

سيؤول.
وقــد شــارك في المنتــدى مجموعة مــن أكبــر ســلطات التحقيق حول 
العالــم من ضمنهــا: »الواليات المتحــدة األمريكية، واالتحــاد األوروبي، 
وأســتراليا، والبرازيــل، والهنــد، والمكســيك«، باإلضافــة إلى مشــاركة 

خبــراء منظمة التجــارة العالمية.
الضــارة  الممارســات  »لمكافحــة  الدولــي  ســيؤول  منتــدى  ويأتــي 
2018م«، فــي إطــار إتاحــة الفرصــة لســلطات التحقيــق فــي تبــادل 
واســتعراض تجاربهــم، وما تتضمنه مــن تحديات وممارســات جديدة 
فــي إنجاز مهامهــا لحماية الصناعــات الوطنية من الممارســات الضارة 
فــي التجــارة الدوليــة؛ لضمــان المنافســة العادلــة فــي أســواق الــدول 

المســتوردة.
واســتعرض مكتب األمانة الفنية خالل المنتدى سياســاته وممارســاته 
واالتحــاد  المشــتركة  الخليجيــة  الســوق  إطــار  فــي  التحقيقــات  فــي 

الجمركــي بيــن دول المجلــس، كمــا قــدم إجابــات ومعلومــات حــول: 
»المنهجيــة« فــي تحديــد المنتــج محــل التحقيــق والمنتــج المشــابه، 
وذلــك في إطار المناقشــات المســتفيضة حول: »تجــارب دول العالم 
الشــائكة  المواضيــع  مــن  ُيعــدُّ  والــذي  المنتــج«،  تشــابه  وصــف  فــي 

والمعقــدة فــي تحقيقــات مكافحــة اإلغــراق.

»رؤية موحدة .. لمستقبل واعد« شعار مجلس 
التعاون في معرض »إكسبو الدولي 2020م« بدبي

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

|| سيؤول − إذاعة وتلفزيون الخليج

 مشاركة مكتب األمانة الفني في منتدى 
سيؤول الدولي للممارسات الضارة )2018م(

تــرأس معالــي الدكتــور عبــد اللطيــف بن راشــد الزيانــي، األميــن العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، اجتماع اللجنة العليا لإلشــراف 
على مشــاركة مجلــس التعاون في معرض »إكســبو الدولي 2020م« 
بدبــي، والــذي عقــد فــي 9 يوليــو 2018م، بمقــر األمانــة العامــة فــي 

العاصمــة الســعودية الرياض.
وأكــد خالــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، المفــوض العــام لجنــاح مجلــس 
لجنــاح  والتحضيــر  اإلعــداد  مســتجدات  بحثــت  اللجنــة  أن  التعــاون، 
مجلــس التعــاون فــي معــرض »إكســبو الدولــي 2020م« بدبــي، كما 
حــول:  العامــة  األمانــة  قطاعــات  مــن  المقدمــة  التوصيــات  ناقشــت 
»اآلليــات والخطــوات المقترحــة« للمشــاركة في هذا الحــدث المهم، 
مضيًفــا أن األميــن العــام وجه أعضاء اللجنــة بضرورة االســتعداد التام 
لهــذه المشــاركة المهمــة، وتحديــد المضامين التــي ينبغــي إبرازها في 
هــذا المعــرض، بحيث تعكس المنجزات التي حققهــا مجلس التعاون، 
ــا االنتبــاه إلــى ضــرورة إســهام كافــة القطاعــات التابعــة لألمانــة  ـً الفت
التعــاون فــي جنــاح المجلــس واختيــار  العامــة ومؤسســات مجلــس 

أعضــاء اللجــان والفــرق العاملــة فــي الجناح.
وبهــذه المناســبة أكــد األميــن العــام علــى أهميــة مشــاركة مجلــس 

التعــاون فــي معــرض »إكســبو الدولــي 2020م« بدبــي، والتــي تأتــي 
تنفيــًذا لقــرار المجلس الــوزاري لمجلس التعاون، منوًهــا إلى أن الجناح 
ســوف يكــون منصــة مهمــة لتجســيد التضامــن والعمــل المشــترك 
بيــن دول المجلــس وإبــراز المكانــة الدوليــة التــي يتبوأهــا ضمــن أهــم 
المنظمــات الدوليــة، مشــيًرا إلــى تبنــي األمانــة العامــة شــعار »رؤيــة 
موحــدة .. لمســتقبل واعــد« لتعزيــز التعــاون مــن خــالل هــذا الحــدث 
المهــم وتبــادل الفرص واألفــكار حول: »مســتقبل اقتصــاد المعرفة« 
والتوجهــات العالميــة حــول ذلك، وُســبل تطوير وإنجاز خطــط التنمية 
واالســتدامة بما يتواءم مــع الخطط الوطنية الطمــوح لدول المجلس .
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|| مسقط – إذاعة وتلفزيون الخليج

أقيم في مسقط وشهد تكريم المتميزين
األمين العام لمجلس التعاون يحضر حفل تسليم 

المركز اإلحصائي شهادة )اآليزو( في أمن المعلومات

مجلــس  لــدول  اإلحصائــي  المركــز  تســلم 
أمــن  فــي   )27001 )اآليــزو  شــهادة  التعــاون 
المعلومــات، في حفــل أقيم بهذه المناســبة 
بمدينــة  المركــز  مقــر  فــي  ســبتمبر   6 يــوم 
معالــي  بحضــور  ُعمــان،  بســلطنة  مســقط 
الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، األميــن العام 

العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 
وأكــد المديــر العام للمركــز صابــر الحربي، أنه 
انطالًقــا مــن حــرص المركــز اإلحصائــي لدول 
مجلــس التعــاون علــى حمايــة مــا لديــه مــن 
بيانــات ومعلومــات إحصائيــة، عكــف المركــز 
خــالل الســنوات األربــع الماضية علــى اإلعداد 
الممارســات  أفضــل  لتطبيــق  والتحضيــر 
حمايــة  أجــل  مــن  عليهــا  المتعــارف  الدوليــة 
المعلومات من االســتخدام غيــر المصرح به، 
أو الكشــف عــن أي اســتخدام غير مشــروع أو 
تجــاوزات ممكــن أن تحدث، وتخفيــف الضرر 
فــي حالــة وقــوع أي حــادث أمنــي، وذلــك من 

خــالل تطبيــق سياســة أمــن المعلومــات. 
التــي  المعلومــات  أمــن  وأوضــح أن سياســة 
مــن  التقليــل  إلــى  تهــدف  المركــز  وضعهــا 
كافــة  وحمايــة  المعلومــات  أمــن  مخاطــر 
المعلومــات بشــكل مناســب والحفــاظ علــى 
وفــق  محميــة  آمنــة  بيئــة  وإيجــاد  ســريتها، 
ضوابــط محــددة، والقيــام بإجــراءات تقييــم 
هــذه  وتحليــل  المعلومــات  نظــم  مخاطــر 
المخاطــر وإدارتهــا بصــورة مســتمرة، وتعزيز 
أيًضــا. المعلومــات  بأمــن  الموظفيــن  وعــي 

لمواءمــة  حالًيــا  يعمــل  المركــز  أن  وأضــاف 
الشــاملة  الجــودة  مــع  يتوافــق  بمــا  إجراءاتــه 
أفضــل  مــع  الداخليــة  اإلجــراءات  ومقاربــة 
للحصــول  تمهيــًدا  الدوليــة  الممارســات 
علــى شــهادة »اآليــزو« فــي الجــودة )9001( 
خــالل عــام، مؤكــًدا أن هــذا التوجــه ُيعــدُّ جزًءا 
المســتمر  بالتحســين  المركــز  التــزام  مــن 
معالــي  نظــرة  مــع  وليتوافــق  إجراءاتــه،  فــي 
األميــن العــام وتوجيهاتــه بالعمل علــى التمّيز 

. سســي لمؤ ا
وقــال الحربــي: إن التطلــع نحــو الجــودة يعني 
التطلــع نحــو المســتقبل، ومن أجــل أن يبقى 

المركز متقدًما أصبح من الضرورة االســتعداد 
للمســتقبل إلحــداث مزيــد مــن التطــور فــي 
المجلــس،  دول  فــي  الرســمية  اإلحصــاءات 
بحيث تلبــي االحتياجــات اآلنية والمســتقبلية 
السياســات  وراســمي  القــرارات  لمتخــذي 
والمخططيــن والباحثين والمواطــن الخليجي 
والمهتميــن بشــكل عــام، معبــًرا عــن تقديــره 
لجهــود ومبــادرات العاملين فــي المركز الذين 

تميــزوا بــروح الفريــق الواحد.
بعــد ذلك قــام المهندس محمــد أمين الزمام 
المديــر اإلقليمي لضمان الجودة ومدير مكتب 
شــركة »تووف ســوود« )Tuv-Sud( في دبي 
بتســليم مدير عام المركز اإلحصائي شــهادة 

)اآليزو 27001( فــي أمن المعلومات.
وأعــرب األميــن العــام لمجلــس التعــاون عــن 
تبديــه  لمــا  ُعمــان  ســلطنة  لحكومــة  تقديــره 
مــن حــرص واهتمــام بالغيــن لتعزيــز جهــود 
الترابــط والتكامــل الخليجــي، ومــا تقدمه من 
دعــم ورعايــة كبيــرة للهيئــات الخليجيــة التــي 

تعمــل تحــت مظلــة مجلــس التعــاون وتتخذ 
من مســقط مقــًرا لها، منوًها إلــى أن حصول 
إحــدى الهيئــات التابعة لمجلــس التعاون على 
هــذه الشــهادة الدوليــة الرفيعــة يؤكد ســالمة 
النهــج اإلســتراتيجي المتطــور الــذي اختطتــه 
يعكــس  كمــا  المركــز،  فــي  التنفيذيــة  اإلدارة 
الجهــود  ــا  ـً مثمن لمنســوبيه،  الرفيــع  األداء 
الحثيثــة والملموســة التــي يقــوم بهــا المركز 
تطويــر  فــي  لإلســهام  واقتــدار  كفــاءة  بــكل 
دول  فــي  اإلحصائــي  بالعمــل  واالرتقــاء  األداء 
مجلــس التعــاون، وتعزيــز التعاون المشــترك 
المختصــة باإلحصــاء فــي دول  بيــن األجهــزة 
المجلــس، والتأكد من الحفاظ على اســتدامة 

وأمنهــا. وســالمتها  المعلومــات 
وقــد تخلــل الحفــل توزيــع شــهادات تقديريــة 
وعــرض مرئــي اشــتمل علــى نبــذة مختصــرة 
عــن الثورة الصناعية الرابعة وانعكاســاتها على 
العمــل اإلحصائــي، واتخــاذ القــرارات المبنيــة 

البراهيــن اإلحصائية. علــى 
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أكــد الدكتــور عبــد العزيــز بــن حمد العويشــق، 
األميــن العام المســاعد للشــؤون السياســية 
العامــة  باألمانــة  المفاوضــات  وشــؤون 
لمجلــس التعاون، أن أبعاد الشــراكة اإلماراتية 
الســعودية وأهدافهــا والفوائــد المتوخاة منها 

تعــزز مســيرة العمــل الخليجــي المشــترك.
جــاء ذلــك فــي محاضــرة بعنــوان: »اإلمــارات 
نظمهــا  إســتراتيجية«  شــراكة  والســعودية 
والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز 
اإلســتراتيجية فــي 2018/8/8م، بأبــو ظبي، 
والباحثيــن. المختصيــن  عــدد مــن  وحضرهــا 
وأشــار العويشــق إلى آفاق التعاون السياسي 
واألمني والعســكري ودور البلدين في الحفاظ 
والدولــي،  والعربــي  الخليجــي  األمــن  علــى 
وتحقيــق مزيد من الرفــاه لمواطنيها، موضًحا 
أن هذه الشــراكة تتســق مع أهداف المجلس 
التــي ســبق إقرارهــا بشــأن تشــجيع  وآلياتــه 

الــدول األعضــاء على اتخــاذ خطــوات تكاملية 
لتســريع العمل الخليجي المشترك، وتتوافق 
مع النظام األساســي للمجلــس واالتفاقيات 

المبرمــة في إطــار المجلس.
كمــا ســلط األميــن العــام المســاعد الضوء 

للبلديــن،  االقتصاديــة  المؤشــرات  علــى 
وكيفيــة  المنطقــة  تواجــه  التــي  والتحديــات 
فــي  المتميــزة  الشــراكة  هــذه  مســاهمة 
الخليجــي  العمــل  إطــار  فــي  مواجهتهــا 

المشــترك. والعربــي 

|| أبو ظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

ضمن محاضرة لـ د. العويشق في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية

األمانة العامة لمجلس التعاون تستعرض دور الشراكة 
اإلماراتية السعودية في دعم العمل الخليجي المشترك

نيابة عــن معالي األمين العام لمجلــس التعاون وقع المهندس 
عبــد العزيــز بــن محمــد الناصــر، المديــر العــام لــإلدارة العامــة 
للمعلومــات والتخطيــط باألمانــة العامة للمجلــس، والدكتور 
جــالل بــن فريد المهتــدي، مدير مركــز التمّيز ألمــن المعلومات 
فــي جامعــة الملــك ســعود، مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون 
المشــترك فــي مجــال أمــن المعلومــات، وذلــك بمقــر األمانة 

العامــة لمجلــس التعــاون فــي 11 ســبتمبر 2018م.
وأكــد الجانبــان علــى الرغبة المشــتركة في تطويــر العالقة ومدِّ 
جســور التعــاون بيــن الجانبيــن في مجــاالت العمل المشــترك 
والتــي تتمثل فــي الجوانب التدريبيــة والتأهيلية واالستشــارية 

والتوعويــة في مجــال أمــن المعلومات.
بيــن  التفاهــم  الناصــر أن توقيــع مذكــرة  المهنــدس  وأوضــح 
األمانــة العامــة ومركــز التمّيــز يعكس رغبــة الجانبين فــي تعزيز 
وتنميــة عالقاتهمــا فــي مختلف المجــاالت بما يحقــق مصالح 
الجانبيــن، مؤكــًدا حــرص األمانــة العامــة علــى تطويــر التعاون 

بينهمــا فــي مختلــف المجاالت.

رغبة في تطوير العالقة بين الجانبين في مجاالت العمل المشترك
مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون وجامعة الملك 

سعود في مجال أمن المعلومات
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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الشبكة  مكتب  مدير  يلتقي  الزياني  د. 
العالي  التعليم  جودة  لضمان  الخليجية 

بدول المجلس.

الشرطة  جهاز  مقر  يــزور  العام  األمين 
الخليجية في أبو ظبي.

د. الزياني يلتقي مدير عام المكتب 
التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول 

المجلس.

األمين العام يلتقي مدير عام مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي المشترك.

المكتب  عام  مدير  يستقبل  الزياني  د. 
الــعــمــل  وزراء  لــمــجــلــس  ــفــيــذي  ــن ــت ال

والشؤون االجتماعية.

تناقش  العامة  باألمانة  المالية  اللجنة 
القوات  بين  والتكامل  التعاون  جوانب 

المسلحة في دول المجلس.

يلتقي  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
قائد قوات درع الجزيرة المشتركة.

األمانة العامة لمجلس التعاون تناقش 
التعاون المشترك مع االتحاد األوروبي.

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس
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23
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28
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م
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مع  اجتماًعا  تعقد  التعاون  مجلس  ترويكا 
السياسية  للشؤون  السامية  المفوضية 

واألمنية لاتحاد األوروبي.

االجتماع الرابع والعشرون للجنة السوق 
الخليجية المشتركة.

المسلحة  القوات  أركــان  رؤســاء  اجتماع 
ــة  ــي األردن والمملكة  المجلس  بـــدول 
العربية  مصر  وجــمــهــوريــة  الهاشمية 

والواليات المتحدة األمريكية.

األمانة العامة تطلق مشروع الحصول على 
شهادة اآليزو في مجال إدارة الجودة.

اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان 
القوات المسلحة بدول المجلس.

تطورات  أبــرز  تناقش  العامة  األمــانــة 
المملكة  مــع  اإلستراتيجية  الــشــراكــة 

المتحدة.

يجتمع  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
بالمبعوث الدولي إلى اليمن.

مؤتمر  فــي  يــشــارك  الــتــعــاون  مجلس 
بحمهورية  ــي  ــدول ال االخــتــراع  ــراءات  ــ ب

الصين.
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أنشطة الجهاز

بمشاركة )22( إعالميا وإعالمية

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يقيم دورة 
»مهارات الحوار اإلعالمي«

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج 

أقــام جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج بالتعاون مع مركــز الملك عبد العزيــز للحوار الوطنــي دورة تدريبية تحت عنــوان: »مهارات الحــوار اإلعالمي«، 
وذلــك بالمقــر الدائم للجهــاز بالحي الدبلوماســي في الرياض، خــالل الفترة مــن 10 − 11 يوليو 2018م.

ــا وإعالميــة من عــدة جهات، هــي: جهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، واألمانــة العامة لمجلــس التعاون لــدول الخريج  شــارك فــي الــدورة )22( إعالميًّ
العربيــة، وهيئــة وكالــة األنبــاء الســعودية، وصحيفــة ســبق اإللكترونية، وملتقــى إعالمييــن، وقدم الــدورة المدرب ماجــد بن جعفــر الغامدي.
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الحــوار  مفاهيــم  علــى  الــدورة  وركــزت 
اإلعالمي من حيث أنواعه، وأسســه وأســاليبه 
اإليجابيــة،  المحــاور  وســمات  المختلفــة، 
والســلبيات التــي يجــب تجنبهــا، كمــا تناولت 
عبر نماذج تطبيقيــة نفذها المتدربون مهارات 
اإلعالميــة  الحــوارات  وتنفيــذ  وتقديــم  إعــداد 
مــن عــدة جوانــب فــي التفاعــل اللفظــي وغير 
اللفظــي، كلغة الجســد والتواصــل البصري، 
وأســاليب بــدء الحــوارات اإلعالميــة وغلقهــا.
واختتمــت الــدورة بحضــور الدكتــور عبــد اللــه 
الفــوزان، عضــو مجلــس الشــورى أميــن عام 
الوطنــي،  للحــوار  العزيــز  عبــد  الملــك  مركــز 
ومديــر عــام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، 
مجــري بــن مبــارك القحطانــي، الــذي ناقــش 
التدريبيــة،  الــدورة  محتــوى  حــول  المتدربيــن 
ــا أن تكــون إضافــة جديــدة لمهاراتهــم،  متمنيًّ
مؤكــًدا أن المجــال اإلعالمــي فــي الســعودية 
والخليــج طاقة تنموية مهمــة يجب أن تواكب 
الكفــاءات  وأن  )2030م(،  رؤيــة  تطلعــات 
التــي  القادمــة  المرحلــة  وقــود  هــي  الشــابة 
ســتدمج اإلعــالم التقليــدي باإلعــالم الجديــد 

لصناعــة نمــوذج إعالمــي متكامــل.
وتحــّدث الدكتــور الفــوزان فــي كلمــة ألقاهــا 
جهــاز  ودور  اإلعالميــة،  الرســالة  أهميــة  عــن 
مــن  ذلــك  فــي  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة 
والبرامــج  القائمــة،  العمــل  شــراكات  خــالل 
والــدورات التدريبيــة التــي تعــزز قيــم اإلعالم 
لتدفــع بالمجتمعــات نحــو التقــدم المأمــول، 
اإلعالمــي،  الحقــل  فــي  تجربتــه  مســتعرًضا 
بقصــص  والمتدربــات  المتدربيــن  محفــًزا 

ملهمــة. إبداعيــة 
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متابعات

ضمن خطة تطوير البنية التحتية لوزارة اإلعالم الكويتية

الجبري يفتتح استوديو السالمية الجديد 
على مساحة )600( متر

افتتــح وزيــر اإلعــالم وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب فــي دولــة الكويت 
محمــد ناصــر الجبــري، فــي 9 ســبتمبر اســتوديو الســالمية الجديــد، 
وذلــك على مســاحة تبلغ )600( متر مربع، باإلضافــة إلى غرفة التحكم 

لرئيسية.  ا
وأكــد وزير اإلعالم أن ســتديو الســالمية الجديد ُيعدُّ ركيزة أساســية في 
عمليــة تطويــر وتحديــث المنظومــة اإلعالميــة فــي الــوزارة، مــن خالل 
إضافــة أحــدث أجهــزة البث عاليــة الجــودة؛ لمواكبــة التطور المتســارع 
فــي مجــال اإلعــالم، مضيًفا أن اســتوديو الســالمية ُيعدُّ مشــروًعا رائًدا 
يأتــي فــي إطار خطــة تحديــث وتطويــر البنيــة التحتية األساســية خارج 
مبنــى الــوزارة الرئيســي، والتــي تنعكــس علــى زيــادة اإلنتــاج البرامجي 

ســواء كانــت برامج مباشــرة أو تســجيلية.

وأوضــح الجبــري أن االســتوديو الجديــد مــن االســتوديوهات الحيويــة 
والمهمــة، نظــًرا لما يحتويه من أحدث أجهزة البثِّ واالســتقبال واإلنتاج 
اإلعالمــي، مشــيًدا بالطاقــات الوطنية العاملــة واإلنجازات المشــهودة 
ــا االنتباه إلى أن  ـً التــي أحدثــت نقالت متعددة في اإلعــالم الكويتي، الفت
البرامــج التدريبية واكتســاب الخبــرات في حركة مســتمرة وفق خطط 

طمــوح وضعــت لديمومة النهــوض بمنظومة اإلعــالم المحلي.
مــن جانبــه، قال وكيــل وزارة اإلعــالم في دولــة الكويت طــارق المزرم: 
إن الــوزارة ماضيــة فــي تدشــين مزيــد مــن مشــاريع التطويــر بأحــدث 
التقنيــات العالميــة، حيــث ســيتم افتتــاح مزيد مــن المشــاريع الحيوية 

اإلعالميــة، مــن بينهــا اســتوديو األخبــار خــالل الشــهر المقبل. 

|| الكويت − إذاعة وتلفزيون الخليج
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بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  ســمو  دعــا 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلى 
حاكــم  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
حجــم  إدراك  إلــى  الصحافييــن  الشــارقة، 
بهــا  ينطقــون  أو  يكتبونهــا  التــي  الكلمــة 
علــم  الصحافــة  أن  مؤكــًدا  وأهميتهــا، 
وحرفنــة ومعرفة ومهــارة، وعلى الصحافي 
ا في التلفزيون أو  ـً ــا أو متحدثـ ـً سواء كان كاتب
اإلذاعــة، أن يدرك حجــم الكلمة التي يكتبها 
أو ينطــق بها وأهميتها، لكونها أســاس كل 

. ين تكو
لقائــه  فــي كلمــة لســموه، خــالل  ذلــك  جــاء 
بالمشــاركين في ملتقى قادة اإلعــالم العربي 
فــي دورتــه الخامســة، والتــي ُعقــدت فــي 27 
نــادي  فعالياتهــا  ونظــم  ٢٠١٨م،  ســبتمبر 
الشــارقة للصحافــة التابــع للمكتــب اإلعالمي 
الشــيخ  بحضــور  وذلــك  الشــارقة،  لحكومــة 
ســلطان بــن أحمد القاســمي رئيــس مجلس 
الشــارقة لإلعالم، فــي مركز الشــارقة لعلوم 

الفضــاء والفلــك.

قائــاًل:  الشــارقة  حاكــم  ســمو  وأضــاف 
اإلعــالم  أن مهنــة  ونقــر،  نعتــرف  أن  “يجــب 
كســائر المهــن، تحتاج إلــى العلــم والمعرفة، 
وليســت شطارة، فكثير تشــطر فوقع، وزيف 
فانكشــف«، مؤكــًدا أهميــة إعــداد اإلعالميين 
بواجبهــم  ليقومــوا  وتدريبهــم،  وتأهيلهــم 

اإلعالميــة. ورســالتهم 
وشــدد ســموه على أهميــة الكلمــة وخطرها 
وأن  والــدول،  المجتمعــات  فــي  وتأثيرهــا 
نشــوب  فــي  تتســبب  وقــد  أمانــة،  الكلمــة 
االنتبــاه  ســموه  ولفــت  وصراعــات،  حــروب 
إلــى أن الوقــت الحالــي أصبح من الســهل فيه 
كشــف الزيــف والتالعــب باأللفــاظ، فالعيــون 
واعيــة، والخبر يجول أكثر مــن محطة إعالمية.
وأوضــح ســمو حاكــم الشــارقة أنــه يجــب أن 
وأن  المســؤولية،  بحــسِّ  الصحافــي  يتمتــع 
يكــون نقــي الســريرة، ونظيف النيــة، يبني وال 
يهــدم، ويوفــق وال يفــرق، كمــا نــوه ســموه 
إلــى أهميــة دور المترجــم كونــه ينقل رســالة 
بيــن لغتيــن مختلفتيــن، متســائاًل هــل الكالم 

أو  الحقائــق  قلــب  تــمَّ  أم  صحيــح  المنقــول 
جهل فــي معنى كلمة قد تعطــي معان أخرى 

وقــد تفهــم خطأ؟
أراد  ــن  مـَ نوصــي  »نحــن  ســموه:  وأضــاف 
ــا البــد مــن أن يــدرس، وأاّل  ًـّ أن يكــون صحافي
يجمــع كالمــه مــن الشــارع، ألن كالم الشــارع 
ويمكــن  يضــر،  أن  يمكــن  ــا،  مخلوطـً يكــون 
فــي مؤسســات متخصصــة  لكــن  ينفــع،  أن 
فــي األبحــاث، نعــود لهــذه المؤسســات، إذا 
كــذا  يخــصُّ  موضــوع  فــي  تتكلــم  أن  أردت 
وكــذا، فعد للمؤسســات هي التــي تعطيك، 
إلــى  للوثائــق،  عــد  للصحافــي  نقــول  فنحــن 
عــن  تتكلــم  أن  تريــد  البحــوث،  إلــى  المراكــز 
ـــا،  موضــوع مثاًل: فــي أي بلد، فال ترمي جزافـً
فــإن عليــك دراســة هــذا الموضــوع، هنــاك 
أن  أراد  ــن  مـَ فوصيتــي  االختصــاص،  أهــل 
متعلًمــا،  أواًل  يكــون  أن  المجــال،  هــذا  يأخــذ 
ــا مع نفســه، وتكــون كلمته  ـً وفاهًمــا، وصادقـ
صادقة، وتكــون مرجعيته لمؤسســات تمّده 

وبالعطــاء”. بالمعلومــات 

خالل استقباله المشاركين في ملتقى قادة اإلعالم العربي

حاكم الشارقة يدعو الصحافيين للتسلح 
بالعلم والمعرفة ويحثهم على التثبت

|| الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج
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متابعات

أقيم على مدى يومين بالتعاون مع المكتب اإلعالمي بإمارة الشارقة
ملتقى قادة اإلعالم العربي الخامس يرسخ مكافحة 

اإلعالم المروج لإلرهاب والكراهية
|| الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج

أكــد الشــيخ ســلطان بــن أحمــد القاســمي، رئيــس مجلــس الشــارقة لإلعــام، حرص الشــارقة علــى تعزيــز التعــاون اإلعامي 
العربــي، ودعــم برامــج تطويره وترســيخ مكانته الدوليــة، داعًيا إلى إيجــاد بيئة داعمة لإلبــداع والتطوير اإلعامي على مســتوى 

المنطقــة العربية.

 جــاء ذلــك خــالل فعاليــات »ملتقــى قــادة اإلعــالم العربــي« فــي 
دورتــه الخامســة، والــذي تــمَّ تنظيمــه يومــي 26 و27 ســبتمبر 
وهيئــة  الشــارقة  إلمــارة  اإلعالمــي  المكتــب  بيــن  بالتعــاون  2018م، 
الملتقــى اإلعالمــي العربــي، وبمشــاركة األميــن العام المســاعد رئيس 
قطــاع اإلعــالم واالتصال في جامعة الــدول العربية الســفير الدكتور بدر 
الديــن العاللــي، ومديــر عــام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج مجــري بن 
مبــارك القحطانــي، واألميــن العــام للملتقــى اإلعالمي العربــي ماضي 
الخميــس، باإلضافــة إلــى عــدد من قــادة اإلعــالم فــي الوطــن العربي.

وأعرب الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي، عن بالغ الشــكر والعرفان 
لصاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد القاســمي، عضو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، علــى دعمــه المتواصــل للقطــاع 

وتنميــة  اإلنســان  بنــاء  فــي  اإلعــالم  بــدور  ســموه  لقناعــة  اإلعالمــي، 
المجتمعــات.

 ودعا الشــيخ ســلطان بن أحمــد القاســمي، إلى ترجمــة توصيات قادة 
اإلعــالم العربــي خــالل الملتقــى إلــى برامــج عمــل فوريــة تســتهدف 
النهــوض بالقطاع اإلعالمي وتتصدى لتحدياته، مؤكًدا حرص الشــارقة 

علــى تقديــم كل الدعــم لتنفيــذ التوصيات.
مــن جانبــه، أكــد الســفير الدكتــور بــدر الديــن العاللــي أهميــة ملتقــى 
قــادة اإلعــالم العربــي، والــذي يشــكل جســًرا للتواصــل بيــن مختلــف 
المؤسســات اإلعالميــة العربيــة، مشــيًرا إلــى أن جامعــة الــدول العربية 
احتضنــت الملتقــى فــي دورتين ســابقتين، دعًمــا منها لكل ما ُيســهم 
في إثــراء العمل العربي المشــترك ودعــم االتحادات والهيئــات الجادة، 

ج
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وأوضح أن الجامعة تســعى إلى تنســيق الجهود العربيــة، مؤكًدا أهمية 
معالجــة القضايــا المتصلــة بواقع اإلعــالم العربي وتــدارس المتغيرات 

ومواكبــة تكنولوجيــا اإلعــالم الجديد.
بــدوره أكــد األميــن العــام للملتقى اإلعالمــي العربي ماضــي الخميس، 
أن طروحــات الملتقى ســيتم تحويلها إلى توصيــات عملية يتم رفعها 
إلــى الجهــات المعنيــة لالسترشــاد بهــا وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، 
داعًيــا إلى تنمية المؤسســات اإلعالمية، وتعزيز المســؤولية االجتماعية 

لــدى الصحافيين.
وناقــش الملتقــى، بحضور نحــو )117( شــخصية من أبــرز الصحفيين 
واإلعالمييــن وكبــار المســؤولين فــي قطــاع الصحافــة واإلعــالم فــي 
الــدول العربيــة، العديــد من قضايا اإلعــالم العربي وواقعه ومســتقبله.

 وقد صدر عن الملتقى عدد من التوصيات، من بينها:
دعــوة الحكومــات لتوفيــر بيئة داعمــة لحرية اإلعــالم، وضمان حرية  - 1

الحريــة  بيــن  التــوازن  التأكيــد علــى  الحصــول علــى المعلومــات، مــع 
الشــخصية ومتطلبــات األمــن القومــي.

إدانة وســائل اإلعالم المروجة لخطاب اإلرهــاب والكراهية، وضرورة  - 2
مكافحة اإلرهاب على المســتويات الفكرية والثقافية والمعرفية.

التأكيــد علــى ضــرورة رفــع كفــاءة الصحفييــن واإلعالمييــن ودعــوة  - 3
المؤسســات اإلعالميــة لتخصيص بند فــي موازنتها لتدريــب عناصرها 

البشرية.
األخــذ بــأدوات اإلعــالم الجديــد ومــا بعــد اإلعــالم الجديــد وصحافة  - 4

المعرفــة  لخدمــة  الحديثــة  واألدوات  الوســائل  وتطويــع  المواطــن، 
والتثقيــف.

دعــوة المجتمــع لتبنــي النمــوذج اإلعالمي الملتــزم بالقيــم المهنية  - 5
واألخالقيــة ودعمه، ومقاطعــة الداعين للكراهيــة والعنصرية والطائفية 

ومنتهكــي الخصوصية.
فــي  - 6 العربــي  للشــباب  والتأهيــل  التدريــب  بعمليــات  االهتمــام 

اإللكترونيــة. والتطبيقــات  الحديثــة  والتقنيــات  التكنولوجيــا  مجــاالت 
ضــرورة تطوير برامج كليات اإلعالم ومطابقتهــا للمقاييس الدولية  - 7

في التدريــب اإلعالمي، مع االهتمام بمناهــج التربية اإلعالمية.
أهمية تدريب وتأهيل مديري المؤسسات اإلعالمية. - 8
تطوير التشــريعات والقوانين العربية لتواكــب تطور صناعة اإلعالم  - 9

والبــّث الرقمي عبر اإلنترنــت والتطبيقات اإللكترونية.
علــى  - 10 بالعمــل  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  اهتمــام  ضــرورة 

اســتثمار تكنولوجيــا االتصــال فــي غــرس الفكــر اإليجابــي وتعزيــز قيم 
األمــن الفكــري.

وضــع سياســات تحــّد مــن الفوضــى اإلعالنيــة فــي الفضائيــات  - 11
العربيــة.

تفعيــل دور اتحــادات ونقابــات اإلعــالم العربية للحّد من ســيطرة  - 12
رأس المــال علــى المنتــج اإلعالمي.

دعــم التعــاون بين المؤسســات اإلعالميــة العربية التــي تعمل في  - 13
مجاالت متشــابهة.

