




ولنا كلمة
ــا؛ إكمااًل لمسيرة العمل  ــا متنوعـً ًـّ ــا خليجي شهد العام 2018م حراكـً
المشــترك، وتطويــًرا للعالقــات علــى الصعيدين العربــي والدولي، 
وجــاء مســك الختــام بانعقــاد الــدورة التاســعة والثالثيــن للمجلس 
األعلــى لمجلس التعاون، والتي أكد بيانهــا الختامي، كعادة أصحاب 
الجاللــة والســمو فــي كل اجتمــاع قمــة يعقــد، شــمولية القــرارات 
ــقت »إذاعة  ـّ الصــادرة عنهــا وعمقهــا في كافة المجــاالت، لذا فقد وث
وتلفزيــون الخليــج« أحــداث القمــة وقراراتها، إذ تعــدُّ خارطة طريق 

للعمــل الخليجي المشــترك.

كمــا واصلــت األمانة العامــة لمجلس التعــاون، عبر اللجــان الوزارية 
وفــرق العمــل المشــترك، جهــود التنســيق ومتابعــة التنفيــذ لــكل 
التوصيــات والقرارات المعتمدة، لتســتمر ســفينة مجلــس التعاون 

فــي اإلبحــار نحو مراســي الرخــاء وشــواطئ النماء.

الهــدم  عشــاق  يقابلهــا  البنــاء  وأعمــال  اإليجابيــة  الخطــوات  وألن 
»إذاعــة  اختــارت  فقــد  العــداء؛  ومشــاعر  التخريــب  بمخططــات 
وتلفزيــون الخليــج« تســليط الضــوء، عبــر الملــف الخــاص، علــى 
مواصفــات حمــالت التضليــل اإلعالمــي وأســاليبها، التي تشــّكلت 
فــي مراحل مختلفة وظــروف متباينــة، لكنها مازالت األداة األشــهر 

فــي التخريــب، والســالح األقــوى فــي الحــروب. 

وعلــى الجانب المشــرق مــن التطورات التــي تخدم البشــرية، يتابع 
هــذا العــدد مــن المجلــة ظهــور أول مذيــع آلــي »روبــوت« يقــدم 
ــا تأثيراتــه المحتملة في زمالئه من البشــر،  نشــرات األخبار، مناقشـً
ومــا اإلضافــة التــي ســيقدمها لهــم وللمهنــة، ومــا أثــره الســلبي 

عليهم.  المتوقــع 

ــا لتطويــر محتواهــا، تنشــر »إذاعــة  ًـّ ــا لمهنــة اإلعــالم، وسعي ودعمـً
وتلفزيــون الخليج« آراء عــدد من المختصين، الذيــن واكب طرحهم 
اإلعــالم  بتطويــر  المهتميــن  تشــغل  التــي  المهمــة  الموضوعــات 

له.  والممارســين 

كمــا اهتم هذا العــدد من المجلــة باإلنجــازات الرياضيــة الخليجية، 
المجلــس قدراتهــم  أثبــت شــباب دول  ــا وحصــاًدا، حيــث  تنظيمـً
مثــل:  الرياضيــة،  للمناســبات  المميــزة  االســتضافة  فــي  العاليــة 
الــذي   ،»2018 الدرعيــة   − إي  للفورمــوال  »الســعودية  ســباق 
أبــو  فــي  لألنديــة«  العالــم  كأس  و«بطولــة  الريــاض،  اســتضافته 
ظبــي، إلــى جانــب النجاحــات التــي تــمَّ تحقيقهــا في بطولــة كأس 
آســيا للشــباب، ودورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية، ودورة األلعاب 
األولمبيــة الثالثــة للشــباب، ليســتمر العمــل الخليجي فــي التقدم، 

ويواصــل الشــاب الخليجــي الســير فــي دروب النجــاح. 

وعلى الود نلتقيكم دائًما. 
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الدورة التاسعة والثالثين للمجلس األعلى
»نحو مستقبل أفضل .. التأكيد على قوة وتماسك 

مجلس التعاون«
|| الرياض − األمانة العامة

عقــد أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة ورؤســاء وفــود دول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، برئاســة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود، اجتمــاع الــدورة التاســعة والثالثين 

للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون فــي 9 ديســمبر 2018م، بمدينــة الرياض.

وأكــد خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســعود،  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان 
فــي كلمتــه التــي افتتــح بها أعمــال الــدورة أن 
العربيــة قــد  لــدول الخليــج  التعــاون  مجلــس 
قــام من أجــل تعزيز األمن واالســتقرار والنماء 
واالزدهــار والرفــاه لمواطنــي دول المجلــس، 
ألنهــم الثروة األساســية وبهــم تتحقق الرؤى 
ــا  جميعـً أننــا  فــي  »أثــق  ــا:  مضيفـً واآلمــال، 
حريصــون علــى المحافظــة علــى هــذا الكيان 
والمســتقبل«.  الحاضــر  فــي  دوره  وتعزيــز 
أن  إلــى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وأشــار 
بثــروات  دولنــا  حبــا  قــد   − وجــل  عــز   − اللــه 
الحضــاري  دورهــا  عــززت  وطبيعيــة  بشــرية 
فــي المنطقــة والعالــم، األمــر الــذي يتطلــب 
ــا تســخير طاقاتنــا لخدمة شــعوب  منــا جميعـً
المجلــس والحفــاظ على أمن واســتقرار دولنا 

والمنطقــة.
أن  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وأوضــح 
المنطقــة تمرُّ بتحديات وتهديــدات، قائاًل: »ال 
تزال القــوى المتطرفــة واإلرهابية تهــدد أمننا 

الخليجــي والعربي المشــترك وال يزال النظام 
اإليرانــي يواصل سياســاته العدائيــة في رعاية 
تلــك القــوى والتدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
ــا  للــدول األخــرى، وهــذا يتطلــب منــا جميعـً
والعمــل  دولنــا،  مكتســبات  علــى  الحفــاظ 
مــع شــركائنا لحفــظ األمــن واالســتقرار فــي 
المنطقــة والعالــم، مشــيًرا إلــى أن المملكــة 
العربية الســعودية تواصل الدفــاع عن القضايا 
الدوليــة،  المحافــل  العربيــة واإلســالمية فــي 
وتحتــل القضية الفلســطينية مــكان الصدارة 
فــي اهتماماتهــا وتســعى لحصــول الشــعب 
بمــا  المشــروعة  حقوقــه  علــى  الفلســطيني 
فــي ذلك إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وتناشــد المملكة المجتمع 
الدولــي للقيــام بمســؤولياته باتخــاذ التدابيــر 
مــن  الفلســطيني  الشــعب  لحمايــة  الالزمــة 
التــي  اإلســرائيلية  العدوانيــة  الممارســات 
تعــدُّ اســتفزاًزا لمشــاعر العــرب والمســلمين 

ــة للســالم«. ـّ وللشــعوب المحب
وأكــد الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود 

أن دول التحالــف حرصت بطلب من الحكومة 
الشــرعية في اليمن علــى إنقاذ اليمن وشــعبه 
مــن فئــة انقلبــت علــى شــرعيته وعمــدت إلى 
دول  عملــت  كمــا  واســتقراره،  بأمنــه  العبــث 
التحالــف علــى إعــادة األمــل للشــعب اليمنــي 
والمســاعدات  اإلغاثــة  برامــج  خــالل  مــن 
اإلنســانية، كمــا تواصــل دول التحالــف دعمها 
إلــى حــّل سياســي لألزمــة  لجهــود الوصــول 
ــا لقــرار مجلــس األمــن )2216(،  اليمنيــة وفقـً
والمبــادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذيــة، ونتائج 
الحــوار الوطنــي اليمنــي الشــامل، كمــا تدعــو 
مــن  ســوريا  يخــرج  سياســي  لحــّل  المملكــة 
أزمتهــا وُيســهم فــي قيــام حكومــة انتقاليــة 
تضمن وحدة ســورية وخــروج القوات األجنبية 
ــا: حرص  والتنظيمــات اإلرهابية منها، مضيفـً
المملكة على بناء عالقات متينة وإســتراتيجية 
ــا  ـً ركنـ تشــكل  التــي  العــراق  الشــقيقة  مــع 

ــا فــي منظومــة األمــن العربي. ًـّ أساسي
مــن جانبــه أكــد ســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 
رئيــس  الكويــت  دولــة  أميــر  الصبــاح،  الجابــر 

و
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الــدورة الســابقة، في كلمتــه خــالل االجتماع، 
حــرص الجميــع على مجلــس التعــاون ودعمه 
والســعي المتواصل للحفاظ عليه، معرًبـــا عن 
ســعادته بمناســبة تزامــن انعقاد هــذه الدورة 
مــع ذكــرى تولــي خــادم الحرميــن الشــريفين 
ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 

مقاليــد الحكــم. 
وأضــاف ســمو أميــر دولــة الكويت قائــاًل: إن 
فــي  الموقــر  الــدورة لمجلســنا  انعقــاد هــذه 
موعدهــا المحــدد علــى الرغــم مــن الظروف 
علــى  ــا  جميعـً حرصنــا  يؤكــد  بهــا  نمــرُّ  التــي 
مجلــس التعــاون واســتمرار انعقــاد دوراتــه, 
كمــا يجســد إدراكنــا لحجــم اإلنجــازات التــي 
تحققــت لنا في إطــاره وســعينا للحفاظ على 
ــا واســتجابة  هــذه المنجزات باعتبارها تحقيقـً

أبنــاء دول المجلــس. لتطلعــات وطمــوح 
وتابــع ســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح 
تعيشــها  التــي  األوضــاع  نــدرك  إننــا  يقــول: 
منطقتنــا والتحديــات الخطيرة التــي تواجهها 
وتصاعــد وتيرتهــا المقلق، األمر الــذي يدعونا 
عملنــا  نعــزز  وأن  كياننــا  وحــدة  نجســد  أن 
أخطــر  ولعــل  مســيرتنا،  لدعــم  المشــترك 
مــا نواجهــه مــن تحديــات الخــالف الــذي دب 
لنواجــه  واســتمراره  الخليجــي  كياننــا  فــي 
ــا  وتعريضـً موقفنــا  لوحــدة  خطيــًرا  تهديــًدا 
لمصالــح أبنــاء دولنــا للضيــاع، وليبــدأ العالم 
ــا  ـً كيانـ أننــا  علــى  لنــا  بالنظــر  أســف  وبــكل 
بــدأ يعانــي االهتــزاز، وأن مصالحــه لــم تعــّدْ 

لــه  نوفرهــا  كنــا  التــي  بالضمانــات  تحظــى 
فــي وحــدة موقفنــا وتماســك كياننــا، وفــي 
ســياق حديثنــا عــن التحديــات التــي نواجههــا 
فــال بد لنــا مــن التأكيد علــى قلقنا مــن تنامي 
ظاهــرة اإلرهــاب واســتنكارنا لهــا مشــددين 
علــى ضــرورة تضافــر جهودنــا للتصــدي لهــا 

شــرورها. مــن  العالــم  وتخليــص 
ــا  وأكــد ســمو أميــر دولــة الكويــت أنه انطالقـً
وحــدة  علــى  الحفــاظ  علــى  حرصنــا  مــن 
ــا منا لتــدارك األمر  ـً الموقــف الخليجــي وسعي
فــي وضــع حــد للتدهــور الــذي نشــهده فــي 
ــا لمصيــر مجهول  ـً وحدة هــذا الموقف وتجنب
لمســتقبل عملنــا الخليجــي، فإننــا ندعــو إلى 
وقــف الحمالت اإلعالميــة التي بلغــت حدوًدا 
مســت قيمنــا ومبادئنــا، وزرعــت بــذور الفتنة 
والشــقاق فــي صفــوف أبنائنــا وســتدمر كل 

بنــاء أقمنــاه وكل صــرح شــيدناه .
مــن جهتــه قال معالــي األمين العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الدكتــور عبــد 
اللطيــف بــن راشــد الزيانــي: إن هــذه الــدورة 
حساســة  إقليميــة  أوضــاع  ظــل  فــي  تنعقــد 
وتحديــات صعبــة تتطلــب مــن دول مجلــس 
التعاون مزيــًدا من التضامــن والتالحم، وقدًرا 
الجهــود  لمواصلــة  الجــاد  العمــل  مــن  كبيــًرا 
لتعزيــز التنســيق والتكامل والترابــط بين دول 
المجلس، وترســيخ القواعــد التي قامت عليها 
أصبحــت،  التــي  الشــامخة  المنظومــة  هــذه 

وبجهودكــم  القديــر  المولــى  مــن  بفضــل 
وقيادتكــم الحكيمــة ورؤيتكــم الثاقبة، محط 
أنظار وتقدير دول العالم الشــقيقة والصديقة 

والحليفــة.
وأكــد معاليــه أن مــا حققتــه مســيرة مجلــس 
التعــاون مــن إنجــازات بــارزة وملموســة علــى 
مــن  ثمــرة  ســتظل  المســتويات  مختلــف 
ومســاندتهم  المجلــس  قــادة  دعــم  ثمــار 
لهــذه المســيرة، ونتيجــة للتفانــي واإلخــالص 
مواطنــو  عنــه  يعبــر  الــذي  والوفــاء  والــوالء 
دول المجلــس، الذيــن ينظــرون بعيــن األمــل 
والتفــاؤل إلــى المســتقبل الزاهــر المنشــود، 
في ظــل مجلس التعاون ومســيرته المباركة, 
مشــيًدا بحرص واهتمام قــادة دول المجلس 
المشــترك  الخليجــي  العمــل  بمســيرة 
وتطويرها باســتمرار لضمان تحقيق أهدافها 
يظــل  أن  علــى  الصــادق  وعزمهــم  النبيلــة، 
راسًخـــا،  ــا  متماسكـً ــا  ـً كيان التعــاون  مجلــس 
معبــًرا عــن عمــق العالقــات األخويــة والروابط 
ــا  ـً وحصن المشــتركة،  والمصالــح  المتينــة 
ــا لحفــظ األمــن واالســتقرار والدفــاع عن  منيعـً
مكتســبات وإنجازات دوله ومواطنيه وضمان 
للنمــاء  وواحــة  المنطقــة،  واســتقرار  أمــن 

والرخــاء. واالزدهــار 

خـــــــــــــادم الــــحــــرمــــيــــن 
الــشــريــفــيــن: حــريــصــون 
على المحافظة على هذا 
في  دوره  وتعزيز  الكيان 

والمستقبل. الحاضر 

ــة الــكــويــت:  ــ أمـــيـــر دولـ
انـــعـــقـــاد هــــذه الـــــدورة 
في  الــمــوقــر  لمجلسنا 
على  الــمــحــدد  مــوعــدهــا 
الرغم من الظروف التي 
حرصنا  ــد  ــؤك ي بــهــا  نــمــر 
مجلس  ــى  ــل ع ــا  ـً جــمــيــعــ

التعاون.
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البيان الختامي لتعزيز
العمل الخليجي المشترك

تبلــورت رؤيــة أصحــاب الجاللــة والســمو 
التعــاون  مجلــس  دول  ورؤســاء  قــادة 
لــدول الخليــج العربيــة فــي تعزيــز العمــل 
البيــان  خــالل  مــن  المشــترك،  الخليجــي 
الختامــي الصادر فــي ختام أعمــال الدورة 
األعلــى  للمجلــس  والثالثيــن  التاســعة 
لمجلــس التعــاون، ومــن أبرز ما جــاء فيه:
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  تهنئــة     
الملــك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، 
ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، على 
األعلــى  المجلــس  اجتمــاع  رئاســة  توليــه 
فــي دورتــه الـــ)39(، وتقديــر مــا تضمنتــه 
كلمتــه االفتتاحيــة مــن حــرص واهتمــام 
بيــن دول  التعــاون  علــى تفعيــل مســيرة 

المجلــس فــي كافــة المجــاالت.
       شــكر وتقديــر صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد الجابر الصـــــــباح، أمير دولة 
الكويــت، علــى الجهــود الكبيــرة الصادقة 
وحكومتــه،  بذلهــا  التــي  والمخلصــة، 
خــالل فتــرة رئاســة دولــة الكويــت للدورة 
الـــ)38( للمجلس األعلى، ومــا تحقق من 

خطــوات وإنجــازات مهمــة.
        تهنئــة ســلطنة ُعمــان على اســتالمها 
دور الرئاســة خــالل العــام القــادم وتمني 

التوفيــق لهــا فــي تعزيــز مســيرة مجلس 
التعــاون فــي كافــة المجاالت.

تأكيــد الحــرص علــى قــوة وتماســك   
بيــن  الصــف  ووحــدة  التعــاون،  مجلــس 
مــن عالقــات  بينهــا  يربــط  لمــا  أعضائــه، 
أساســها  مشــتركة  وســمات  خاصــة 
العربيــة،  والثقافــة  اإلســالمية  العقيــدة 
والمصيــر المشــترك ووحدة الهــدف التي 
تجمــع بين شــعوبها، ورغبتهــا في تحقيق 
مزيــد مــن التنســيق والتكامــل والترابــط 
خــالل  مــن  المياديــن  جميــع  فــي  بينهــا 
المســيرة الخيــرة لمجلــس التعــاون، بمــا 

الخليجــي. المواطــن  تطلعــات  يحقــق 
اإلشــادة بالمســاعي الخيــرة والجهــود   
المخلصــة التــي يبذلهــا ســمو أميــر دولــة 
شــاب  الــذي  الصــدع  لــرأب  الكويــت، 
ودعــم  األعضــاء،  الــدول  بيــن  العالقــات 
فــي  اســتمرارها  وأهميــة  الجهــود  تلــك 

الواحــد. الخليجــي  البيــت  إطــار 
أكــد القــادة أهمية ســرعة تنفيــذ كافة   
واالتفاقيــات  األعلــى  المجلــس  قــرارات 
مجلــس  إطــار  فــي  إبرامهــا  تــمَّ  التــي 
لمــا  بمضامينهــا،  وااللتــزام  التعــاون، 
لهــا مــن أهميــة فــي حمايــة أمــن الــدول 

وتأميــن  اســتقرارها  وصــون  األعضــاء 
وإيجــاد  مواطنيهــا،  ومصالــح  ســالمتها 
بيئــة اقتصاديــة واجتماعية مســتقرة تعزز 

المجلــس. دول  مواطنــي  رفــاه  مــن 
العربيــة  المملكــة  بإعــالن  اإلشــادة   
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
التنســيق  مجلــس  إنشــاء  المتحــدة 
الســعودي اإلماراتي واعتماد إســتراتيجية 
ــا  ًـّ مشــتركة للتكامل بين البلدين اقتصادي
ا »إستراتيجية العزم«،  ًـّ ــا وعسكري ًـّ وتنموي
وكذلك اإلشــادة بإنشــاء مجلس التنسيق 
تحــت  ينــدرج  الــذي  الكويتــي  الســعودي 
مظلتــه جميع مجــاالت التعــاون، والتأكيد 
علــى أن هــذا العمــل الثنائــي بيــن الــدول 
العمــل  روافــد  مــن  رافــًدا  ُيعــدُّ  األعضــاء 
المشــترك بيــن دول المجلــس ويعــزز من 
التعــاون لمــا فيــه خيــر  مســيرة مجلــس 