إيجاد آلية للعمل بالتوصيات الخارجة عن الملتقى.  - 14
ومــن الجديــر بالذكــر أن الملتقــى تضمن ثالث جلســات، كانــت األولى 
عــن: »واقــع اإلعــالم العربــي والمســتقبل المأمــول«، حيــث ناقشــت 
مســارات التنميــة فــي المؤسســات اإلعالميــة، وقــدرات اإلعالمييــن، 
ودور المؤسســات فــي تطويــر صناعة اإلعــالم، باإلضافة للمســؤولية 

االجتماعيــة للمؤسســات اإلعالميــة. 
أمــا الجلســة الثانيــة، فجــاءت تحــت عنــوان: »التطــورات الحديثــة في 
اإلعــالم والمتغيــرات المهنيــة«، وركــزت علــى دور اإلعــالم العربي في 
مواجهــة تحديــات المرحلــة، مع تســليط الضــوء على المتغيــرات التي 

طــرأت علــى األدوات اإلعالميــة في ظــل ثــورة التكنولوجيا.
وفــي جلســة عصــف ذهنــي، جــاءت الجلســة الثالثــة، حيــث ناقــش 
الحضــور تأثيــر اإلعــالم وأهدافــه وكيفيــة تحقيــق مزيــد مــن التطــور. 
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في المناسبة التقنية األضخم .. السعودية تفوز وتدخل موسوعة )غينيس(

هاكاثون الحج .. شرف المساهمة يسبق 
شغف المنافسة

|| جدة – هيثم السيد

من مزيج كلمتي »هاك« التي تدل على البرمجة االستكشــافية، و«الماراثون« وهو الســباق الشــهير ذي المشــاركة الواســعة 
والنفــس الطويــل، جــاءت تســمية »هاكاثــون الحــج« وهــي الفعالية التقنيــة العالميــة التي أقيمت فــي جدة خــال الفترة من 
29 يوليــو إلــى 4 أغســطس 2018م، بهــدف إتاحــة التنافــس بين عدد كبير مــن المبرمجيــن والمطورين القتــراح تطبيقات تخدم 

ضيــوف الرحمن.
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إثراء تجربة الحج
هــذه  عــن  لإلعــالن  األولــى  اللحظــات  منــذ 
المســابقة التــي نظمهــا »االتحــاد الســعودي 
لألمــن الســيبراني والبرمجــة والدرونــز« أبدى 
مختلــف  مــن  ومطــورة  مطــور  ألــف   )18(
فــي  المشــاركة  فــي  رغبتهــم  العالــم  أنحــاء 
واألكبــر  نوعــه  مــن  األول  ُيعــدُّ  الــذي  الحــدث 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، وقــد حظــي 
بتفاعــل جماهيــري كبيــر واكــب فكرتــه التــي 
تهدف إلــى توظيف العقــول المبدعة لتحقيق 
نقــالت نوعيــة ومبتكرة فــي مجال اســتخدام 

ككل. الحــج  تجربــة  إلثــراء  التكنولوجيــا 
مناخ ابتكاري محفز

جمــع  ابتــكاري  منــاخ  فــي  المنافســة  بــدأت 
)3000( مطــور في )717( فريًقا يمثلون )51( 
دولة، وضعــوا جميعهم أجهزتهــم المحمولة 
أمامهــم وانخرطــوا فــي عملية عصــف ذهني 
الــورش المصاحبــة  كبيــرة ترافقهــا عشــرات 
واالجتماعات والشــروحات من أجــل الوصول 

إلــى فكرة قــادرة علــى الفوز.  
لــم يكــن األمر يتطلــب المهــارة التقنية فقط، 
بــل احتاج كذلك إلى ســرعة اتخــاذ القرار حول 
تحديــد شــكل التطبيــق الــذي يفتــرض بــه أال 
يخــرج عــن مجــاالت محــددة، هــي: »األغذيــة 
والحلــول  العامــة،  والصحــة  والمشــروبات، 
الحشــود،  وإدارة  والمواصــالت،  الماليــة، 
والتحكــم في حركــة المرور، وترتيبات الســفر 
والمخلفــات،  النفايــات  وإدارة  واإلقامــة، 

التواصــل«. وحلــول  واإلســكان، 
مكتسبات الخبرة والتعّلم

بيــن  المنافســة  احتــدام  مــن  الرغــم  علــى 
العقــول الشــابة فــي الهاكاثــون علــى جوائــز 

تفوق المليوني ريال ســعودي، ســادت ثقافة 
مشــتركة بــأن الجميــع قد جــاء للتعّلــم، وهذا 
مــا أكــده كثيــر مــن المبرمجيــن الذيــن اعتبروا 
المشــاركة فــي حــدِّ ذاتهــا منجًزا يســجل لهم 
علــى الصعيــد العلمــي والمعرفــي، فضاًل عن 
كونه شــرف محاولــة لخدمة ضيــوف الرحمن 

فــي ركــن إســالمي عظيم.
العالميــة  »غوغــل«  شــركة  قدمــت  وفيمــا 
الشــهيرة ورش عمــل تعليميــة وتدريبية لعدد 
مــن المشــاركين والمهتميــن بالبرمجــة طيلة 
مــن  عــدد  كان  الفعاليــة،  هــذه  انعقــاد  فتــرة 
المطوريــن الســعوديين والعــرب فــي لقاءات 
عــدة مــن نظرائهم مــن مختلف أنحــاء العالم 
تــمَّ خاللها تبــادل الخبــرات حول مســتجدات 

البرمجــة.
وإشـــادة  »جينيس«  موسوعة 

عالمية
اإلثــراء المعرفــي للهاكاثــون لــم يتوقــف عنــد 
ا  هــذا الحد، فقد شــهد الحــدث برنامًجــا ثقافيًّ
ــا اســتثمر فرصة وجــود عدد مــن كبار  مصاحبًّ
ا،  التقنييــن وأصحاب المشــاريع الناجحة عالميًّ
والذيــن أشــادوا بتبنــي المملكــة لهــذا الحدث 
كجــزء من بنائهــا لواقــع جديد على المســتوى 

التقنــي وفًقا لرؤيــة )2030م(.
»جيمــي  )ويكيبيديــا(  مؤســس  تحــدث  وقــد 
ويلــز« عــن ارتبــاط النجاح باإلبــداع، مؤكــًدا أن 
الفشــل كان جــزًءا مــن انطــالق عــدة مشــاريع 
مميــزة الحًقــا فــي وادي الســليكون بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة، فــي حيــن أكــد »ســتيف 
وزنيــاك« الشــريك المؤســس فــي )أبــل( أن 
التحفيــز يمكنه صناعــة منتج يغّير حياة البشــر 

ويوفــر لهــم حيــاة أفضل.

فــي جانــب آخــر، دخلــت المملكــة موســوعة 
بوابــة  مــن  القياســية  لألرقــام  »جينيــس« 
»هاكاثــون الحــج«، بعــد أن حقــق أكبــر رقــم 
قياســي في العالــم، بأعداد المشــاركين، التي 
ــا بذلك  ـً وصلت إلــى )2950( مطــورًا، متفوقـ
علــى »هاكاثون الهنــد« الذي ســجل )2577( 

مشــارًكا فــي عــام 2012م.
ــاز  ــ ــج ــ لـــحـــظـــات الـــحـــســـم واإلن

السعودي
مــع اقتــراب العــد التنازلــي النتهاء المســابقة، 
وبعــد أن قــدم كل فريــق عرضــه النهائي، كان 
الجميــع في مركز جــدة للمنتديات والفعاليات 
فــي حالــة مــن الترقــب لتعــّرف الفائــز بجائزة 
المليــون ريــال، وهــي اللحظــة التــي ســرعان 
ما كشــفت عــن الخبــر األســعد علــى اإلطالق 
تــمَّ إعالنهــن  لخمــس مطــورات ســعوديات 
خــالل  مــن  بالمســابقة،  كفائــزات  ا  رســميًّ
مشــروعهن المســمى )ترجمان( والذي يقوم 
علــى الترجمــة الفوريــة لعــدد مــن اإلشــارات 
واللوحــات اإلرشــادية في مكة والمشــاعر من 

دون الحاجــة إلــى إنترنــت.
يتفوقون  ــعــرب  ال ــمــطــورون  ال
في  العالميين  نظرائهم  على 

»الهاكاثون«
عرفــت مســابقة »هاكاثــون الحــج« جــوالت 
مــن المنافســة حاميــة الوطيــس بيــن العقول 
واألفــكار التــي كانــت تســابق الوقــت من أجل 
ابتــكار الفكــرة القادرة على تجــاوز كل العقبات 
لجنــة  أمــام  إقناًعــا  الطــرق  بأكثــر  وتقديمهــا 
التحكيــم المكونــة مــن )8( حــكام مــن أكبــر 

الخبــراء العالمييــن فــي التقنيــة.
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الفائزات بصوت واحد: الحمد هلل على أن شرفنا بخدمة ضيوفه

فريق )ترجمان( إلذاعة وتلفزيون الخليج: في هذه 
اللحظة تحديدا شعرنا بأننا سنفوز!

فــي حديــث خــاص عــن هــذا اإلنجــاز، عّبر فريــق )ترجمــان( عــن ســعادة بالغــة بمــا تحقق له 
مــن إنجــاز فــي حــدث بهــذه األهميــة، وهو مــا ُيعــدُّ نقطــة تحــول كبيــرة وانطالقة أكبــر لكل 
عضــوات الفريق، الالتي شــاركن بعض أجواء المســابقة التي وصفنها بالحلــم، بدًءا من قرار 
المشــاركة وحتــى الوقفــة على المســرح ممســكات بالعلــم الســعودي ومحتفــالت باإلنجاز 

العالمي.
مــا االنطبــاع األول الذي تشــكل لديكــم عند دخول المســابقة؟ هل كان أمــل الفوز حاضًرا  - 1

منــذ الوهلة األولى؟
دخولنــا للهاكاثــون كان كفريــق مكون من خمســة أعضــاء، وكل آمالنا أن نفــوز بالمركز األول، 
إال أن صعوبــة الموقــف كانــت تتمثــل في القيــام بالعمــل والبرمجة خالل يوميــن فقط، كان 
هــذا مجهــًدا ومتعًبا، فضاًل عن التوتــر والقلق الناتج عن العدد الصادم من الفرق المشــاركة، 
ولكــن في نهاية األمر فــازت آمالنا التي دخلنا بها الهاكاثون وانتصــرت على مخاوفنا وقلقنا.  

ما النقاط التي قررتم أن تميز مشروعكم بحيث يتغلب على عشرات المنافسين؟ - 2
التصميــم، اإلبــداع، البســاطة، واألثــر كانــت أهم معاييــر الفوز فــي »هاكاثون الحــج«، وقد 
حرصنــا علــى أن تكــون الفكــرة جامعــة لهــذه المعاييــر، وللــه الحمــد كانــت مــن ركائــز فوزنــا 
وحصولنــا علــى المركــز األول، وال نخفيكــم – أيًضــا – كان من أهــم أهدافنا أن تكــون الفكرة 
خادمــة للحــاج نفســه ويبقــى أثرهــا عليــه، فوفقنــا بفضــل من اللــه، والحمــد لله أن شــرفنا 

ضيوفه. لخدمــة 
هــل كان »ترجمــان« هــو الفكرة الوحيــدة مبدئًيا لديكــم، أم تمَّ تفضيله علــى مقترحات  - 3

أخــرى؟ وهــل باإلمكان تقديــم لمحة عنها؟
»ترجمــان« كان فكــرة من العديــد من األفكار التي تمَّ طرحها ومناقشــتها، مــن ضمنها أفكار 
لتقليــص النفايــات، وأخرى إليجاد مفقودات الحجــاج، وتمَّ تفضيل »ترجمــان لتوافر« كافة 

النقاط المطلوبــة وعناصر الفوز.
متى شعرتم تحديًدا بأن الفوز بات في المتناول؟ وكيف كانت تجربة اإلعالن عنه؟ - 4

الفــوز الحقيقــي لنــا هــو مجــرد المشــاركة بفكرتنــا فــي »هاكاثــون الحــج« للتســهيل علــى 
الحجيــج حجهــم، أمــا الشــعور بقربنا مــن الفوز بالمســابقة فقــد كان مــع اإلعالن عــن تأهلنا 
ضمــن المشــاريع العشــرة المرشــحة الفائــزة، هنــا شــعرنا باقتــراب اإلنجــاز، وبــأن التطبيق 

ســيتم تطبيقــه علــى أرض الواقــع.
تجربة اإلعالن عن الفائزين كانت مثل الحلم الجميل، لطالما حلمنا بالمســاهمة والمشــاركة 

فــي خدمــه ضيوف بيت الله الحرام، والحمــد لله تحقق حلمنا.
مــا مســتقبل »ترجمــان«؟ ومــا القطاعــات المســتقبلية التــي تفكــرون فــي تطويرهــا  - 5

التقنيــة؟ باســتخدام 
»ترجمــان« – بــإذن الله – ســيتم برمجته بشــكل كامل، وســيكون على أجهــزة جميع الحجاج 
الوافديــن مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وغيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة، بحيــث 
ســيكون هــو األداة التــي تقــوم على ترجمــة اللوحات اإلرشــادية حتى يســهل علــى ضيوف 
الرحمــن إكمــال حجهم بيســر وســهولة، وستشــهد مكــة المكرمــة والمدينة المنــورة – بإذن 

اللــه – انطالقــة »ترجمان« بشــكل رســمي. 
فريق ترجمان المكون من خمسة أعضاء:

ســماهر عبــد اللــه الهذلــي: ماجســتير مــن جامعة الملــك ســعود بالريــاض، وحاصلة على 	 
البكالوريــوس فــي علوم الحاســب اآللــي من الكليــة الجامعيــة بينبع. 

بيــان علــي الغامــدي: مبرمجــة خريجــة علــوم حاســب آلــي مــن الكليــة الجامعيــة بينبــع، 	 
وحاصلــة علــى الدبلــوم العــام فــي التربيــة مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة. 

روان علــي المطرفــي: مبرمجــة حاصلــة علــى بكالوريــوس علــوم حاســب آلــي مــن الكلية 	 
بينبع. الجامعيــة 

رهــام زاهــر المرغالنــي: مبرمجــة ومصممة طالبــة ماجســتير تقنية معلومات مؤسســية 	 
بجامعــة جــدة، وخريجــة علوم حاســب آلــي من الكليــة الجامعيــة بينع. 

رغــدة محمــد القاضي: مبرمجة حاصلــة على البكالوريــوس والدبلوم العام فــي التربية من 	 
جامعــة الملك عبــد العزيز بجدة.

العالــم،  فــي  األكبــر  التكنولوجــي  الماراثــون 
فريــق مرشــح   )800( قرابــة  شــهد تصفيــة 
عبــر عدة مراحــل حتى وصلت إلــى )10( فرق 
كانــت تقــف جميعهــا علــى قــدم المســاواة 
أمــام تحقيــق الهــدف األكبــر والفــوز بجائــزة 

المليــون ريــال.
تضمنــت المشــاريع العشــرة المرشــحة عدة 
عيــن  بينهــا تطبيــق  أفــكار مبتكــرة كان مــن 
مــن  الرحمــن  لضيــوف  المخصــص  الحــاج 
ألــوان  أربعــة  يســتخدم  وآخــر  المكفوفيــن، 
لتحليــل االزدحــام فــي الجمــرات والمطــاف 
إيجــاد  علــى  يســاعد  وثالــث  التدافــع،  ومنــع 

ذويهــم. إلــى  وإعادتهــم  التائهيــن  الحجــاج 
بجانــب ذلــك قــدم المرشــحون مشــروعات 
إلدارة النفايــات، ونمــاذج لألســاور المطــورة 
التــي تظهــر معلومات الحــج، فيمــا فكر أحد 
الفــرق في حــل مشــكلة اللغة التــي يواجهها 
مكــة  لمستشــفيات  مراجــع  مليــون  نصــف 
أثنــاء الحــج، يتحدثــون أكثــر مــن )100( لغة.

ــا  ـً وفــي حيــن أثبت فــوز فريــق ترجمان تفوقـ
التقنــي، فقــد تفــوق  المجــال  ا فــي  ســعوديًّ
المطــورون العــرب علــى نظرائهم مــن بقية 
دول العالــم، مــن حيــث قدرتهم علــى إيجاد 
حلــول تقنية لتحديات الحــج، إذ حقق فريقان 
مصــري وجزائــري جائزتــي المركزيــن الثانــي 

والثالث.
الفريق المصــري المكون مــن ثالثة مطورين 
حصــل على جائــزة )500( ألف ريــال، البتكاره 
برنامــج »محفظــة الحــج«، وهــو عبــارة عــن 
محفظــة إلكترونية يتــم تثبيتها على الهواتف 
المحمولــة لشــراء الســلع والخدمــات خــالل 
فترات إقامة الحجــاج والمعتمرين بالمملكة.
فيمــا فــاز الفريــق الجزائــري بالمركــز الثالــث 
وبجائــزة قيمتهــا )350( ألف ريال، عــن ابتكار 
تطبيــق بعنــوان: »رؤى مكة« وهــو عبارة عن 
شــبكة تواصــل اجتماعــي تمّكن الحجــاج من 
وضــع صورهــم أثنــاء الحــج عليها مع إشــارة 
مصاحبة لكل صورة تشــير إلــى الموقع الذي 

الُتقطــت فيه.
في جانب آخر، فاز فريق )آي 007(  النســائي 
»هاكاثــون  فــي  التميــز  بجائــزة  الســعودي 
المخيمــات  إدارة  فــي  تطبيقــه  عــن  الحــج« 
اإللكترونيــة، وهــي الجائــزة التي تبلــغ )150( 

ســعودي. ريــال  ألف 
إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أعلــن بنــك التنميــة 
 )30( تخصيــص  الحفــل  خــالل  االجتماعيــة 
الرياديــة  للمشــاريع  ســعودي  ريــال  مليــون 
برنامــج  أعلــن  فيمــا  التقنــي،  المجــال  فــي 
»بــادر« أنــه ســيتم احتضــان )50( مشــروًعا 
ضمــن برنامــج مخصــص لدعــم مخرجــات 

الحــج”. »هاكاثــون 



مــا إن أعلنت المملكة العربية الســعودية عن رؤيتهــا )2030م( ومعها عدة دول خليجية في اإلفصاح 
عــن رؤاهــم التنموية، حتى زاد تســليط الضوء اإلعالمي علــى المرأة في المجتمعــات الخليجية بعد 
أن تضمنــت تلــك الرؤى برامج ومبادرات تطويرية تعزز مشــاركتها في البنــاء والتنمية، وتمكنها من 

القيام بــاألدوار المنوطة بها. 
فعلــى ســبيل المثــال: واحــد مــن أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030م( رفع نســبة 
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمل مــن )%22( إلــى )%30(، وهــو ما يتطلــب منها أن تكــون على 
ا مع الرجــل لبناء مجتمع قوي  قــدر تحدي التمكين وتفعيل مشــاركتها في كافة مناحــي الحياة، توازيًّ
ومتماســك قادر على مواكبــة التغييرات والتحوالت المســتجدة، وتحقيق التــوازن المجتمعي الذي 

ا لمســتقبل الوطن. يشــكل دعًما حقيقيًّ
لكــن ونحــن نعيش في عصر الســماوات المفتوحة التــي أزاحت الحدود، وأتاحــت التالحم بدرجة غير 
مســبوقة، بتنــا أمــام تحدي خطير يتمثــل في إمكانيــة الذوبان في اآلخــر وفقدان الهويــة، إال أنه في 
الوقــت نفســه يمثــل − أيًضــا − فرصــة عظيمة لمــن يســتطيع أن يســتثمره بغــرض تقديم عرض 

إيجابــي لفكــره ورؤيته وقضايــاه، بخاصة ما يتعلق بدعــم المرأة.
والســؤال المشــروع مــا نوع التأثيــر الذي يمارســه إعالمنــا الحالي في دعــم جهود التنميــة والتطوير 
ا ينجح إعالمنــا في عكس  للمــرأة فــي مجتمعهــا المحلي وإبرازهــا على الســاحة العالمية؟ وهــل حقًّ

صــورة صادقة عــن الواقع الحالــي للمرأة؟
فصحيــح أن المــرأة ما زالــت تعاني الكثير من التحديات التي تعّوق توســيع قاعــدة خياراتها، لكن من 
المنصــف االعتــراف أن هناك جهوًدا رســمية على مســتوى القيادات من اجل النهــوض بأوضاعها، 
ومــن ثــم يكون واجب علــى اإلعالم أن يبــرز الواقــع اإليجابي للمــرأة، وأن يلقي الضــوء على الجهود 

التي تبــذل من أجل إعالء شــأنها.
وليــس المقصــود أن ينقــل اإلعالم صــورة زائفة عن واقع المــرأة، بل أن ينقل صورة تبــرز اإليجابيات 
بــداًل مــن التركيــز فقط علــى الســلبيات، فنحن في عصر الســماوات المفتوحة ال نكســب مســاحة 
إال بقــدر كبيــر مــن المصداقيــة، وهــذه المصداقيــة ال تعنــي جلًدا مســتمًرا للــذات، بل تبنــى بطرح 

قصــص النجــاح جنًبا إلى جنب مــع التحديــات التي تتــمُّ مواجهتها. 
والحــق يقــال: إن أكثــر معوق لنجــاح المرأة هــو اإلعالم الــذي يبتعد عــن واقعها ويتجاهــل إنجازاتها 
في المجتمع وإنجازات المجتمع لها، وال يخاطب عقلها بل يتعامل معها كســلعة اســتهالكية يقدم 
إليهــا ما يســتجد فــي عالم الموضــة واألزيــاء والطهــي والوصفات، أو يســتهدف حضورهــا بمجال 
كان حكــًرا علــى الرجــل من قبل، فيؤطرهــا اإلعالم في إطار االســترجال، وكذا الحــال عندما يتحدث 
ا ومقتطًعــا في ســياق مناســبة أو احتفاليــة معينة،  اإلعــالم عــن إنجــازات المــرأة حديثــا مختزاًل جــدًّ

كاليــوم الوطنــي أو يــوم المرأة العالمــي ويتغافل عنها بقيــة العام.
إن الحديــث عــن اإلعــالم وعالقتــه بالمــرأة يجرنــا إلــى عدة مســائل متداخلــة مــن بينهــا التوافق بين 
الصــورة المقدمــة للمــرأة فــي وســائل اإلعــالم والمجتمــع الــذي تكــون فيه، فالبــد مــن أن تختلف 
الصــورة باختــالف المجتمــع الــذي تكــون فيــه مراعــاًة لهــذا المجتمــع وهويتــه، حتــى وإن كانــت 
ا  المجتمعــات ضمــن نطــاق جغرافي واحــد، فبديهي أن صــورة المرأة ســتختلف في إبرازهــا إعالميًّ

مــن مجتمــع آلخر.
مســألة أخرى تســتدعي االنتباه إليها في السياق نفســه تتعلق بالمعالجات اإلعالمية لقضايا المرأة، 
إذ البــد من أن ترتبط بتجزئة مشــكالت المرأة نفســها، بين مشــكالت اقتصاديــة واجتماعية ومهنية 
الختالف طبيعة المعالجة مع كل محور وتشــخيص تلك المشــكالت، كما أن أدوار وســائل اإلعالم 

المقــروءة والمرئية والمســموعة يجب أن تكون تكامليــة ال تكرارية نمطية.
فــإزاء تلــك المشــكالت والتحديــات التــي تواجــه المــرأة ينبغــي علــى اإلعالم عــرض حلــول ونماذج 
مبشــرة عن النســاء الالئي حققن إنجازات ملهمة مع شــرح وتفســير خطواتهن الحياتية التفصيلية 
حتــى وصولهــن إلى تحقيق هــذه اإلنجازات، مــع  ضرورة التركيز علــى أن يكون عــرض تلك النماذج 

فــي إطــار الحمــالت اإلعالمية الدوريــة والمنظمة التي تحــدد لها أهداًفــا تفصيلية ومتواليــة تباًعا.  
ويبقــى التأكيــد على أن اإلعالم بكل أجهزته والقائمين عليه لن يعمــل وحده، بل يحتاج إلى تكامل مع 
المنظومــات التربويــة والتعليميــة والثقافية واألنماط االتصاليــة األخرى، حتى يؤدي الــدور المأمول 
منــه فــي تقديــم صــورة صادقة عــن المــرأة وتحفيزها ألن تكــون عنصــًرا فاعاًل فــي الــرؤى الوطنية 
الشــاملة، وهــذا التكامــل ال يعنــي البتــة تقاعــس اإلعــالم عن ترتيــب أجنــدة أولوياته وإجــراء وقفات 

تقييمــه لإلنجــازات واإلخفاقــات فيما يتعلق بذلــك الدعم المقــدم للمرأة عبر وســائل اإلعالم. 

رأي

د. وجدان فهد 
باحثة إعالمية − مملكة البحرين
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توازيا مع رؤية )2030م(
كيف يمكن لإلعالم أن يعكس صورة المرأة؟
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تقرير

المعــرض الفريــد تــمَّ بالتعــاون مــا بيــن 
وشــركة  ظبــي«  أبــو  »اللوفــر  متحــف 
»أبــو ظبي لإلعالم«، وتمَّ تدشــينه في شــهر 
اإلمــارات لالبتــكار، والــذي كان يهــدف لوضع 
أبــو ظبــي علــى خريطــة االبتــكارات العالميــة 
الفــن  محــاور  مظلتهــا  تحــت  تجمــع  التــي 
والثقافــة واإلعــالم كبــادرة جمالية مســتحدثة 
نجحــت في الخــروج مــن األســلوب التقليدي 
منصــة  بنــاء  عبــر  والفعاليــات،  للمعــارض 
فئاتــه  بمختلــف  للجمهــور  تتيــح  متطــورة 
ــا ومتنوًعــا، ُيســهم  واهتماماتــه محتــوى غنيًّ
فــي نقــل المعرفــة، واالســتفادة مــن التطــور 
اإلعالمــي  القطــاع  بــه  يتمتــع  الــذي  التقنــي 
اإلمــارات  دولــة  مســتوى  علــى  والثقافــي 
العربيــة المتحــدة، فهــذا المعــرض هــو األول 
علــى  ُيعــرض  الــذي  العالــم  فــي  والوحيــد 
الطريــق، ويتزامن العــرض مع شــرح الراديو، 
وبذلــك يتخطــى جــدران المتحــف إلــى الحياة 

اليوميــة لــكل فــرد. 
شــركة »أبــو ظبــي لإلعالم« وفــرت محطات 
إذاعيــة لبــث الشــرح المتزامــن مــع اللوحــات 

المعروضــة باســتخدام أحــدث التقنيــات في 
اإلنتــاج والبــث اإلذاعــي ضمــن تجربــة جمعت 
مــا بيــن المرئــي والمســموع، مــا يجعــل الفن 
والثقافــة فــي متنــاول الجميع، وخــارج جدران 
المتحــف، من خالل إحيــاء القصص المرتبطة 
بهــا، حيث امتــد المعــرض على طــول )100( 
كيلــو متــر على الطريق من »ســيح شــعيب« 
»الرحبــة«  مدينــة  إلــى  دبــي  مشــارف  علــى 

القريبــة مــن أبــو ظبي. 
دور  تعزيــز  إلــى  هدفــت  التــي  التجربــة  هــذه 
الفــن فــي االرتقــاء بالحيــاة اليومية عبــر إضفاء 
الجمــال مكنــت آالف الســائقين فــي الطريــق 
الســريع بيــن المدينتين مــن االســتماع إلى أي 
مــن محطــات الراديو الشــريكة فــي العرض، 
ليعــرف المســتمع أكثــر عــن أعمــال اللوفــر، 
وهــو يســتمع إلى شــرح مفّصــل عنهــا، مدته 
)30( ثانيــة خالل مــروره أمام تلــك اللوحات.

فكلمــا مــرَّ الســائق بلوحــة عالميــة موجودة 
اإلذاعــي  البرنامــج  فــإن  الطريــق  علــى 
ســيتوقف ليحــل صــوت إذاعــي جديــد مــن 
المحطــات المشــاركة مع خلفية موســيقية 

ومنفــذه،  الفنــى  العمــل  يشــرح  هادئــة، 
خلــف  تقبــع  التــي  الرســالة  ومــا  وتاريخــه، 
تفصيلــي  بشــرح  ويبــدأ  الصامتــة  الصــورة 
للوحــة الفنيــة يشــمل: »العنــوان، والفنان، 
العــام  والوصــف  والســياق،  والتقنيــة، 

للوحــة«.
أول  ظبــي«  أبــو  »اللوفــر  متحــف  وُيعــدُّ 
متحــف عالمــي فــي الوطــن العربــي، وقــد 
قــام المهندس المعماري الفرنســي »جان 
 8 نوفــل« بتصميمــه، وتــمَّ افتتاحــه فــي 
للــزوار  أبوابــه  وافتتــح  2017م،  نوفمبــر 
فــي 11 مــن نوفمبر، وهــو يتضمــن أعمااًل 
فنيــة وتحًفــا تاريخية تحمل أهميــة تاريخية 
مختلــف  إلــى  تعــود  واجتماعيــة  وثقافيــة 
الحضــارات القديمة والوقــت الحاضر، وقد 
جــاء المتحف ثمرة التفــاق بين حكومتي أبو 
ــت  ظبــي وفرنســا فــي عــام 2007م، وتمَّ
إعــارة اســم »اللوفر« للمتحــف لمدة )30( 
عاًمــا، ويضــم المتحــف أعمااًل فنيــة معارة 
من عدد من المتاحف الفرنســية لمدة )10( 
أعــوام حتى اســتكمال المجموعــة الدائمة.

المعرض المرئي والمسموع األول في العالم على طريق سريع

الطريق الفني .. لوحات »اللوفر أبوظبي« 
في الهواء الطلق

|| أبو ظبي − عباس صادق

الطريق الفني، تجربة جديدة ومستحدثة قام بها متحف »اللوفر أبو ظبي«,  كما ُتعدُّ األولى من نوعها في العالم, وهي عبارة عن 
عرض في الهواء الطلق مصحوب بتعليق إذاعي لعشر قطع من أبرز القطع الفنّية في المتحف على لوحات عماقة بحجم )6 × 
8( أمتار مربعة، على المخرج رقم )11( من الطريق السريع الممتد من مدينة دبي إلى أبو ظبي، حيث اعتاد  آالف السائقين على 
 المرور أمام الفتة عريضة مكتوب عليها »استمتع بمعرض الطريق السريع« )Enjoy the highway art gallery( »متحف اللوفر 

أبو ظبى«.

ا
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شــارك فــي البرنامــج مائــة شــاب وشــابة تتــراوح أعمارهــم بين 
)19( و)30( عاًمــا، مــن العامليــن والدارســين فــي مجــال اإلعالم 
فــي )16( دولة عربية، هي: »دولة اإلمــارات العربية المتحدة، والمملكة 
واليمــن،  البحريــن،  ومملكــة  ُعمــان،  وســلطنة  الســعودية،  العربيــة 
وفلســطين، واألردن، والعراق، وســوريا، والمغــرب، والجزائر، ومصر، 

وموريتانيــا وتونــس، ولبنــان والســودان«، ودول عربيــة أخرى.  
واشــتمل برنامــج »القيــادات اإلعالمية العربية الشــابة« علــى مجموعة 
مــن البرامــج التدريبية، وورش العمل، باإلضافــة إلى دورات متخصصة 
مهــارات  صقــل  هدفهــا  والرقمــي،  التقليــدي  اإلعــالم  مجــال  فــي 
اإلعالمييــن الشــباب العــرب، واإلســهام فــي تطويــر مواهبهم ضمن 
موضوعــات مختلفــة منهــا مهــارات التواصــل والدراســات اإلعالميــة 

والقيادة.
اإلعــالم  بمجــال  ومحاضــرات  نــدوات   – أيًضــا   – البرنامــج  وتضمــن 
تســتهدف اإلعالميين العرب الشــباب، إلى جانب زيارات ميدانية ألهم 
وأرقــى المؤسســات اإلعالميــة علــى مســتوى العالــم، وذلــك بهــدف 
االطــالع على أفضــل الممارســات اإلعالمية ضمن ســياق إعالمي على 
أرض الواقــع، باإلضافــة الكتســاب المعرفــة مــن أهــم الشــخصيات 

والمؤسســات اإلعالميــة.
وأقيــم البرنامــج بالشــراكة مع عــدد من المؤسســات اإلعالميــة البارزة 
فــي المنطقــة، بمــن فيهــم »المجلــس الوطنــي لإلعــالم«، و«هيئــة 

دبــي  و«مدينــة   ،»)twofour54( ظبــي  أبــو   – اإلعالميــة  المنطقــة 
لإلعــالم«.

البرنامــج قــدم خــالل أســبوعين نموذًجــا متكامــاًل وشــاماًل عــن قطــاع 
اإلعــالم  العربــي، فمــن خــالل توفيــره منصــة مثاليــة لتبــادل الخبــرات 
والــرواد  القــادة  مــن  لمجموعــة  الطويلــة  التجــارب  مــن  واالســتفادة 
لقطــاع  وتصــورات  أســس  وضــع  علــى  عمــل  اإلعــالم  مجــال  فــي 
اإلعــالم المســتقبلي الــذي تتوافــر فيــه متطلبــات الشــباب، والــذي 
لديــه القــدرة علــى مواكبــة التطــور فــي األدوات والتنــوع فــي القنــوات 
اإلعالميــة والســرعة فــي المتغيــرات التــي يشــهدها القطــاع فــي ظــل 
التطــور التكنولوجــي، وتوظيفهــا لإلســهام فــي توفيــر بيئــة حاضنــة 
ألفكارهــم ومحفزة لطاقاتهــم اإلبداعية في خدمة مســيرة التنمية في 

مجتمعاتهــم.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مركــز الشــباب العربــي أطلقه ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك خــالل القمــة العالميــة 
للحكومــات فــي عــام 2017م بدبــي، ويعمــل المركــز علــى مبادرات 
يقودهــا الشــباب العربــي، مــن أجــل توفير فضاءات أوســع للشــباب 
للتنميــة  الوطنيــة  والمســاعي  الجهــود  فــي  اإلســهام  لهــم  تتيــح 
المســتدامة، كمــا يختــص المركــز بتنظيــم الملتقيــات والفعاليــات 

للشــباب العربــي حــول العالــم.