المجلــس. دول  مواطنــي 
أكــد المجلــس األعلــى دعمــه و تأييــده   
للمملكــة العربية الســعودية فيمــا اتخذته 
ملــف  مــع  التعامــل  تجــاه  إجــراءات  مــن 
قضيــة مقتــل المواطن الســعودي جمال 
بــه  قامــت  ومــا  اللــه،  رحمــه  خاشــقجي 
مــن جهــود بهــذا الشــأن، وحرصهــا علــى 
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الــى  للوصــول  المعلومــات  كافــة  تلقــي 
حقيقــة مــا حــدث، مشــيًدا بمــا تضمنتــه 
البيانــات الصــادرة عن الجهــات المختصة 
أســفرت  ــا  عمـّ بالكشــف  المملكــة  فــي 
هــذه  فــي  ــت  تمـّ التــي  التحقيقــات  عنــه 
القضيــة، والتي تعبــر عن التــزام المملكة 
بقيــادة خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، بسيادة 
القانون وإرســاء قواعــد العدل واتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية لمحاســبة المتورطين 
فــي هذه الجريمــة لتأخذ العدالــة مجراها، 
ــا فــي هــذا الصــدد بقــرار المملكــة  منوهـً
أوضــاع  بدراســة  الســعودية  العربيــة 
علــى  مؤكــًدا  األمنيــة،  األجهــزة  بعــض 
رفضــه القاطــع الســتغالل هــذه القضيــة 
للمســاس بســيادة قــرار المملكــة وأمنها 
واســتقرارها، الــذي يعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ 
من أمن واســتقرار مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربيــة .
أشــاد المجلــس األعلــى بالنجــاح الذي   
تحقــق فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة 

البحريــن.  مملكــة  شــهدتها  التــي 
األعلــى  المجلــس  اســتعرض   
المشــترك،  الخليجــي  العمــل  تطــورات 
وأكد على أهمية الحفاظ على مكتســبات 
المجلــس وإنجــازات مســيرته التكامليــة.
ارتياحــه  األعلــى  المجلــس  أبــدى   
تنفيــذ  فــي  تقــدم  مــن  إحــرازه  تــمَّ  لمــا 
الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  رؤيــة 
ملــك  العزيــز،  عبــد  بــن  الملــك ســلمان 
لتعزيــز  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
العمــل الخليجــي المشــترك، التــي أقرها 
المجلــس األعلــى فــي دورتــه الـــ)36( في 
المجلــس  وكّلــف  2015م،  ديســمبر 
الوزاريــة  واللجــان  والمجالــس  الهيئــات 
أجهــزة  العامــة وكافــة  والفنيــة، واألمانــة 
المجلــس، بمضاعفــة الجهود الســتكمال 
مــا تبقــى مــن خطــوات، بمــا فــي ذلــك 
اســتكمال مقومــات الوحــدة االقتصاديــة 
فــي إطار مجلس التعــاون، والمنظومتين 
وبلــورة  المشــتركة،  واألمنيــة  الدفاعيــة 
وفاعلــة  موحــدة  خارجيــة  سياســة 
للمجلــس تحفــظ مصالحــه ومكتســباته 
وتجّنبــه الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة، 
وتلبــي تطلعات مواطنيــه وطموحاتهم.
تعييــن  األعلــى  المجلــس  بــارك   
معالــي الفريــق الركــن عيد بن عــواض بن 
ا للقيــادة العســكرية  عيــد الشــلوي، قائــًدً
الموحــدة لمجلــس التعــاون، مؤكــًدا على 
الخاصــة  اإلجــراءات  إنجــاز جميــع  ســرعة 

الموحــدة  العســكرية  القيــادة  بتفعيــل 
لمهامهــا. ومباشــرتها 

عبر المجلس عــن ارتياحه للخطوات   
مركــز  تفعيــل  نطــاق  فــي  ــت  تمـّ التــي 
العمليــات البحــري الموحد وقــوة الواجب 
البحــري )81(، وتفعيــل مركــز العمليــات 
الجوي والدفاع الجوي الموحد ومباشــرته 

لمهامــه.
أكــد المجلــس األعلى على اســتمرار   
الدراســة  مراحــل   الســتكمال  العمــل 
الخليجيــة  األكاديميــة  بإنشــاء  الخاصــة 
واألمنيــة،  اإلســتراتيجية  للدراســات 
بالعمــل  المتعلقــة  الجوانــب  ومختلــف 
مــن  تتطلبــه  ومــا  المشــترك  العســكري 

مختلفــة.  ودراســات  إجــراءات 
مــا  علــى  األعلــى  المجلــس  اطلــع   
العليــا  العســكرية  اللجنــة  إليــه  توصلــت 
وصــادق  عشــرة،  الخامســة  دورتهــا  فــي 
علــى موازنة الشــؤون العســكرية وموازنة 
القيادة العســكرية الموحــدة للعام المالي 
2019م، واالعتمــادات الخاصة بمشــاريع 

المؤمنــة. االتصــاالت 
اطلــع المجلس األعلى على تطورات   
االقتصاديــة  الشــؤون  فــي هيئــة  العمــل 
علــى  العمــل  بســرعة  ووجــه  والتنمويــة، 
المتعلقــة  والمشــاريع  الدراســات  إنجــاز 
ببرنامــج عمل هيئــة الشــؤون االقتصادية 
االقتصاديــة  الوحــدة  لتحقيــق  والتنمويــة 
بحلول عام 2025م، ال ســيما الدراســات 
النهائــي  الوضــع  باســتكمال  المتعلقــة 
الخليجيــة  والســوق  الجمركــي  لالتحــاد 
المشــتركة، وتســهيل انتقــال الشــاحنات 

بيــن الــدول األعضــاء.
أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة   
والتكامــل  التعــاون  تعميــق  اســتمرار 
فــي المجــال االقتصــادي والتنمــوي بيــن 
تقاريــر  علــى  واطلــع  المجلــس،  دول 
متابعــة بشــأن آخــر التطــورات فــي عــدد 
مــن المشــاريع التكامليــة، بمــا فــي ذلك 
مجلــس  لــدول  الحديــد  ســكة  مشــروع 
المدفوعــات  شــركة  وإنشــاء  التعــاون، 

. لخليجيــة ا
الخطــة  األعلــى  المجلــس  اعتمــد   
اإلســتراتيجية للعمــل البلــدي المشــترك 
للجنة الــوزراء المعنيين بشــؤون البلديات 
اإلجــراءات  ودليــل  المجلــس،  بــدول 
الصحيــة الموحدة فــي المنافــذ الحدودية 

التعــاون. مجلــس  لــدول 
وافــق المجلس األعلــى على القانون   
األشــخاص  لتمّكيــن  الموحــد  )النظــام( 

بشــكل  المجلــس  بــدول  اإلعاقــة  ذوي 
استرشــادي لمدة ســنتين، وعلى القانون 
التطوعــي  للعمــل  الموّحــد  )النظــام( 
بدول المجلس بشــكل استرشــادي لمدة 

ســنتين.
بالشــباب،  االهتمــام  مجــال  فــي   
اطلــع المجلس األعلى علــى تقرير األمانة 
ورش  توصيــات  بتنفيــذ  الخــاص  العامــة 
الشــباب بــدول المجلــس، ومــا قامــت به 
اللجــان المعنيــة مــن جهــود لتنفيــذ تلــك 

التوصيــات.
ارتياحــه  عــن  األعلــى  المجلــس  عبــر   
لمــا توصــل إليه االجتمــاع الـ)11( لرؤســاء 
المجالــس التشــريعية فــي دول مجلــس 
الــذي ُعقــد فــي دولــة الكويــت  التعــاون، 
)يناير 2018م( مقــدًرا الجهود التي تبذلها 
مجالــس الــدول األعضاء للمســاهمة في 

المشــترك. الخليجــي  العمــل  تعزيــز 
وافــق المجلس األعلــى على القانون   
مــن  للوقايــة  االسترشــادي  )النظــام( 
األســري. واإليــذاء  واالســتغالل  العنــف 

أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة   
تعزيز تواجــد دول المجلس في المناصب 
المنظمــات  لــدى  والمهمــة  التنفيذيــة 
اإلقليميــة والدوليــة، ووجه األمانــة العامة 

بوضــع آليــة لتحقيــق ذلــك.
بســرعة  األعلــى  المجلــس  وّجــه   
اســتكمال تعديل أوضاع كافة المنظمات 
تحــت  بوضعهــا  المتخصصــة  الخليجيــة 
مظلــة األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون 
وتحت إشــراف اللجــان الوزارية المختصة 
ــا لرؤيــة خــادم  والمجلــس الــوزاري، وفقـً
الحرميــن الشــريفين، وقــرارات المجلس 

األعلــى بهــذا الشــأن.
أكــد المجلــس حرصه على اســتمرار   
مــا دأبــت عليــه دول المجلس مــن تقديم 
المســاعدات للدول الشــقيقة والصديقة، 
والتنمويــة  اإلنســانية  بالبرامــج  ــا  منوهـً
العديــدة التــي تمولهــا دول المجلــس في 
المجلــس  وأشــاد  العالــم،  أنحــاء  كافــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بمبــادرة 
مؤخــًرا فــي إعفــاء الــدول األقــل نمــًوا من 
خــالل تنازلهــا عــن أكثــر مــن )6( مليــارات 
وذلــك  المســتحقة،  ديونهــا  مــن  دوالر 
اإلنســاني  دورهــا  أداء  فــي  اســتمراًرا 
اإلســالمية  مكانتهــا  عليهــا  تمليــه  وبمــا 

والعالميــة.
ترحيــب المجلــس األعلى بــأن تكون   
دورتــه األربعون في دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة.
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أبرز قرارات القمة
بشأن القضايا اإلقليمية والدولية

تأكيد الحرص على الحفاظ على االستقرار واألمن في المنطقة. 1

التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون تجاه اإلرهاب والتطرف، ونبذ كافة أشكاله وصوره، ورفض 
دوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله. 2

التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية. 3

إدانة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة مجلس األمن بتحمل مسؤولياته. 4

ا للقرارات الدولية. التأكيد على أن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقـً 5

الفلسطينية  األراضي  في  الجديدة  االستيطانية  الوحدات  من  مزيد  ببناء  االحتالل  سلطات  قرار  إدانة 
المحتلة. 6

الثالث  للجزر  إيران  الثابتة وقراراته السابقة بشأن استمرار احتالل  المجلس األعلى على مواقفه  تأكيد 
التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 7

التأكيد على ضرورة التزام إيران بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية، وحل الخالفات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية. 8

ام الستمرار التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانة جميع  الرفض التـّ
األعمال اإلرهابية التي تقوم بها إيران وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية. 9

مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية ووضع 
ا على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة. قيود أكثر حزمـً 10