بحضور )100( مشارك من )16( دولة عربية 
برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة 

يستهدف االرتقاء بقطاع اإلعالم

|| دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

شــهدت مدينــة دبي خال ســبتمر هــذا العــام فعاليات الــدورة الثانية مــن برنامــج »القيادات 
اإلعاميــة العربيــة الشــابة«، الــذي نظمــه مركــز الشــباب العربــي بهــدف االرتقــاء بخبــرات 
المواهــب اإلعاميــة الشــابة والمؤثريــن، وصقل مهاراتهم لإلســهام في تأســيس منظومة 

إعاميــة متكاملــة وإيجابيــة تضمــن اســتمرارية تطــور القطاع.

ش
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تقرير

وقد أثبتت هذه النســخة اتســاع مساحة 
الفعاليــات المقدمــة عاًمــا بعد عــام في 
ســوق عــكاظ، حتى أصبــح الكرنفال الســنوي 
القابــل  المنطقــة،  مســتوى  علــى  المهــم 
واألعمــار،  االهتمامــات  مختلــف  الســتيعاب 
حيــث كان الجمهــور هــذا العــام علــى موعــد 
مــع )150( فعاليــة تراثية وثقافية ومســرحية، 
عمــل فيهــا وعليهــا أكثر من )8000( شــخص 

علــى مــدى )17( يوًما.
سياحة ثقافية بأفكار مستدامة

هــذا العام كان إضافة أخــرى للحدث الثقافي 
الــذي بــدأ قبــل أكثــر مــن عقد مــن الزمــن في 
التأســيس لما هو أبعد من استحضار الذاكرة، 

فقــد وضعت المملكة ضمــن أولوياتها تحويل 
ســوق عــكاظ إلــى مدينــة جاذبــة مهيــأة بــكل 
مقومــات الســياحة الثقافيــة، وهــو مــا يعنــي 
كذلك أن ســوق عكاظ سيكون مســتمًرا على 

مــدار العام في المســتقبل.
هــذا مــا أكــده رئيــس الهيئــة العامة للســياحة 
والتــراث الوطني األمير ســلطان بن ســلمان، 
الــذي أشــار إلــى أن هــذه الفعاليــة تعــزز توجه 
الســعودية نحــو بنــاء وجهــات محليــة جاذبــة 
للســياحة العالميــة، مضيًفــا: »ســوق عــكاظ 
جاذبــة  حضاريــة  وفعاليــات  حضــاري  موقــع 
ومتعلقــة بتاريــخ بالدنــا وهــي مســار تاريخــي 
لتاريــخ الجزيــرة وتطــور اللغــة العربية، ســوق 

عكاظ رمــز لنا الجتماع الشــمل، ومدينة عكاظ 
القادمــة هــي نافــذة بمــا تملكه مــن مقومات 
ســياحية ومرافق ومعاهد وتشــتمل على كل 

الخدمــات«.
مسرح على الهواء الطلق

عــكاظ  ســوق  مــن  النســخة  هــذه  تميــزت 
بتعزيزهــا للشــكل الدرامــي والعملــي في نقل 
القصــص والمشــاهد التاريخية عبــر محاكاتها 
ــا أمام الجمهــور، وهو ما حّول الســوق  تمثيليًّ
الهــواء  علــى  كبيــًرا  مســرًحا  يشــبه  مــا  إلــى 
الطلــق، فيمــا كانــت الشــخصيات الحاضــرة 
لمالمــح  مبدئيــة  تصــورات  الجميــع  تمنــح 
شــعراء الماضي وطريقة ملبســهم وأسلوب 

المهرجان الثقافي السنوي يتجه للتحول إلى مدينة سياحية دائمة

»سوق عكاظ« يرسخ أوتاد األصالة 
ويستثمر في فضاء المستقبل

|| الطائف – إذاعة وتلفزيون الخليج

جــدد مهرجــان ســوق عــكاظ حضــوره الثقافــي بإقامة دورتــه الثانية عشــرة هذا العام خــال الفترة مــن 27 يونيو إلــى 13 يوليو 
2018م فــي محافظــة الطائــف، تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز، وبمشــاركة واســعة من 
األدبــاء والمفكريــن والفنانيــن الذيــن أســهموا فــي فعالياتــه المختلفــة، فيما جاء اختيــار جمهوريــة مصر العربيــة لتكون ضيف 
الشــرف لهــذا العــام ليعطــي المهرجــان طابًعا مميًزا، فضــًا عن أجوائه المعتادة المتشــحة بــرداء التراث األدبي فــي أحد أعرق 

األســواق العربية عبــر التاريخ.

و
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حديثهــم، وهــو مــا نقــل الكثير مــن مواقفهم 
بشــكل أكثر سالســة من قــراءة الكتــب عنهم.
أمــا الــزوار الذيــن تســتهويهم أجــواء الماضي، 
التــي تــمَّ تجســيدها بشــكل واقعــي مباشــر، 
فقــد اســتوقفتهم عروض لقصــص من حياة 
الشــعراء بالســوق، منهــم: »عمر بــن كلثوم، 
وعنترة بن شــداد، وزهير بن أبي سلمى، وامرؤ 
القيــس، وطرفة بــن العبد، واألعشــى، وقيس 
بــن ســاعدة«، فضــاًل عــن عــروض لألســواق 
التاريخيــة ومــزادات العرب التــي منها: عروض 
قوافل التجارة »الشــام، واليمن«، ومســرحية 

»زاد« لعــروض البيع والشــراء.
ألول  سعودية  موسيقية  فرقة 

مرة
على خشــبة المســرح الكبير في سوق عكاظ، 
ظهــرت خــالل هــذا العــام، وللمــرة األولــى، 
تــمَّ  التــي  الســعودية  الموســيقية  الفرقــة 
تشــكيلها لتكون نــواة لفرقة وطنية ســعودية 
المملكــة فــي  بتمثيــل  أكبــر ســتكون معنيــة 
والعالميــة. اإلقليميــة  الموســيقية  المحافــل 
الفرقــة التي عمل على تأسيســها الموســيقار 
الدكتــور عبد الرب إدريــس، والمكونة من )26( 
عازًفــا، قدمــت فــي ظهورهــا األول عــدًدا مــن 
المعزوفــات الوطنية، بجانــب أغاني فلكلورية 
شــعبية، كان منهــا: »وطنــي الحبيــب، ومس 
ورد الخــد، وســارية، وعشــقته، وليتــك معــي 
ســاهر، وظبــي الجنوب وجينا مــن الطائف«، 

باإلضافــة إلى نشــيد »عاش ســلمان«.
فــي جانــب آخــر، كان محبــو الموســيقى على 
موعــد مــع عــروض األوبــرا المصريــة، وذلــك 
بمشــاركة  عــكاظ  أرض مســرح ســوق  علــى 
تعزيــًزا  والمصــري،  الســعودي  الفــن  نجــوم 
فــي  األصيــل  الموســيقي  الفــن  لحضــور 
المشــهد الثقافي، واالرتقاء باإلبــداع والذائقة، 
حيــث قــدم عــدد مــن أهــم األعمــال الغنائيــة 

الواســعة. الشــهرة  ذات  الطربيــة 
»الصحّيح« شاعًرا لعكاظ

جــزًءا  الالفتــة  األدبيــة  التجــارب  تقديــر  يمثــل 
ا فــي ســوق عــكاظ، وقــد فاز الشــاعر  أساســيًّ
الســعودي جاســم محمــد الصحيــح بجائــزة 
ســوق عكاظ الدولية للشــعر العربــي الفصيح 
لهــذا العــام، وهــو الخبــر الــذي أســعد الكثيــر 

مــن محبي الشــاعر، كما فــاز الروائي المصري 
ســوق  بجائــزة  الناغــي  محمــد  أحمــد  محمــد 
تــمَّ  التــي  العربــي  للســرد  الدوليــة  عــكاظ 
اســتحداثها هذا العام، فضاًل عن ذلك تنوعت 
الجوائــز فــي مجــاالت متعــددة، ففــاز الدكتور 
ماجد محمد فايز من الســعودية بجائزة ســوق 
عكاظ لريــادة األعمال، كما نــال الدكتور فارس 
بــن دبــاس الســويلم مــن الســعودية جائــزة 
ســوق عكاظ لالبتكار للــدورة الحالية، فيما نال 
الفنــان الســعودي ثامــر محمد إبراهيــم رباط 
الجائــزة األولــى فــي جائزة ســوق عــكاظ للفن 
التشــكيلي، وفــي مجــال الخــط العربي حصد 
الخطــاط اليمنــي عبــد المجيــد محمــد األهدل 

األولى. الجائــزة 
خيول الثقافة وفرسانها

ال يمكــن تخيــل ســوق عــكاظ مــن دون وجــود 
أنحائــه، لتصنــع  التــي تجــوب  اإلبــل والخيــل 
ذات  البصريــة  بيئتــه  فــي  ا  أساســيًّ ــا  ـً مكون
جذبــت  وقــد  والحضــاري،  التاريخــي  الُبعــد 
)جــادة عــكاظ( زوارهــا هــذا العــام بفعاليــات 
عــدة، منهــا: »قوافل اإلبــل، والخيــل العربية، 
ومدرســة الفروســية لألطفال )فارس عكاظ(، 
الشــعراء  وعــروض  اإلبــل،  تســارع  وعــروض 

علــى اإلبــل«.
ماراثــون »مــالك الهجــن« كان فعاليــة الفتــة 
شــارك فيها )56( متســابًقا، فيمــا أقام مركز 
العربيــة  الخيــل  لجمــال  العزيــز  عبــد  الملــك 
بطولــة ســوق عــكاظ األولــى »لجمــال الخيــل 
نســخته  فــي  مشــاركته  خــالل  العربيــة«، 
الثانيــة عشــرة، وذلــك علــى مضمار الســوق، 
واشــتملت البطولة على )19( شــوًطا شارك 
فيهــا )148( جــواًدا تابعــة لمــالك ســعوديين 
لترســيخ تنافســهم في هذه الرياضــة العربية 
األصيلــة، إلــى جانــب ذلــك، كانت الخيــول أو 
اإلبــل تحضــر في عدد مــن األنشــطة األخرى، 
المعلقــات  العــرب، وفعاليــات  »بــازار  مثــل: 
الشــعرية، وعروض اللوحات العربية وعروض 

التصويــر التاريخــي«.
ا الخليجيون يتنافسون مسرحيًّ

عــكاظ  ســوق  مــن  النســخة  هــذه  شــهدت 
خليجيــة  فــرق  خمســة  بيــن  شــريًفا  تنافًســا 
ســوق  »مســابقة  بجوائــز  للفــوز  مســرحية 
ضمــن  المســرحية«،  للعــروض  عــكاظ 
الفعاليــات الثقافية لســوق عكاظ في نســخته 
الثانيــة عشــرة التــي تنظمهــا اللجنــة الثقافية 
بالســوق، حيــث فــاز فريــق جامعــة الطائــف 

)المظلــة(. عرضــه  عــن  اللقــب  بهــذا 
مملكــة  مــن  مســرحية  فــرق  شــاركت  وقــد 
بعــرض  الصــواري  مســرح  بفرقــة  البحريــن، 
الســعودية فرقــة مســرح  »المفتــاح«، ومــن 
إضافــة  »تنصيــص«،  بمســرحية  الطائــف 
لمشــاركة فرقة مســرح رأس الخيمــة الوطني 

مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعرض 
»مــوال حــدادي«، ومن ســلطنة ُعمــان فرقة 
جماعــة المســرح بجامعــة الســلطان قابوس 

بعــرض »حــزاوي حمــدان«.
المشــاركات  مــن  فقــط  جــزًءا  هــذا  وُيعــدُّ 
عــكاظ بشــكل  تثــري ســوق  التــي  الخليجيــة 
ســنوي، مــن خالل عدة أقســام أخــرى، منها: 
والحــرف  والفلكلوريــة،  الشــعبية،  »الفنــون 

التقليديــة«. اليدويــة 
قوافل عكاظية تجوب السعودية

تجديــد نوعــي آخــر شــهده ســوق عــكاظ هــذا 
العــام، حيــث تجولــت قوافــل مــن الفعاليات 
المصاحبــة أنحــاء المملكــة؛ بهــدف التعريــف 
والتاريخــي،  والحضــاري  الثقافــي  بالمــوروث 
»قوافــل  المكرمــة  مكــة  فاســتضافت 
ســوقي ذي المجــاز والمجنــة التاريخيــة« فــي 
اســتعراض إبداعــي لقوافــل الســوق التجارية 
التاريخيــة وعــروض لقوافــل اإلبــل المحملــة 
المزينــة،  بالخيــل  والمصحوبــة  بالبضائــع 
فيمــا شــهدت المدينــة المنــورة إقامــة فعالية 
الجمهــور  لدعــوة  عــكاظ«  ســوق  إلــى  »هيــا 
وتشــجيعهم للذهــاب إلى الســوق، وأقامت 
بتاريــخ  ثقافيــة خاصــة  نــدوات  بدورهــا  جــدة 
وعــروض  شــعرية  وأمســيات  عــكاظ  ســوق 
لــدى  الســوق  هويــة  تعكــس  حيــة  تاريخيــة 
العــرب، فيمــا أقيمــت فــي منطقتــي الرياض 
والشــرقية فعاليــات ثقافيــة تراثيــة فــي عــدد 
مــن األســواق والميادين العامــة تعكس هوية 
ســوق عكاظ مــن خالل عمــل مســرحي فني، 
وشــهدت محافظــة الطائــف أنشــطة أدائيــة 
والشــفا  الهــدا  مــن  كل  فــي  تراثيــة  ثقافيــة 

المدينــة. الــردف ووســط  ومنتــزه 
محاور ثقافية وتنموية

بجانب الطابــع الثقافي والنقــدي، كان البرنامج 
الثقافي لســوق عكاظ حافاًل بعدة محاور فكرية 
وتنمويــة كانت محل نقاش بناء قاده أكاديميون 
ومختصــون في عــدة مجــاالت، مشــتماًل على 
عشــر ندوات وثمان ورش عمل وثالث أمسيات 
شعرية ومسابقة للعروض المسرحية، إضافة 
تتضمــن  التــي  عــكاظ(  )جــادة  أنشــطة  إلــى 
معــارض للخــط العربــي والفنــون التشــكيلية 

والحــرف التراثية والصناعــات اليدوية. 

تــراثــيــة  فــعــالــيــة   )150(
وثـــقـــافـــيـــة ومـــشـــاركـــة 
الشرف  لضيف  متميزة 

»مصر«

ــفــرقــة  ــل ل أول  ظـــهـــور 
السعودية  الموسيقية 
ــلــهــا  ــي ــتــمــث تـــمـــهـــيـــًدا ل

ا عالميًّ المملكة 
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تنوعت بين البرامج والتقارير والمسلسالت واألفالم
اإلرهاب في عيون اإلعالم العربي المرئي

|| إعداد: عماد عبد المحسن

هاجــم عــدد مــن المشــاركين فــي »منتدى اإلعــام العربــي« الذي ُعقد فــي دبي خــال أبريل الماضــي، الدور الــذي يقوم به 
اإلعــام العربي فــي مواجهة قضايــا اإلرهاب.

وعــرض فــواز جرجس، أســتاذ العاقــات الدولية في كلية لندن لاقتصاد والعلوم السياســية، رأيه حول افتقــار اإلعام العربي 
للقــدرة علــى التأثيــر فــي الصعيــد الدولــي نظًرا لفشــله في تطوير نمــوذج جذاب مــن القوة الناعمــة واستســامه للنمطية، 
وقــدم مقارنــة فــي القــدرة علــى التأثيــر بيــن »القــوة الناعمــة« القــادرة على الجــذب و«القــوة الخشــنة« التي تلجأ ألســلوب 
اإلرغــام، منوًهــا بقيمــة القــوة الناعمــة كإحــدى األدوات المهمــة، في ضــوء النظريــة القائلــة: إن الهيمنة الثقافية والســيطرة 

علــى األفــكار أقدر علــى التأثير.
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مــن البرامــج التــي وإن كانــت قــد نجحــت إلى 
حــد كبير  فــي أداء المهــام المعولــة عليها، 
هــذا  خــالل  مــن  ســوًيا  سنكتشــف  أننــا  إال 
برامجــي  تنــوع  مــن  نحتاجــه  مــا  الملــف، 
مصلحــة  فــي  يصــب  مختلــف  وتنــاول 

المطلوبــة. الحتميــة  المواجهــة 
اإلرهـــــاب حــقــائــق وشــواهــد 

الشارقة فضائية  على 
مــدار  علــى  يبــث  الــذي  البرنامــج،  يكشــف 

)50( دقيقــة، اآلليــات التــي تتبعهــا الــدول 
مــن  يقدمونــه  ومــا  لإلرهــاب،  الداعمــة 
عمليــات  شــّن  لهــم  يتيــح  خفــي  تمويــل 
اآلمنيــن،  وتــروع  األبريــاء  تقتــل  إرهابيــة 
العربيــة  بالــدول  البرنامــج  يطــوف  حيــث 
ومنهــا:  المؤامــرات،  لهــذه  تعرضــت  التــي 
واليمــن،  وليبيــا،  وســوريا،  »مصــر، 

 . » ن لبنــا و
ــوت« مــن  ــ ــ ــم ــ ــ ـــة ال ـــاعـ ــنـ ــ »ص

لعربية( ا (
ــا، برنامج  مــن البرامــج ذائعــة الصيــت عربيًّ
شاشــة  تبّثــه  الــذي  المــوت«،  »صناعــة 
العديــد  ســنوات  عبــر  وقــدم  )العربيــة(، 
التطــرف  ناقشــت  التــي  الحلقــات  مــن 
العنــف،  لهــذا  المســببة  والدوافــع  وفكــره 
ومــن مميــزات البرنامــج أنــه يخــرج بأفكاره 
إلــى خــارج المنطقــة العربيــة، ويبحــث فــي 

عــام. بشــكل  الدولــي  اإلرهــاب 
البرنامــج  اســتعرض  حلقاتــه  إحــدى  ففــي 
وأعمــال  أوروبــا  فــي  المتطــرف  اليميــن 
أنــه  لتوضــح  يمارســها،  التــي  العنــف 

وهــو  جنســية،  وال  ديــن  للتطــرف  ليــس 
ا علــى االتهامــات الكاذبــة التــي  مــا ُيعــدُّ ردًّ
العالــم  دول  إلــى  االتهــام  بأصابــع  تشــير 

. مي ســال إل ا
عــن  تنحًيــا  األفــكار  أشــدَّ  أن  إلــى  ليشــير 
تقدًمــا،  المجتمعــات  أكثــر  فــي  المألــوف 
بــل إن منابــع العنــف قــد تكمن فــي أعماق 
توحًشــا  أشــدَّ  وتصبــح  الحديثــة،  المدنيــة 
ممــا تنتجــه مجتمعــات ناميــة أو تحــت خط 
نجمــت  أوروبــا  فــي  الصــراع  وهــذا  الفقــر، 
العنــف وتمارســه  إلــى  تدعــو  عنــه حــركات 

الواحــد. البلــد  أبنــاء  أو  المهاجريــن  ضــد 
تتبعــه  هــو  البرنامــج  هــذا  يمّيــز  مــا  وربمــا 
إلــى  العالــم،  أنحــاء  فــي  الحــاالت  لهــذه 
حــول  حلقــات  مــن  قدمتــه  مــا  جانــب 
تنامــي داعــش ومــا قامــت به مــن أعمال ال 

الــدول. مــن  العديــد  فــي  إنســانية 
)دبي( من  الظام«  »سفراء 

ال يحتــاج هــذا البرنامــج إلــى شــرح لعنوانه 
الظالمييــن،  شــرذمة  إلــى  يشــير  الــذي 
علــى  الضــوء  البرنامــج  يســلط  حيــث 
ويقــدم  العالــم،  فــي  اإلرهابييــن  قوائــم 
علــى  ســالم  محمــد  اإلعالمــي  البرنامــج، 

»دبــي«. قنــاة 

برامج  إنتاج  المهم  من 
أجنبية  بلغات  وثائقية 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــلــغــة 
عبر  ــهــا  ــّث وب اإلنــجــلــيــزيــة 

أجنبية فضائيات 
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عرض  توقيتات  اخــتــيــار 
الــبــرامــج مـــن األهــمــيــة 
بـــمـــكـــان يــتــنــاســب مــع 
الــــمــــواعــــيــــد األكــــثــــر 
مشاهدة، وهو ما يجعل 

وأعمق أوسع  تأثيره 

إلحــدى  حلقــة  كل  فــي  البرنامــج  يتطــرق 
ويقــدم  البــارزة،  اإلرهابيــة  الشــخصيات 
بالبراهيــن واألدلــة والتقاريــر التــي ال تقبــل 

للشــخصية. اإلرهابــي  النهــج  تشــكيك، 
ولكن؟ جهود 

وبرامــج  تفاصيــل  مــن  ســرده  تــمَّ  مــا 
محمــودة،  جهــوًدا  ُيعــدُّ  إعالميــة،  وأفــكار 
اإلعالمــي  التنــاول  فــي  وكمــا ذكرنــا تطــور 
لظاهــرة اإلرهــاب اإلجرامــي، ولكــن لدينــا 
فيمــا  نوضحهــا  عليــه  المالحظــات  بعــض 

: يلــي
-ال تــزال اآللــة اإلعالميــة العربيــة مقصرة 	 

بلغــات  برامــج  تقديــم  علــى  قدرتهــا  فــي 
المتابعيــن  باهتمــام  تحظــى  العربيــة  غيــر 

العالــم. دول  مختلــف  مــن 
وأفــالم 	  برامــج  إنتــاج  مــن  الرغــم  -علــى 

إلــى  بحاجــة  نــزال  ال  أننــا  إال  وثائقيــة، 
يغــذي  الــذي  البرامجــي  النــوع  هــذا  زيــادة 
مرجعيتهــا  لهــا  بمعلومــات  المشــاهد 

. قيتهــا ا مصد و
-مــن المهــم إنتاج برامــج وثائقيــة بلغات 	 

اإلنجليزيــة  اللغــة  مقدمتهــا  فــي  أجنبيــة 
حتــى  أجنبيــة،  فضائيــات  عبــر  وإذاعتهــا 
للــدول  الحقيقــي  الموقــف  اآلخــر  يعــرف 
الظاهــرة،  هــذه  مــن  واإلســالمية  العربيــة 
تربــط  التــي  اآلثمــة  الشــائعات  لمواجهــة 

بنــا. الفكــر  هــذا 
مــن 	  البرامــج  عــرض  توقيتــات  -اختيــار 

المواعيــد  مــع  ليتناســب  بمــكان  األهميــة 
تأثيــره  يجعــل  مــا  وهــو  مشــاهدة،  األكثــر 

وأعمــق. أوســع 
السينما عيون  في  اإلرهاب 

قدمــت الســينما والســيما المصريــة أفالًما 
معالجــات  خــالل  مــن  طرحهــا  تــمَّ  عديــدة 
وآثامــه،  اإلرهــاب  لمناقشــة  مختلفــة 
العــادي  لإلنســان  تنصــب  التــي  والفخــاخ 
معالجــات  وتمّيــزت  براثنــه،  فــي  للوقــوع 
الســيناريو التــي ألقــت الضــوء علــى قضية 
بــرؤى  المصريــة،  الســينما  فــي  اإلرهــاب 
النــوع  هــذا  أثــرى  متنــوع  وتنــاول  مختلفــة 
مــن  قليــل  غيــر  عــدد  وهــو  األفــالم،  مــن 
الناتــج الســينمائي الســيما في تســعينيات 

الماضــي. القــرن 
عــام  المنتــج  »اإلرهابــي«  فيلــم  ُيعــدُّ   
وقــام  األفــالم،  هــذه  أبــرز  مــن  1994م، 
شــيرين،  إمــام،  عــادل  البطولــة  بــأدوار 
مؤلفــه  تنــاول  حيــث  الفقــار،  ذو  وصــالح 
»علــي  شــخصية  الرملــي،  لينيــن   الكاتــب 
إحــدى  إلــى  المنضــم  الظاهــر«  عبــد 
يتعــرض  والــذي  المتطرفــة،  الجماعــات 
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ملف خاص

تنفيــذه  بعــد  هروبــه  أثنــاء  ســير  لحــادث 
فتــاة  تصدمــه  حيــث  إرهابيــة،  لعمليــة 

للعــالج. لمنزلهــا  وتنقلــه  بســيارتها 
يكتشــف  الفتــاة  هــذه  بيــت  داخــل 
واألشــخاص  البســيط  العالــم  اإلرهابــي 
دون  مــن  أنفســهم،  مــع  المتصالحــون 
تكلــف أو ادعــاء، ينفــر منهــم فــي البدايــة، 
كرمهــم  أســر  فــي  يقــع  مــا  ســرعان  لكنــه 

عليــه. وخوفهــم 
فيلــم اإلرهابــي مــن أكثــر األفــالم أهميــة 
كونــه ناقــش القضيــة مــن زاويــة إنســانية، 
التناقــض  مباشــر،  غيــر  بشــكل  وأوضــح 
بيــن المجتمــع المســالم، وأصحــاب الفكــر 

واإلنســانية،  الرحمــة  مــن  الخالــي  العنيــف 
لقــد ســار الخيــط الدرامــي خلــف اإلرهابي 
اقتــرب مــن  إلــى أن  الظاهــر«  »علــي عبــد 
والجــرم  الفكــري  مذهبــه  بخطــأ  إقناعــه 

المجتمــع. حــقِّ  فــي  يرتكبــه  الــذي 
قــدم عادل إمــام − أيًضــا − فيلــم »طيور 
ويــدور  حامــد،  وحيــد  للمؤلــف  الظــالم« 
أصدقــاء،  محاميــن  ثالثــة  قصــة  حــول: 
تجمــع بينهــم الزمالــة، ولكــن تفــرق بينهم 
»علــي  أحدهــم  واألهــواء،  المصالــح 
الجماعــات  إلــى  ينضــم  الــذي  الزناتــي« 
ماليــة  مكاســب  ليحقــق  المتطرفــة، 
القانــون  طائلــة  تحــت  يقــع  عّمــن  بالدفــاع 
عــن  بالدفــاع  إمــام  عــادل  تجنيــد  ويحــاول 
جماعتــه لكنــه يفشــل، ويظــل هــذا الجــدل 
الصــراع  تــارًكا  الفيلــم  نهايــة  إلــى  دائــًرا 

. ًحــا مفتو
كما عرج يوســف شــاهين من خــالل فيلمه 
اإلرهابــي،  الفكــر  آثــام  علــى   « »اآلخــر 
لعائلــة  ابــن  »آدم«  حــول:  أحداثــه  وتــدور 
اللذيــن  الصحفيــة،  و«حنــان«  ا،  جــدًّ غنيــة 
يقــرران الــزواج علــى الرغــم مــن معارضــة 
والــدة »آدم«، فتقــرر االتفــاق مــع شــقيق 

لجماعــات  والمنتمــي  المتشــدد  »حنــان« 
إرهابيــة بخطفهــا، وبعــد أن يعلــم »آدم« 
تشــابك  أثنــاء  يموتــان  إلنقاذهــا  ويذهــب 

المســلحين. مــع  األمــن  قــوات 
لــم يتخــل الكاتــب وحيــد حامد عــن قضيته 
المرئيــة،  بالكلمــة  اإلرهــاب  مواجهــة  فــي 
وُيعــدُّ من أكثــر كّتــاب الســينما والتلفزيون 
هــذه  بيــن  ومــن  القضيــة،  لهــذه  مناقشــة 
األفــالم »دم الغــزال« مــن إخــراج محمــد 
ياســين، وتأليــف وحيد حامــد، وبطولة نور 
الشــريف، ويتعرض الكاتــب المبــدع وحيــد 
العشــوائيات  إلــى  الفيلــم  خــالل  حامــد 
والعنــف،  للتطــرف  موطــن  ُتعــدُّ  التــي 
وضحايــا تلــك الظــروف، وأهمهــم الفتــاة 
اليتيمــة التــي ُقتلــت نتيجــة مطــاردة األمن 
لإلرهابــي الــذي يتمســح في الديــن لفرض 

زائفــة. شــخصية 
غيــر  تــزال  ال  الذكــر  ســابقة  األفــالم  لكــن 
معالجــة  إلــى  بحاجــة  تــزال  وال  كافيــة، 
أكثــر هــدوًءا، معالجــة خاليــة مــن مشــاهد 
الــذي  الصاخــب  والحــوار  المنفــر،  العنــف 
حلــول  وضــع  مــن  األحيــان  أغلــب  يخلــو 

المشــاهدين. أمــام 

أفالًما  السينما  قدمت 
عـــديـــدة ضـــد اإلرهــــاب، 
تنفر  العنف  لكن مشاهد 

المشاهدين
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عماًل بقول المتنبي:
»ال تحسبوا رقصي بينكم طرًبا

                     فالطير يرقص مذبوًحا من األلم

ناصــر  الســعودي  الكوميديــا  فــارس  قــدم 
ليفضــح  »ســيلفي«،  مسلســل  القصبــي 

الوحشــية. وممارســاتها  داعــش  دمويــة 
يدخــل القصبي إلى وكــر اإلرهابييــن متقمًصا 
يصفونــه  مــن  بقتــل  فيأمرونــه  شــخصيتهم 
بـ«الكافــر«، وفي مشــهد آخــر يزوجونه إحدى 

الفتيــات وفًقــا آلرائهــم الدنيئة.
يواجــه  أن  الالذعــة  بســخريته  القصبــي  نجــح 
مدعــو  يســوقها  التــي  األحاييــل  هــذه  بجــرأة 
قصــة  بيــن  بالمشــاهد  يتنقــل  وأن  الديــن، 
ابنــه الــذي انخرط فــي هــذا التنظيــم، والذي 
يبــذل روحــه من أجــل اســتعادته، ليــرى ويرينا 
معــه كيف يقتلــون األطفــال والنســاء، وكيف 

باألبريــاء. ينكلــون 
المسلســل متفرد فــي قالبه الكوميــدي الذي 
ينبعــث مــن فكــر واٍع ومــدرك، ألهميــة توعية 
المشــاهدين وإشــعارهم بهذا الخطر الداهم 
الــذي يجــب مواجهتــه، ومــا أهــم الفــن فــي 
هــذا الــدور فهو الــذي يتمكن مــن الدخول إلى 
قلــوب ووجدان المشــاهدين، وهــو − أيًضا − 
وســيلة ناجحــة للتوعيــة غيــر المباشــرة، وهو 

مــا نجح فيــه القصبــي باقتدار.
ا »خيانة وطن« األجرأ خليجيًّ

فــي  الجريئــة  الخليجيــة  المسلســالت  ومــن 
مناقشــة قضية األفكار المتطرفة المسلسل 
اإلماراتــي »خيانــة وطــن«، الــذي عــرض فــي 
إلــى  المسلســل  تصــدى  2016م،  رمضــان 

هــذه القضيــة المأخــوذة عــن روايــة »ريتــاج« 
للروائــي حمــد الحمــادي.

المسلســل يكشــف خفايــا التنظيــم الســري 
كمــا  تاريخهــم،  المســلمين، ويبّين  لإلخــوان 
يغــوص عميًقا في حيــاة أعضائــه االجتماعية، 
ــا األفكار التــي يحملونها علــى محيطهم  ـً مبين
االجتماعــي، بمشــاركة مجموعــة مــن نجــوم 

اإلماراتية. الدرامــا 
»عد تنازلي«

أما مسلســل »عد تنازلــي«، فهو مختلف في 
المناقشــة والطرح، فيســتعرض حياة شــاب 
ناجــح لديــه خبرة فــي الكيمياء يدخــل المعتقل 
التكفيريــة،  الجماعــات  قــادة  بأحــد  ويلتقــي 
فيتحــول إلــى شــخص ناقــم علــى المجتمع، 
يتجه إلــى العنف، وينفذ مــع الجماعة عمليات 
إرهابيــة، لكــن ينتهــي األمر بقتله علــى يد قائد 

الجماعة.

ربمــا تكــون المسلســالت أكثــر نجاًحــا حتــى 
اآلن مــن الســينما، إذ إن الدرامــا التلفزيونيــة 
تســتعرض علــى مــدى وقــت زمنــي أطــول، 
كيفيــة  تشــابًكا،  أكثــر  عالقــات  خــالل  ومــن 
التــي  واألحاييــل  اإلرهابــي،  الفكــر  تســلل 
العقــول. لتضليــل  الفئــة  هــذه  تســتخدمها 

ومــا بين المؤيــد والمعارض للتنــاول اإلعالمي 
لقضايــا اإلرهــاب، يظــل الطمــوح إلــى ما هو 
أكثر، والتعويل علــى تجديد الخطاب اإلعالمي 
وفًقــا لتحديــات العصر، وضــرورة العمل وفق 
العشــوائية،  مــن  خاليــة  مدروســة،  خطــط 
والقــدرة علــى التأثيــر  فــي الغــرب، والذهــاب 
إلــى وســائل إعالمها في عقــر دارهــا إلجبارها 
اإلســالمي،  الديــن  بســماحة  االعتــراف  علــى 

وتبــرؤه من هــذه الفئــة اآلثمة.
ليســت  لكنهــا  تطلعــات،  ســبق  مــا  كل 

. لمســتحيلة با

المسلسالت التلفزيونية.. تكشف المستور »سيلفي« ضحك كالبكاء



العدد 114 - سبتمبر 2018 م38

تقريردراسة

أقسام مبتكرة وإبداعات سعودية تلفت نظر المشاركين العالميين

النسخة العاشرة من حكايا مسك .. 
فرص نجاح للشباب في صناعة المحتوى

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

واصلت مؤسســة مســك الخيرية تنفيذ برامجها الهادفة لتمكين قدرات الشــباب وتنمية إبداعهم وتحويل شــغفهم وهواياتهم 
إلــى مشــاريع رياديــة فــي مجاالت متعددة، وذلك إســهاًما منها في تحقيق مبدأ االســتثمار في اإلنســان، وقــد مثلت فعالية 
)حكايــا مســك( مشــروًعا كبيــًرا فــي هــذا الجانب، الســيما بعد أن حققــت نجاًحا متصاعــًدا على مــدى العاميــن الماضيين، حيث 
تجولــت فــي عــدة مــدن ســعودية، ومــن ثــم انتقلــت خال هــذا العــام إلــى محطتيــن خليجيتين، همــا: مملكــة البحريــن ودولة 

اإلمارات العربيــة المتحدة.
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كمــا دعــت مجموعــة مــن الشــركات العالمية 
الواقــع  تقنيــات  تطبيــق  فــي  المتخصصــة 
المعــزز والــذكاء الصناعــي، والتي قدمــت عدًدا 
مــن التجــارب التعليميــة والترفيهيــة والمهنية 

المســتقبل. بتقنيــات  المرتبطــة 
فــي الوقــت نفســه، كانــت منصــات قســم 
صنــاع  مــن  كبيــرة  مشــاركة  تشــهد  اإلنتــاج 
بالمجــال  والمهتميــن  الســعوديين  األفــالم 
ناقــش  حيــث  والفوتوغرافــي،  الســينمائي 
متخصصــون مجموعــة مــن أساســيات إنتاج 
فضــاًل  فيهــا،  الجديــدة  والتقنيــات  األفــالم 
عــن الطــرق األنســب الســتخدام الكاميــرات 

والمونتــاج. االحترافــي  والتصويــر 
ولإلنميشن   .. جاذبيتها  للكتابة 

عشاقه
كان »محتــرف الكتابــة« أحــد أكثــر األقســام 
جذًبــا للجمهور خالل الفعاليــة، فقد خصصت 
مــن  عــدد  خاللهمــا  مــن  قــدم  منصتــان  لــه 
أصحاب المشــاريع مجموعة من الموضوعات 
فــي  الشــباب  مســتوى  برفــع  العالقــة  ذات 
صناعــة المحتوى الكتابي فــي مجاالت اإلعالن 
الرقمــي،  والتدويــن  والســيناريو  والوثائقيــات 

فضــاًل عــن تأليــف الكتب.
معمل »اإلنميشــن« كان بــدوره حاضًرا لتلبية 

االهتمامــات المســتجدة لهــذا الفــن المعاصر 
ذي الجماهيريــة العاليــة بيــن الفئــات الشــابة 
المعمــل  فــي  ا، حيــث شــارك  واألصغــر ســنًًّ
مجموعة من الشــركات المحترفــة والمبدعين 
مــع  اســتعرضوا  والذيــن  المجــال،  هــذا  فــي 
زوار الفعاليــة عــدة تقنيــات حديثة فــي صناعة 

»االنميشــن« و«الموشــن جرافيــك«.
البصرية  الفنون  تــرعــى  بــرامــج 

وتشجع الطفل
والخــط  »الرســم  مثــل:  البصريــة،  الفنــون 
اســتجابة  فــي  كذلــك  حضــرت  العربــي« 
لشــعبيتها بيــن الشــباب فــي المملكــة، حيث 
المعــارض  مــن  مجموعــة  المهتمــون  وجــد 
المشــاركة  واألجنحــة  المصغــرة  الشــخصية 
لمجموعــات تشــكيلية ومشــاريع ريادية فنية، 
كمــا قدمــت ورش عمــل تطبيقيــة فــي عــدة 
والرســم  »الكاريكاتيــر،  شــملت:  مهــارات، 
والفحــم«،  واإلكريلــك  والزيتــي،  المائــي 
فيمــا قــام فنانــون مجموعــة مــن الجداريــات 

الجمهــور. أمــام  التفاعليــة  والرســومات 
)حكايــا  اهتمــام  عــن  الطفــل  يغــب  ولــم 
مســك( فقــد خصصــت لــه مســاحة بعنوان: 
الفرصــة  بمثابــة  كانــت  الصغيــر«  »المنتــج 
واكتســاب  والترفيــه  للتعّلــم  المتكاملــة 

وقد شهدت الفترة من 7 – 11 أغسطس 
العاشــرة مــن  النســخة  إقامــة  2018م، 
هــذه الفعاليــة المتجــددة فــي مركــز الريــاض 
بتنظيــم  والمعــارض،  للمؤتمــرات  الدولــي 
»مســك  بمؤسســة  المبــادرات  مركــز  مــن 
الخيريــة«، وذلــك بمشــاركة مبدعيــن شــباب 
يمثلــون مختلــف مناطــق المملكــة، باإلضافة 
إلــى حضور مشــاركين مــن )11( دولــة، قدموا 
مجموعــة مــن األنشــطة علــى مــدى خمســة 
أيــام، تضمنــت أكثــر مــن )200( ورشــة عمل.
فني  تكامل   .. واإلنتاج  التقنية 

وإبداعي
ال تنفصــل مهــارة اإلنتــاج الفنــي عــن امتــالك 
ناصيــة التقنيــة، ومــن هنــا كان قســم )حكايــا 
تــك( بمثابــة بيئــة رقميــة متكاملــة للشــباب 
وأصحــاب  بالتكنولوجيــا  المهتميــن  والــزوار 
المشــاريع والمبــادرات في مجــاالت البرمجة، 

و
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إعـــامـــيـــون يـــــــروون قــصــص 
إنسانية وبطولية

فــي جانب آخر، شــهد مســرح )حكايا مســك( 
التــي  اليوميــة  العــروض  مجموعــة ثريــة مــن 
الشــباب،  المؤثريــن  نجــاح  قصــص  تشــمل 
بجانــب أحــدث العروض المســرحية المحلية، 
الســعودية  األفــالم  عــروض  عــن  فضــاًل 
»حكايــا  دائــرة  اتســعت  فيمــا  القصيــرة، 
معالــم  أهــم  إحــدى  وهــي  المرابطيــن« 
الماضيــة،  الســنوات  خــالل  مســك(  )حكايــا 
لتشــمل عــدًدا مــن اإلعالمييــن الذيــن عاصروا 
القصــص اإلنســانية مــن واقــع تجربــة مركــز 
فــي  وســاهموا  لإلغاثــة،  ســلمان  الملــك 
توثيــق المواقــف والتضحيــات العظيمة التي 
بذلهــا الجنــود البواســل لحماية أمــن المملكة 
خــالل  ومــن  الجنوبــي،  الحــد  فــي  وشــعبها 

إعــادة األمــل. عمليــة 
للشباب:  عــالــمــيــون  مــخــرجــون 

المستقبل لكم
ال يمكــن الحديــث عن هذه النســخة من )حكايا 
مســك( مــن دون التطرق إلــى الســعادة التي 
عبــر عنها عدد مــن المخرجيــن العالميين الذين 
اســتقطبتهم الفعاليــة لعــرض تجاربهــم في 
إنتــاج وصناعــة عــدد مــن أهــم المسلســالت 
واألفــالم ذائعــة الصيــت حــول العالــم، حيث 

مــع  المباشــر  لاللتقــاء  فرصــة  لهــم  أتيحــت 
صنــاع األفــالم الشــباب فــي المملكــة، وعدد 
مــن الهــواة المهتميــن ببدء مســيرة عملية في 
ــا هذا العــام في  هــذا المجــال الــذي بــدأ فعليًّ
وضع أسســه االحترافية األولــى مع افتتاح دور 

الســينما فــي المملكة.
مــع  تحدثــت  الخليــج«  وتلفزيــون  »إذاعــة 
أبــدوا  الذيــن  المخرجيــن  هــؤالء  بعــض 
فــي  األفــالم  صناعــة  بمســتقبل  تفاؤلهــم 
الســعودية والمنطقــة، وكان أولهــم »مايك 
كونــور« مديــر التصويــر فــي فيلــم )هــاري 
بوتــر( الــذي دعــا الشــباب الســعوديين إلــى 
اســتثمار ثراء تاريخ بالدهم وتراثها اإلنســاني 
إياهــم  مطالًبــا  مميــزة،  أفــالم  إنتــاج  فــي 
باالســتمرار في التعلم واكتســاب الخبرات، 
مضيًفا: »ســعيد أن أكون اليــوم بين زمالئي 

. » لمســتقبليين ا
بدورهــا، أبــدت »ديانــا تروجيليــو« مصممــة 
إعجابهــا  )ناركــوس(  مسلســل  فــي  اإلنتــاج 
وجدتهــا  التــي  العاليــة  الســينمائية  بالثقافــة 
في شــباب وشــابات ســعوديين مــن الراغبين 
فــي دخــول المجــال، وهو مــا يتفــق معها فيه 
المخــرج السويســري »مايــكل ناكلــي« الــذي 
مــن  والقــرب  الحضــاري  التنــوع  »إن  قــال:  
القصــص الحقيقيــة يمكنــه أن يصنــع أعمــااًل 

ناجحــة«.

وصقــل  واإلبداعيــة  المعرفيــة  المهــارات 
»تقديــم  شــملت:  وقــد  الفنيــة،  المواهــب 
برامــج تدريبيــة فــي تنميــة مهــارات القــراءة، 
وابتكار الشــخصيات«، كما شــهدت عدًدا من 
العــروض األدائيــة والمســرحية المتنوعة التي 
قدمــت فــرق األطفــال ونقلــت عبرها رســائل 

وتربويــة. وطنيــة 
خلف الكواليس .. تكشف السر 

وال تحرق المتعة
تتمثــل  ملفتــة  إضافــة  العــام  هــذا  شــهد 
فــي قســم »خلــف الكواليــس« الــذي جعــل 
الجمهــور يعيــش فــي أجــواء التصويــر الحــي 
لألفالم الســينمائية بمشــاركة أبرز المخرجين 
فــي  المتخصصــة  العالميــة  والشــركات 
المؤثــرات البصريــة والحركيــة، حيــث تعــرف 
المشــاهد األكثــر  الــزوار علــى خفايــا صناعــة 

المفضلــة. أفالمهــم  فــي  تشــويًقا 
فنيــة  قــدرات  منحــت  الكواليــس«  »خلــف 
وتقنيــة جديدة للمخرجيــن المحترفين، ولكنها 
حــول  ــا  فنيًّ نقاًشــا  أثــارت  ذاتــه  الوقــت  فــي 
إمكانيــة أن يتســبب كشــف خبايــا األفالم في 
المشــاهدين وحــرق متعــة  الحــدِّ مــن تخيــل 
والعارضيــن  المتحدثيــن  أن  إال  المشــاهدة، 
فيهــا نفــوا تماًمــا هــذه الفرضيــة، مؤكدين أن 
الفيلــم الجيــد في قصته وإخراجــه يبقى دائًما 
مســيطًرا علــى انتبــاه الجمهــور، وقــادًرا على 

منحهــم تجربــة ماتعــة مكتملــة.
تجارب وحكايا الفتة مع الشغف 

واإلرادة
تجربــة مكتملــة أخــرى حظــي بها الــزوار الذين 
اســتطاعوا تعــّرف قصص نجاح المشــاركين 
في )حكايا مســك( وكشــفوا مــا وراء كواليس 
بروزهــم الالفت، فقــد كانت الفعالية نفســها 
شــاهًدا علــى مــا تحقــق لهــم مــن إنجــازات 
خــالل مشــاركتهم فيهــا مــن عــام إلــى العام 
الــذي يليــه، فيمــا كان التقــاء بعضهــم خــالل 
الفعاليــة دافًعــا للعمــل المشــترك والبــدء في 
تنفيــذ أفــكار مبدعــة تحولــت فيمــا بعــد إلــى 

قائمة. مشــاريع 
فهنــاك الشــاب الثالثيني »نايــف« الذي حّول 
شــغفه بتجميــع المجســمات الكرتونيــة إلــى 
شــركة تملــك الحــق الحصــري لتوزيــع هــذه 
المجســمات فــي المملكــة والخليــج، وهناك 
»يوســف الحمادي« الذي جمع موهبة الخط 
بالغــة  لوحــات  المعماريــة فشــّيد  والهندســة 
الجمــال بخــط الرقعــة، وليــس بعيــًدا عنهمــا 
يقــف الفنــان »معــاذ الجعفــري« الــذي ظــل 
الرســم،  أدوات  إيجــاد  فــي  صعوبــة  يواجــه 
ولكنــه اآلن يملــك شــركة رائــدة ُتعدُّ مــن أكبر 
موزعــي هــذه األدوات، ضمــن مشــروع نجــح 

فــي توظيــف )30( شــاًبا وشــابة.

تقرير
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اســتحداث  إلــى  الحاجــة  ظهــرت  للمجتمعــات,  الحضــاري  التطــور  مــع 
فــروع جديــدة لإلعــالم المتخصــص لمواكبــة النقلــة الهائلــة التي شــهدتها 
المجتمعــات في شــتى أنحــاء المعمورة، بخاصة بعــد ثورة التقنيــة الحديثة، 
والمنافســة المحتدمــة بيــن وســائل االتصــال التقليديــة ووســائل التواصل 

االجتماعــي.
ولتزاحــم األحــداث فــي حياتنــا وتشــابكها أصبــح اإلعــالم العــام غيــر قــادر 
علــى معالجتها بشــكل نوعــي ومتميز وشــامل, مما جعل الفضــاء اإلعالمي 
مفتوًحــا أللــوان جديــدة لم يتــم االلتفــات إليهــا فــي العقديــن الماضيين إال 
بشــكل عابــر ومحــدود، ال يرضــي شــغف المهتميــن والمتابعيــن بشــأن من 
شــؤون المعرفة, وال يفي بإشــباع اهتماماتهم، فأصبحت الساحة اإلعالمية 
رحبــة وفســيحة لإلعــالم المتخصــص المتمثــل فــي اإلعــالم االقتصــادي 
والسياســي والثقافي والفني والبيئي واألمني والبترولي ... والقائمة تطول.
شــهدته  الــذي  التطــور  لمواكبــة  والمبهــج  الجميــل  الحــراك  هــو  ذاك 
المجتمعــات، لكن في المقابل هناك ظــروف أخرى مختلفة صنعتها موجة 
مــا يســمى بـ«الربيــع العربــي«، التــي حولت البســمات إلــى آهــات واألفراح 
إلــى أتراح، فتناســلت المآســي واحدة تلو األخــرى, وأصبح اإلنســان العربي 
ــا, ناهيــك عــن الجوع  ـً مهّجــًرا أو مهاجــًرا, وفــي أفضــل حاالتــه نازًحــا أو الجئ

والخــوف والتشــرد وفقــد األعــزاء مــن آبــاء وأمهــات وأطفــال أبرياء. 
كل هــذه الصــور المأســاوية المروعــة جعلــت مــن الضــرورة الملحــة إنشــاء 
إدارة عامــة لإلعــالم اإلنســاني بالمنظمــة العربيــة للهالل األحمــر والصليب 
األحمــر تهتم بمعاناة اإلنســان العربي بعيــًدا عن مذهبه أو ديانتــه أو انتماءاته 
السياســية, وبمــا أن الفضــل ينســب ألهلــه، فــإن األميــن العــام للمنظمة 
الدكتــور صالــح بن حمد الســحيباني، هو صاحــب هذه الفكــرة ورائد اإلعالم 
المراحــل  والــذي استشــعر أهميتــه فــي مرحلــة مــن أصعــب  اإلنســاني، 

التاريخيــة التــي تمــر بها بالدنــا العربيــة وإنســانها المكلوم.
إال أن  البدايــات تكــون دائًمــا محفوفــة بالصعوبــات والتحديــات؛  ومــع أن 
الطموحــات أكبر بكثير مــن أي عائق قد يعترض مســيرة التخطيط والتنفيذ 
واإلنجــاز, وقــد تحقــق – بحمــد اللــه – رســم المســار لإلعالم اإلنســاني في 
المنظمــة متمثاًل في شــبكة »معكم« الورقيــة واإللكترونية, وإطالق بعض 
المنصــات التــي تعنــى بخدمــة اإلنســان المكلــوم ودمجــه مــع المجتمــع 

وتحقيــق أمنــه الغذائــي والتعليمــي والصحي.

رأي

عبد المحسن بن حسين الحارثي
لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  مديــر 
الدوليــة والعالقــات  اإلنســاني 

المنظمــة العربية للهــالل األحمر 
والصليــب األحمر

اإلعالم المتخصص ... إلى أين؟



العدد 114 - سبتمبر 2018 م42

دراسة

الترويج التلفزيوني والطفل
|| أ. د. فايزة يخلف

كلية علوم اإلعام واالتصال − جامعة الجزائر

مقدمة
تســتأثر برامــج التلفزيــون على اختاف أنواعها باهتمام ومتابعة شــرائح مختلفــة من األطفال، وهو الوضع الــذي تكفله عوامل 
عــدة بعضهــا يرتبــط بجماليــة وســحر الصــورة والحركــة واللــون، واآلخــر يتعلــق بمقاصــد هــذه البرامــج المتراوحــة بيــن الترفيه، 

والتســلية والتثقيف.
ومــن البرامــج التي تتســم بربط اإلعام باالســتهاك والفرجة بالمتعة لدى الطفــل تأتي الفواصل الترويجيــة التلفزيونية التي 
تحتــل حســب الباحثيــن مكانــة متميزة فــي أجندة مشــاهدة الطفل، فهي خطــاب يؤثر بنمطــه الفكري وبطريقته النســقية في 
عــرض المفاهيــم علــى مكاســب الطفــل المعرفيــة وعلى رصيــد خبراتــه الحياتية، ممــا يمنحه القــدرة على تكويــن وعي نقدي 

كفيــل بمســاءلة المواقف والتجــارب التي تصادفه.
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ونظــًرا ألن درجــة التأثيــر فــي الطفل تتزايــد وتنقص بالقــدر الذي 
الرســائل  مصممــو  اهتــم  الطفــل،  اهتمــام  الترويــج  يالمــس 
الترويجيــة التلفزيونيــة باإلســتراتيجيات الفنيــة واإلبداعيــة التــي تحقق 
هــذا الغرض، والمبادئ التي يســتوجب توافرها فــي الترويج الموظف 

لشــريحة األطفــال أو المتوجــه إليها.
1 - خصوصيات التلفزيون كوسيلة ترويجية بالنسبة 

للطفل 
الطفــل،  حــواس  مــن  حاســتين  التلفزيــون  فــي  الترويــج  يخاطــب 
الترويجيــة  الوســائل  أن  حيــن  فــي  والبصــر  الســمع  حاســة  همــا: 
األخــرى ال تخاطــب إال حاســة واحــدة، وهــذا مــا يبــرر تفــوق التلفزيون 
كوســيلة ترويجيــة لهــا مقــدرة كبيــرة علــى اإليضــاح واإلقناع وترســيخ 

.)1 المعلومــات)
اســتخدام  جانــب  إلــى  للصــورة  العاليــة  التقنيــات  توظيــف  أن  كمــا 
األلــوان، قــد أهــل التلفزيــون ألن يكون أفضــل الوســائل االتصالية في 
حالــة الترويــج عن أغلــب المنتجــات الموجهــة لألطفال، والتــي تتطلب 
عنايــة خاصــة بالمثيــرات البصريــة التي تســاعد علــى إظهــار التفاصيل 
الدقيقــة للســلعة، وعلــى إيضــاح العبــوات بشــكلها وتصميمهــا مــع 
شــرح مكوناتهــا وطرائــق اســتخدامها نايــف أحمــد الغامــدي)2(، وهــو 
إجــراء فني ســيكولوجي يروم تطبيــع الطفل عن طريق ترســيخ عملية 

االســتهالك فــي خياله ووعيــه)3(.
التلفزيــون  فــي  الترويجيــة  الرســالة  تنفــرد  ســبق،  مــا  علــى  وعــالوة 
بقدرتهــا على بعــث الحياة في كثير من الشــخصيات الخياليــة والنماذج 
الترويجيــة بطريقة تعجــز الصحف والمجــالت واإلذاعة علــى مجاراتها، 
فيتم اســتخدام الرســوم المتحركــة والعرائس وأبطــال الكرتون، كما 
يتــمُّ االســتئناس بتقنيــات األنفوغرافيــك فــي تحريــك الســلعة وبــثِّ 
الحيويــة فيهــا، وهــي الفنيات التي تناســب حاجــات الطفل ومســتواه 

العقلــي وتأســر بأســلوبها ســمعه وبصــره وخياله)4(.
اللقطــات  أحجــام  وتنــوع  وتعــدد  التلفزيــون  فنــون  تطــور  أدى  كمــا 
المســتخدمة فــي االتصــال الترويجــي إلــى تحقيــق مزيــد مــن اإلبهــار 
والتأثيــر في شــريحة األطفــال)5(، حيث مكن التفنن واإلبــداع في تصوير 
الســلعة مــن تقريبهــا إلــى المســتوى الحّســي للطفــل، وهــو مــا مــن 
شــأنه إحــداث تأثيــر انفعالــي أقوى مــن رؤية تلك الســلعة فــي إطارها 

الحقيقــي العــام)6(.
وفضــاًل على كل ما ذكر ســلًفا، يختصُّ الخطــاب الترويجي التلفزيوني 
باســتخدامه لمجموعة من التقنيات اإلقناعية، كاإليقاع السريع واألغاني 
الخفيفة المالئمة لصغار الســنِّ ولحّسهم الطفولي، فهي ميكانيزمات 
ــا فيه وتختــزل الحلم  ـً ــا مرغوبـ ـً نفســية تعمــل على جعل الســلعة شيئـ
الــذي يحــفُّ مضمــون األغنيــة في معطــى قابــل لالســتهالك)7(، هكذا 
يتولد التأثير المنشــود الــذي خلصت إليه الدراســات الحديثة في مجال 
االتصــال وفي مجــال علم النفــس الطفولي)8(، وتتولد معــه المقاربات 

اإلبداعيــة التي تحقق هــذا المبتغى.

2 - الشروط اإلبداعية للترويج للطفل
يتســم الطفل في مراحل حياته األولى باتجاهاتــه نحو تكوين مجموعة 
بخاصــة  التلفزيونــي،  الترويــج  علــى  يســتوجب  التــي  الخبــرات  مــن 
مراعاتهــا وتوظيفها، من هذه الخبرات يشــدد المختصــون على أهمية 
االتجاه صوب تشــكيل القــدرة العقلية، حيث يبدأ الطفل في اكتســاب 
معلومــات وآفــاق جديــدة، ومهــارات ابتكاريــة وإبداعية لها الــدور الكبير 

فــي تحديد نشــاط النمــو العقلي وتطــور اإلدراك الذهنــي للطفل.
وعمــاًل بالحقيقــة التــي أكــد عليهــا الباحــث )بياجيــه Piaget( والتي تفيد 
بــأن كل طفــل يولد مــزوًدا بإمكانات معينــة، وأن هذه اإلمكانــات تتغير 
نتيجــة تزايــد خبــرة الطفــل بالبيئــة المحيطــة بــه)9( خلصت الدراســات 
إلــى إلزاميــة مواكبــة مضاميــن برامــج  الحديثــة فــي مجــال االتصــال 
األطفــال، ومنهــا: الترويــج للخصائــص النفســية والســلوكية المميزة 
لهــذه الشــريحة)10(، وهو ما أســفر فــي مجــال االتصــال الترويجي على 

مجموعــة مــن الشــروط اإلبداعيــة، مــن أهمها:
-أن يكــون الترويــج قصيًرا في حّيزه الزمني، خفيًفــا في إيقاعه، مالئًما 	 

في محتواه لطبيعــة الموضوع المعلن عنه)11(.
-أن يتضمــن الترويــج حيــاًل ســينمائية ومواقــف عرفيــة غيــر اعتياديــة 	 

ــا في الالمعقول، الهــدف من هذا الضرب مــن التوظيف،  ـً تدخــل أحيانـ
هــو تدريــب الطفــل علــى الوصــول إلــى المعرفــة الحّقــة، مــن خــالل 
تحليــل المواقف واســتنباط الحقائق ومقارنة األشــياء لتكوين مفاهيم 

صحيحــة عن الواقــع)12(.
-توظيف الشــخصيات ذات الحضور القوي فــي خيال ووعي الطفل، 	 

ســواء كانــت هــذه الشــخصيات من عالــم الرســوم المتحركــة، أو من 
الشــخصيات المقربــة للطفل، ذلــك أن خيال الطفل يتغــذى بما يجده 
ويحتــك بــه يومًيــا، وتلــك هــي اإلســتراتيجية اإلبداعيــة التي تســتغلها 

الرســائل الترويجيــة الحديثة)13(.
-أن تتضمن الرســالة الترويجية األغنية القصيرة المركزة والموســيقى 	 

المالئمــة والحــوار القصيــر المحكم الهــادف، وهي محتويات تناســب 
القــدرات العقليــة للطفــل، فتزيد فــي معلوماته وُتســهم فــي إنعاش 
ذاكرتــه، عــن طريــق تدريبــه على حفــظ ما يســمعه من أغانــي وكلمات 
األحيــان)14(،  مــن  كثيــر  فــي  معانيهــا  يفهــم  ال  كان  وإن  حتــى  أشــعار 
هكــذا يحــدث مــا يســميه علمــاء النفــس بالتكيــف مــن خــالل تجســيد 
 )assimilation عمليتين أساســيتين في تنشــئة الطفل، هما: )التمثــل

.)accommodation()15 و)المواءمــة 
-ضــرورة تعزيــز الذاكــرة البصريــة للطفل، من خــالل االعتنــاء بفنيات 	 

االجتماعــي  الطفــل  بواقــع  الترويجيــة ومحتوياتهــا، وربطهــا  الصــورة 

أي  على  يتفوق  التلفزيوني  الترويج 
يخاطب  ــه  ألن أخــرى  ترويجية  وسيلة 

الطفل لدى  والبصر  السمع  حاستي 

و
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دراسة

والثقافــي، فكلمــا كانــت الصــورة تمثــل حقيقــة المحيــط االجتماعــي 
للطفــل، كلمــا كانت أكثر ارتباًطا بأحاسيســه وأشــد قرًبا من مســتوى 

إدراكه)16(.
باإلضافــة إلــى هــذه الشــروط، يجــب أن يتوافــر إلــى جانبهــا شــرطان 

، همــا: يتصــالن بالبــثِّ
أواًل: اختيــار الوقــت المناســب، إذ يعتبــر التوقيــت مــن أهــم العوامــل 
المؤثــرة فــي فعاليــة الترويــج التلفزيونــي، وتختلــف أوقــات البــثِّ من 
حيــث أهميتهــا تبًعــا لنوعيــة المشــاهدين ولطبيعــة الجمهــور المتابــع 
لبرامــج التلفزيــون، حيــث يؤكد الخبراء فــي هذا الصدد علــى أن أفضل 
وقــت لبــثِّ رســائل ترويجيــة خاصــة باألطفــال هــي الفتــرة المرتبطــة 
ببــثِّ البرامــج التي تلقى مشــاهدة عالية مــن قبل جمهــور األطفال)17(، 
كمــا تختلــف هذه الفتــرات باختــالف العطل وأوقــات البــثِّ الصباحية 
أو المســائية، وأن أكثــر حّيــز زمنــي مهــم بالنســبة لألطفــال هــو فتــرة 

مســاًء)18(. السابعة 
ثانًيــا: تكــرار الترويــج، وقد يكــون كما هو مــن حيث التصميــم وطريقة 
العــرض ووحــدة األســلوب، ولكــن يبــثِّ أكثــر مــن مــرة فــي اليــوم أو 
فــي األســبوع، كمــا يمكــن أن تقــدم نفــس الفكــرة بقوالــب وأســاليب 
وأشــكال مختلفــة، مما يســاعد على تحقيــق درجة كبيرة من االنتشــار، 
كمــا يــؤدي التكــرار مــع التنويع إلــى ضمان عدم شــعور الطفــل بالملل 

وتذكــره للترويــج وتثبيتــه في ذهنــه)19(.
كمــا يــؤدي تكــرار بــثِّ الرســالة الترويجيــة إلــى وصــول مضمونهــا في 
أي وقــت وبصــورة مســتمرة طــوال اليــوم إلــى مجموعــة كبيــرة مــن 
الذيــن  األطفــال  فئــات  كل  ذلــك  ويالئــم  األطفــال)20(،  المشــاهدين 

يذهبــون إلــى نومهــم مبكًرا أو المنشــغلين بــأداء واجباتهم المدرســية 
أو دروســهم الخصوصيــة أو المختلفين في فتــرات ذهابهم للحضانة 

او المدرســة.
ــا مــن نتائــج الدراســات الحديثــة التــي أنجــزت حــول عالقــة  ـً وانطالقـ
ــا اســتهالكية  الطفــل بالترويــج، والتي تفيد ان األطفال يشــكلون سوقـً
ضخمــة لمنتجات وخدمــات متباينة)21(، أوصى المهتمــون بهذا المجال 
بضــرورة تضمين الرســائل الترويجية التي توظف الطفــل أو التي توجه 
إليــه مجموعــة المبــادئ التــي تصــون للطفــل كرامتــه وتفعــل حقوقــه 

ككائــن لــه خصوصياتــه االجتماعية والنفســية.
الترويج  توافرها في  التي يستوجب  المبادئ   -  3

للطفل
مــا  فــإذا  ا)22(،  ونفســيًّ ــا  اجتماعيًّ ــا  هشًّ ــا  ـً كائن الطفــل  ُيعــدُّ 
اليقظــة،  وأحــالم  الخيــال  إلــى  كثيــًرا  يميــل  ألفينــاه  عاينــاه 
نجــده  كمــا  الحقيقــة،  علــى  يطغــى  مــا  كثيــًرا  خيالــه  إن   بــل 
− أيًضــا − غير مســتقل بشــخصيته، مولع باللعب وتمثيــل أدوار الكبار، 
وهــو فــي مراحــل كثيــرة يتعامل مــع األشــياء مــن دون إدراك العالقات 

المتعددة)23(. بين جوانبهــا 
لهــذه االعتبــارات وجب إيــالء األهميــة البالغــة لكيفية تصميم الرســالة 
الســيكولوجي  الطابــع  ذو  الجمهــور  هــذا  تســتهدف  التــي  الترويجيــة 
واالجتماعــي، األمــر الــذي أســفر إلــى جملة مــن المبــادئ، مــن أبرزها:

-أن تكــون الرســالة الترويجيــة نظيفــة، خاليــة مــن كل مــا يمكــن أن 	 
يســيء إلــى أخــالق الطفــل وقيمــه، بخاصــة وأن الُخلــق مظهــر مــن 
األفــراد  احتــرام  يعنــي  االلتــزام والضبــط االجتماعــي، فهــو  مظاهــر 
للنظــام االجتماعــي والعمل وفًقا ألحكامه، وهو − أيًضا − مؤشــر على 

التربيــة الســليمة والتنشــئة القويمــة)24(.
أو 	  الترويــج لمنتــج  الترويجيــة حتــى وإن كانــت تتوخــى  -إن الرســالة 

ســلعة مــا، فهــي يجــب أن ترمي إلى غايــة تربويــة أخالقية لهــا أهميتها 
فــي حيــاة الطفــل ليتعــود منــذ الصغــر علــى التمســك بالمثــل والقيم 
واحتــرام العادات والتقاليد الجيدة، وهذا يســتوجب أال يحيد المضمون 
الترويجــي عــن القيم األساســية الداعمة لبنــاء ذات الطفــل والمعينة له 

علــى تفهــم كيانه الشــخصي)25(.
تراعــي 	  التــي  بالكيفيــة  الترويجيــة  الرســالة  تصمــم  أن  -يجــب 

معيشــته  نمــط  فتعكــس  العربــي،  للطفــل  الثقافيــة  الخصوصيــات 
األطفــال  أن  نعلــم  ونحــن  بخاصــة  ســليًما،  توظيًفــا  لغتــه  وتوظــف 
يضعــون كامــل ثقتهــم فيمــا يقــدم عــن طريــق الشاشــة الصغيــرة، 
فكيــف إذا كانــت اللغــة العربية التــي يتكلمــون بها تقدم لهــم بطريقة 
غيــر ســليمة، والمدرســة تعمــل علــى المحافظــة علــى اللغــة العربيــة 
والعبــارات  المفــردات  مــن  صورهــا  أجمــل  فــي  بتقديمهــا  األصيلــة 
ا لهويتنــا  واألســاليب وطريقــة النطــق، وذلــك باعتبارهــا جــزًءا أساســيًّ

العربــي. ولوجودنــا  العربيــة 
وتــزداد أهميــة العنايــة باللغــة العربية حدة عندمــا يتعلق األمــر بالترويج 
التلفزيونــي المســتورد الــذي تتــمُّ دبلجته علــى نحو عشــوائي فيه كثير 
مــن اإلســاءة إلى اللغــة العربية فــي تراكيبها وأســلوبها، وفيــه مع ذلك 

كثير من المســاس بأحــد ثوابت األمــة العربيــة المهمة)26(.
فنحــن − كمــا يقــول طــه حســين − يجــب أن ننظــر إلــى اللغــة العربيــة 
نظــرة مدنيــة صريحــة وال نغلــو إذا قلنا إنها ليســت مجــرد أداة للتعامل 
والحــسِّ  للتفكيــر  أداة  هــي  وإنمــا  فحســب،  االجتماعييــن  والتعــاون 
والشــعور بالقيــاس إلى األفــراد، فنحن نتعلــم اللغة العربيــة ونعلمها، 
ووســيلة  واالجتماعيــة  الفرديــة  حياتنــا  ضــرورات  مــن  ضــرورة  ألنهــا 

أساســية إلــى منافعنــا.
إذن نحــن ال نتعّلــم اللغــة العربيــة وال نعّلمهــا ألنها لغة الدين فحســب، 
وإنمــا لغــة للتفكيــر)27(، لذلــك يجــب علــى المشــرفين علــى تصميــم 

اتجاه  أهمية  على  المختصون  يشدد 
تشكيل  صــوب  التلفزيوني  الترويج 

األطفال لدى  العقلية  القدرة 
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قائمة المراجع

وترجمــة الترويــج الموجــه للطفــل أن يقدموهــا بلغــة ترقــى بالــذوق 
العــام وتتمتــع باإلتقان فــي التوظيف والنطق الســليم، حتى ال يتعّلم 

أطفالنــا ويــرددوا مهاتــرات لســانية غريبــة عــن كل انتمــاء لغوي.
-توجيه الرســالة الترويجية صوب فكرة إيجاد الــروح اإلبداعية واإلنتاجية 
لــدى الطفــل بــداًل مــن التركيــز علــى إيجــاد الــروح االســتهالكية فقط، 
وتكويــن طــرق غيــر عقالنية في اإلقبــال الكثيــف على المنتجــات النافع 
منهــا والضــار، بخاصــة فــي ظل ظهــور موجــة جديــدة مــن المضامين 
الترويجيــة التــي تعمل على اإلعالء من أهمية المتعــة والتمّيز االجتماعي 
نظيــر تصريــف منتجــات هــي باألســاس مخالفــة للقواعــد الصحيــة، 
كاإلكثــار مــن الحلويــات والســكريات والمشــروبات الغازيــة الصناعيــة 
واألنــواع الجديــدة مــن المأكــوالت خفيفــة الصنــع، وغيرهــا مــن المواد 

التــي تشــجع النمط االســتهالكي وتحــرص على تنميتــه)28(.
وإذا كان هــذا التوجــه المــادي للترويج الحديث يتســبب فــي العديد من 
أمــراض العصــر التــي يعانــي منها أطفــال اليــوم)29( فإنه يحــدث فجوة 
اجتماعيــة كبيــرة بين فئتين من األطفال، فئة تعيش في يســر وبحبوحة 
مــن العيــش وأســرها تحــرص على تلبيــة حاجاتهــم فتتراكــم عندهم 
األشــياء ويفقــدون المتعــة بحيازتهــا، وفئــة ثانيــة تعيــش في عســر من 
الحــال ومــوارد أســرها المالية محــدودة يــؤدي الترويــج التلفزيوني إلى 
المعلــن  الســلعة  شــعورهم باإلحبــاط ألنهــم ال يســتطيعون حيــازة 
عنهــا وبالظلــم االجتماعــي الــذي يجعــل منهــم أفــراًدا غيــر أســوياء، 
حيــث يؤدي الكبــت لديهم إلــى نتائج وخيمــة على الصعيدين النفســي 

واالجتماعــي)30(.
تأثيــر  الحديثــة فــي مجــال  الدراســات  الطــرح خلصــت  لهــذا  وتأكيــًدا 
الترويــج التلفزيونــي فــي الطفــل إلــى أنــه كلمــا تعــرض هــذا األخيــر 
للومضــات الترويجيــة كلما كثــرت طلباته، وكلما جوبــه ذلك بالرفض 
مــن قبــل الوالديــن كلمــا تعــرض لنوع مــن اإلحبــاط، وفي هــذا الصدد 
»الطفــل  أن  إلــى   )François Brune( بريــن  فرانســوا  الباحــث  يشــير 
يحــب الترويــج كالســكر والحلوى مــن دون أن ينتبه ألمراض التســوس 

الثقافــي التــي تنتــج عنــه وتؤثر فــي نظرتــه للعالــم«)31(.
كمــا أكــدت ذات الدراســات أن المضاميــن الترويجيــة التلفزيونيــة قــد 
أدت إلــى إيجــاد نزعــة ماديــة عنــد األطفال، حيــث أظهرت وجــود عالقة 
بيــن اتجاهــات األطفال نحــو الترويــج وبيــن اتجاهاتهم الماديــة، وهي 

عالقــة إيجابيــة قويــة، »فالذيــن أبــدوا اهتماًمــا بالفواصــل الترويجيــة 
التلفزيونيــة يؤمنــون بــأن المــال والثروة أشــياء ضرورية للســعادة«)32(.