تأكيد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن األزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى 
حّل سياسي لها. 11

االستمرار في دعم المشاريع التنموية في اليمن. 12

فروعه  خالل  من  اإلنسانية،  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  حققها  التي  باإلنجازات  اإلشــادة 
الميدانية في المحافظات اليمنية. 13

التنويه بتقرير األمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته األمم المتحدة على إرسال األسلحة 
لليمن. 14
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تأكيد أهمية الشراكة اإلستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة األردنية الهاشمية. 17

اإلشادة باإلنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة قوات التحالف العربي في كافة الجبهات 
الستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها. 15

التأكيد على أهمية تأسيس حوار إستراتيجي شامل لتطوير عالقات مجلس التعاون مع العراق. 18

الشعب  وأبناء  هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  بقيادة  اليمنية  الحكومة  مع  المجلس  دول  وقوف  تأكيد 
اليمني وحتى استعادة دولته. 16

تجديد الدعم لقرار مجلس األمن )2017( عام 2013م، الذي قرر باإلجماع إحالة ملف األسرى والمفقودين 
والممتلكات الكويتية واألرشيف الوطني إلى بعثة األمم المتحدة )UNAM( لمتابعة هذا الملف. 19

التأكيد على المواقف الثابتة بشأن األزمة السورية. 20

إدانة التواجد اإليراني في األراضي السورية وتدخالت إيران في الشأن السوري، والمطالبة بخروج كافة 
القوات اإليرانية وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا. 21

ووحدة  واستقراره  أمنه  على  حرصه  مجدًدا  لبنان،  بشأن  الثابتة  وقراراته  التعاون  مجلس  مواقف  تأكيد 
أرضيه. 22

التأكيد على رفض دور إيران وتنظيم حزب الله اإلرهابي في زعزعة استقرار لبنان، وإضعاف مؤسساته 
السياسية واألمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه. 23

واستقرار  أمن  على  الحرص  مجدًدا  الليبية،  األزمة  بشأن  الثابتة  وقراراته  مواقفه  على  المجلس  تأكيد 
ووحدة األراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى )داعش( اإلرهابي. 24

اإلقليمية  والمنظومات  والصديقة  الشقيقة  الدول  والشراكة مع  التعاون  أهمية عالقات  التأكيد على 
والمنظمات الدولية. 25

تأكيد المجلس على تأييده لإلستراتيجية األمريكية تجاه إيران واإلشادة باإلجراءات التي اتخذتها الواليات 
المتحدة األمريكية لمواجهة أنشطة النظام اإليراني لزعزعة األمن واالستقرار بالمنطقة. 26

رئيسي  بين  للسلم  جدة  اتفاقية  على  والتوقيع  للتوصل  الشريفين  الحرمين  خــادم  بجهود  اإلشــادة 
جمهوريتي أريتريا وأثيوبيا، وكذلك باللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وأريتريا. 27

التأكيد على أهمية تعزيز األمن واالستقرار والتنمية في منطقة القرن اإلفريقي والبحر األحمر. 28

االرتياح لما تم إحرازه من تقدم في العالقات اإلستراتيجية والتعاون االقتصادي مع دول القارة اآلسيوية. 29

عبر المجلس مجدًدا عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ميانمار، واإلشادة بما قدمته دول 
المجلس من مساعدات إنسانية كبيرة لمسلمي الروهينجا في ميانمار والالجئين منهم في بنجالديش. 30
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التعــاون،  لمجلــس  العــام  األميــن  أشــاد 
الدكتــور عبــد اللطيــف بن راشــد الزيانــي، بما 
حققتــه دولة الكويت ومؤسســاتها في مجال 
العمــل اإلنســاني، وما اكتســبته من خبرة في 
هــذا المجال، ما أســهم في نيلهــا ثقة األمم 
مــع  ومؤثــرة،  فعالــة  شــراكة  لبنــاء  المتحــدة 
الكويــت ومــع منظماتها وجمعياتهــا الخيرية، 
اإلنســاني،  العمــل  مركــز  لقــب  فاســتحقت 
اإلنســاني،  للعمــل  قائــًدا  أميرهــا  واختيــار 
فــي  جائــع  مليــار  إطعــام  بمبــادرة  مشــيًدا 
العالــم التــي أطلقتها دولــة الكويــت في هذا 
لمكافحــة  الجهــود  توحيــد  بهــدف  المؤتمــر 
الجــوع فــي العالــم وعلــى مــدى عــام كامل.
الثامــن  الســنوي  المؤتمــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
للشــراكة الفعالة وتبــادل المعلومات، والذي 
2018م،  نوفمبــر   26 فــي  الكويــت  نظمتــه 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  برعايــة 
األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت، 
تحــت شــعار »إنســانية واحــدة ضــد الجوع«، 
والمؤسســات  المنظمــات  وبمشــاركة 
الخليجيــة واإلقليميــة والدوليــة والمنظمــات 
العمــل  مجــال  فــي  واألهليــة  الحكوميــة 

والخيــري. اإلنســاني 
اإلنســانية  بالجهــود  الزيانــي  الدكتــور  وأشــاد 
الحثيثــة التــي تبذلها األمــم المتحــدة للقضاء 
علــى الجــوع، والتــي مــن بينهــا إدراج قضيــة 
ــام علــى الجوع« ضمــن أهداف  ـّ »القضــاء الت
الجمعيــة  أقرتهــا  التــي  المســتدامة  التنميــة 
العامة لألمم المتحدة في ســبتمبر 2015م، 
إضافــة إلــى التقرير الشــامل حــول الجوع في 
ســبتمبر  شــهر  فــي  أصدرتــه  الــذي  العالــم 
العالميــة«  األغذيــة  »منظمــة  الماضــي 
للتنميــة  الدولــي  الصنــدوق  مــع  بالتعــاون 
الزراعيــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي وصندوق 
)يونيســيف(  للطفولــة  المتحــدة  األمــم 

العالميــة. الصحــة  ومنظمــة 
وأوضــح األميــن العــام لمجلــس التعــاون أن 
الرقــم الكبيــر الصــادم لعــدد الذيــن يعانــون 
مــن الجوع في العالم، والــذي ورد في التقرير 
الشــامل لمنظمــة األغذية العالميــة، يؤكد أن 

العالم ســيواجه أزمة إنســانية صعبــة بالنظر 
إلــى توقعــات زيــادة هــذه األرقــام مســتقباًل 
ــا  ـً مــع زيــادة النمو الســكاني فــي العالم، داعي
إلــى بــذل مزيد مــن العمــل الجــاد للتفكير في 

ــبل معالجــة هــذه األزمة قبــل تفاقمها. سـُ
وقــال الدكتــور عبــد اللطيف الزيانــي: إن دول 
ــا منها لمســؤولياتها  مجلــس التعــاون، إدراكـً
الدوليــة وواجبهــا اإلنســاني، قــد بذلــت الكثير 
الــدول  لمســاعدة  المخلصــة  الجهــود  مــن 
الجــوع  مــن  شــعوبها  تعانــي  التــي  الفقيــرة 
فــي  مشــيًرا  الضروريــة،  احتياجاتهــا  وتلبيــة 
هــذا الصــدد إلــى إنشــاء دول المجلــس ومنذ 
للتنميــة  ــا صناديــق  عامـً مــن خمســين  أكثــر 
تلــك  لمســاعدة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
وخططهــا  برامجهــا  تنفيــذ  علــى  الــدول 
تخصيــص  علــى  حرصــت  كمــا  التنمويــة، 
المتصلــة  المشــاريع  لتمويــل  الدعــم 
احتياجاتــه  وتلبيــة  وتطــوره  اإلنســان  بنمــاء 

األساســية.
ونّوه األمين العام بالــدور الفاعل الذي تقوم 
المجلــس  دول  فــي  الخيريــة  الجمعيــات  بــه 
تقديمهــا  جانــب  إلــى  المجــال،  هــذا  فــي 
الخصــوص  وجــه  علــى  والعــون  للدعــم 
لتنفيــذ المشــروعات التــي تســاعد المزارعين 
علــى  الفقيــرة  الــدول  فــي  الماشــية  ورعــاة 
زيــادة مســاحة األراضــي الزراعيــة لديهــا وبناء 

والتعليميــة. الصحيــة  والمراكــز  المســاكن 
وأشــار الدكتــور الزياني إلــى الدور البــارز الذي 
تقــوم بــه دول المجلــس فــي تقديــم العــون 
والصراعــات  الحــروب  مــن  للمتضرريــن 
والتدمير التــي تتعرض لها الشــعوب والمدن 
والقــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ 
فــي  المخلصــة  ثمانــي ســنوات، وجهودهــا 
حشــد الجهــود الدوليــة لهــذا الهــدف النبيــل، 
مشــيًرا إلى اســتضافة دولة الكويت بالتعاون 
مــع األمــم المتحــدة ثالثــة مؤتمــرات دوليــة 

لتقديــم الدعــم لالجئيــن الســوريين.
التــي  الغذائيــة  األزمــة  عــن  الزيانــي  وتحــدث 
منــذ  الشــقيق  اليمنــي  الشــعب  واجههــا 
الســلطة  علــى  الحوثــي  جماعــة  اســتيالء 
علــى  الجماعــة  هــذه  وســطو  البــالد،  فــي 
اإلنســانية  والمســاعدات  الغذائيــة  المــواد 
مؤكــًدا  الحربــي،  للمجهــود  وتســخيرها 
الشــرعية  دعــم  علــى  التحالــف  دول  حــرص 
فــي اليمن علــى الوقوف مع الشــعب اليمني 
ونصرتــه، والتزامهــا  بمد يّد العون ومســاعدة 
مختلــف  فــي  والمحتاجيــن  المتضرريــن 
المحافظــات، مشــيًرا فــي هــذا اإلطــار إلــى 
تقديــم دول المجلــس خــالل ثــالث ســنوات 
أمريكــي  دوالر  مليــار   )18( مجموعــه  مــا 
لدعــم الشــعب اليمنــي، إضافــة إلــى البرامج 
مركــز  ينفذهــا  التــي  واإلغاثيــة  االنســانية 
الملك ســلمان  لألعمــال اإلنســانية واإلغاثية 
وهيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي وجمعيــات 
الهــالل األحمر بدول مجلس التعــاون لتقديم 
احتياجاتــه  وتوفيــر  اليمنــي  للشــعب  الدعــم 

األساســية.
كمــا أشــار األميــن العام إلــى مبــادرة )إمداد( 
العربيــة  المملكــة  مــن  كل  أطلقتهــا  التــي 
الســعودية ودولــة االمارات العربيــة المتحدة، 
دعــم  لتقديــم  2018م،  نوفمبــر  منتصــف 
)500( مليــون  لليمــن بمبلــغ قــدره  إضافــي 
دوالر أمريكــي مناصفة بينهما، لســّد االحتياج 
االحتياجــات  وتوفيــر  اليمــن  فــي  اإلنســاني 
فــي  يمنــي  مليــون   )12( لحوالــي  الغذائيــة 

حاجــة ماســة إلــى الغــذاء.