-إلزامية عقلنة توظيف الطفل في الرســائل الترويجية وعدم اســتغالل 
براءتــه فــي مغازلة خيال المتلقــي وإثارة غرائزه الســتمالته نحو موضوع 
الترويــج. فاســتنادا إلى إحصائيــات المقياس الترويجي تــمَّ رصد خالل 
ــا يتضمــن أطفــااًل مــن بيــن  عــام 2010م، بــثِّ )864( فاصــاًل ترويجيًّ

ا)33(. )6517( شــريًطا ترويجيًّ
وقــد شــارك هــؤالء األطفــال فــي الترويــج لمــواد الرياضــة وشــركات 
التأميــن والعطــور والمالبــس الداخليــة للنســاء، هــذا علــى الرغــم من 

القوانيــن الصارمــة التــي تحمــي األطفــال مــن الترويــج بفرنســا)34(.
الــدول  مــن  العديــد  فــي  قوانيــن  ســّن  تــمَّ  الطفــل  لحقــوق  ورعايــة 
األوروبيــة تحمي هذه الشــريحة من اســتغالل البالغيــن لخصوصياتهم 
الســيكولوجية والفســيولوجية لتمريــر رســائل ال تخّصهــم أساًســا وال 
تعبــر عــن انشــغاالتهم، وفــي هــذا اإلطار تــمَّ تجريــم الترويــج الكاذب 
الــذي يغــري األمهات باقتناء ســلع قد يكــون لها عواقــب صحية وخيمة 
علــى أطفالهــم، ولعل النجــاح المدمر لشــركات حليب األطفــال بإقناع 
مالييــن األمهات فــي العالم الثالث بتغذية أطفالهــن بالحليب الصناعي 
بــدل إرضاعهــم مثلمــا يوصــي بــه األطبــاء والديــن يعبــر عن مــدى قوة 
الترويــج وقدرتــه الفائقة على تشــكيل أنماط اســتهالكية والتغلب على 
مقاومــة المنطــق والعلم الذي يــرى أن هذه الســلعة أو تلك ال ضرورة 
لهــا فــي حياتنــا، بل إنها قــد تصيبنا بأضــرار ومع ذلك فإننا قد نشــتريها 

بســبب خضوعنا إلغــراء الترويج.

خاتمة
نخلص مما ســبق إلى أن موضوع الطفولة فــي وقتنا الحالي قد أصبح 
موضــوع الجميــع، وهــو يشــكل محور نقــاش بالنســبة لعلمــاء النفس 
واالجتمــاع والتربيــة، كمــا شــغل − أيًضــا − بــال العديد مــن الحقوقيين 
وعلمــاء االتصــال الذيــن تدارســوا فــي كثيــر مــن المواقــف عالقــة هذه 
الفئــة بوســائل اإلعالم، وبخاصة فــي عالقتها بالتلفزيــون وبما يبثه من 
مضاميــن إعالميــة أســهمت بشــكل أو بآخــر فــي التأثير في هــذه الفئة 
التــي هــي فــي األصل نبــت الحيــاة ودرة الوجــود ومعبــر البشــرية الذي 

تعبــر عليه مــن جيل إلــى آخر.
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تحقيق

اإلعالميون أمام مسؤولية حماية المصداقية قبل تحدي الحفاظ على الوظائف

تأثير الذكاء الصناعي على اإلعالم .. 
فوائد مؤكدة ومخاوف غير مستبعدة

|| الرياض – هيثم السيد

يوًمــا بعــد يــوم، تصبح األســئلة أكثــر إلحاًحا وجدية حول التحــول الكبير القادم مع ظهور وتوســع تقنيات الــذكاء الصناعي، وهي 
أســئلة تمــسُّ إجاباتهــا الجميع تقريًبا بما فيهم اإلعاميــون بالطبع، فالوظيفة اإلعامية تبدو أمام متغيــرات جذرية في أدواتها 
ووســائلها ونطــاق عملهــا خــال الســنوات المقبلــة، وهي التي واجهــت بعض نماذجهــا تحديــات وجودية قبل حتــى أن تظهر 

فكرة الــذكاء الصناعي.
عّمــا هــو متوقــع لمرحلــة ما بعد اإلعــام الجديد إن صحت تســميته، تطرح »إذاعة وتلفزيــون الخليج« هذا المحــور على مجموعة 

مــن المختصيــن فــي اإلعام والتقنية، ليســهم كل منهم برأيه ورؤيته في رســم أبعاد الصــورة القادمة.

الروبوتات .. الصحفيون الجدد
مــا  هــذا  الجاللــة«،  »صاحبــة  بــالط  ســتجتاح  الصحفيــة  الروبوتــات 
يقولــه الدكتــور عمــار بكار، وهــو الرئيــس التنفيذي لمجموعــة »يس تو 
ديجيتــال« ومركــز »مقاربــة« لألبحاث، والــذي يرى أن مهنــة الصحافة 
تعتمــد علــى كثيــر مــن اإلبــداع، والقــدرة الذهنيــة العاليــة للحكــم على 
اإلعالمييــن  مــن  الكثيــر  جعــل  وهــذا  منهــا،  واالســتنتاج  المعلومــات 
يتســاءلون عّمــا إذا كانــت الروبوتــات ســتتمكن مــن أن تحــلَّ مكانهــم 

القادم. العقــد  خــالل 

ويضيــف بــكار: »القاعــدة الذهبيــة للــذكاء الصناعي تقول ببســاطة 
إنــه ســيتم )أتمتــة كل مــا يمكــن أتمتتــه(، والمفاجــأة هنــا أن خبراء 
الــذكاء الصناعــي اســتطاعوا أن يجــدوا كثيــًرا من المهــام الصحفية 
القابلــة للتنفيــذ مــن قبــل البرامــج الذكيــة، مــا أدى النفجــار ســريع 
خــالل العاميــن الماضيين في حركــة إنتاج المحتوى عبــر التطبيقات 
التــي ال يمكــن القــول: إنها نضجت بعــد، ولكن مــا تنتجــه حالًيا مثير 
للدهشــة وينبئ بمســتقبل مختلف لغرفة األخبار بعد ســبع أو ثمان 

ســنوات من اآلن«.
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ما صدمة عام 2017م؟
يــرى بــكار أن الــذكاء الصناعــي ســيحلُّ بــداًل عــن اإلنســان فــي إنجــاز 
معظــم األعمــال التــي يتــمُّ تنفيذهــا فــي دورة العمــل الصحفــي، وأن 
كبــرى المؤسســات اإلعالميــة فــي العالم بــدأت التنافس فــي محاولة 
االســتفادة مــن البرامج الذكية فــي رفع كفاءة األداء وزيــادة اإلنتاجية في 

دورة العمــل اإلعالمــي.
غيــر أنــه يتوقــف للحديــث عّمــا وصفــه بالصدمــة فــي عــام 2017م، 
حيــث أســهمت برامج ذكية في إنتــاج ماليين التغريــدات ومئات األخبار 
الكاذبــة ضمــن انتخابــات الرئاســة األمريكية، وهــو ما مثــل انطالقة ما 
يســمى بـ«األخبــار المزيفــة« )Fake News(، ويعلــق: »مــا زالــت هــذه 
البرامــج ُتســهم بشــكل كبيــر فــي تحويــل الشــبكات االجتماعيــة إلــى 
ــا، والتي  كميــة هائلة من الحســابات المزيفــة والتغريــدات المكتوبة آليًّ

تنتصــر لقضيــة أو ألخرى«.
ا عن المقاالت المكتوبة آليًّ

فــي جانب آخــر، يرى الدكتــور عمار أن برامــج الذكاء الصناعي تســتطيع 
حالًيــا كتابــة تقاريــر صحفيــة كاملــة فــي مجــاالت الصحافــة الروتينية، 
مثــل: »الصحافــة الرياضيــة أو النشــرة الجويــة أو تحليــل األســهم«، 
وذلــك ألنهــا صحافة تعتمد علــى البيانــات المنظمة، وهو أمــر تتعامل 
معــه هــذه البرامــج بمهارة مذهلة، مشــيًرا إلــى أن هــذا النمط متحقق 
حالًيــا للغــة اإلنجليزيــة فقــط، حيــث اســتطاعت الشــركات األمريكيــة 
بيانــات  إلــى  وتعبيراتهــا  الثــري  اإلنجليزيــة  اللغــة  قامــوس  تحويــل 
وخوارزميــات )Algorithm(، مــا مكــن تطبيقــات الصحافــة الذكية من 
إنتــاج تقاريــر باللغــة اإلنجليزيــة ال يمكنــك أن تفرقهــا عــن تقاريــر كتبها 

صحفيــون متمرســون فــي عملهم.
غرفة األخبار المستقبلية

علــى  شــك  بــال  يعتمــد  القــادم  األخبــار  غرفــة  شــكل  أن  بــكار  يؤكــد 
الروبوتــات فــي جمع المعلومــات، وتدقيقها، والتأكد مــن مصداقيتها، 
اللغــوي  النــّص  وإنتــاج  المشــابهة،  المعلومــات  بمالييــن  وربطهــا 

النهائــي. الروتينــي 
ويضيــف: »قــد يحافــظ البشــر علــى تميزهــم فــي إضافــة اللمســة 
اإلبداعيــة التــي تحــول النــص لقــراءة ممتعــة وجذابــة، وفــي قدرتهــم 
، وعلــى إنتــاج التقاريــر  علــى الحكــم األخالقــي والقيمــي علــى النــصِّ
التــي تعتمــد علــى قــراءة تحليليــة لألحــداث، مثــل: التقارير السياســية 
ومقــاالت الرأي، ولكــن هذا غير مؤكد، بــل إن تقريًرا لمنتــدى االقتصاد 
العالمــي يقــول: إن الــذكاء الصناعــي ســيتمكن مــن إنتاج إعــالن مصور 
فــي عــام 2036م، وكتابــة أكثر الكتــب مبيًعا في أمريكا مــع حلول عام 

2040م، أي مــا ال يزيــد علــى )22( ســنة«.
واختتــم الدكتــور عمــار حديثــه بقولــه: »إن هدفي من كل مــا ذكرته هو 
أن تطلــق لنفســك العنــان وأنــت تتخيــل مــا يمكــن أن يحــدث للعالــم 
مــع هــذا التغيــر، وكيــف ســتتغير الشــبكات االجتماعيــة، والصحافــة 
التلفزيونيــة، وبخاصــة أن الخيــال قــد يكــون هــو آخر ما ســيمّيز البشــر 

فــي صراعهــم مــع الروبوتــات الذكية!«.
مرحلة غير مسبوقة

مــن جانبــه، يرى فيصــل بن ســالم آل حامــد، وهو إعالمــي وباحث في 
التقنيــات المتقدمة أن الذكاء الصناعي مقبل على مرحلة غير مســبوقة 
مــن حيث تأثيره في اإلعــالم، حيث من المتوقع أن يجد المســتخدمون 
خيــارات أكثــر ذكاًء في الحصول علــى المحتوى الذي يبحثــون عنه، كما 

ســيتم تخصيص األخبــار بما يتالءم مع متطلبــات كل فرد.
ويضيــف آل حامــد: »قــد يكون لتقنيــات الــذكاء الصناعــي دور كبير في 
القضــاء علــى كثيــر مــن المهــام الروتينيــة والتركيــز بشــكل أكبــر علــى 
االبتــكار، فوفًقــا لدراســة أجرتهــا جامعــة »ســتيرن« األمريكيــة إلدارة 

الــذكاء  مــع  تتأقلــم  أن  اإلعالميــة  المؤسســات  علــى  فــإن  األعمــال، 
الصناعــي والواقــع المعزز والصحافة اآللية، وأن تســتعد لمرحلة ما بعد 

الهواتــف الذكيــة«.
قوة خارقة في خدمة الصحفيين

وينقــل فيصــل عــن هــذه الدراســة أن أكبــر تحــد تواجهه المؤسســات 
اإلعالميــة قد يتمثل فيمــا يعرف بواجهة األوامــر الصوتية، وأن )50%( 
مــن تفاعــالت المســتخدمين ســتصبح باســتعمال األوامــر الصوتيــة 
بحلــول عــام 2023م، ولكنه يبقي باب األمل مفتوًحــا، فيضيف: »كل 
األبحــاث تــرى في الوقت نفســه أن هــذه التقنيــات الجديدة ســتعطي 
الصحفييــن قــوة خارقــة إذا ما حصلــوا علــى تدريب مالئم الســتعمال 

هــذه التكنولوجيــا الصاعــدة واألدوات المتقدمة«.
وفــي جانــب آخــر، يؤكــد آل حامــد أن مهــارة مثل كتابــة المقــاالت قد ال 
تبقــى حكــًرا على البشــر خــالل وقــت قريب، ويعلــق »لقد تمكــن خبراء 
صينيــون مــن صنع أول روبــوت »صحافي« في العالم قــادر على كتابة 
المقــاالت، واســتطاع الروبــوت الجديــد الذي أطلق عليه اســم )شــياو 
ا مؤلًفا مــن )300( رمز  نــان( كتابــة أول مقالــة صحافية، حيــث كتب نصًّ

كتابي فــي ثانية واحــدة فقط«.
المواكبة لم تعّدْ خياًرا

عــادل اليافعــي، مطور ومدرب فــي مبادرة )الســعودية تبرمــج( تحدث 
ا مما يحدث فــي األروقة الرقمية،  مــن زاويتــه المتخصصة والقريبة جــدًّ
حيــث يقف يومًيا على تغيرات كبيرة تحدث بشــكل أســرع من المتوقع 
كمــا يقــول، مضيًفــا: »نتحدث عن أمــر عالمي وعن واقع كامل يتشــكل 
فــي عــدة مجــاالت، قــد يختلــف النــاس فــي تقديــر األثــر المحتمــل أو 

ــا في حتميــة حدوثه«. ـً التخــوف منــه، ولكن هــذا لن يغير شيئ
ويــرى اليافعي أن اإلعالم ســيكون جــزًءا من هذا التغييــر الكلي، بالنظر 
إلــى ارتباطه العضوي بعــدة أدوات تقنية وتكنولوجية ســيتم تطويرها 

يمكن،  ما  كل  أتمتة  ستتم  بكار:  د. 
بالط  ستجتاح  الصحفية  والروبوتات 

الجاللة« »صاحبة 
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تحقيق

بشــكل كامــل، ويضيــف: »ســيكون اإلعالمي بحاجــة أكبر إلــى امتالك 
خلفيــة في المجال التقنــي والقدرة على التعامل معه وإال فإنه ســيكون 
خــارج هــذه الدائــرة أو لنقــل أن العمل ســيكون أكثر صعوبة بالنســبة له 

مــن أي وقــت آخر، وهو ما ســيؤثر بالضــرورة في إنتاجيتــه وكفاءته«.
الكاميرات لن تكتفي بالتصوير فقط

 يضيــف اليافعي: »التطبيقات اليوم صارت جــزًءا من حياتنا، والحلول 
التقنيــة باتــت قــادرة على تعّرف اإلنســان، خــالل وقت قريب ســنكون 
فــي ســيارات ذاتيــة القيادة، ولــن تكتفي الكاميــرات بالتقــاط الصور بل 
بإعطــاء المعلومــات عــن كل ما يظهــر فيها،  مــن المهم توعيــة الناس 

وليــس اإلعالميين فقــط عّما هم مقبليــن عليه«.
وحــول توقعاتــه عــن إمكانية ظهور وســائل إعالمية جديــدة كلًيا بداًل عن 
الحاليــة، ال يميــل اليافعي إلــى هذه الفرضيــة، ولكنه يؤكد أن الوســائل 
الموجــودة حالًيــا لــن تكون بنفــس الزخم التي هــي عليــه اآلن، يوضح: 
»حيــن ننظــر إلــى أمثلــة كالصحــف والتلفزيــون ســنجد أنهــا مــا زالــت 
موجــودة ولكــن قــل اســتخدامها مــع الوقــت لصالــح فكرة المشــاهدة 
أو القــراءة علــى األجهــزة الذكيــة، القنــوات اإلعالمية باتت هكــذا وبدأت 
بالفعــل فــي اســتخدام تقنيات الــذكاء الصناعــي إلعادة تقديم نفســها 

إلــى جمهورهــا وفــق أدوات جديدة«.
موعودون بالوظائف ال بفقدانها

إحــدى  هــي   )ANI ATANASOVA( أتاناســوفا«  »آنــي  الدكتــورة 
األكاديميــات الالئــي بــدأن مبكًرا فــي تطبيق تقنيــات الــذكاء الصناعي، 
وهــي ترأس اليــوم شــركة )PIXELHUNTERS( التي تعمــل في مدينة 
دبــي لإلعــالم وتســاعد المؤسســات الحكومية علــى التحــول نحو هذا 
التقنــي المتقــدم عبــر حلــول مختلفــة فــي مجــاالت خدميــة  النمــط 
وترفيهيــة وإداريــة، وقــد كان أول حديثهــا منطلًقــا مــن هــذه التجربــة، 
بقولهــا: »نحــن لم نعّدْ نتحدث عن شــيء مســتقبلي، الــذكاء الصناعي 

موجــود اآلن بالفعــل لمــن يريــده«.

تــرى »أتاناســوفا« أن اإلعالم ســيكون فــي مقدمة المجــاالت المتأثرة 
بالــذكاء الصناعي، ســواء كان ذلك من خالل التطور الذي ســيحدث في 
تقنيــات البــثِّ أو االســتضافة عبر القنــوات أو طرق الوصــول للجمهور 
وغيرهــا، مضيفــة: »الوســائل اإلعالميــة الحاليــة ســتكون قــادرة علــى 
صنــع نقالت نوعيــة في طرق أدائها كما ســيوفر عليها الــذكاء الصناعي 

الكثيــر من الجهــد في البحث عــن المعلومــة وتقديمها«.
أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة أن تتســبب هــذه التقنيــات المتقدمــة فــي 
اســتبدال اإلعالمييــن بــاآلالت فــإن الدكتــورة آنــي تعــارض تماًمــا هــذه 
الفكــرة وتعّدهــا فرضيــة تقليديــة تماًما ال تعــي طبيعة الواقــع القادم، 
وظائفهــم  خســارة  احتمــال  إلــى  ينظــرون  النــاس  »أغلــب  مضيفــة: 
وهــذه نظــرة أحادية ال تخلو من التشــاؤم، ما لمســته أنا خــالل تجربتي 
العمليــة أن الــذكاء الصناعــي أوجــد مجموعــة هائلة من المهــارات التي 
تكفــل التميــز النوعــي لمــن يتعلمهــا، وحتــى لــو تســببت هــذه التقنية 
فــي فقــدان بعــض الوظائف التــي يشــغلها اإلنســان، فهي قــادرة في 

المقابــل علــى إيجــاد أضعافهــا مــن الوظائــف والفــرص األخرى«.
هكذا يستفيد اإلعام

وائــل العلوانــي، مستشــار في مجــال إدارة البيانــات وتحليــل األعمال، 
خــصَّ المجلــة بوجهة نظر متكاملة حــول: »تأثير الــذكاء الصناعي على 
اإلعــالم«، حيــث يــرى أنــه سيســاعد الصحفييــن على فــرز مــا يريدونه 
بيــن دفــق المعلومــات الهائــل الموجــود، بالتالــي يســتطيعون فلتــرة 
الموضوعــات التي يودون مناقشــتها، وفًقا العتبــارات تركز على المادة 
المعرفيــة، ويــرى أن هذا ســيقوي الجانــب اإلعالمي وفاعليتــه وتأثيره؛ 
ولكنــه فــي المقابــل يؤكــد أن اآللــة لن تســتبدل البشــر مهمــا تطورت، 
مضيًفــا: »ال أعتقــد أننــا ســنصل لمرحلــة تســتطيع فيهــا اآللــة ابتــكار 
مقالــة أو تغطيــة مــادة فيهــا روح إبداعيــة، الخوارزميــات لــن تســتطيع 

اإلبــداع الذاتــي بشــكل يضاهي البشــر«.
المــادة  إثــراء  عبــر  البيانــات  صحافــة  إلــى  كذلــك  العلوانــي  ويتطــرق 
للخبــر  أعلــى  موثوقيــة  إلعطــاء  تحليلهــا  يتــمُّ  ببيانــات  الصحفيــة 
ويعّدهــا دليــاًل على قدرة الــذكاء الصناعــي على مســاعدة الصحفي في 
اســتخالص نتائــج تخدم عملــه، ويعــّده من اإلســهامات الجيــدة التي 
تــؤدي إلــى بنــاء قصــص ذات تأثيــر فــي القــراء بحيــث يقــدرون حجــم 
المشــكلة في القصــة ويتوقعون الحجم الذي قد تصل إليه مســتقباًل.

من متابعة األخبار إلى معايشتها
يتحــدث العلوانــي عــن توجــه آخــر لــه عالقــة بالــذكاء الصناعــي، وهــو 
حيــث  كاملــة،  بالتجربــة  المتلقــي  تغمــر  التــي  الغمريــة«  »الصحافــة 
يتضمــن المقــال رســائل صوتيــة أو مقاطــع مرئيــة، وهي مــن األنماط 
الشــبابية فــي توصيل المقــاالت والقصــص، موضًحا: »قــد يرفق لك 
مقــال عــن الحــرم المكــي مثــاًل، تغطيــة بكاميــرا )360( درجــة لتتجول 
ا يزيد  فيــه، أو تجــد على الطرف األيســر من الصفحة شــريًطا معلوماتيًّ

معرفتــك بالتفاصيــل«.

يستبدل  لــن  المستقبل  الــيــافــعــي: 
سيعيد  ــكــنــه  ول ــيــة  ــحــال ال الــوســائــل 
التلفزيون  وفي  استخدامها  مفهوم 

مثال خير 

سيقضي  الصناعي  الذكاء  حامد:  آل 
على المهام الروتينية ويمنح األولوية 

اإلعالمي لالبتكار 
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كمــا يفتــح العلواني نافذة استشــراف المرحلــة المقبلة، فيــرى أن دور 
الــذكاء الصناعــي ســيتضاعف فــي األجهــزة التــي تلبــس علــى الرأس، 
بحيــث ســيرى المســتخدم فيهــا شاشــة لمشــهد كامــل مــن األخبــار 
وكأنــه موجــود فــي مــكان الخبــر، يضيــف: »بعــض الجهــات تصــور 
مشــاهد حقيقيــة وأخرى تحاكي الحــدث، هذا أحد التطبيقــات التي قد 
تؤثــر فــي المجــال اإلعالمي والقــدرة على توصيل الرســائل، وتحســين 

األداء اإلعالمــي، ووضــع المتلقــي فــي تجربــة كاملة«.
منافع مرتقبة.. مخاوف مشروعة

مــن الفوائــد المرتقبة، بحســب ما يقولــه العلواني: إن الــذكاء الصناعي 
ســينتج تطبيقــات تتولــى التحقــق مــن شــخصية الصحفــي، وهــو ما 
ســيحد من احتمــال قيام البعض بانتحال شــخصية وينشــر مقــااًل ما، 
مضيًفــا: »باســتخدام هــذه التقنيــة ســيكون لــك تواجــد رقمي خاص 
فيــك، وتســتطيع أي جهــة إعالميــة التأكــد مــن وصــول المقــال إليــك 
فعلًيا، كما تســتطيع المؤسســات والمواقع تمييــز صاحب المقالة عبر 
مــا يعــرف بالبصمة اللغوية التي تعتمد على تحليل أســلوبه ومفرداته، 

وتصل نســبة الدقــة فيها إلــى )80%(«.
 ولكنــه فــي المقابــل يشــير إلــى مخــاوف مشــروعة يصفهــا بالجانــب 
الســلبي للــذكاء الصناعــي، ومنهــا اســتخدام آليــات تقنيــة تركــز علــى 
التحكــم فــي اتجاهــات الجمهــور وعــدد المشــاهدات أو تتبعهــا لجلب 
المعلــن بغــض النظر عــن جــودة المحتوى أو أثــره، موضًحــا: »هذا قد 
يعنــي غيــاب دور الصحافــة كســلطة رابعــة وتحولهــا إلــى أداة لجــذب 
االنتبــاه والتعامــل مــع الرأي العــام وتنفيذ مــا يريده الممولــون فقط«.

أساليب متطورة للخداع
يشــير – أيًضــا – إلــى ســلبية أخــرى تتمثــل في الخــداع الذي ســيحدث 
مــن خــالل تعديــل الفيديوهــات باســتخدام القــدرة العاليــة للكمبيوتر 
علــى إعــادة إنتاج هــذا المحتوى بشــكل مــزور يصعب اكتشــافه، وهي 

تجربــة ســبق أن حدثــت فعلًيــا مــع أحــد خطابــات الرئيــس األمريكــي 
الســابق أوبامــا، حيــث تمَّ تعديله بشــكل يوحــي بأنه حقيقــي تماًما مع 
وجــود عبــارات تعكــس تماًمــا موقفه السياســي وهو ما تســبب حينها 

فــي أزمــة كبرى.
الــذكاء  اســتخدام  العلوانــي  يعرضهــا  التــي  المخــاوف  تشــمل  كمــا 
الصناعي بشــكل ســيء عبــر وســائط اإلعالم الجديــد، ســواء كان ذلك 
ا  عبــر تقنيات إغــراق المقــاالت بالتعليقــات التي يتــم توليدهــا إلكترونيًّ
مــن دون تدخــل بشــري، أو التغريدات اآللية التي تمــرر أجندة معينة في 
»الهاشــتاقات« عبــر »تويتــر«، فضــاًل عن قيــام الشــبكات االجتماعية 
ــا ليس هو  ـً بتحليــل البيانــات لتفرض على المســتخدمين محتوى معين
بالضــرورة مــا يريدونه، األمر الذي ســيؤدي إلى تأطيــر نظرتهم للحياة، 
كمــا ســيؤثر بشــكل خــاص  فــي الصحفييــن الباحثيــن عــن المعلومــة 

والذيــن يجــب عــدم حرمانهــم منها بأي شــكل من األشــكال«.

حياة بإعام متقدم
تتعــدد الــرؤى فــي موضــوع الــذكاء الصناعــي مــا بيــن تحليــل وتخميــن، 
وتختلــف األفكار بيــن ما يراه مســتقباًل مترقًبا وبين من يرونه أمــًرا واقًعا، 
غيــر أن اإلعالمييــن يبقــون دائًمــا أكثر ســرعة من غيرهم في استكشــاف 
ما حدث واستشــراف ما ســيحدث، ليــس فقط ألنهم يبحثــون عن خبر، 
وإنما ألن هذا الخبر ســيؤثر فيهم – أيًضــا – وبدرجة قد تفوق توقعاتهم.
 وفــي هــذه الحالــة تحديــًدا يمكــن إبقــاء االحتمــاالت جميعهــا مفتوحــة 
مــع التســليم إلــى اللحظــة األخيرة بــأن كثيــًرا مــن الوســائل اإلعالمية 
لــم تختــف مع ظهــور التقنية، بــل اســتفادت منها في بعــض األحيان، 
ــا بشــكل أو بآخر، مع تطوير أدوات ممارســة  ـً كما أن التقدم كان مقترن
المهنــة ووســائط نشــر المحتــوى وتداولــه، وهــو مــا يجعلنــا نميل إلى 
احتمــال )حياة بإعــالم متقدم( أكثر من فرضية )حيــاة بال إعالم( ويظل 

الزمــن دائًما هــو المســؤول والحكم.

تتسبب  قد  التي  التقنية  أتاناسوفا: 
في فقدان وظيفة قادرة في المقابل 

الوظائف من  أضعافها  إيجاد  على 

سيساعد  البيانات  تحليل  العلواني: 
أكثر  مـــواد  ــاج  ــت إن عــلــى  الصحفيين 

المتلقي في  وتأثيًرا  موثوقية 



العدد 114 - سبتمبر 2018 م50

تكنولوجيا

تهديد للصحافيين التقليديين أم دعم تكنولوجي من نوع جديد؟

صحافة الروبوت .. الطريق بات ممهدا 
لألتمتة الكاملة في صناعة اإلعالم

|| د. عباس مصطفى صادق 

المؤتمتــة«  أو »الصحافــة   ،)Robo journalism( »الروبــو أو »صحافــة   )Robot journalism( »الروبوتيــة فــي »الصحافــة 
)Automated journalism( والمعروفــة − أيًضــا − باســم »الصحافــة الخوارزميــة« )Algorithmic journalism( تنتــج األخبــار 
ا بوســاطة اآلالت بداًل من المراســلين البشــريين، حيث تقوم هذه  بوســاطة برامــج الــذكاء الصناعي، بمعنى أن ذلك يتم تلقائيًّ

البرامــج بتفســير البيانــات وتنظيمهــا وعرضهــا بطرق يمكن قراءتها بوســاطة اإلنســان.
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األتمتــة  عمليــة  تتضمــن  العــادة  فــي 
بمســح  تقــوم  خوارزميــة  الصحفيــة 
المتوافــرة،  البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات 
تراكيــب  وتختــار مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
والنقــاط  مســبًقا  المبرمجــة  المقــاالت 
بــإدراج  تقــوم  ثــم  لألوامــر،  الرئيســية 
واألماكــن،  »األســماء،  مثــل:  التفاصيــل، 
واإلحصــاءات  والتصنيفــات،  والمبالــغ، 
يمكــن  كمــا  معطيــات«،  مــن   وغيرهــا 
− أيًضــا − تخصيص العــرض الصوتي ليالئم 

ا للقراءة. ـً ــا أو نغمة أو أسلوًبا معين ـً صوت
علــوم  شــركات  مــن  عــدد  ويعمــل 
مثــل:  الصناعــي،  والــذكاء   البيانــات 
 Narrative و)   ،)Automated Insights(
هــذه  بتطويــر   )Yseopو  ،Science
المؤسســات  إلــى  وتقديمهــا  الخوارزميــات 
اإلعالميــة التــي أصبــح بعضهــا يعتمــد إلى حدٍّ 
كبير علــى هــذه التكنولوجيا في إنتــاج التقارير 

اإلخباريــة.  والقصــص 
»طومســون  أعلنــت  2006م،  عــام  فــي 
رويترز« عــن تحولها إلى التشــغيل اآللي إلنتاج 
قصــص إخباريــة مالية على نظامهــا اإلخباري 
عبر اإلنترنــت، ومنذ عام 2016م، برز عدد من 
المؤسســات اإلعالمية العمالقــة التي أدخلت 
تكنولوجيــا الصحافــة الروبوتيــة فــي عمليات 
»أسوشــيتد  وكالــة  رأســها  وعلــى  اإلنتــاج 
بــرس« وصحــف »لــوس أنجلــوس تايمــز »، 
و«نيويــورك تايمز«، و«واشــنطن بوســت«، 
ومجلــة  البريطانيــة«،  اإلذاعــة  و«هيئــة 

وغيرهــا. »فوربــس« 
المجــال  هــذا  فــي  المثيــرة  النجاحــات  ومــن 
الصينيــة  دايلــي«  »تشــاينا  صحيفــة  أن 
اســم  عليــه  أطلقــت  روبــوت  اســتخدمت 
»شــياو نــان« )Xiao Nan(، وأنتجــت بــه  أول 
مقالــة صحافيــة ليصبح أول صحافــي روبوت 
ا فــي العالــم يتمكن مــن إنجــاز المهمة  رســميًّ
الموكلــة إليــه، وهــو قــادر على كتابــة مقاالت 
صحافيــة بمعدل )300( رمــز كتابي في ظرف 

ثانيــة واحــدة فقــط.
جــون«،  شــياو  »لــوان  للبروفســيور  ــا  ووفقـً
األســتاذ بجامعــة بكين الذي قاد فريق دراســة 
هــذا الروبــوت وتطويــره، فــإن »شــياو« قادر 
والتقاريــر  القصيــرة  القصــص  كتابــة  علــى 
المراســلين  مــع  بالمقارنــة  وأنــه   الطويلــة, 
البشــريين، فإنــه يمتلــك القــدرة علــى تحليل 
تفوقــه  عــن  فضــاًل  أقــوى،  بشــكل  البيانــات 
عليهــم في ســرعة كتابة القصــص اإلخبارية.
بــرس«  »األسوشــيتد  وكالــة  بــدأت  وقــد 
األمريكيــة لألنبــاء فــي أتمتة صناعــة المحتوى 
بجمــع  2013م،  عــام  فــي  األخبــاري 
الصحفيــة،  القصــص  وإنتــاج  المعلومــات، 
 News( وهــي تســتخدم حالًيا نظــام األخبــار
التــي  اإلخباريــة  القصــص  الســتباق   )Whip

االجتماعيــة. اإلعــالم  وســائل  تنشــرها 
شــركة »غوغــل« من جانبهــا تعمــل على دفع 
إلــى  الروبــوت  بصحافــة  الخــاص  مشــروعها 
2017م أعلنــت وكالــة  األمــام, ففــي يونيــو 
األنبــاء الوطنيــة فــي المملكة المتحــدة »برس 
أنهــا   )Press Association( أسوسيشــين« 
تلقــت مبلــغ )706( ألــف يــورو لمبادرتها التي 
 RADAR(( »رادار«  اســم  عليهــا  أطلقــت 
مــن   ))Reporters And Data And Robots
 DNI(( الرقميــة«  لألخبــار  »غوغــل  مبــادرة 
Google’s Digital News Initiative(( حيــث 
ســتتولى أجهــزة الكمبيوتــر مهمــة كتابة )30( 
ا لوســائل اإلعالم  ألــف قصة صحفيــة شــهريًّ
المحليــة فــي إنجلتــرا وإيرلندا في إطــار برامج 
دعــم مشــاريع تطويــر رقمنــة الصحافــة فــي 

أوروبا.
وتقــول »كورينــا أنــدروود« فــي مقال نشــرته 
هــذا  مطلــع  فــي  »تكنوايمرجنــس«  بموقــع 
العــام 2018م: إن موقــع »ياهــو« العمــالق 
علــى  الرياضــة  ألخبــار  تغطيتــه  فــي  اعتمــد 
صحافــة  كانــت  لذلــك  المؤتمتــة،  الصحافــة 
الروبوتــر تركــز على أخبــار الرياضــة والتمويل. 
وعلــى الرغم من تراجع الشــركة خالل العشــر 
ســنوات األخيــرة وبيعهــا لشــركة االتصــاالت 
أن  إال   ،)Verizon( »فيريــزون«  العمالقــة 
موقــع »ياهو« مــازال يحظى بمتابعــة هائلة، 
وهــو يدعي بأنــه من خــالل توليــد محتوى من 

المقاالت والتقارير ورســائل البريــد اإللكتروني 
أو  مــع معلومــات عــن فــرق رياضيــة معينــة 
فــرق رياضيــة خياليــة، فإنــه قــادر علــى إصابة 

عصفوريــن بحجــر واحــد كمــا يلي:
لوقــت  للبقــاء  القــراء  »ياهــو«  تجــذب  أواًل: 
أطــول مــع مــادة إعالميــة غنيــة تعتمــد علــى 

الرياضيــة. المعلومــات 
عــن  الصبــر  بفــارغ  المعلنــون  يبحــث  ثانًيــا: 
المــواد الجاذبــة، ويرغبون في إنفــاق مزيد من 
األمــوال علــى اإلعالنــات التي ســتزيد من عدد 

المشــاهدين. 
»شــينانو  صحيفــة  تعاونــت  اليابــان  فــي 
 The Shinano( شــيمبون«  ماينيتشــي 
شــركة  مــع   )Mainichi Shimbun
شــركات  أكبــر   ،)Fujitsu( »فوجيتســو« 
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات فــي اليابــان 
ــا مئــات  لتطويــر نظــام روبوتــي ينتــج تلقائيًّ
فــي  وذلــك  إخباريــة،  لمقــاالت  الملخصــات 
ا لنشــرها عبــر مجموعــة مــن  وقــت وجيــز جــدًّ
كانــت  مهمــة  وهــي  اإلعالميــة،  المنصــات 
تســتغرق مــا يصــل إلــى خمــس دقائــق لــكل 

لــة. مقا
تطبيق آخر تستخدمه هيئة اإلذاعة البريطانية 
أداة  عــن   عبــارة  وهــو  2012م،  عــام  منــذ 
الســتخالص البيانــات باســم )Juicer( تقوم 
بمراقبــة خالصــات األخبــار )RSS( مــن حوالي 
)850( منفــذ إخبــاري عالمــي ومقتطفات من 

صحافي  أول  الصيني  نــان«  »شياو 
العالم ا في  رسميًّ روبوت 

ف
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تكنولوجيا

مقاالت إخبارية من الـ«بي بي ســي« نفســها, 
الدالليــة  العالمــات  ثــم تقــوم األداة بتحديــد 
إلــى القصــص اإلخباريــة وتنظمها فــي واحدة 
والمواقــع،  »المنظمــات،  فئــات:  أربــع  مــن 
واألشــخاص واألشــياء«, وهي بذلك تســاعد 
الصحفــي الــذي يبحــث عن أحــدث القصص، 
األمريكــي  الرئيــس  عــن  المثــال  علــى ســبيل 
المرتبطــة،  المقــاالت  أو  ترمــب«  »دونالــد 
بالبحــث  الروبوتويــة  األداة  تقــوم   بعدهــا 
الســريع فــي شــبكة اإلنترنــت لتقــدم قائمــة 
بالمحتويــات ذات الصلــة بموضــوع البحــث.
»نيويــورك  طبقــت  2015م،  عــام  فــي 
تايمــز« مشــروعها التجريبــي للــذكاء الصناعي 
وقــد   )Editor( المحــرر  باســم  المعــروف 
العمــل  تبســيط  المشــروع  مــن  الهــدف  كان 
الصحفــي، فعنــد كتابــة مقالــة مثــاًل: يمكــن 
للصحفــي اســتخدام عالمات الدالليــة لتمييز 
فــي  رئيســية  نقــاط  أو  عنــوان،  أو  مــا،  عبــارة 
للكمبيوتــر  يمكــن  الوقــت  وبمــرور  النــص، 
التعرف علــى هذه العالمــات، وبالتالي تعّرف 
األجــزاء األكثــر أهميــة مــن أي مقــال، وذلــك 
المختلفــة  البيانــات  فــي  البحــث  خــالل  مــن 
واســتخراج المعلومــات اســتناًدا إلــى الفئات 
واألشــخاص  »األحــداث  مثــل:  المطلوبــة، 
والمواقــع والتواريــخ«، بحيــث يمكــن للمحــرر 
تســهيل الوصــول إلى المعلومات، وتبســيط 
الســريع  الفحــص  وتوفيــر  البحــث  عمليــة 

للحقائــق. والدقيــق 
»واشــنطن  صحيفــة  اســتخدمت  كذلــك 

بوســت« الروبــوت مبكــًرا فــي إنتــاج األخبــار  
التواصــل  وســائل  منصــات  عبــر  وتوزيعهــا 
األلعــاب  دورة  فــي   وذلــك  االجتماعــي، 
عــام   جانيــرو«  »ريــودي  فــي  األولمبيــة 
»هليوغــراف«  نظــام  بوســاطة  2016م، 
داخلًيــا،  تطويــره  تــم  الــذي   ،)Heliograf(
ــا تحديثات قصيــرة لألخبار،  وهــو ينتــج تلقائيًّ
اســتخدام  فــي  الصحيفــة  اســتمرت  وقــد 
فــي  األخبــار  فــي صناعــة  الروبوتــي  النظــام 

مختلفــة.  مواضيــع 
فــي نفــس عــام 2016م، عملــت »رويتــرز« 
مــع شــركة »غرافيــك للتكنولوجيــا الدالليــة« 
لتزويــد ناشــري األخبــار بمجموعة واســعة من 
بيانــات »اإلنفوغرافيــك« التفاعليــة المجانيــة 
لمجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات بما في 
ذلك الترفيــه والرياضة واألخبــار، وهذه المواد 
التفاعليــة يتــم تحديثهــا فــي الوقــت الفعلي، 
منصــة  عبــر  إليهــا  الوصــول  يمكــن  حيــث 

 .)Open Media Express( »رويتــرز« 
فــي  »الغارديــان«،  صحيفــة  أطلقــت  كذلــك 
ا باســم  العام 2016م نفســه، برنامًجا روبوتيًّ
خــالل  مــن  يعمــل   )Chatbot( »شــاتبوت« 
منصات »فيســبوك« لتوفيــر الوقت لالطالع 
على المقــاالت اإلخبارية أو البحــث عنها، وهو 
يســمح للمســتخدمين باالختيــار من النســخة 
لمتابعــة  واألســترالية  والبريطانيــة  األمريكيــة 
األخبــار وعناويــن الموضوعــات المختلفــة في 
الرياضــة والفنــون واالقتصــاد والتكنولوجيــا، 
فعالــة  طريقــة  البيانــات  تمثيــل  ُيعــدُّ  حيــث 

لتقديــم معلومــات معقدة في شــكل ســريع 
الفهم. القــراءة وســهل 

وينظــر إلــى الصحافــة الروبوتيــة فــي بعــض 
األحيــان علــى أنهــا فرصــة لتحريــر الصحفيين 
الروتينيــة، ممــا  التقاريــر  إنتــاج  مــن عمليــات 
يوفــر لهــم مزيًدا مــن الوقت للقيــام بالمهام 
التكاليــف  تخفــض  أنهــا   كمــا  المعقــدة، 
وبعــض األعبــاء الماليــة التــي تواجههــا العديد 
هــذه  وبعــض  اإلخباريــة،  المؤسســات  مــن 
المؤسســات كأنه يرســل رســالة للصحفيين 
يقــول لهم فيهــا: إن أولئك الذين لــم يطوروا 
وسيســحقهم  ينتهــون،  ســوف  أنفســهم 
الروبــوت، فهــو أكثــر إنتاجيــة وأكثر دقــة، كما 
أنــه لن يمــرض، ولن يطالب بإجازات ســنوية، 
والشــرب  األكل  فــي  الوقــت  يضيــع  ولــن 

والثرثــرة مــع زمــالء العمــل.
األخبــار  جــودة  ينتقــد  َمــن  هنــاك  ذلــك  مــع 
الدقــة  ناحيــة  مــن  الروبوتــات  تنتجهــا  التــي 
فقــد  المثــال؛  ســبيل  فعلــى  والمصداقيــة، 
تايمــز«  انجليــس  »لــوس  صحيفــة  نشــرت 
ــا عــن زلــزال وقع  عــام 2014م تقريــًرا روبوتيًّ
بالقــرب مــن ســاحل كاليفورنيــا بقــوة )6.8( 
درجــة، وكان ذلــك ليــس دقيًقــا تماًمــا، فقــد 
عــن  األميركــي  الجيولوجــي  الماســح  ســجله 

الخطــأ. طريــق 
أوهانيــان«،  »أليكســيس  أوضــح  ذلــك  فــي 
»ريــدت«  لموقــع  المشــارك  المؤســس 
خــالل  األخبــار،  فــي  المتخصــص   )Reddit(
قمــة رواد التواصــل االجتماعــي العــرب التــي 
ُعقــدت في دبي خالل شــهر مــارس 2015م، 
أن الروبــوت يمكنــه كتابــة الخبر العــادي الذي 
بالنســبة  لكــن  محــددة،  معلوماتــه  تكــون 
إلــى استكشــاف  التــي تحتــاج  للموضوعــات 
ا  ا ذكيًّ وتقصــي فإن األمــر يتطلــب عقاًل بشــريًّ

يكــون قــادًرا علــى التقــاط التفاصيــل. 
ونظــًرا للطبيعــة المركبــة لألتمتــة، فإنــه يتم 
اســتخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة بشــكل 
أساســي فــي معالجــة القصــص المبنية على 
»خالصــات  مثــل:  واألرقــام،  اإلحصائيــات 
الرياضــة، وأخبــار الطقــس، والتقاريــر المالية، 
وغيــر  األســهم  وأخبــار  العقــاري،  والتحليــل 

ذلك«.
أخيــًرا، ومــع أن صحافــة الربــوت تحمــل فــي 
إال  للصحافييــن،  التهديــد  مــن  كثيــًرا  طياتهــا 
أنهــا تحمــل − أيًضا − آفاق األمــل للصحفيين 
بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  المهــارة  محــدودي 
كبيــر علــى األجهــزة التكنولوجيــة فــي إكمــال 
مهامهــم الصحفيــة، حيــث ســيعمل هــؤالء 
فــي مســاعدة الروبوتــات داخل غــرف األخبار، 
فيما ســيتولى األكفاء مــن الصحفيين األعمال 
الصحفيــة الميدانيــة وغيرهــا التــي تحتــاج إلى 

عالية. وخبــرات  مهــارات 

الصحافة الروبوتية في بعض األحيان 
عمليات  من  الصحفيين  لتحرير  فرصة 

الروتينية التقارير  إنتاج 
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نماذج لّلحن في اإلعالم المرئي والمسموع
اللحــن هــو الخطــأ المرتكــب بحّق أيــة قاعــدة لغوية، فهــو خطأ النطــق والخطأ فــي المكتوب الــذي يأتي 

تبًعــا لــه، والمصطلح العربــي للحــن يقابلــه )Solecism( باإلنجليزية.
وممــا يؤســف لــه أن اللحن قــد تجاوز عــوام الناس ووصــل إلى مدارســنا ومؤسســاتنا التعليميــة المناط 
بهــا الحفــاظ علــى العربيــة، وإلى كثيــر مّمن يشــتغلون باللغــة العربيــة والمتخصصين فيهــا، كما ظهرت 

األخطــاء فــي اإلعالم المكتــوب والمســموع والمرئي.
ــا تقــع فيــه األجهــزة المســموعة والمرئيــة والصحافــة مخالفــة التركيــب  ويمكــن أن نحــدد هنــا بعًضــا ممـّ

اللغــوي الســليم، هدفنــا التنبــه لهــا وتفاديهــا، ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلك:
عــدم تحقيــق بعــض األصــوات، وإبدال صــوت بآخر عنــد بعــض المذيعين، فبعضهــم يبدل الضــاد ظاء، 

والثاء ســيًنا، والــذال والظاء زاًيــا وغيرها.
االســتخدام الخاطــئ لـــ)واو العطــف( ومــن أمثلــة ذلــك: حضــر اللقــاء وزيــر الخارجيــة والــذي صــرح... 	 

والصحيــح: الــذي صــرح )مــن دون إضافــة »واو« قبلهــا(.
األخطــاء فــي اســتخدام بعــض الكلمات في غيــر موضعها، مثاًل نســمع: )لعــب دوًرا في المشــاورات(، 	 

والصحيــح )أّدى دوًرا(.
ا صريًحا(، والصحيح )عّد ذلك(.	  ـً ويقولون )اعتبر ذلك عدوان
ويقولون )حضر فالن كممثل للوزارة(، والصحيح: )حضر فالن ممثاًل(.	 
بالقضيــة 	  يتعلــق  )فيمــا  نقــول:  أن  واألفصــح  الفلســطينية(،  للقضيــة  )بالنســبة  بعضهــم:  ويقــرأ 

. ) لفلســطينية ا
اســتخدام كلمــة )أخصائــي(، فيقولــون: )نلتقــي اآلن مــع الدكتــور فــالن أخصائــي أمــراض العظــام(، 	 

)اختصاصــي(. والصحيــح: 
ــما زاد تواضعه(، والصحيــح )كلما زاد 	  ـّ ــما زاد علمه كل ـّ ــما( في الجملــة الواحدة، فيقولون: )كل ـّ تكــرار )كل

ــما( يعنــي أننــا بدأنا جملة شــرطية جديــدة ولم نأت  ـّ علمــه زاد تواضعــه(، مــن دون تكرارهــا ألن تكــرار )كل
األولى. بجواب شــرط 

أخطــاء فــي اســتعمال الجموع، فيجمعــون )بديل( على )بدائــل( والصحيح أن يجمع على )أبــدال وبدالء(، 	 
ويجمعــون كلمــة )مدير( على )مــدراء( والصحيح أنها تجمع علــى )مديرين(.

يعّرفــون بعــض، وغيــر، وكل، بــأل التعريــف فيقولــون: )البعــض والغير والــكل(، وهذا ال يجــوز فصاحًة 	 
فهذه الكلمــات تعــّرف باإلضافة.

األخطــاء فــي اإلعــراب، في الحــركات وفي الحــروف الدالة على اإلعراب، مثــاًل: )حضر اللقــاء وزير العمل 	 
وممثليــن عن العمــال(، والصحيح )وممثلــون عن العمال(.

ويعتقــد المراقبيــن أن الكتــل البرلمانيــة لــم تتفــق حتــى اآلن علــى حــل لهــذه المشــكلة، والصحيــح 	 
)المراقبــون(.

ا لإلصالح، والصحيح )ومعّوٌق(.	  وهي شوكة في قلب األمة العربية ومعوقـً
ومنهــا األخطــاء في التوابــع والمعطوفات فيقولون: )وللمشــكلة القائمة شــقان مترابطيــن( والصحيح 	 

)مترابطان(.
الفصــل بيــن المضاف والمضــاف إليه نحو: )وقد تمَّ التركيز على دور وأهمية اللقاءات لحلِّ المشــكلة(، 	 

والصحيــح: )وقــد تــمَّ التركيــز علــى دور اللقــاءات وأهميتهــا(، ويقولــون )ضعــف وفشــل المفاوضيــن( 
والصحيح )ضعــف المفاوضين وفشــلهم(.

تقديــم لفــظ )نفــس أو كافــة( علــى المؤكــد نحــو: )وقعــت المعارضــة فــي نفــس األخطــاء الســابقة( 	 
والصحيــح )وقعــت المعارضــة فــي األخطــاء نفســها(.

يســتعملون )أثنــاء( مجرًدا من )فــي( فيقولون: )حصل ذلــك أثناء لقاء الوزير بنظيــره(، واألفصح )حصل 	 
ذلك فــي أثناء(.

األخطــاء اإلمالئيــة المصاحبــة لشــريط األخبــار فــي عــدد مــن القنــوات كثيــرة وواضحــة، ال ســيما تلــك 	 
ــا أخــرى يصلون همزة القطع،  ـً ــا يقطعون همزة الوصل وأحيان ـً المتعلقــة بهمزتي الوصل والقطع، فأحيان
مثــاًل: )اإلقتصــاد واإلجتماع واإلزدهــار واإلتصال(، وهي مصادر من الخماســي، والصحيــح أن تكتب كلها 

وتنطق مــن دون همزة.
 واألخطــاء كثيــرة، لكنــا حاولنــا أن نختار نمــاذج للتمثيل ال الحصر، بما يتناســب مع المســاحة، ونأمــل أن نولي لغتنا 
حقـّــها مــن االهتمــام والتعليم والمراجعــة والتصحيح، وحــّق اللغة اإلتقــان وأن يرتقي المتحدثــون والمتلقون إلى 

مستواها.

رأي

د. ذكرى يحيى القبيلي
أســتاذ اللســانيات المشارك في 

الملك ســعود جامعة 
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رؤية نقدية

الخوف من »نتفليكس«
|| د. نصر الدين لعياضي

يوجــد العديــد مــن المنصــات الرقمّية في شــبكة اإلنترنت التي تبثُّ األفــام والمسلســات التلفزيونية عبر الشــبكة، تملكها 
شــركات اســتثمارية من جنســيات مختلفة، مثل: »يوتيوب« و«ديليمشــن« و«ديريمفيديو«، و«هولو« و«روســتيوب«، وغيرها 
مــن المواقــع التــي تبــثُّ مسلســات الــواب، لكــن تظــل منصــة »نتفليكــس« األمريكيــة تشــكل االســتثناء تقريًبــا، لمــا تثيره 
مــن قلــق وتخــوف لدى أصحــاب القرار في االتحــاد األوروبي، وفــي صفوف صنــاع المــواد التلفزيونية واألفام الســينمائية 

األوروبييــن. فمــا الســر في ذلك؟ 

قبــل اإلجابــة عن هذا الســؤال من حــقِّ القارئ 
الكريــم أن يعــرف ما »نتفليكــس« إن كان لم 

يســمع بها من قبل. 
عــام  فــي  »نتفليكــس«  شــركة  تأسســت 
األمريكيــة،  المتحــدة  بالواليــات  1997م، 
 )DVD(واشــتهرت بقيامهــا بتأجير شــرائط الـ
مــن  ســنوات  عشــر  وبعــد  البريــد،  عبــر 
شــهدته  الــذي  التطــور  وبعــد  التاريــخ،  هــذا 

تطبيقــات شــبكة اإلنترنــت، تخصصــت فــي 
تقديــم خدمــة شــرائط الفيديــو عنــد الطلــب 
الحوامــل  عبــر  مشــاهدتها  يمكــن  والتــي 
الذكــي،  والهاتــف  »الكمبيوتــر،  المختلفــة: 
2012م،  عــام  وفــي  اإللكترونــي«.  واللــوح 
مّدت نشــاطها ليشــمل كنــدا، وبلــدان أمريكا 
الالتينيــة وأوربــا الغربيــة. وفي عــام 2017م، 
والمسلســالت  األفــالم  إنتــاج  فــي  شــرعت 

الحــي والمتواصــل واالســتدراكي فــي  وبّثهــا 
مشــتركيها  إلــى  اإلنترنــت  عبــر  ذاتــه  الوقــت 
الذيــن بلغ عددهــا )125( مليون مشــترك في 

العالــم. فــي  بلــًدا   )190(
خــالل  نتفليكــس«   « شــركة  حققتــه   مــا  إن 
ومثيــًرا  للنظــر  ــا  ـً الفت أصبــح   عاًمــا  عشــرين 
للغيــرة، لتظهــر العديــد مــن الشــركات التــي 
مــن  قــدًرا  وحققــت  خطاهــا  علــى  ســارت 



55 العدد 114 - سبتمبر 2018 م

أن  يمكــن  األوروبــي،  الصعيــد  علــى  النجــاح 
نذكر على ســبيل المثال »ســكاي دوتشالند« 
األلمانيــة التــي وســعت نشــاطها إلى النمســا 
صعيــد  علــى  األمثلــة  بخــالف  وسويســرا، 
المركــز  أحصــى  إذ  الواحــد،  األوروبــي  البلــد 
الوطنــي الفرنســي فــي عــام 2015م، وجود 
)90( مؤسســة تقــدم خدمة تشــبه الخدمات 
منهــا:  نتفليكــس«،   « شــركة  تقدمهــا  التــي 
»فيديــو فيتشــر«، و«فليموتيفــي«، والفــرع 
التابع لشــركة االتصــاالت الفرنســّية »أورنج« 
الســينمائّية،  األفــالم  بــث  فــي  المختــص 
والــذي بلــغ عدد مشــتركيه مليوني مشــترك، 
التلفونّيــة  لقنــاة »بــالس«  التابعــة  والشــركة 
الفرنســّية »كنــال بلــي انفنتي« التــي بلغ عدد 

. مشــتركيها عشــرة مالييــن 
فلمــاذا إًذا التخــوف مــن شــركة »نتفليكس« 
فــي بلــد مثــل فرنســا، علــى ســبيل المثــال، 
والتي لم يتجاوز عدد مشــتركيها )4.5( مليون 
فقــط  الفرنســيين  مــن  و)11%(  مشــترك، 
يعلمــون بوجــود هــذه الشــركة األمريكيــة؟.. 
يمكــن العثــور علــى اإلجابــة عــن هذا الســؤال 

التالية: مــن العناصــر 
المخزون )السمعي/البصري(

رهيًبــا  ــا  ـً تملــك شــركة »نتفليكــس« مخزون
والمسلســالت  الســينمائية  األفــالم  مــن 
التلفزيونيــة، الكثيــر منهــا ســقط عنــه حقــوق 
المؤلــف وأصبــح فــي حكــم الملك المشــاع، 
وبعضهــا اشــترت حقــوق بّثه، وأســهمت في 
تمويــل إنتــاج بعضــه اآلخــر، وبهــذا أصبحــت 
مــن  ســاعة  مليــون   )140( يعــادل  مــا  تبــثُّ 
يومًيــا،  التلفزيونيــة  والمسلســالت  األفــالم 
يــوم؛  وهــذا الحجــم يســاوى )5.8( مليــون 
بعبــارة  ســنة،   )15.891( يعــادل  مــا  أي 
خدمــات  فــي  المشــتركون  يقضــي   أخــرى، 
»نتفليكــس« مجتمعيــن كل يــوم مــا يقــارب 
ــا فــي متابعــة مــا يبّثــه مــن أفــالم  ـً )160( قرن
مــن  يعرضــه  ومــا  تلفزيونيــة،  ومسلســالت 

طلبهــم!. وفــق  فيديــو  شــرائط 
إن هــذا الحجــم الكبير من المواد )الســمعية/
»نتفليكــس«  شــركة  تبّثهــا  التــي  البصريــة( 
يثنــي  مســتدرك  أو  ومتواصــل  حــي  بشــكل 
عزيمة كل شــركة تطمح إلى منافســتها، وقد 
أدركــت  شــركة »نتفليكس« جّيًدا هــذا األمر، 
لــذا تراهــن علــى أوروبــا ألن عــدد األوروبييــن 
المستفيدين من شــبكة اإلنترنت ذات التدفق 
مقابــل  شــخص  مليــون   )134( بلــغ  العالــي 
الواليــات  فــي  فقــط  مســتفيد  مليــون   )88(

المتحــدة األمريكيــة. 
عــرض  مــن   )30%( أن  اإلحصائيــات  تؤكــد 
تحتكــره  اإلنترنــت  شــبكة  عبــر  البــثِّ  نطــاق 
خدمــات شــركة »نتفليكــس« فــي الواليــات 
ذروة  زمــن  فــي  وكنــدا  األمريكيــة  المتحــدة 

! وقــد احتجــت الشــركات المختصة في  البــثِّ
خدمــات االتصــاالت الالســلكية وعبــر الكابــل 
)Cable( لــدى المحكمــة الفيدرالّيــة األمريكّية 
على هذا االحتكار الذي تمارســه هذه الشــركة 
مــن دون أن تدفــع دوالًرا واحــًدا في بنــاء البنّية 
القاعديــة لشــبكة اإلنترنت، ومــن المحتمل أن 
تمــارس االحتــكار ذاتــه على عــرض نطاق بث 
اإلنترنــت في بلــدان أوروبا الغربيــة من دون أن 

ُتســهم فــي صناعته.
اإلعفاء من االلتزامات

والشــركات  التلفزيونيــة  القنــوات  تعانــي 
األوروبيــة التــي تقــدم خدمــة الفيديــو حســب 
تثقــل  التــي  القوانيــن  ازدواجيــة  الطلــب مــن 
كاهلهــا، فهي تخضع لقوانيــن بلدها األصلي 
الــذي يفــرض عليهــا بــّث )%40( مــن اإلنتــاج 
التــي  األوروبــي  االتحــاد  وقوانيــن  الوطنــي، 
تكبــل نشــاطها بجملة مــن االلتزامــات، مثل: 
عــدم تجــاوز مــدة بــث اإلعالنــات )12( دقيقة 
الســجائر  عــن  اإلعــالن  وحظــر  الســاعة،  فــي 
التلفزيونيــة  القنــوات  وإجبــار  واألدويــة، 
علــى نقــل األحــداث الكبــرى، مثــل: األلعــاب 
الدوليــة؛  الرياضيــة  والبطــوالت  األولمبيــة 
ليســتفيد منها جميع المشــاهدين األوروبيين، 
وعــدم جعلها حكــًرا على القنــوات التلفزيونية 
غيــر المجانيــة، وتخصيــص أكثــر مــن نصــف 
مــدة البث لألفالم والمسلســالت التلفزيونية 
األوروبيــة بمــا فيها تلــك الناطقة بلغــة بلدها 
األصلــي، أي بلغــة أهــل البلد الذي تبــثُّ فيه، 
وغيرهــا مــن القوانيــن المانعــة، بينمــا تعفــى 
شــركة »نتفليكــس« من كل هــذه االلتزامات 

بحكــم أنهــا شــركة غيــر أوروبيــة.
»نتفليكــس«  شــركة  اختــارت  لقــد 
لنشــاطها،  مقــًرا  لتكــون  »لوكســمبورغ« 
فــي  لمشــتركيها  خدماتهــا  توجــه  ومنهــا 
وبريطانيــا،  االســكندينافية،  البلــدان 
وذلــك  وفرنســا،  وبلجيــكا،  وهولنــدا، 
لحمايــة نفســها مــن قوانيــن هــذه البلــدان؛ 

إذ إنهــا ال تدفــع )%20( مــن ضريبــة القيمــة 
الشــركات  لهــا  تخضــع  التــي  المضافــة 
الفرنســية العاملــة فــي القطــاع )الســمعي/

البصــري(، على ســبيل المثال، وال تخصص 
الصنــدوق  لدعــم  أرباحهــا  عائــد  مــن  جــزًءا 
الوطنــي للســينما، ويمكــن لهــا بــّث األفالم 
للقنــوات  خالًفــا  تشــاء،  متــى  الســينمائية 
التلفزيونيــة والشــركات التي تقــدم خدمات 
الفيديــو وفــق الطلــب الفرنســّية التــي يمنع 
عليهــا بــّث األفــالم الســينمائّية قبــل ثــالث 
ُتعــرض  أن  بعــد  أي  إنتاجهــا،  مــن  ســنوات 
فــي قاعــات الســينما، وهــذا المنــع فرضتــه 
اإلنتــاج  لتدعيــم  الوطنّيــة  السياســات 
الســينمائي الفرنســي الذي يعانــي من أزمة، 
فيلًمــا   )36( أن  تؤكــد  المصــادر  فمختلــف 
مليــون  مــن  بأكثــر  حظيــت  فقــط  ا  فرنســيًّ
مشــاهد فــي القاعــات الســينمائّية من أصل 

ســينمائية. أفــالم   )210(
»نتفليكــس«  شــركة  تلتــزم  ال  وبالمقابــل 
األفــالم  عــن  المؤلــف  حقــوق  بدفــع  ســوى 

تبّثهــا.  التــي  األوروبّيــة  والمسلســالت 
تفرضهــا  التــي  المالّيــة  األعبــاء  لثقــل  ونظــًرا 
تعجــز  أعــاله،  المذكــورة  القوانيــن  ازدواجيــة 
مجــاراة  عــن  المنافســة  األوروبيــة  الشــركات 
شــركة »نتفليكــس« فــي تســعيرة خدماتها، 
لــكل  شــهرًيا  دوالرات  بــــ)7.99(  والمحــددة 

مشــترك. 
إعادة التأهيل 

تغييــًرا  والتلفزيــون  الســينما  قطــاع  يعيــش 
ــا علــى الصعيديــن التقنــي واالقتصادي،  جذريًّ
حيــث أدى مبــدأ المواءمــة التقنيــة إلــى إنتــاج 
بّثهــا  ليمكــن  )الســمعية/البصرية(  المــادة 
وتوزيعهــا عبــر الحوامــل المختلفــة المتاحــة: 
الذكــي،  الهاتــف  الكمبيوتــر،  »التلفزيــون، 
واللــوح اإللكترونــي«، وهــذا يعني الزيــادة في 
عــدد مشــاهديها، أي مشــتركيها، ممــا يرفــع 
عائدهــا المالــي، فاألفــالم التي تنتــج لتعرض 
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رؤية نقدية

أن  تســتطيع  ال  فقــط  الســينما  قاعــات  فــي 
تنافــس تلــك التــي يمكــن بّثهــا عبــر الحوامل 

ســابًقا. المذكــورة 
إن مواكبــة هــذا التغييــر التقنــي يتطلــب مــن 
العديــد من دول العالــم إعادة النظر في تكوين 
المــواد  إنتــاج  فــي  المختصــة  العاملــة  اليــد 
تأهيــل  وإعــادة  وبّثهــا،  )الســمعية/البصرية( 
َمــن التحقــوا للعمل في هــذا القطــاع قبل أن 
تغمــره التكنولوجيا الرقمّيــة، والتكوين وإعادة 
قــد  األمــوال  مــن  كثيــر  إلــى  يحتــاج  التأهيــل 
يفتقدها قطاع الســينما والتلفزيون التقليدي 

الــذي يعانــي مــن شــح مــوارده المالّية.
فــي  وترعرعــا  والتلفزيــون  الســينما  نشــأت 
ظــل اقتصــاد العــرض الــذي جعــل التنافــس 
يخضــع إلــى منطــق القفز فــي المجهــول، أي 
لكــن  الطلــب،  لزيــادة  اإلبــداع  فــي  المغامــرة 
ــا  جذريًّ انقالًبــا  أحدثــت  الرقمّيــة  التكنولوجيــا 
فــي صناعــة الســينما والتلفزيــون وأخضعتها  
إلــى اقتصاد الطلــب، وإن كان هــذا االقتصاد 