في المؤتمر الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات

األمين العام لمجلس التعاون يحّذر من 
أزمة إنسانية عالمية
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أكــد معالــي الدكتــور عبــد اللطيف بن راشــد 
التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  الزيانــي، 
لــدول الخليج العربيــة، أن شــعوب المنطقة 
أمنيــة  تحديــات  مــن  واجهتــه  مــا  كل  علــى 
وجــود  فــي  ترغــب  واجتماعيــة،  واقتصاديــة 
بيئــة آمنــة مســتقرة ومزدهــرة، وأن تعيــش 
حيــاة كريمــة مــن دون خــوف أو قلــق علــى 
تحقيــق  يمكــن  ال  أنــه  مؤكــًدا  المســتقبل، 
االزدهــار مــن دون تنميــة، وال يمكــن تحقيق 
تنميــة مــن دون ســالم، وال يمكــن تحقيــق 

ســالم وتعايــش مــن دون تســامح.
لألميــن  االفتتاحيــة  الكلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
العــام في الجلســة الحوارية للقمــة العالمية 
فــي  2018م  نوفمبــر   15 يــوم  للتســامح، 
مدينــة دبــي، خــالل الحــدث الذي رعاه ســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب، 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، ونظمه 
بمشــاركة  للتســامح،  الدولــي  المعهــد 
الحكومــة،  فــي  المســؤولين  كبــار  مــن  عــدد 
وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء ورجــال الديــن، 
ورجــال   والباحثيــن  المفكريــن  مــن  ونخبــة 

االعــالم.
وعبــر األميــن العــام لمجلــس التعــاون خالل 
كلمتــه عــن تقديــره لدولــة اإلمــارات العربيــة 
علــى  ــا،  ـً وشعب وحكومــة  قيــادة  المتحــدة، 
تنعقــد  التــي  المهمــة،  القمــة  هــذه  تنظيــم 
ــا  ـً بمناســبة اليــوم العالمــي للتســامح، مثني
علــى الجهــود التي تقــوم بها دولــة اإلمارات 
واأللفــة  والتعايــش  التســامح  قيــم  لتعزيــز 
بالنهــج  اقتــداء  المجتمــع؛  فــي  والمحبــة 
الحكيــم الــذي اختطــه المغفــور له بــإذن الله 
نهيــان  آل  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  تعالــى 

طيــب اللــه ثــراه.
وأشــاد األميــن العــام بإصدار دولــة اإلمارات 
ــا لمكافحــة التمييــز والكراهية،  ــا خاصًـّ ـً قانون
مشــيًرا إلــى أن دول المجلــس أقــرت إصدار 
قانــون استرشــادي خليجــي لمحاربــة الفكــر 
المتعصــب وتعزيز قيم التســامح والتعايش 
فــي دول مجلــس التعــاون، ومؤكــًدا الحاجة 
إلــى أن تكــون المنظومة التشــريعية شــاملة 

التمييــز  وعــدم  والعــدل  المســاواة  وترســخ 
تعزيــز  أجــل  مــن  المجتمــع؛  أفــراد  بيــن 
التســامح والتعايــش وتقوية وحــدة المجتمع 

وتســامحه. وتجانســه 
وأوضــح األمين العام أن التســامح للســالم 
ــا  ـً المنشــود هو كالمــاء للحياة والوجود، داعي
إلــى ترســيخ قيمــة التســامح لدى الشــعوب 
والمجتمعــات والــدول، مؤكــًدا علــى أهميــة 
هــذا  فــي  والسياســيين  الــدول  قــادة  دور 

المجــال. 
أجــل  مــن  أنــه  الزيانــي  الدكتــور  وأضــاف 
لدينــا  تكــون  أن  يجــب  التســامح  ترســيخ 
وخطــط  عمــل  وبرامــج  شــاملة  رؤيــة 
مدروســة تغطي كافــة الجوانــب والمجاالت 
والخطــاب  وعناصــره،  ومناهجــه  كالتعليــم 
والخطــاب  اإلعالمــي،  والخطــاب  الدينــي، 
للشــباب،  المخصصــة  والبرامــج  الثقافــي، 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمنظومة 
تعزيــز  أن  مؤكــًدا  عــام،  بشــكل  التشــريعية 
فــي  وترســيخها  ونشــرها  التســامح  قيــم 
بالتســامح  واعيــة مؤمنــة  قيــادة  إلــى  حاجــة 
والتعايــش المشــترك تدعــو إليــه وتتمســك 

. به
التــي  الجهــود  عــن  العــام  األميــن  وتحــدث 
قامــت بهــا دول مجلس التعــاون لتعزيز قيم 
التســامح والتعايش، مشــيًرا إلى أنها أنشأت 

التعصــب  مراكــز متخصصــة فــي  مكافحــة 
والتطــرف مــن بينهــا مركــز الملــك عبــد الله 
العالمــي للحــوار بين أتباع األديــان والثقافات 
فــي فيينــا، والمركــز العالمي لمكافحــة الفكر 
المتطــرف في المملكــة العربية الســعودية، 
بيــن  للحــوار  العالمــي  حمــد  الملــك  ومركــز 
مملكــة  فــي  الســلمي  والتعايــش  األديــان 
البحريــن، والمعهــد الدولــي للتســامح بدولة 
مــن  وغيرهــا  المتحــدة،  العربيــة  االمــارات 
القوانيــن  العديــد مــن  ــت  ـّ المراكــز، كمــا سن
التعامــل  فــي  الوطنيــة  الجهــود  لتنظيــم 
الكراهيــة  خطابــات  وتجريــم  التســامح  مــع 
والتطــرف والغلــو، وكثفت مــن جهودها في 
الهادفــة  والمنتديــات  المؤتمــرات  تنظيــم 
الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة التســامح 
وإشــاعة  المجتمعــات  أمــن  تحقيــق  فــي 

االجتماعــي. ــلم  السـّ وتعزيــز  الطمأنينــة 
إن  الزيانــي:  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  وقــال 
هــذه القمة تنعقــد في وقت حســاس تواجه 
تحديــات  واإلســالمية  العربيــة  دولنــا  فيــه 
تكــون  أن  ينبغــي  لــذا  عديــدة،  ومخاطــر 
مرنــة  حكومــات  المســتقبلية  الحكومــات 
وشــاملة وقــادرة علــى إرســاء قواعــد األمــن 
ــلم االجتماعــي بيــن مكونــات وفئــات  والسـّ
ــا − على إشراك  المجتمعات، وقادرة − أيضـً

المســتدامة. التنميــة  عمليــة  فــي  الجميــع 

خالل كلمته في القمة العالمية للتسامح بدبي
الزياني: شعوب المنطقة ترغب في وجود بيئة 

آمنة مستقرة ومزدهرة وحياة من دون قلق
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نظمت لجنة تحســين وتطويــر األداء باألمانة العامــة لمجلس التعاون 
فــي مقــر األمانــة بالريــاض فــي 16 أكتوبــر 2018م، فعاليــة »األمانة 
مســتقبلنا ومســتقبلنا أمانة«، بحضور معالي األمين العام لمجلس 

التعــاون الدكتور عبــد اللطيف بن راشــد الزياني. 
واســتمع األميــن العــام إلــى شــرح مــن رئيــس اللجنــة، مديــر عــام 
اإلدارة العامــة للمعلومــات والتخطيــط اإلســتراتيجي باألمانــة عبــد 
العزيــز الناصــر، حول األهداف التي تســعى لتحقيقها هــذه الفعالية، 
ممثلــة في تعــّرف الجديد من األفــكار والرؤى المقدمــة من موظفي 
األمانة العامة، والتي ُتســهم في تحســين األداء وتطويره في العمل 

اإلداري والفنــي في األمانــة العامة.
كمــا أطلــع أعضــاء اللجنــة األمين العــام على المحــاور الرئيســة التي 
تناولتهــا الفعاليــة والتــي تهــدف للوصــول إلــى رؤية طمــوح واضحة 
قابلــة للتطبيــق لما قد يكون عليه موظــف األمانة العامة في )2020 
ــبل تمكيــن  المحــاور علــى: سـُ 2030م(، حيــث اشــتملت هــذه   −
الموظــف، ورفــع الكفــاءة العمليــة لديه بالتدريــب والتطويــر، إضافة 

إلــى تعزيز قيــم الوالء واالنتمــاء للمنظمة واإلســهام فــي إيجاد بيئة 
العمل المناســبة لذلــك، والتي وجــه معاليه رئيس اللجنــة وأعضائها 
إلــى دراســتها دراســة وافيــة لتعــّرف أفضــل الطــرق لتطبيقهــا بمــا 

يخــدم تطويــر األداء وتحســينه في األمانــة العامة. 