أســهم ومازال في ترشــيد اإلنتاج الســينمائي 
أن  إال  شــركاته  أربــاح  مــن  وزاد  والتلفزيونــي 
كلفتــه الثقافّيــة ال يمكــن تقديرهــا بــأي ثمن؛ 
نظــًرا لتبعاتهــا الســلبية علــى تكويــن الهوّيــة 
تراجــع  واالبتــكار  اإلبــداع  فهامــش  الثقافّيــة، 
ليفســح المجــال لــ«شــطحات« التكنولوجيــا 
والبصريــة،  الســمعية  بمؤثراتهــا  تبهــر  التــي 
فاقتصــاد الطلــب أجبر هــذه الصناعة على أن  
ــا ومســتهلًكا،  تتغــذى ممــا هو مكــرس ثقافيًّ
ونقــل ســلطة القــرار في اإلنتــاج )الســمعي/
البصــري( مــن المنتــج والمخــرج ووضعها في 

»الخوارزميــات«.  يــد 

قوة الخوارزميات
علــوم  أســتاذة  ســوناك«،  »نتالــي  تؤكــد 
اإلعالم واالتصال بجامعة الســربون الفرنسية 
أن نجــاح »نتفليكس« ال يكمن في اســتعداده 
المبكــر للتكّيــف مــع التحــّوالت التــي طــرأت 
علــى ســلوك مشــاهدي المــادة )الســمعية/

خوارزمياتــه  فــي  بــل  فحســب،  البصريــة( 
بشــكل  وتحّلــل  وتنتقــي  تغربــل  التــي 
تفصيلــي عــادات كل مشــاهد لهــذه المــواد 
مــن  يشــاهد  مــاذا  اإلنترنــت:   شــبكة  عبــر 
يشــاهدها؟  ومتــى  ومسلســالت؟  أفــالم 
ومتــى يتوقف عن مشــاهدتها؟ ومــا مقاطع 
مشــاهدتها؟  يعيــد  التــي  الطويلــة  األفــالم 
ومــا حجــم الصــوت الــذي يفضلــه لمتابعــة 
التــي  التفاصيــل  مــن  وغيرهــا  األفــالم؟ 
يعملــون  مهنــدس   )900( عنهــا  يجيــب 
 )300( بــّث  ويتابعــون  الشــركة،  هــذه  فــي 
مليــون ســاعة مــن األفــالم والمسلســالت 

 . عًيا ســبو أ

إن تحكــم شــركة »نتفليكــس« فــي عــادات 
الخوارزميــات  بهــذه  المشــتركين  وأذواق 
منافســيها  علــى  بالتفــوق  لهــا  يســمح 
»هولــو«،  مثــل:  واألمريكييــن،  األوروبييــن 
قــوة  ويمنحهــا  فيديــو«،  برايــم  و«أمــازون 
توقعيــة لبــثِّ المحتويات التــي تتناغم مع ما 
الجمهــور  أن  والنتيجــة  مشــتركيها،  ينتظــره 
ينتهــي فــي آخــر المطــاف إلــى التنــازل عــن 
ُيعــدُّ المبــدأ المقــدس  الــذي  مبــدأ االختيــار، 
فــي قانــون المنافســة، ويكتفــي بمــا تقدمــه 
دعــا  مــا  وهــذا  »نتفليكــس«،  شــركة  لــه 
إلــى  ســوناك«  »نتالــي  الجامعيــة  األســتاذة 
القــول: إن »نتفليكــس« هــو المعــول الــذي 
الــذي ظلــت فرنســا تكافــح  يقبــر المطلــب 
مــن أجله داخــل المنظمات الدوليــة، بخاصة 
علــى مســتوى منظمــة التجــارة العالمية، إنه 
مطلــب »االســتثناء الثقافــي« الــذي يســهر 
علــى الحفــاظ علــى الخصوصية مــن الذوبان 

األمريكيــة. الثقافــة  فــي 
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األلعاب اإللكترونية بين العزلة 
والتواصل االجتماعي

اوقوي التأثير ال غنى عنه وال وجود  ــا مهمًـّ ًـّ ــا اجتماعي ـً تكنولوجيا الوسائط اإلعالمية الجديدة أصبحت مكون
لطريقــة يمكــن اســتبعاده؛ نظــًرا لعمــق اندمــاج الوســائط اإلعالميــة الجديدة فــي حياتنا، والتــي جاءت 
تلبيــة لمجموعــة من االحتياجــات التي طرحهــا أفــراد المجتمع المعلوماتــي فظهرت صناعــات إبداعية 
ترفيهيــة، تحــاول مــلء احتياجــات المجتمــع للترفيــه والتســلية، تلــك البيئة التــي احتضنــت »األلعاب 
ــا  ًـّ ــا أو افتراضي ًـّ ــا حقيقي اإللكترونيــة« واحتــوت نمــو اســتهالكها المتزايــد، وهــي برمجيات تحاكي واقعـً
باالعتمــاد علــى إمكانــات حاســوبية عادة مــا تكون في صــورة ثنائيــة أو ثالثيــة األبعاد، محكومــة بقواعد 
معينــة، إذ تضــع المســتخدم أمام صعوبات وعقبات تتدرج من البســاطة إلى التعقيــد، ومن البطء إلى 
الســرعة، فهــي أداة لتطويــر ثقافته وقدراته، تشــدُّ انتباهه وتنقل إليــه المعلومة بيســر ومتعة، ظهرت 
األلعــاب اإللكترونيــة بعــد ألعــاب الفيديو والتي تعمل بوســاطة جهــاز الفيديــو، ثم األلعــاب اإللكترونية 
التــي انتشــرت عبر الوســائط اإلعالميــة الجديدة، اإلنترنــت والحاســوب، التلفاز، والهواتــف المحمولة، 
وأخــرى يتحكم بها وفق برامج الذكاء الصناعي والروبوت، مما أكســب هــذه األجهزة واأللعاب الملحقة 
ــا في التقنيات، وســمح بإشــغال حــواس عدة كالبصر والســمع واللمــس بإتقان أكثر.   ــا واسعـً بها تنوعـً

تؤثــر األلعــاب اإللكترونيــة بفعاليــة وإيجابيــة فــي تنميــة بعــض العمليــات المعرفية، حيــث تعمل على 
ــط الــذكاء، ألنهــا تقــوم علــى حــلِّ  تطويــر وتنميــة الذاكــرة وســرعة التفكيــر والتركيــز واالنتبــاه، وتنشـّ
األحاجــي أو ابتــكار عوالــم مــن صنــع المخيلــة، كما تطــّور حــّس المبــادرة والتخطيط والمنطــق وليس 
ذلــك فحســب، بــل تســاعد علــى المشــاركة إليجــاد الحلــول وحــّل األلغــاز − أيًضــا − األمر الــذي يحتاج 
ــا اللجــوء إلــى المجــالت  ـً لالســتعالم مــن األصدقــاء ومــن الباعــة عــن األلعــاب قبــل شــرائها، وأحيانـ
ــا من التآلف مــع التقنيات الجديــدة والتعامل مع تلك  المتخصصــة باأللعــاب واســتعارتها، ما يوجد نوعـً
ــها فهو عمل  ـّ اآلالت باحتــراف، فتعلمــه التفكيــر العلمي الــذي يتمثل في وجود مشــكلة ثم التدرج لحل
مثمــر وينتج عواطــف إيجابية، وعالقــات اجتماعية قوية، وشــعور باإلنجاز، وفرصة لتطويــر القدرة على 
ــا متنوعة مــن التفاعل  بنــاء حــّس لعمــل أعمال مفيــدة ومثمــرة، فهي كبيئــة تعليميــة ثرية توفــر أنماطـً
ــا من  بيــن الالعبيــن الذين يمارســون األلعــاب تجاوز عزلتهــم الجغرافية واالجتماعية، وأن يكتشــفوا نوعـً
الجماعيــة تتجــاوز األنماط التقليديــة، محواًل العالم إلى قريــة عالمية حقيقية، إذن فاأللعــاب اإللكترونية 
تزيــل الحواجــز التــي تصنعهــا المســافات والحــدود، كمــا توفــر معانــي جديــدة للتفاعــل والتواصــل 

االجتماعي.

وعلــى الرغــم مــن الفوائــد التــي قــد تتضمنهــا بعــض األلعــاب اإللكترونيــة إال أن ســلبياتها أكثــر مــن 
ــا  ـً إيجابياتهــا، ألن معظــم األلعــاب المســتخدمة مــن قبــل األطفــال والمراهقيــن الذيــن يقضون أوقاتـ
طويلــة فيهــا، ولربمــا تحمــل مضاميــن ســلبية تؤثر عليهــم في جميــع مراحل النمــو لديهم، ال ســيما 
ألعــاب العنــف التــي تعتمد على التســلية واالســتمتاع بقتل اآلخرين وتدميــر أمالكهم واالعتــداء عليهم 
ــمهم أســاليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتنمي في عقولهم قدرات  ـّ من دون وجه حّق، كما تعل
ومهــارات القتــل والعنف والعــدوان ونتيجتهــا الجريمة، وهذه القدرات تكتســب من خــالل االعتياد على 

ــا من أنــواع التســلية والمتعة.  ممارســة تلــك األلعاب بصفتها نوعـً

واأللعــاب اإللكترونيــة قــد تعــرض الطفــل والمراهق إلــى خلل فــي العالقــات االجتماعيــة إْن هو أدمن 
على ممارســتها، وســبب ذلــك أن الطفل الذي يعتاد النمط الســريع فــي األلعاب اإللكترونيــة قد يواجه 
صعوبــة كبيــرة في االعتياد علــى الحياة اليومية الطبيعيــة التي تكون فيها درجة الســرعة أقل بكثير، مما 
يعــرض الطفــل إلــى نمط الوحدة والفراغ النفســي ســواء في المدرســة أو في المنــزل، وإن كانت تنمي 
خيــال الطفــل فإنها في الوقت ذاته تنمي مســاحة االنفصال عن الواقع، باســتخدام شــخصيات بعيدة 
عــن الواقــع، وحتــى عندمــا يلتحم بهــذا الواقع فإنــه يتعامل بمنطــق هــذه الشــخصيات الخيالية، وهو 
مــا يفجــر طاقات التوتــر والعنف والتحــدي والخصومة الدائمة مــع المجتمع المحيط، لتوجــد مزيًدا من 
االنفصال األســري والترابط اإلنســاني مع اآلخرين، والتي ُتســهم في تكوين ثقافة مشــوهة ومرجعية 

تربويــة مســتوردة، فاالرتبــاط بالقيم واألخالقيــات الغربية تفصلهم عن مجتمعهــم وأصالتهم. 

إن التكنولوجيــا ليســت وحدهــا المســؤولة عــن الســلوك اإلنســاني، ولكــن محتواهــا يقع عليــه العبء 
األكبــر مــن تلــك المســؤولية، فــإذا وجــدت ضوابــط رقابيــة علــى األلعــاب اإللكترونيــة تحــرص علــى 
تنفيذهــا بموجــب تراخيــص نظاميــة وبإشــراف تربــوي لــكان لها بعــض اإليجابيــات، بحيث يســتطيع 
ــا شــائقة  ـً الطفــل أن يقضــي فيــه جــزًءا مــن وقــت فراغه مــن دون خــوف أو قلــق عليــه، فيمارس ألعاب

كاأللعــاب الرياضيــة وألعــاب الذاكــرة وألعــاب التفكيــر اإلبداعــي. 

رأي

 إيناس عبدالله النقروز
باحثة إعالمية – األردن 
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الطائفية في اإلعالم .. تهديد ألمن 
المجتمعات وتعطيل للحياة

|| خاص − إذاعة وتلفزيون الخليج

ا باختــاف منابعه ومصاّبــه، وفي ظل  ا وســلبيًّ تخطــت ثــورة اإلعــام الحــدود، وتطورت بســرعة تأثر بها الطــرح اإلعامي إيجابيًّ
كثيــر مــن المتغيــرات التــي جعلت اإلعــام يتمرد علــى قواعد العمــل المهني الصحيــح لدى بعض أصحــاب األجنــدة الطائفية، 
الحظنــا أن المحتــوى اإلعامــي لم يعّدْ خاضًعا لمصفاة تنّقيه من شــوائب الطائفية التي تبثها عشــرات الفضائيات لمجتمعاتنا 

العربيــة ليــل نهار، محاولــة جّره إلى فوضــى عمياء يوجدها أصحــاب األهواء.
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عــدد  مــع  اإلشــكال  الخليــج« هــذا  وتلفزيــون  »إذاعــة  بحثــت 
مــن المتخصصيــن فــي المجــال اإلعالمــي والفكــري للوقوف 
علــى مكامــن خطــر الطائفية فــي اإلعــالم وتأثيراتهــا، بحًثا عن 
تشــخيص القضيــة وتلّمــس المبــادئ األخالقية التــي تردع أي 

تأثيــر قــد يضــر بالمتلقــي العربي.
العّيار: المهنّية ترسخ مفاهيم الود والتقارب

هنــاك في الســاحة اإلعالمية من تخطى عتبــة الحرية اإلعالمية 
أو ادعــى ممارســتها وتقنع بالحياد ليســقط في وحــل الطائفية 
والتعصــب، والتــي قــد تغــرق معــه الجماهيــر العريضــة ما لم 
يلتــزم بمواثيــق مهنة اإلعالم وأمانته، في هــذا الجانب تحدث 
إلينــا الدكتــور تركــي العّيــار، المستشــار اإلعالمي وعضــو هيئة 
التدريــس فــي قســم اإلعــالم بجامعــة الملــك ســعود، قائأل: 
اإلعــالم  بعــض وســائل  فــي  تعصــب  مــن  نالحظــه  مــا  »إن 
ظاهــرة مقيتــة ال شــك فــي أن لهــا انعكاســاتها الســلبية على 
الطائفــي  التعصــب  نــوع هــذا  وأًيــا كان  المجتمعــات،  وحــدة 
أو الحزبــي أو الدينــي، فاإلعــالم النزيــه قــادر علــى تجنــب فتنة 
الخــالف الذي ينبــع من االختــالف؛ ليؤدي رســالة تحافظ على 

ونموها«. المجتمعــات  اســتقرار 
وأضــاف العّيــار: نحــن كأكاديمييــن ومتخصصين فــي تدريس 
اإلعــالم نهيــب بــكل ممــارس للمهنــة أن ينجــو بالمتلقــي مــن 
سياســة  ينهــج  وأن  بأنواعــه،  والتعصــب  الطائفيــة  متاهــات 
االحتــواء التــي تخرجــه مــن دائــرة التضــاد والخــالف إلــى روعــة 
التعايــش وقبــول اآلخر وَفهــم التنوع الفكــري والدينــي وغيره.
وأوصــى العّيــار المنتمين للمجــال اإلعالمــي أن يكونوا أصحاب 
رســالة تجمــع وال تفــرق، وتبنــي وال تهــدم، واصًفــا اإلعــالم 
الوطنيــة  اللحمــة  علــى  الحفــاظ  شــأنه  مــن  الــذي  بالســالح 
وتعزيزهــا، ومواجهــة التحديــات التــي تهــدد األوطــان وتشــوه 
فكــر أبنائهــا، وأنــه قــادر − أيًضــا − علــى تقويــة أواصــر األفــراد 
والمجتمعــات بأطيافهــا المختلفــة، مضيًفــا أن ذلــك ال يكــون 
إال باستشــعار المســؤولية اإلعالميــة واحتــرام مواثيقهــا التــي 
تســّيرها أطــر ومبــادئ المهنيــة التــي تحــثُّ على فضائــل الود 
والتقــارب وترســخها، وهذا مطلب شــرعي واجتماعي ووطني 
وحــق للمتلقــي علــى الجهــات اإلعالميــة والعاملين بهــا تلبيته 
وتقديــم المحتــوى الــذي يغــذي العقــول باإليجابيــات ويجنبها 

َشــَرك التزمــت والطائفيــة البغيضــة.
الهليل: الطائفية تؤجج الكراهية بين الشعوب

يســتفاد مــن القبــول بالتنــوع أنــه يحصــن الفكــر مــن مؤثــرات 
التخــاذ  مهّيــأ  اإلعالميــة  الرســالة  مســتقبل  وألن  التعصــب، 
الرســالة وبحســب مســتواه  تلــك  قراراتــه بحســب محتــوى 
وردود  لدوافعــه  فعليــان  محــركان  وهــذان  ووعيــه،  الثقافــي 
أفعالــه؛ لهــذا فــإن األمــن الفكــري عامــل مهــم فــي اســتقرار 
الحيــاة، هنــا يتحدث لنا الدكتــور عبد العزيز الهليل، المستشــار 
بالقضايــا الوطنيــة واألمــن الفكــري، الــذي قــال: »إن الطائفية 
ومكمــن  الخطيــرة،  آثارهــا  لهــا  مهمــة  قضيــة  اإلعــالم  فــي 
الخطــورة فــي أن التوجــه الطائفــي فــي اإلعــالم يطــوع بعض 
الحقائق والمعلومات لحســاب تلــك التوجهات يصرفها كيف 
يشــاء، وهــذه إشــكالية عميقــة في نقــل المعلومة التــي طالما 
تعلمنــا − علــى ســبيل المثال − فــي البحث العلمــي أنها يجب 

أن تبقــى فــي إطــار الموضوعيــة والحيــاد«.
وصبغهــا  المعلومــة  تحويــر  مــن  األثــر  موضًحــا  الهليــل  وزاد 
بالطائفيــة: »عندما يتولــى اإلعالمي أو المذيع أو صاحب الكلمة 
أًيــا كان مهمة نقــل ذلك المحتوى بأســلوب طائفي فإنه يملي 

توجهاتــه الحزبيــة والطائفية ويوجــه بها الرأي 
العام ويغــرر بهــا المتعاطفين، وتوجيــه الرأي 
العام يشــكل ثقافــات الشــعوب وانطباعاتها 
البعــض، وهنــا  وعــن بعضهــا  األحــداث  عــن 
يتدخــل وعــي المتلقي، فقــد َتطــَرب الطائفة 
بنــي  لمــا يطرحــه  تيــار فكــري مــا  أو مريــدي 
الحقيقــة ويقصــي  ينافــي  وإن كان  جلدتهــم 
اآلخــر، وهــذا ما قد تنشــأ عنه حالــة طالما حذر 
منهــا المتخصصون فــي األمــن الفكري وهي 
كراهيــة اآلخــر التــي تزعــزع الثقــة وتؤثــر فــي 
اســتقرار األشــخاص وتوجــد حــاالت االنكفــاء 

والتحّيــز التــي تؤثــر فــي الحيــاة عموًما«.
واختتــم الهليــل حديثــه بــأن الشــخص الــذي 
ال ُيعــرف إلــى أي توجــه ينتمــي ويتبنــى الحياد 
ويتحــرى الدقــة فــي تقديــم المعلومــة يكون 
أكثــر قبــواًل لــدى الجماهيــر، واستشــهد بــأن 
بهــذا  تعمــل  التــي  الفضائيــات  مــن  الكثيــر 
المشــاهد،  احتــرام  وتكســب  اإلقبــال  تجــد 
وهــي بهذا تخــدم المصلحــة العامــة وتغّلبها 
فــي  وُتســهم  الشــخصية،  المصالــح  علــى 
باألمــن  ينعــم  متحضــر  مدنــي  مجتمــع  بنــاء 

واالســتقرار.
مخالفة  التعصب  بث  الشريكة: 

لهدي اإلسام
أحــد  الدينــي  أو  المذهبــي  التعصــب  ُيعــدُّ 
أشــكال الطائفيــة التي ينتهجهــا البعض، فقد 
أســهمت بعــض وســائل اإلعــالم الدينية في 
ــا إلى التحريض  ـً إثــارة الطائفية بما وصل أحيان
العنــف مــن خــالل برامجهــا وحواراتهــا  علــى 
وتغطياتهــا، وقيامها بحمالت إعالمية منظمة 
وممنهجــة لألســف، فمــن المنظور الشــرعي 
جــاء تعليــق الدكتــور عبد اللــه الشــريكة، مدير 
الكويــت،  دولــة  فــي  الوســطية  تعزيــز  مركــز 
عبــر  وبّثهــا  والطائفيــة  التشــدد  أن  ليؤكــد 
اإلعــالم أمــر مذمــوم، حيــث قال: »ال يشــك 
عاقــل وال منصــف فــي أن الطائفيــة موجودة 
ا، تضعف  لــدى بعض وســائل اإلعــالم نســبيًّ
األســف  مــع  أخــرى  ــا  ـً أحيانـ وتشــتد  ــا  ـً أحيانـ
الشــديد، ولكننا مع زيادة الوعــي نالحظ تراجع 
الخطــاب الطائفي في اإلعــالم والذي ظهرت 
له أشــكال عــدة فيها لمــز واتهامــات لطوائف 

أو تيــارات مــن دون أخــرى«.
السياســيين  بعــض  أن  الشــريكة  وأوضــح 
واإلعالمييــن والمتحدثين بعمومهم يقعون في 
طائفيــة تســتفز اآلخــر، وقــال: »يجــب أن يدرك 
هؤالء أن ما يقومون به مخالف لهدي اإلســالم، 
فقد قال الله ســبحانه وتعالي في كتابه الكريم: 

فالتعــرض لمقدســات اآلخريــن أمــر نهى عنه 

د.  العّيار

د. الشريكة

د. الهليل

سبكار
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الشــرع لمــا يترتب عليــه من مفاســد عظيمة، 
ولمــا يتضمنــه مــن توتيــر وإفســاد للعالقات 
بيــن النــاس، ممــا يــؤدي إلــى عــدم التفاهــم 

ونشــوب النزاعــات واالنشــقاقات«.
اإلعــام  توظيف  الحل  سبكار: 

االجتماعي في التوعية
الطائفــي  أو  السياســي  المشــهد  ينعكــس 
علــى خطــاب وســائل اإلعــالم التــي أصبحت 
مــرآة لالتجاهــات المتصارعة، ويتأثــر المتلقي 
ســلًبا بتكرار صور ومشــاهد معينــة أًيا كانت، 
ا  لتنســحب على ســلوكاته وتصرفاته اجتماعيًّ
ا، بــل ويظهــر ذلــك مــن خــالل مواقع  ونفســيًّ
منصــة  أضحــت  التــي  االجتماعــي  التواصــل 
للجميــع لقياس الــرأي والمتابعــة الدائمة لكل 
جديــد، ويتعاطــى مــن خاللهــا مســتخدموها 
مــا تبثــه وســائل اإلعــالم بأنواعهــا مــن أخبــار 
إلينــا  تحــدث  الشــأن  فــي هــذا  ومعلومــات، 
والرئيــس  الشــريك  ســبكار،  علــي  األســتاذ 
فــي  االجتماعــي  لإلعــالم  العالمــي  للنــادي 
مملكــة البحريــن، حيــث قــال: »إن المحتــوى 
االجتماعــي،  اإلعــالم  مواقــع  أســاس  هــو 
الناجــح  االســتثمار  مفتــاح  ونشــره  وصناعتــه 
اليــوم ســيد  الفيديــو  وُيعــدُّ  المواقــع،  لتلــك 
أمــا  الصــورة،  تليــه  منــازع،  بــال  المحتــوى 
القائمــة،  ذيــل  ففــي  والكتابــات  النصــوص 
ولنــدرك أهميــة ذلــك يجــب أن ننتبــه إلــى أن 
فيديــو مدتــه أقل مــن دقيقــة واحــدة يتضمن 
مــن  واســعة  شــريحة  تهــم  معينــة  رســالة 
النطــاق«،  واســع  انتشــاًرا  ســيجد  النــاس، 
أن  يجــب  المنطلــق  هــذا  مــن  إنــه  مضيًفــا: 
نكــون أكثــر دقــة وحــرص فــي ظهورنــا علــى 
مواقــع اإلعــالم االجتماعــي، ألنه انعــكاس لما 
نحــن عليه بالفعــل، ولنتحلى بالجدية وحســن 
االختيــار فيما ننشــر فالواقع تســوده ما يمكن 
والشــائعات،  المعلومــات  فوضــى  تســميته 
وعــدم القــدرة علــى التأكــد مــن المصداقيــة، 
الزائفــة،  الدعايــات  خلــف  االنجــرار  وإمكانيــة 
مجموعــة  أو  مســتخدم  إقــدام  وإمكانيــة 
مســتخدمين على اســتهداف سمعة شخص 
يســمى  مــا  عبــر  دولــة  حتــى  أو  مؤسســة  أو 

النزيهــة. غيــر  اإلعالميــة  »البروباغانــدا« 
ونشــرها  المعلومــات  تأثيــر  يخــصُّ  وفيمــا 
»نحــن  ســبكار:  يقــول  المجتمعــات،  علــى 
بالقضايــا  الوعــي  رفــع مســتوى  إلــى  بحاجــة 
التفكيــر  وتحفيــز  المجتمــع،  تمــسُّ  التــي 
اإلبداعي لتطويــر مختلف القطاعــات، وتعزيز 
مســتويات التواصــل والتأثيــر اإليجابــي الــذي 
يمكن لوســائل اإلعالم االجتماعــي إحداثه في 

." المجتمــع 
الحلــول  إيجــاد  هــدف  فــي  ســبكار  وأوضــح 
التواصــل  مواقــع  مــع  للتعامــل  األنســب 
بقولــه:  المتعصــب  الطــرح  مــن  وتنقيتهــا 

»أؤكــد أن مــا يجــب التركيــز عليــه هــو تعليم 
المستخدمين أهمية اســتخدام تلك المواقع 
بإيجابيــة، وذلك عبر نشــر ما هــو مفيد ونافع، 
واالبتعــاد عــن المحتــوى الــذي يــروج للعنــف 
والكراهيــة، وأكــرر دائًمــا: قبــل أن تنشــر أي 
مــادة عليــك أن تجيــب عن هذه األســئلة: هل 
ا؟ وهــل مفيد  هــذا الشــيء مفيــد لّي شــخصيًّ
ألســرتي؟ ولمجتمعي ووطني أم ال؟ وبمعنى 
آخــر هــل أن نشــره يمكــن أن يضرنــي أو يضر 
أســرتي أو مجتمعي أو وطني؟ ألن اإلجابة عن 
هــذه األســئلة تحدد النشــر من عدمــه − ليس 
النشــر فقــط − وإنمــا إعــادة نشــر مــا ينشــره 

اآلخــرون أيًضــا«.
واختتــم ســبكار حديثــه مؤكــًدا علــى أهميــة 
مواقــع  علــى  اإلعالميــون  الزمــالء  يكــون  أن 
فــي  لغيرهــم  قــدوة  االجتماعــي  التواصــل 
حياتهــم العمليــة − أيًضــا − وليــس من خلف 
الشاشــات فقــط، فآخــر مــا نحتــاج إليــه هــو 
وجــود أشــخاص يتقدمــون لنــا بمــادة إيجابية 
فيما هــم ال يعملون وفقها، والشــاعر العربي 
يقــول: »ال تنــه عــن خلــٍق وتأتــى مثلــه .. عــار 

عليــك إذا فعلــت عظيــم«. 

البثِّ  خدمات  مزّودي  مسؤولية 
الفضائي

تثــار التســاؤالت دائًمــا حــول: قانونيــة عمــل 
الفضائيــات التــي تلعــب علــى وتــر الطائفية، 
وما مدى مســؤولية مزودي الخدمة، وإمكانية 
تدخلهــم للتنبيــه وتصحيح المســار؟ لــذا كان 
وتلفزيــون  »إذاعــة  تتقصــى  أن  المهــم  مــن 
الخليــج« حول هــذه القضيــة بحًثا عّمــا يمكن 
المــزودة  الشــركات  ــا  قانونيًّ بــه  تلتــزم  أن 
لخدمــات البثِّ الفضائــي في العالــم العربي، 
وآليــات الضبــط التــي تلــزم بهــا الفضائيــات 
والتجــاوزات  التعصــب  أنمــاط  مــن  لتحــدَّ 

اإلعالميــة بشــكل عــام.
 ولــو أخذنــا نمــوذج عمــل المؤسســة العربيــة 
لالتصــاالت الفضائيــة )عــرب ســات( كمثال، 
فهــي ال تتدخل فــي محتوى البــثِّ التلفزيوني 
الفضائــي الــذي يبــثُّ عبــر أقمارهــا، وتلتــزم 
بأنهــا ناقل فضائــي عربي يســعى لربط جميع 
بتنوعــه  المتراميــة  العربــي  الوطــن  أطــراف 
الثقافــي والديني وإيصال رســالته إلى العالم، 
مشــغاًل  وبصفتهــا  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنهــا 
ألقمــار صناعيــة فــي المنطقــة، وتعمل تحت 
مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، فهــي تعمــل 
)عــرب  بيــن  الموقــع  التجــاري  العقــد  وفــق 
ســات( وأي قناة فضائية، ليكــون هو المرجع 
القانوني واألساســي الذي يحكــم العالقة بين 
الطرفيــن، ويتم االســتناد إلى بنــوده لمعالجة 
وحــل أي خــالف يقــع طبًقــا لمــا تراضــى عليه 
الطرفــان مــن بنــود ملزمــة لكليهمــا، وعلــى 
ذلــك فإن أي فضائية تقوم باإلخالل بشــروط 
التعاقــد وبنــوده القانونيــة وتتجــاوز نصــوص 
العقــد، وروح ميثاق الشــرف اإلعالمي العربي 
الــذي ينصُّ بشــكل واضح وصريــح على عدم 
بــث ما يثير النعرات الدينيــة والطائفية، وعدم 
اإلســاءة والتجريــح للرموز السياســية والدينية 
اإلرهــاب،  محاربــة  علــى  والعمــل  المعتبــرة، 
وعــدم بــّث ما يؤدي إلى الفرقة بيــن أبناء األمة 
العربيــة، فــإن مــزود الخدمــة مــن حّقه فســخ 
العقــد وإيقــاف الخدمــة بعــد الرجوع إلــى بنود 

التعاقد.
مواثيــق  التــزام  إلــى  يدعــو  الــدور  وهــذا 
الشــرف اإلعالمــي العربــي، والتعــاون فيمــا 
وتنقيــة  العربــي  إعالمنــا  تطويــر  شــأنه  مــن 
المتطــرف،  الفكــر  شــوائب  مــن  محتــواه 
بنــاء  فــي  ُتســهم  إيجابيــة  نمــاذج  وتصديــر 
العربيــة  اإلنســان، وتنمــي وعــي مجتمعاتنــا 

كلمتهــا.  وتجمــع 
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اإلمـــارات  لــدولــة  ميدالية   )14(
العربية المتحدة

أنهــت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة البطولة 
بـــرصيد )14( ميداليــة، منهــا: )3( ميداليــات 
و)5(  فضيــة،  ميداليــات  و)6(  ذهبيــة، 
ميداليــات برونزيــة، احتلت بها المرتبــة الثالثة 
ــا علــى قائمــة  ًـّ ــا والمرتبــة العشــرين قاري ًـّ عرب

للميداليــات. األكثــر حصــًدا  الــدول  ترتيــب 
جــاءت الميداليــات الذهبيــة في الجوجيتســو 
وزنــي )94، و56( كغــم، والدراجــات المائيــة، 
فــي  الفضيــة  الميداليــات  تحققــت  فيمــا 
و56،  و62،   ،85( أوزان:  الجوجيتســو 
المائيــة،  الدراجــات  و69، و49( كغــم، وفــي 
 ،62( وزنــي  الجوجيتســو  فــي  والبرونزيــات 
وفــي  اإلســكيت،  رمايــة  وفــي  كغــم،  و77( 
الجــودو وزن )73( كغم، ومنتخــب كرة القدم 

األولمبــي.
)26( ميدالية لمملكة البحرين

ــا  ًـّ احتلــت مملكــة البحريــن المرتبة األولى عربي
ــا علــى قائمة ترتيب الدول  ًـّ و المرتبة )11( قاري
األكثــر حصًدا للميداليــات، وذلك برصيد )26( 
ميداليــة، شــملت )12( ميدالية ذهبيــة، و)7( 

ميداليــات فضية، و)7( ميداليــات برونزية.
وجــاءت ذهبيــات مملكــة البحريــن مــن خالل 
الماراثون، وســباق )400( متر حواجز، وسباق 
)3( آالف متــر موانع، وســباق )10( آالف متر، 
وســباق )100( متــر، و)400( متــر، و)5( آالف 
متــر، وذهبيتيــن فــي ســباق )4 × 400 متــر( 
تتابــع مختلط، و)200( متر، وســباق )1500( 

متــر، باإلضافة إلــى ســباق )5( آالف متر.
عبــر  الفضيــة  الميداليــات  جــاءت  فيمــا 
الماراثــون، وســباق )1500( متــر، وفضيتيــن 
فــي ســباق )10( آالف متر، وســباق )5( آالف 
متــر، و)4 × 400متــر(، وفضيــة في كــرة اليد، 

أمــا البرونزيــات فكانــت في ســباقات: )400( 
متــر حواجز، و)400( متر عدو، و)5( آالف متر، 
و)800( متر، وســباق )200( متــر، إضافة إلى 

)1500( متــر.