بهدف تحسين األداء وتطويره
األمين العام لمجلس التعاون يحضر فعالية 

»األمانة مستقبلنا ومستقبلنا أمانة«

نظــم المعهــد الدولــي للدراســات اإلســتراتيجية قمــة »األمــن 
اإلقليمي الرابعة عشــرة )حوار المنامة 2018م(« يوم 27 أكتوبر 
الخارجيــة  وزراء  مــن  عــدد  بحضــور  البحريــن،  بمملكــة  2018م 
والدفــاع والداخلية فــي عدد من الدول العربيــة واألجنبية، واألمين 
العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الدكتــور عبــد 
اللطيــف بــن راشــد الزيانــي، باإلضافــة إلــى الباحثيــن والخبــراء 
والمستشــارين فــي المجــاالت األمنية والعســكرية والسياســية.
وناقشــت قمــة األمــن االقليمــي عــدًدا مــن القضايــا السياســية 
الشــرق  »اســتقرار  بينهــا  مــن  بالمنطقــة،  المتصلــة  واألمنيــة 
و«الصراعــات  العالــم«،  حــول  اإلرهــاب  ومكافحــة  األوســط 
والدبلوماســية فــي الشــرق األوســط«، و«السياســة األمريكيــة 
الشــرق  فــي  البنــاء  وإعــادة  و«االســتقرار  األوســط«،  والشــرق 
األوســط«، و«أمن باب المندب«، و«األمــن اإلقليمي«، وغيرها 

مــن القضايــا السياســية.

نظمها المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية
األمين العام لمجلس التعاون يشارك في قمة 

األمن اإلقليمي )14( بمملكة البحرين
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الــوزراء  والســعادة  المعالــي  أصحــاب  دشــن 
بمتابعــة  المعنيــة  الوزاريــة  اللجنــة  أعضــاء 
ومعالــي   المشــترك،  العمــل  قــرارات  تنفيــذ 
النظــام  التعــاون،  لمجلــس  العــام  األميــن 
اآللــي للقــرارات الــذي انتهــت األمانــة العامــة 
من إعــداده، والــذي يختــص بأرشــفة وتوثيق 
العمــل  لجــان  قــرارات  ومتابعــة  وترقيــم 
المجــاالت. كافــة  فــي  المشــترك  الخليجــي 
 6 يــوم  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
نوفمبــر 2018م فــي دولــة الكويــت، برئاســة 
الكويــت  دولــة  فــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
خالــد بــن ســليمان الجــار اللــه، والــذي أكد أن 
اللجنــة تأسســت وفــق رؤيــة ثاقبــة وحــرص 
قــادة  والســمو  الجاللــة  ألصحــاب  مشــهود 
دول المجلــس فــي قمتهــم التــي ُعقــدت في 
مســقط عام 2008م، لضمــان تطبيق كافة 
ــا منهم علــى هذا الكيــان وما  القــرارات حرصـً
ويعــزز  المشــترك  الخليجــي  العمــل  يدعــم 
مــن إنجازاتــه ويكــرس أهميته اإلســتراتيجية، 
مشــيًرا إلى الرغبة الصادقة والســعي الحثيث 
ألعضــاء اللجنــة للحرص علــى اســتمرار هذه 
اآلليــة الفاعلــة التــي وضعهــا أصحــاب الجاللة 

والســمو حفظهــم اللــه.
ننعــم  الحمــد  وللــه  »إننــا  اللــه:  الجــار  وقــال 
لنتجــاوز  الســديدة  ورؤاهــم  قادتنــا  بحكمــة 
ذلــك التحــدي«، مشــيًرا إلى أن هــذا االجتماع 
ُعقــدت  التــي  الوزاريــة األخــرى  واالجتماعــات 
وســوف ُتعقــد تــدّل علــى أن مســيرة العمــل 

الخليجــي المشــترك ســتبقى نابضــة بالحياة 
وقــادرة على العطاء والتفاعــل مع مصالح أبناء 
دول المجلــس بــكل مــا تجســده مــن حــرص 

علــى اســتدامتها والحفــاظ عليهــا.
وأضــاف الجــار اللــه إن لجنــة تنفيــذ القــرارات 
ومســتمرة  مشــهودة  نجاحــات  ســجلت 
علــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة فــي 
مســيرة متابعة وتنفيذ القــرارات ذات العالقة 
بالعمــل الخليجــي المشــترك، التي تعكســها 
العامــة  األمانــة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات 

العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 
التعــاون  العــام لمجلــس  األميــن  ألقــى  كمــا 
كلمة رفع فيها أســمى آيات الشــكر والعرفان 
إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت، 
األعلــى  للمجلــس  الماضيــة  الــدورة  رئيــس 
لمجلــس التعــاون، لمــا تلقــاه مســيرة العمل 
ورعايــة  دعــم  مــن  المشــترك  الخليجــي 
لتطلعــات  ــا  تحقيقـً ســموه  مــن  واهتمــام 
مواطني دول المجلــس نحو مزيد من الترابط 

والتكامــل. والتعــاون 
وأشــار الدكتــور الزيانــي إلــى قــرارات أصحاب 
فــي  المجلــس،  دول  قــادة  والســمو  الجاللــة 
لقائهــم التشــاوري الســابع عشــر فــي مدينــة 
الرياض )مايــو 2017م(، فيما يتعلق بقرارات 
وتوصيــات اجتمــاع اللجنــة الســابع عشــر فــي 
المنامــة )مايو 2017م(، والتي اشــتملت على 
توصيــات وقــرارات حــول عــدد مــن المواضيع 

ذات العالقــة بالعمــل الخليجــي المشــترك.
وقــال األميــن العــام: إن افتتــاح فعاليات أيام 
يأتــي  الكويــت  دولــة  فــي  التعــاون  مجلــس 
تنفيــًذا لقــرار أصحــاب الجاللــة والســمو قادة 
خليجيــة  أســابيع  بتنظيــم  المجلــس  دول 
ــا لتعريــف مواطني دول المجلس  ًـّ تقام سنوي
ــا عن شــكره وامتنانــه لمعالي  ـً بإنجازاتــه، معرب
محمــد بــن ناصر الجبــري، وزير اإلعــالم ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب فــي دولــة الكويــت، 
علــى رعاية الوزارة ودعمهــا واهتمامها بفعالية 
أيــام مجلــس التعــاون التــي تضمنــت ورش 
عمــل ونــدوات ولقــاءات فــي كافــة مجــاالت 
العمــل المشــترك، بهــدف تعريــف المواطن 
الكويتــي والمقيــم بقرارات العمل المشــترك 
ومــا أنجــز منهــا، والمكتســبات التــي تحققت 

لمواطنــي دول المجلــس.
وأكــد الزيانــي أن توجيهــات أصحــاب الجاللة 
وحرصهــم  المجلــس،  دول  قــادة  والســمو 
األدوات  إصــدار  فــي  اإلســراع  ضــرورة  علــى 
العمــل  قــرارات  لتنفيــذ  الالزمــة  التشــريعية 
المشــترك فــي خــالل عــام واحــد مــن إصدار 
علــى  واضحــة  داللــة  إال  هــو  مــا  القــرار، 
تأكيدهــم المســتمر وحرصهــم الدائــم على 
الدفــع بالعمــل الخليجي المشــترك وتطويره 
وتذليــل كافــة الصعوبــات التــي قــد تعترض 
التنفيــذ، وبمــا يحقق تطلعــات مواطني دول 
المجلــس وآمالهــم نحــو مزيــد مــن الترابــط 

والتكامــل.

خالل االجتماع )18( للجنة الوزارية المعنية بمتابعة التنفيذ

تدشين النظام اآللي لقرارات العمل 
الخليجي المشترك
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للشـــؤون  المســـاعد  العـــام  األميـــن  أكـــد 
العامـــة  باألمانـــة  والمفاوضـــات  السياســـية 
العزيـــز  عبـــد  الدكتـــور  التعـــاون،  لمجلـــس 
الشـــعوب  بيـــن  التواصـــل  أن  العويشـــق، 
والحـــوار أحـــد األهـــداف اإلســـتراتيجية التـــي 

لمســـيرته. التعـــاون  مجلـــس  وضعهـــا 
جـــاء ذلـــك من خـــالل كلمـــة ألقاهـــا األمين 
منتـــدى  أعمـــال  فـــي  المســـاعد  العـــام 
الســـادس،  اإلنســـاني«  الدولـــي  »باكـــو 
أذربيجان  رئيـــس جمهوريـــة  افتتحـــه  الـــذي 
2018م،  25 أكتوبـــر  إلهـــام علييـــف، فـــي 
دولـــة   )90( نحـــو  مـــن  ممثليـــن  بمشـــاركة 
واإلقليمية،  الدوليـــة  المنظمات  وعشـــرات 

الحـــوار  العـــام علـــى  وركـــز المؤتمـــر هـــذا 
الحضـــارات. بيـــن 

وتطــرق الدكتــور العويشــق إلــى الحــوار مــع 
دول آســيا الوســطى، بدًءا من أذربيجان، التي 
وقــع المجلــس معهــا مذكرة تفاهــم في عام 
واالقتصــادي  السياســي  للحــوار  2013م، 

والثقافــي.
وأشــار األمين العام المســاعد إلى حرص دول 
مجلــس التعــاون على تفعيل هــذا التعاون مع 
ــت  أذربيجــان مــن خــالل خطــوات عملية نصـّ
عليهــا خطــة العمل المشــترك فــي المجاالت 
مؤتمــر  تنظيــم  ذلــك  ومــن  إليهــا،  المشــار 
لالســتثمار فــي عــام 2017م، بهــدف جــذب 
دول  مــن  المســتثمرين  مــن  مئــات  اهتمــام 

المجلــس وأذربيجــان.

خالل منتدى »باكو« الدولي اإلنساني السادس
مجلس التعاون يؤكد على أهمية 

التواصل والحوار بين الشعوب

نــال مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 
جائــزة االتحــاد العالمــي للســالم والمحبــة؛ 
البعثــة  بهــا  تقــوم  التــي  للجهــود  تقديــًرا 
المتحــدة  األمــم  لــدى  للمجلــس  الدائمــة 
فــي فيينــا، تســلمها رئيــس البعثــة الدكتــور 
الحفــل  خــالل  الغيالنــي  صالــح  بــن  محمــد 
للســالم  العالمــي  االتحــاد  أقامــه  الــذي 
العالــم  »قــادة  عنــوان:  تحــت  والمحبــة 
 10 2018م« فــي  للحــب والســالم لعــام  
جهــود  وتمثلــت  بفيينــا،  2018م  أكتوبــر 
البعثــة الدائمــة فــي توطيــد أواصــر التعــاون 
المؤسســات  مختلــف  مــع  والتواصــل 
العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات  والهيئــات 
للنهــج  وتأكيــًدا  ترجمــًة  النمســا،  فــي 
الثابــت الــذي عمــل بموجبــه وتبنــى مبادئــه 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
الجهــود  كل  دعــم  حيــث  تأسيســه،  منــذ 
تعزيــز  إلــى  الداعيــة  والدوليــة  اإلقليميــة 
مختلــف  فــي  واالســتقرار  واألمــان  األمــن 
 − مســتمر  بشــكل   − ــا  ـً داعي العالــم،  أرجــاء 

والتعايــش  التســامح  إلــى  الشــعوب  جميــع 
مظلــة  تحــت  الثقافــي  والتقــارب  الســلمي 

والتآخــي. الحــب 
وشــارك رئيــس البعثــة الدائمــة كذلــك فــي 
جانــب  إلــى  العالمــي  الســالم  جــرس  قــرع 

عــدد مــن ســفراء الســالم فــي العالــم.
أشــادت  كلمــات  الحفــل  فــي  وألقيــت 

للســالم  العالمــي  لالتحــاد  المهــم  بالــدور 
كمــا  الحيــاة،  مناحــي  جميــع  فــي  والمحبــة 
ضمــت  وموســيقية  فنيــة  عــروض  تخللتــه 
مختلــف األعمــار، معبــرًة مــن خــالل أدائهــا 
عــن تضامنهــا مع االتحــاد الذي تأســس في 
ــة  ـّ 2000م، ويهــدف إلــى دعــم المحب عــام 

الدوليــة. واالســتدامة  والســالم 

تقديرًا لجهود بعثته الدائمة لدى األمم المتحدة
مجلس التعاون ينال جائزة »االتحاد العالمي للسالم«
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دول  مواطنــي  مــن  مخترعيــن   )6( عــرض 
فــي  المتنوعــة  ابتكاراتهــم  التعــاون  مجلــس 
معرض سيؤول الدولي لالختراعات 2018م، 
الــذي أقيــم خــالل الفترة مــن 6 − 9 ديســمبر 
2018م، بدعــم مــن مكتــب بــراءات االختــراع 
لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، الذي 
ودعمهــم  المخترعيــن  تشــجيع  إلــى  هــدف 
المســتثمرين  أمــام  اختراعاتهــم  وتســويق 
مــن زوار المعــرض، وإبراز جهــود المكتب في 

مجــال بــراءات االختــراع.
دول  مــن  الخليجيــون  المخترعــون  وتحــدث 
اختراعاتهــم،  عــن  المعــرض  فــي  المجلــس 
متحــرك  إنــذار  »جهــاز  فــي:  تمثلــت  التــي 
القابلــة  الســامة  والغــازات  للحرائــق 
لالشــتعال« للمختــرع علي محمــد المصعبي 

مــن دولة اإلمــارات العربية المتحــدة، و«جهاز 
للمختــرع  الحمــل«،  رافــع  للركبــة  تقويــم 
عدنــان محمود الشــيخ مــن مملكــة البحرين، 

علــى  للقضــاء  مطــورة  نانــو  و«جســيمات 
نــزار  حســن  اختــراع  مــن  المالريــا«  مــرض 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن  خضــري 
و«جهــاز مبخــرة طيــب« للمختــرع خالــد بــن 
ســعيد الحارثــي مــن ســلطنة ُعمــان، وجهــاز 
»المركبــة اآلمنــة« للمخترعــة ســعاد محمــد 
العبــد اللــه مــن دولــة  قطــر، باإلضافــة إلــى 
الكويتــي  اختــراع  مــن  اإللكترونــي«  »الختــم 

المطيــري. علــي  جــراح 
المخترعيــن  اختيــار  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
مواطنــي  مــن  المعــرض  فــي  المشــاركين 
فريــق  قبــل  مــن  يتــمُّ  المجلــس  دول 
متخصــص مــن المحكميــن يقــوم باختيــار 
للمشــاركة  المقدمــة  االختراعــات   أفضــل 

المعــرض. فــي هــذا 

بدعم من مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون
)6( اختراعات خليجية في معرض سيؤول 

الدولي لالختراعات

التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة  وقعــت 
واألمــم المتحدة، بمقــر هيئة األمــم المتحدة 
بنيويــورك فــي 17 ديســمبر 2018م، مذكــرة 
تفاهــم للمشــاورات، ومثــل األمانــة العامــة 
المســاعد  العــام  األميــن  التعــاون  لمجلــس 
للشــؤون السياســية والمفاوضــات بمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الدكتــور عبــد 
المتحــدة  األمــم  ومثــل  العويشــق،  العزيــز 
األميــن العام المســاعد للشــؤون السياســية 

جينــكا.  ميروســالف  الســفير 

التوقيــع:  عقــب  العويشــق  الدكتــور  وقــال 
بيــن  المشــاورات  تنظــم  المذكــرة  هــذه  إن 
فــي  والمفاوضــات  السياســية  الشــؤون 
واإلدارة  التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة 
األمــم  فــي  السياســية  للشــؤون  العامــة 
السياســية  المجــاالت  فــي  المتحــدة، 
وحمايــة  للنزاعــات  الســلمية  والتســوية 
للمــرأة،  الفاعلــة  والمشــاركة  المدنييــن، 
وتبــادل الخبــرات فــي الدبلوماســية الوقائية 

الســالم. وبنــاء  والوســاطة 

شملت عدة مجاالت سياسية ودبلوماسية
األمانة العامة لمجلس التعاون واألمم 

المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للمشاورات
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عبــد  الدكتــور  معالــي  قــال  جانبــه،  مــن 
اللطيــف بن راشــد الزيانــى، األمين العام 
لمجلس التعــاون لدول الخليج العربية: إنه على 
الرغــم مــن معانــاة دول الخليــج مــن تهديــدات 
اإلقليميــة  الظــروف  فرضتهــا  وتحديــات 
أنهــا تمكنــت بفضــل تماســكها  إال  والدوليــة، 
وتعاونهــا وحكمة قادتها مــن تحقيق العديد من 
ــا: أنه  اإلنجازات على مختلف األصعدة، موضحـً
على الصعيد السياســى أصبح مجلس التعاون 
ــا؛ حيث  ًـّ ــا ودولي ًـّ منظمــة مهمــة وفاعلة إقليمي
إنهــا تحظــى بمكانة رفيعــة بعــد أن تمكنت من 
بناء عــدد من الشــراكات الدولية اإلســتراتيجية، 
وعلــى الصعيــد العســكري، تعــززت مجــاالت 
الدفــاع بين دول المجلس تنفيًذا التفاقية الدفاع 
المشــترك الموقعة بين دول المجلس في عام 

2000م، وكذلك تشكيل قوات »درع الجزيرة« 
المشتركة، والتي كان لها دور في تحرير الكويت 
اإليرانيــة  المحاولــة  ومواجهــة  1991م،  عــام 
لزعزعــة أمن البحريــن في عــام 2011م، فضاًل 
عن تشكيل مركز العمليات البحرية المشترك، 
وتفعيــل مركــز العمليــات الجويــة المشــترك 
فــي القريب العاجــل، باإلضافــة إلــى التدريبات 
العسكرية المشــتركة بين دول المجلس، وبين 
بعضها والدول األخــرى، وأضاف األمين العام: 
فــي المجــال األمنــي حرصــت دول المجلــس 
علــى تعزيــز التعــاون األمنــي المشــترك فيمــا 
بينهــا، لمواجهــة جميع أشــكال الجريمة بعامة، 
وانتشــار خطر اإلرهــاب بخاصة، وعلى الصعيد 
فــي  المجلــس  دول  نجحــت  االقتصــادي، 
تعزيــز مكانتهــا االقتصاديــة مــن خــالل تحقيق 

الوحــدة االقتصاديــة فيما بينها، وإقرار الســوق 
الخليجي المشترك، والربط الكهربائي واالتحاد 
الجمركــي المشــترك، فضــاًل عــن العمــل على 
مد خط ســكة حديــد بطــول )2200( كم لربط 

الــدول الخليجية.
وأوضح الدكتــور الزيانــي أن دول الخليج العربية 
ــا مــن حيث الناتج  ًـّ احتلــت المرتبة الـ)13( عالمي
المحلــي فــي عــام 2017م، بعــد أن حققــت 
نحــو )1.5( تريليــون دوالر، فيمــا بلغــت قيمــة 
الصــادرات )536( مليــار دوالر، وقيمة الواردات 
)450( مليــار دوالر، بينمــا بلغــت قيمــة التجارة 
الدوليــة لــدول المجلــس مــع دول العالــم نحــو 
)985( مليــار دوالر، فيمــا بلــغ حجــم التجــارة 
البينيــة بيــن دول المجلــس نحــو )133( مليــار 

دوالر.

لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

دولة الكويت تحتضن فعاليات
)أيام مجلس التعاون الخليجي(

|| الكويت − إذاعة وتلفزيون الخليج

أكــد معالــي األســتاذ محمد الجبري، وزير اإلعالم وزير الدولة لشــؤون الشــباب فــي دولة الكويت في كلمتــه التي ألقاها خالل 
حفــل افتتــاح فعاليــات )أيــام مجلس التعاون الخليجي( التي اســتضافتها دولــة الكويت خالل الفترة مــن 5 − 9 نوفمبر 2018م، 
تحــت شــعار »خليــج واحــد«، أن اســتضافة دولــة الكويــت لهذه الفعاليات تجّســد حــرص أمير دولة الكويت الشــيخ صبــاح األحمد 
الجابــر الصبــاح وقــادة مجلس التعاون على التعاون المشــترك، وتعريــف مواطني دول المجلس باإلنجازات والمكتســبات التي 
ــا: إن هــذه األيــام تهــدف إلــى إلقــاء الضوء علــى مســيرة العمل الخليجــي المشــترك، بخاصة فــي ظل حالة  تحققــت، مضيفـً
األمــن واالســتقرار التــي تنعــم بهــا دول المجلس، ومعــدالت التنمية التي تحققت، مما أكســب دول المجلــس مكانة مرموقة 

لــدى كل دول العالم.