العربية  للمملكة  ميداليات    )6(
السعودية

خــالل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أحــرزت 
مشــاركتها في الــدورة )6( ميداليــات متنوعة، 
وميداليتيــن  ذهبيــة،  ميداليــة  فــي  تمثلــت 

برونزيــة. ميداليــات  وثــالث  فضيــة، 
وجــاءت أولــى الميداليــات الســعودية فضيــة 
فــي الرماية عن منافســات »البندقية 300م« 
ثــم البرونزيــة فــي الكاراتيــه لــوزن فــوق )84( 
كلغــم، تبعتهــا فضيــة الكاراتيــه لــوزن تحــت 

)75( كلغــم.
للفروســية  الســعودي  المنتخــب  وانتــزع 
الميداليــة الذهبيــة في  قفــز الحواجز للفرق، 
ثــم  الميداليــة برونزية في فردي الفروســية، 
الســعودية  الميداليــات  تختتــم  أن  قبــل 
ببرونزيــة ألعــاب القــوى في ســباق )5000( 

. متر

)13( ميدالية لدولة قطر
حصــدت دولــة قطــر فــي هــذه الــدورة )13( 
أللعــاب  منهــا  األكبــر  النصيــب  كان  ميداليــة 
القــوى، بواقــع )7( ميداليــات، )4( ميداليــات 
ذهبيــة، وميداليتين فضيــة، و)1( برونزية، ثم 
جــاءت الفروســية برصيــد ميداليتيــن، األولــى 
فضيــة والثانيــة برونزيــة، ثــم ميداليــة ذهبيــة 
للكــرة الشــاطئية، ومثلها في كــرة اليد، وكان 
نصيــب رفــع األثقــال ميداليــة فضيــة، وأخيًرا 

ميداليــة برونزيــة فــي الرمي.

)6( ميداليات لدولة الكويت
الــدورة  فــي  الكويــت  دولــة  حصيلــة  كانــت 
وفضيــة،  ذهبيــات،   )3( ميداليــات،   )6(

. يتيــن نز و بر و
رمايــة  فــي  األولــى  الذهبيــة  الميداليــة  جــاءت 
»اإلســكيت« والثانيــة فــي الكاراتيــه وزن تحــت 
الثالثــة فــي  الذهبيــة  )67( كلــغ، فيمــا كانــت 
فروســية قفز الحواجز، وكانت الفضية الوحيدة 
ضمن منافسات الكاراتية وزن تحت )84( كلغ، 
أما البرونزيتان فكانــت األولى في رمي القرص، 

والثانيــة فــي منافســات رياضة الكــوراش.

في الدورة الثامنة عشرة التي نظمتها إندونيسيا

)65( ميدالية خليجية متنوعة في 
األلعاب اآلسيوية

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

حصــدت خمــس دول خليجيــة )65( ميداليــة ملونة في النســخة الثامنة عشــرة من دورة األلعاب اآلســيوية، التــي أقيمت خال 
الفترة من 18 أغســطس وحتى 2 ســبتمبر 2018م، في جاكرتا وبالمبانج اإلندونيســيتين، من بينها )19( ميدالية ذهبية، و)16( 

ميدالية فضيــة، و)17( ميدالية برونزية.
ــا بـــرصيد )26( ميدالية، تلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة بـــرصيد )14( ميدالية،  ًـّ جاءت مملكة البحرين في المركز األول خليجي

ثم دولة قطر برصيد )13( ميدالية، ثم دولة الكويت بـــرصيد )6( ميداليات، فالمملكة العربية الســعودية بـــرصيد )6( ميداليات.

الرياضة
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تّوج المنتخب الســعودي لكرة القدم لــذوي االحتياجات الخاصة بكأس 
العالــم لإلعاقــة الذهنيــة للمــرة الرابعة علــى التوالي بعــد حصده للقب 
فــي بطولة كأس العالم في الدورات )2006م، و2010م، و2014م(، 
وذلــك بعــد فــوزه على المنتخــب األرجنتينــي فــي المبــاراة النهائية التي 
أقيمــت بينهمــا علــى أرض ملعب »تن فيــال« بمدينة كارلســتاد جنوب 

غربي الســويد في 18 أغســطس 2018م.
وجــاءت نتيجــة المبــاراة لصالــح األخضــر الســعودي بهدفيــن مقابــل ال 
شــيء، حيث ســجل هدفــي الفوز عبــد الله الدوســري؛ األول مــن ركلة 
حــّرة نفذها على يســار الحــارس األرجنتيني في الدقيقــة )24(، وأضاف 
الهــدف الثانــي في الدقيقة )81( مــن زمن المباراة، وجــاء تأهل األخضر 
للمبــاراة النهائيــة بعــد تصــدره للمجموعــة الثانيــة والحصــول على )7( 
نقــاط، حصدهــا بالفــوز على المنتخــب الروســي )0/1(، وعلى منتخب 

ــا، وتغلــب في الدور  ًـّ اليابــان )0/1(، والتعــادل مــع منتخــب بولندا سلبي
نصــف النهائــي على المنتخب الفرنســي بنتيجــة )1/4(.

وعقــب تتويــج األخضر الســعودي ببطولــة العالــم لإلعاقــة الذهنية، قال 
ــا على هذا  رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الســعودية، أحمــد المقيــرن، معلقـً
اإلنجاز: »هذا اليوم يســجل في تاريخ رياضتنا الســعودية، بعد أن ســطر 
أبنــاء المملكــة العربيــة الســعودية أروع إنجــاز علــى األراضــي الســويدية 
واســتطاعوا أن يحافظوا على لقبهم للمــرة الرابعة على التوالي«، مؤكًدا 
أن األخضــر تفوق فــي المبــاراة النهائية علــى منتخب األرجنتين مســتوى 
ــا أثبــت اســتحقاقه للقب للمــرة الرابعة، وهو  ًـّ ونتيجــة، وقــدم أداًء بطولي
إنجــاز تاريخــي يســجل لالعبيــن الذين تفانــوا ولعبوا بــروح قتاليــة قادتهم 
للــكأس والعــودة بــه إلــى أرض الوطــن بعــد مشــوار حافــل وعمل شــاق 
ــن كانت لــه بصمة في هذا  قدمــوه بجانــب الجهاز الفنــي واإلداري وكل مـَ

للمرة الرابعة على التوالي

األخضر السعودي لذوي االحتياجات 
الخاصة يتوج بكأس العالم

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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ــا تهنئتــه للقيــادة وللرياضيين وللجماهير الســعودية. اإلنجــاز«، مقدمـً
مــن جانبــه أكــد قائــد المنتخــب الســعودي وأفضــل العــب فــي المباراة 
األخضــر  أن  الدوســري،  اللــه  عبــد  األرجنتيــن  منتخــب  أمــام  النهائيــة 
ــا: »هــذه كأســنا الغاليــة وبطولتنا  اســتحق الــكأس بــكل جدارة، مضيفـً

المحببــة والمفضلــة لدينــا حيــث اســتطعنا الحفــاظ علــى اللقــب«.
ــا مدربــه الوطني عبــد العزيــز الخالد، وهو  ًـّ قــاد المنتخب الســعودي فنـي
ــا، والــذي وضع تشــكيلة  العنصــر الثابــت فــي اإلنجــازات الســابقة أيضـً
ويحيــى  الرشــيدي،  مــن: »أحمــد  تكونــت  النهائيــة  للمبــاراة  أساســية 
مجرشــي، ووليــد صالــح، ويوســف الرشــيدي، ونمــر غزوانــي، وماجــد 
وفــؤاد كعبــي،  ووليــد شــراحيلي،  الدوســري،  اللــه  وعبــد  الدوســري، 

وأحمــد بوهــالل وعبــد اللــه آدم«.

وُيعــدُّ فــوز المنتخب الســعودي لــذوي االحتياجات الخاصــة باللقب 
ألربع مرات متتالية ســابقة تاريخية، اســتطاع بها أن يســجل اســمه 
ــا على جميــع المنتخبــات، ويلي األخضر  في ســجل األبطال متفوقـً
فــي هذا اإلنجاز، المنتخب اإلنجليزي، حامل لقب النســختين األولى 
والثانيــة عامــي )1994م( في هولنــدا و)2002م( فــي اليابان، فيما 
حقــق منتخــب بولنــدا اللقــب عــام )1998م( فــي إنجلتــرا، ليحمل 
األخضــر اللقــب الرابــع لــه، بعــد ألقــاب عــام )2006م( فــي ألمانيا 
عندمــا فاز على هولندا فــي المباراة النهائية بــركالت الترجيح، وعام 
)2010م( فــي جنــوب إفريقيا بعد الفــوز على المنتخــب الهولندي، 
ــا بهــدف مقابل ال شــيء، وعــام )2014م( في البرازيــل بفوزه  أيضـً

علــى جنــوب إفريقيا بأربعــة أهداف مقابــل هدفين.
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استضاف االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي 
اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشــرين 
الرياضيــة،  للصحافــة  اآلســيوي  لالتحــاد 
خــالل الفتــرة مــن 21 – 23 ســبتمبر 2018م 
فــي محافظــة جــدة، بحضــور رئيــس االتحــاد 
الدولــي للصحافــة الرياضيــة اإليطالــي جياني 
ميرلــو، ورئيــس االتحــاد اآلســيوي للصحافــة 
الرياضيــة الكويتــي ســطام الســهلي، وأمين 
عــام االتحــاد اآلســيوي للصحافــة الرياضيــة 
االتحــاد  ورئيــس  عزيــز،  أمجــد  الباكســتاني 
الباراجويانــي  الرياضيــة  للصحافــة  األمريكــي 
جابرييــل كازينــاف، ورئيــس االتحــاد اإلفريقي 
للصحافــة الرياضيــة النيجيري ميتشــل أوبي، 
ورئيــس االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة 
وعضــو  القــادر،  عبــد  جميــل  محمــد  األردنــي 
االتحــاد الدولــي للصحافة الرياضيــة المالطي 
تشــارلز كامينزولي، وعضو االتحــاد اإلنجليزي 
للصحافــة الرياضيــة ديفيد جون ووكــر، وأكثر 
اتحــادات  أعضــاء  يمثلــون  عضــًوا   )75( مــن 

الصحافــة الرياضيــة فــي القــارة اآلســيوية.

وشــهد الكونجرس خالل األيام الثالثة اجتماع 
المكتب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي للصحافة 
الرياضيــة وعقــد أعمــال الكونجــرس، وحلقــة 
نقــاش حول: »مســتقبل اإلعــالم الرياضي«، 
وورقــة عمل عــن الصحافــة النســائية، إضافة 
إلــى عــرض عــن برنامــج المراســلين الشــباب 
الصحفييــن،  قبــل  مــن  الخبــرات  ومشــاركة 
وعــرض مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
وفــي نهايــة أعمــال الكونجــرس اآلســيوي تمَّ 
التنفيــذي  للمكتــب  المؤتمــر  علــم  تســليم 
المســتضيفة  الدولــة  علــى  االتفــاق  لعــدم 
االتحــاد  قــام  فيمــا  القــادم،  للكونغــرس 
ختــام  فــي  الرياضــي  لإلعــالم  الســعودي 
فــي  الرياضــة  رمــوز  بتكريــم  الكونجــرس 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
اآلســيوي  االتحــاد  منــح  أخــرى  جهــة  مــن 
للصحافــة الرياضيــة )الكونغــرس اآلســيوي( 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  معالــي 
الشــرف  وســام  الشــيخ  آل  تركــي  للرياضــة 
الهيئــة  نيابــة عنــه وكيــل  اآلســيوي، تســلمه 

لإلعــالم والعالقــات رئيس االتحاد الســعودي 
ــلمي. لإلعــالم الرياضي الدكتور رجاء الله السَـّ

الدولــي  االتحــاد  رئيــس  ــر  عبَّ جانبــه،  ومــن 
للصحافــة الرياضية الســيد/ جيانــي ميرلو عن 
ســعادته بما تشــهده الرياضة بعامة، واإلعالم 
الرياضــي بخاصــة مــن تطــور ونهضــة كبيــرة 
فــي المملكــة العربية الســعودية، مشــيًرا إلى 
ــا فــي التنظيــم الرائع ألعمال  ًـّ ظهور ذلك جلـي
الكونغــرس اآلســيوي الــذي أقيم علــى أكمل 

وجــه وأفضــل تنظيم.
اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  أكــد  جهتــه،  ومــن 
ــهلي،  نجاح  للصحافــة الرياضية ســطام السـّ
الكونغــرس اآلســيوي الــذي نظمتــه المملكة 
العربيــة الســعودية في محافظة جــدة، وقال: 
مجلــس  رئيــس  لمعالــي  بالشــكر  أتقــدم 
اللجنــة  العامــة للرياضــة رئيــس  الهيئــة  إدارة 
األولمبية العربية الســعودية تركي آل الشــيخ، 
علــى  للقائميــن   – ــا  أيضـً  – الشــكر  ــا  موجهـً
االتحــاد الســعودي نظير هــذا التنظيــم الرائع 

الكونغــرس. الجتماعــات  المســبوق  غيــر 

استضافته محافظة جدة على مدار ثالثة أيام
الكونغرس اآلسيوي ألول مرة بتنظيم 

االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي

|| جدة – إذاعة وتلفزيون الخليج
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تقنيات حديثة ميزت النقل التلفزيوني 
واإلذاعي في مونديال روسيا

|| خاص − إذاعة وتلفزيون الخليج

كــرة القــدم صناعــة ضخمــة تســتهلك مليــارات الــدوالرات ويتابعهــا بشــغف مايين األشــخاص حــول العالم، لذلــك ليس من 
ــا ومتابعة على  المســتغرب علــى اإلطــاق أن ُيحــدث قطــاع التكنولوجيــا والتحول الرقمــي تغيًرا في واقــع اللعبة األكثــر رواجـً
مســتوى العالــم، وأن تســتعرض شــركات التكنولوجيــا طاقاتهــا وقواهــا كما تفعــل فرق كرة القــدم على المســتطيل األخضر. 
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لعبــت التكنولوجيــا دوًرا كبيــًرا لخدمة التغطية 
اإلعالميــة لــكأس العالــم، إذ أتيحــت تقنياتهــا 
فــي  والمشــاهدين  والمنظميــن  للمذيعيــن 
وكأس  الســابقة،  العالــم  كأس  بطــوالت 
العالم في »روســيا 2018م« ليس اســتثناء، 
ــا هــو تأثيــر التكنولوجيا  ولكــن مــا كان مختلفـً
شــهدت  فقــد  نفســها،  الملعــب  أرض  فــي 
أســهمت  حديثــة  تقنيــات  األخيــرة  البطولــة 
فــي نقل أحــداث البطولــة إلى العالــم بصورة 

متطــورة.
)444( كاميرا عالية الدقة رصدت 

المباريات
للمباريــات  مشــاهدة  »أفضــل  فكــرة  كانــت 
ــا تتمحــور إمكانيــة تحقيقه  بدقــة عالية« هدفـً
حــول الكاميــرات التــي تســتخدم فــي النقل، 
مــن  القــدم  كــرة  مباريــات  تصويــر  يعــدُّ  إذ 
مئــات  تســتغرق  التــي  المعقــدة  العمليــات 
الســاعات قبــل أن ُيســجل الهــدف، كمــا أنها 

المتفوقــة. التحتيــة  البنيــة  تســتلزم 
 )300( أكثــر مــن  التغطيــة قــام  تلــك  خــالل 
مذيــع بنقــل المباريــات الحية إلــى )210( دولة 
حــول العالــم، وقــد أعلنــت الفيفا قبل أشــهر 
مــن انطالق البطولــة أن كل مباريات مونديال 
فائقــة  بدقــة  ســتكون  2018م«  »روســيا 
مــن  أكثــر  توظيــف  تــمَّ  حيــث   ،)Ultra HD(
)37( كاميــرا لتصويــر المباراة الواحــدة، ونظًرا 
أقيــم عليهــا كامــل  التــي  المالعــب  عــدد  ألن 
المباريــات فــي جميــع المــدن الروســية )12( 
ملعًبا؛ فــإن عــدد الكاميرات المســتخدمة بلغ 

كاميــرا.  )444(
واســتخدمت إعــدادات هجينة من مســتويات 
الدقــة )UHD/HDR/1080p( لعرض الصورة 
بغــض النظر عن أجهــزة االســتقبال الموجودة 
لــدى المشــاهدين، وبغــض النظــر عــن الدقة 
فــي  فاألصــل   ، البــثِّ هيئــات  تختارهــا  التــي 

التصويــر هــو التصويــر فائــق الدقة.
جميــع  غطــت  التــي  كاميــرا   )37( بيــن  ومــن 
زوايــا الملعــب، قامــت ثمانــي كاميــرات منها 
بالتصويــر بدقة )UHD/4K( وهــي الكاميرات 
لجعــل  الواســعة  العدســات  ذات  الرئيســة 

ســينمائية،  لمســة  وكأنهــا  تبــدو  اللقطــات 
وثمانــي كاميــرات أخــرى كانــت تلتقــط بدقة 

 .)SDR1080P(و  )P1080HDR(
وللحصــول علــى اللقطــات الســريعة والتأكد 
مــن عــدم تفويــت حتــى أســرع األهــداف في 
أخــرى  كاميــرات  ثمانــي  وظفــت  البطولــة، 
لتصويــر اللقطــات التي تــمَّ عرضهــا بالحركة 
البطيئــة فائقة الدقة، باإلضافــة إلى كاميرتين 
بدقــة أعلــى ُتســتخدم عــادة اللتقــاط الصورة 
ا، وتســتخدم هــذه  بمعــدل أبعــاد مرتفــع جــدًّ
وقــد  البحــث،  أغــراض  فــي  ــا  ـً غالب النوعيــة 
وإعــادة  الكــرة  مشــاهد  لتدويــر  اســتخدمت 

األهــداف بشــكل رائــع.
ولــم تقــف التقنيات عنــد هذا الحــد، بل كانت 
المباريــات  تصــور  أخــرى  كاميــرات  هنــاك 
وتصور خــارج المالعــب بنطــاق )360( درجة، 
يرغبــون  الذيــن  للمشــاهدين  خصصــت 
فــي االســتمتاع بمشــاهدة القليــل مــن كــرة 
القــدم بنكهــة تقنيــة الواقــع االفتراضي، وفي 
المجمــل اســتخدمت )370( كاميــرا ســوني، 
 )1000( مــن  وأكثــر   ،)XVS( محــول  و)29( 
، وتمَّ هذا  شاشــة لتوصيــل اللقطــات والبــثِّ
كلــه مــن خالل شــركة )HBS( التــي أوكلت لها 
مســؤولية عــرض مباريــات كأس العالــم منذ 

بطولــة 2002م فــي كوريــا واليابــان.

صنعت  حاسمة  تقنية   ))VAR
قرارات الحكام

فــي  المســتخدمة  الكاميــرات  فتحــت 
المجــال  العالمــي  المونديــال  أحــداث  نقــل 
 ،)VAR( ألغــراض أخــرى كثيــرة منهــا تقنيــة
وهــي الحكــم الفيديــو المســاعد، وقــد تــمَّ 
اســتخدامها بالفعل للتأكد من اتخاذ قرارات 
أحــداث  وجــود  عنــد  الصحيحــة  التحكيــم 
مثيــرة للجــدل فــي المباريــات، وقــد أثــارت 
كــرة  متابعــي  اهتمــام  األخيــرة  التغييــرات 
القــدم وباألخــص مــع وجــود هــذه التقنية، 
حيــث ســبق أن طالــب عشــاق كــرة القــدم 
يستشــهدون  وكانــوا  كثيــًرا،  باســتخدامها 
بنجاحهــا فــي ألعاب أخــرى بأنظمــة مماثلة 

والتنــس والكريكيــت. الركبــي  ألعــاب  فــي 
العالــم  كأس  بطولــة  شــهدت  أن  وســبق 
لخــطِّ   ظهــور  أول  البرازيــل  فــي  2014م 
مــرة  ألول  الحــكام  تلقــى  حيــث  المرمــى، 
مســاعدة فــي اتخاذ القــرارات، ولكن النســخة 
األخيــرة مــن البطولة فــي »روســيا 2018م« 
شــهدت ظهــور الحــكام المدعوميــن بالفيديو 

.)VAR (
الفكــرة البســيطة مّكنــت الحكام مــن الرجوع 
مثــل:  لأللعــاب«،  متغيــرة  »مواقــف  إلــى 
»األهداف، والعقوبــات، والبطاقات الصفراء 
والحمــراء«، وقد تــمَّ اختبار تقنيــة )VAR( في 
العديــد مــن المســابقات قبــل كأس العالــم، 
تلقــى  لكنــه  اإلنجليــزي،  االتحــاد  منهــا كأس 
القبــول والرفــض  بيــن  ردود فعــل مختلطــة 
التقنيــة  بتلــك  مطالــب  بيــن  الجماهيــر  مــن 
ومتســائل عن مدى جودتها وآخــر رأى إلغاءها 

ا. تمامـً
ذلــك لم يمنــع الفيفــا مــن اســتخدام التقنية 
ــا مــن أركان اللعبة  ـً المثيــرة التــي أصبحت ركنـ
الحماســية فــي جميــع مباريــات كأس العالم 
الماضــي الـ )64(، وكان هنــاك فريق مختص 
 )VAR( للحكم علــى الفيديو مكون مــن فريق
وثالثــة أجهــزة مســاعدة )VARs( وهــي أجهزة 
الســاحة،  حكــم  مــع  الصوتــي  للتواصــل 
الفيديــو  عمليــات  غرفــة  فــي  ومســاعدين 
)VOR( فــي مركز البثِّ  الدولي في موســكو، 
مــن  بكثيــر  اللقطــات  تلــك  المالييــن  وتابــع 
المشــاعر واالنفعــاالت، حيــث كانــت مصــدًرا 
واللقطــات  القــرارات  مــن  لكثيــر  حاســًما 

المثيــرة.
 )VAR( كمــا أتاحــت الفيفــا نظــام معلومــات
للهيئات اإلذاعيــة بخصائص تتضمن مراجعة 
علــى  القائــم  النظــام  وقــدم  اللقطــات، 
الحاســب اللوحــي إمكاناتــه بجــدارة أضافــت 
للناقليــن إمكانية إنشــاء رســومات تلفزيونية 
مرئيــة  مــادة  للمشــاهد  أظهــرت  تلقائيــة 

ممتعــة.
ولــم يكــن هــذا التطــور التكنولوجــي الوحيــد 
الــذي جــرى داخــل الملعــب وخارجهــا ضمــن 
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وســائل  أحــدث  فيهــا  اســتخدمت  تغطيــات 
والتغطيــة  واإلذاعــي  التلفزيونــي  النقــل 

عــام. بشــكل  اإلعالميــة 
مع  للتواصل   )VARS( تقنية 

حكم المباراة
مــن   )VAR( فريــق   )VARS( تقنيــة  مكنــت 
التحــدث مــع الحكم باســتخدام نظــام راديو 
حيــن  فــي  األليــاف،  علــى  يعتمــد  )صوتــي( 
الســبع  الرئيســية  البــثِّ   كاميــرات  ارتبطــت 
والثالثيــن مــع كاميرتين مخصصتين مباشــرة 
إلى )VOR( باســتخدام نفس الشبكة، ثماني 
مــن تلــك الكاميــرات تبــثُّ بالحركــة البطيئــة 
الفائقــة، وأربــع كاميــرات  منها بحركــة بطيئة 
ا، وتمثلت الفكرة في تمكيــن حكام فريق  جــدًّ
كاميــرا  كل  خالصــة  إلــى  النظــر  مــن   )VAR(
علــى حــدة، ومــن خــالل اتصــال )VARS( يبلغ 
الحــكام عــن أي أخطــاء أو أحــداث ضائعــة، أو 

عندمــا يطلــب الحكــم المســاعدة.
ألرض  الـمـُشاهد  نقلت   )4K(

الملعب
بّشــرت بطولة كأس العالم 2018م، بقدوم 
 4K( )Ultra High( الجديــدة  البــثِّ  تقنيــة 
تجربتهــا  ســبق  التــي   ،)Definition UHD
علــى نطــاق بســيط فــي الــدورة الســابقة في 
البرازيــل، بينمــا ُتعــدُّ هــذه المــرة األولــى التي 
تــمَّ فيها توفير تغذيــة )4K( للهيئات اإلذاعية، 
حيــث إن عــدًدا كبيــًرا مــن المشــاهدين تتوافر 

لديهــم أجهــزة تلفزيــون متوافقــة.
علــى  العالميــة   )BBC( وقــد حصلــت شــبكة
وفرتــه  للمباريــات،  افتراضــي  واقــع  موجــز 
أتــاح  ممــا   ،)BBC Sport VR( تطبيــق  عبــر 
فــي  كانــوا  لــو  كمــا  الشــعور  للمشــاهدين 

الملعــب. فــي  خــاص  صنــدوق 
والتتبع  األداء  مــراقــبــة  نــظــام 

اإللكتروني
تقنيــة  األخيــرة  االبتــكارات  أهــم  مــن  كان 
)EPTS( وهــو نظــام يعمــل على الحواســيب 
اللوحيــة التــي يســتخدمها المدربــون، إضافة 
إلــى الجهــاز الفنــي الــذي يتابــع اإلحصائيــات 
وأداء الالعبيــن ويتخذ القرارات بنــاًء على ذلك، 
لــكل المنتخبــات  وتــمَّ  توفيــر هــذا النظــام 
2018م«  المشــاركة فــي مونديــال »روســيا 
التقنيــة  هــذه  لتكــون  اســتثناء،  أي  دون  مــن 

واحــدة مــن أهــم التطــورات.
أخبــار  أن تطبيقــات تغطيــة  المعلــوم  ومــن 
كثيــر  للمســتخدمين  وفــرت  العالــم  كأس 
التمريــرات  »عــدد  منهــا:  اإلحصائيــات،  مــن 
واألهــداف  االســتحواذ،  ونســبة  الصحيحــة، 
البيانــات  مــن  وكثيــر  المحــاوالت«،  وعــدد 
التــي  المعلومــات  نفــس  وهــي  األخــرى، 

للمدربيــن. النظــام  يوفرهــا 

المعتمــدة  األنظمــة  مــع   )EPTS( وعملــت 
لالرتــداء،  القابلــة  والتقنيــة  الكاميــرا  علــى 
عــام  فــي  الفيفــا  عليهــا  وافقــت  والتــي 
»روســيا  لمونديــال  بالنســبة  أمــا  2015م، 
مــن  البيانــات  جمــع  تــمَّ  فقــد  2018م«، 
خــالل كاميراتي تتبــع بصريتيــن وضعتا على 

الرئيســة. المنصــة 
اتصاالت )G5( سابقت الزمن

فــي  2018م،  العالــم  أقيمــت بطولــة كأس 
المعــدة  الخطــط  للغايــة ســبق  وقــت مبكــر 
الســتخدام تقنية الجيــل الخامس لالتصاالت 
)G5( فــي روســيا، ومــع ذلــك قامــت شــركتا 
 ،)Megafon( وميجافــون )TMS( االتصــاالت
لالتصــاالت  رســميين  شــريكين  بصفتهمــا 
خــالل البطولة، بإجراء تجارب على اســتخدام 
تقنيــة الجيــل الخامــس )G5( خــالل الحــدث.

فــي  الخامــس  الجيــل  تقنيــة  أهميــة  ترجــع 
لنقــل  الفائقــة  والقــدرة  العاليــة  الســرعات 
البيانــات، والتــي توفــر خدمات جديــدة تعتمد 
الفيديوهــات  بــثِّ  خدمــات  مثــل:  عليهــا، 
بالواقع االفتراضــي )VR( بزاوية )360( درجة.
 ،)Ericsson( »كمــا أعلنت شــركة »إريكســون
بالتعاون مــع )MTS(، أن بطولــة كأس العالم 
لتكنولوجيــا  انتشــار  أكبــر  شــهدت  2018م 
 ،)MIMO( المتطــورة  المحمولــة  الهواتــف 
وهــي تقنيــة البــثِّ الالســلكية بتقنيــة الجيــل 
فــي  ــا  موقعـً  )40( غطــت  والتــي  الخامــس، 
مباريــات  اســتضافت  مدينــة   )11( مــن   )7(
المونديــال، مــا أتــاح لإلعالمييــن المتواجديــن 

لتغطيــة الحدث إمكانــات إنترنت أســرع لنقل 
ومشــاهدته. الفيديــو 

جهود الفيفا في تنظيم العمل 
اإلذاعي

بجانــب  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  اهتــم 
للجهــات  المقدمــة  التكنولوجيــة  الخدمــات 
اإلعالميــة التــي عملــت علــى تغطيــة الحــدث 
الكــروي الكبير بشــكل عــام، وفتحــت المجال 
العمــل  تنظيــم  فــي  للمتطوعيــن لإلســهام 
بشــرية  قــدرات  باســتقطاب  اإلعالمــي 
اإلضافــي  التدريــب  لهــا  قــدم  متخصصــة 
ضمــن  مــن  وكان  للحــدث،  اســتعداًدا 
التنظيمــات مــا أعلــن عبــر الموقــع الرســمي 
الالســلكية  االتصــاالت  خدمــات  عــن  للفيفــا 
للبعثــات  قدمــت  التــي  العاليــة  الجــودة  ذات 
الدولية والمذيعين والمشــاركين في البطولة. 
وأعلنــت )فيفــا( أن مــن األولويــات القصــوى 
تنظيــم  المحليــة  المنظمــة  للجنــة  بالنســبة 
العاملــة  العناصــر  بيــن  االتصــال  عمليــات 
عمــل  وتنظيــم  اإلذاعيــة  المحطــات  فــي 
المحطــات اإلذاعيــة ذاتها، كما تمَّ نشــر )14( 
محطــة ثابتــة و)30( محطــة متنقلــة للرصــد 
اإلذاعــي فــي جميع المالعــب وفي مركــز البثِّ 
للعمليــات، كمــا  االتحــادي  والمركــز  الدولــي 
اســتخدمت أكثر من )10.000( محطة إذاعية 
مــن نــوع )تيتــرا( لتوفيــر خدمــات االتصــاالت 
خــالل المباريــات، وكذلك ألغــراض الخدمات 

والتلفزيونــي. اإلذاعــي  النقــل  وإدارة 

)444( كاميرا عالية 
الدقة رصدت 

المباريات
)300( مذيع لنقل 
المباريات الحية 
إلى )210( دولة 

حول العالم

 )VAR( تقنية
الحكم الفيديو 

المساعد

 )VARS( تقنية
للتواصل مع حكم 

المباراة

)14( محطة 
إذاعية ثابتة

)30( محطة 
إذاعية متنقلة

تقنيات 
كأس العالم

)37( كاميرا 
لتصوير المباراة 

الواحدة
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مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة

المحتوى المهدر
تزخــر مكتبات إذاعــات وتلفزيونات العالــم، ومنها اإلذاعــات والتلفزيونات الخليجية، 
بكنــوز تاريخيــة مــن المــواد اإلعالميــة التــي تؤرخ لفتــرات بعيــدة مــن إرث كل مجتمع 

وكل دولــة وهــو ما ُيعــدُّ ذاكرة المجتمــع اإلعالمية.

المحتــوى اإلعالمــي، مثــل:  التواصــل االجتماعــي ومنصــات  ازديــاد وســائل   ومــع 
المــواد اإلعالميــة  الكثيــر زاد انتشــار العديــد مــن  )YouTube( و)twitter( وغيرهمــا 

المســتخدمين. بيــن  التاريخيــة 

ولكن هل هذا االنتشار سلبى أم ايجابي؟

هل حفظت حقوق الملكية لهذه المواد النفيسة؟

هل من ضوابط لهذا االنتشار؟

هل الحقوق المادية محفوظة؟

ال شــك فــي أن الكثيــر مــن المــواد ســربت مــن أرشــيف وخزائــن ومكتبــات اإلذاعات 
والتلفزيونــات بشــكل غيــر نظامــي، بــل إن العديد مــن هذه المــواد لم تعــّدْ موجودة 

فــي مكتبــات مصدرهــا األصلي.

العديــد مــن وســائل اإلعــالم تقدم خدمــة إعادة بيــع المحتوى وفق شــروط وأســعار 
محــددة وتنظيمــات صارمــة، لكنهــا في ظنــي غير مؤطــرة فــي إذاعــات وتلفزيونات 

الخليــج، وإن وجــدت فهــي غيــر معلنة وغيــر واضحة.

بــل األدهــى من ذلــك أن العديــد من القنــوات والمحطــات الخاصــة أصبحت تعرض 
الكثيــر مــن المواد اإلعالمية والفنية من دون مراعاة لهــذه الحقوق لعدم وجود تنظيم 
صــارم فــي مجــال حمايــة الحقــوق الفكريــة وهــو األمــر الــذي ســيعرضها لعقوبات 

عديــدة أقلهــا التكاليــف المالية الباهظــة لهذه المــواد المقرصنة.

الشــركات اإلعالميــة العالمية تعيد بيع المحتوى والمواد التاريخية وفق شــروط أقلها 
تحديــد نوعية البرامج المســتخدمة فيهــا، مثل: نشــرات األخبار أو البرامــج الوثائقية، 
وكذلــك عــدد مــرات العــرض فــي الســنة الواحــدة، والمــدة المســموح بهــا بالثواني، 
ا، وقــد يتم ذلك بنظــام االســتئجار وليس التملــك ووفق عقد  وحــدود البــث جغرافيَّ
 The( »ســنوي مقابــل مبالغ ماليــة محددة وهو مــا تتبعه وكالة »األسوشــيتد بــرس
Associated Press( ووكالــة »رويترز« )Reuters( التي تملك أرشــيًفا ألحداث العالم 

السياســية والرياضيــة والعلمية والفنيــة والكوارث وألكثر من )120( ســنة.

مــن المهــم مراقبــة مخزونــات ذاكــرة المجتمــع وحمايتهــا مــن القرصنــة واالنتشــار 
العشــوائي والشــخصي؛ ألن ذلــك ســيحد مــن التالعــب بالتاريــخ وســيوقف الهــدر 

اإلعالمــي والمالــي.

ومــن األهميــة بمــكان وضع شــعار كل قناة أو محطة علــى هذه المــواد للحفاظ على 
الحقوق.

 مــن يتابــع »تويتــر« أو يســتخدم الـ«يوتيــوب« ســيجد مئــات اآلالف مــن المــواد 
أو حفــظ للحقــوق. التــي تســتخدم مــن دون ضوابــط  اإلعالميــة والفنيــة 

 المتلقــي قــد ال يعرف قيمة هذا التاريــخ وقد ال يعي قيود النشــر، ولهذا فاألمر يحتاج 
إلــى إعادة صياغة للحفاظ على ذاكــرة األمم واألجيال.

والله من وراء القصد ،،،
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