م
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ــة  رؤي تعكس  الخليجية  ــام  ــ األي
القادة في تعزيز المسيرة

العاصمــة  شــهدت  أيــام  خمســة  مــدار  علــى 
الكويتيــة العديــد مــن الفعاليــات التــي أقيمــت 
خــالل »أيام مجلس التعاون« شــملت تنظيم 
ورش عمل، وجلســات نقاش، وزيارات ميدانية 
وعســكرية وإلقــاء محاضــرات وتبــادل خبــرات، 
ففــي مجــال فعاليــة الثقافــة والفنــون واآلداب 
أقيمــت ورشــة عمــل بعنــوان: »الخــزف لــدول 
مجلس التعــاون« في »بيت الخزف« الكويتي، 
ا، بهدف اإلسهام  ًـّ ا خليجي ـً بمشاركة )٢٠( خزافـ
فــي تعزيــز العالقــات بيــن الفنانيــن الخليجيين 
عبــر التبادل الثقافي والمعرفــي، وتنمية قدرات 
وإكســابهم  وصقلهــا،  وتطويرهــا  الفنانيــن 
مهــارات متعددة، إضافة إلى تحفيزهم وتنمية 

روح اإلبــداع والثقــة لديهم. 
الكويــت  جامعــة  محاضرة فــي  أقيمــت  كمــا   
عــن العمــل األمنــي المشــترك واإلســتراتيجية 
األمنية الشــاملة، ألقاها ســعادة األميــن العام 
المســاعد للشــؤون األمنيــة، اللــواء هــزاع بــن 
مبــارك تريحيب الهاجري، ســلط خاللها الضوء 
علــى التحديــات التــي تواجه الشــباب الخليجي 
مــن آفــة المخــدرات وأضرارهــا علــى المجتمع 

والشــباب.
ــا − إلقــاء محاضرة  وشــملت الفعاليــات − أيضـً
إبــراز دور  إلــى  عــن الملكيــة الفكريــة، هدفــت 
براءة االختــراع الخليجية الموحدة ومســاهمتها 
فــي دعم مســيرة العمل الخليجي المشــترك، 
وإلقــاء الضــوء علــى مــا يقدم في ســبيل نشــر 
المخترعيــن، وتشــجيع  ثقافــة حمايــة حقــوق 
المخترعيــن علــى تســجيل اختراعاتهم بمكتب 
بــراءة االختــراع الخليجــي للحصول علــى وثيقة 
تملــك االختراع )بــراءة اختــراع(؛ ليتمكــن مالك 
وبيعــه  اختراعــه  بمزايــا  االنتفــاع  مــن  االختــراع 

وصناعتــه وتســويقه.
كمــا اشــتملت المحاضرة على عــرض تقديمي 
العمــل  ومؤشــرات  ومســارات  إنجــازات  عــن 
بمكتــب بــراءات االختــراع، وإيجــاز عــن برنامــج 
التعــاون المشــترك الهــادف إلــى دعــم مكاتب 
بــراءات االختــراع فــي دول المجلــس، من خالل 
االســتفادة من الخبــرات واإلمكانــات المتوافرة 
فــي مكتب براءات االختــراع التابع لألمانة العامة 

التعاون. لمجلــس 

إبراز دور المرأة الخليجية
التعــاون،  لمجلــس  العامــة  األمانــة  حرصــت 
خــالل فعاليــات »أيام مجلس التعــاون« على 
المــرأة الخليجيــة وإســهاماتها فــي  إبــراز دور 
أقيمــت ورشــة عمــل  نهضــة وطنهــا، حيــث 
بعنــوان: »المــرأة الخليجيــة في عيــون العالم 
العمــل  وزارة  مــع  بالتعــاون  وتميــز«  إبــداع   ..
الكويــت،  دولــة  فــي  االجتماعيــة  والشــؤون 
حضرهــا معالــي األســتاذة هنــد بنــت صبيــح 
الصبيــح، وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمل 
فــي  االقتصاديــة  للشــؤون  الدولــة  ووزيــرة 
دولــة الكويــت، ومعالــي الدكتور عبــد اللطيف 
بــن راشــد الزيانــي، والمختصــون في شــؤون 
مــن  وعــدد  المعنيــة،  والجمعيــات  المــرأة 
طالبــات الجامعات واإلعالمييــن والصحفيين.
المســتمرة  النجاحــات  الورشــة  وتناولــت 
خــالل  مــن  الخليجيــة،  المــرأة  حققتهــا  التــي 
إلقــاء الضــوء على ســتة نمــاذج حية لســيدات 
الجــاد  العمــل  بفضــل  اســتطعن  خليجيــات 
واإلرادة الصلبــة مواجهــة التحديــات وتخطــي 
أصحــاب  ثقــة  شــرف  فنلــن  المعوقــات، 
الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون 

األوســمة. أرفــع  لنيــل 
ــادة  وريـ المجلس  دول  شــبــاب 

األعمال
التعــاون  مجلــس  أيــام  فعاليــات  ضمــن 
بالتنســيق مــع وزارة  العامــة  األمانــة  نظمــت 
عمــل  ورشــة  الكويــت،  دولــة  فــي  الشــباب 
حاضــر  األعمــال«،  ريــادة  »شــباب  بعنــوان: 
فيهــا نخبــة مــن رواد األعمال من شــباب دول 
المجلــس، تحدثــوا عــن تجاربهم فــي مجــال 
التــي  نجاحهــم  وقصــص  األعمــال،  ريــادة 
أثــروا فيهــا الحضور مــن طالب كليــة العلوم 

اإلداريــة، وهم: »هنــد الخياط« مــن المملكة 
معرفي« مــن  و«أحمــد  العربية الســعودية، 
دولة الكويــت، و«محمــد النعيمــي« مــن دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، و«نــدا الديحاني« 
محاور وعريف الورشــة، و«محســن الشيخ«، 
مــن  العلــوي«  و«ماجــد  قطــر،  دولــة  مــن 

ُعمــان. ســلطنة 
وفــي ختــام فعاليــات أيــام مجلــس التعاون، 
أعــرب معالي األمين العام عن شــكره وتقديره 
لمــا قامــت بــه اللجنة والفريــق العامــل معهــا 
فــي  أســهمت  مــن جهــود حثيثــة ومخلصــة 
إبــراز فعاليات أيــام مجلس التعاون بالشــكل 
الــذي ظهــرت بــه، وبمــا  والمســتوى الرفيــع 
اشــتملت عليــه هــذه الفعاليــات من أنشــطة 
عديــدة وبرامــج وندوات ولقــاءات وورش عمل 
الفئــات  لمختلــف  متنوعــة  فنيــة  وعــروض 
العمريــة فــي طــرح فريــد ومتميــز إلنجــازات 
ومضامينهــا  المباركــة  الخليجيــة  المســيرة 

. لقيمة ا
بذلتهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود  معاليــه  وثمــن 
الالمحــدود  والدعــم  الكويــت،  دولــة  حكومــة 
الــذي قدمتــه كان لــه األثــر الكبيــر فــي إنجــاح 
ــا عــن تقديره لوزارة  ـً هــذا الحدث المهم، معرب
اإلعــالم فــي دولــة الكويــت التــي رعــت هــذه 
الفعاليــات ووفــرت لهــا اإلمكانــات اإلعالميــة 
لــدى  واســعة  إعالميــة  أصــداًء  حققــت  التــي 
دول  ومواطنــي  الكويــت،  دولــة  مواطنــي 
الــوزارات  تجــاوب  علــى  ــا  ًـّ مثني المجلــس، 
والهيئــات الرســمية واألهليــة ومــا بذلتــه مــن 

الفعاليــات. الســتضافة  متميــز  جهــد 
مــن جانبه, أعرب الســفير حمد راشــد المري، 
األميــن العام المســاعد للشــؤون التشــريعية 
اللجنــة  رئيــس  العامــة،  باألمانــة  والقانونيــة 
المكلفة لإلشــراف على تنظيــم أيام مجلس 
التعــاون في دولة الكويت، عن شــكره وتقديره 
لمعالــي األميــن العام علــى دعمه ومســاندته 
ــا علــى الجهود الفاعلــة التي بذلها  ًـّ للجنة، مثني
أعضــاء اللجنة وأعضاء الفريق وشــركاء األمانة 
العامــة فــي دولــة الكويــت من جهات رســمية 
التعــاون  أيــام مجلــس  أظهــر  وأهليــة، ممــا 
بصــورة مشــرفة ومحفــزة حققــت أهدافهــا، 
ــا النجــاح الدائــم لمثــل هــذه الفعاليات  ًـّ متمني
التــي تبــرز إنجــازات مســيرة العمــل الخليجي 

المشترك.

الكويتي:  اإلعــالم  وزيــر 
أيام مجلس التعاون تبرز 
والمكتسبات  اإلنجازات 

تحققت التي 
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مجلس التعاون  وفرنسا يبحثان الشراكة 
اإلستراتيجية.

ــعــاون  ــت ــن مــجــلــس ال ــي ــمــل ب خــطــط ع
لتعزيز  الشعبية  الــصــيــن  وجــمــهــوريــة 

العالقات المشتركة.

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك 
في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

بين  االقتصادي  الحوار  تحتضن  الكويت 
مجلس التعاون واالتحاد األوروبي.

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك 
في مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية بفيينا.

مجال  في  التعاون  أولــويــات  مناقشة 
التعاون  التجارة واالستثمار بين مجلس 

والمملكة المتحدة.

لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة 
الخليج العربية تشارك في مؤتمر فيينا 

الثالث للهجرة 2018م.

يجتمع  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
بوزير الدفاع األمريكي.

7

11

11

15

16

17

21

27
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يشارك  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
في المؤتمر السنوي لصناع السياسة 

األمريكيين والعرب في واشنطن.
31

تنظم  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة 
حلقة نقاشية حول: “السياسة األمريكية 

الجديدة تجاه إيران”.

الرئيس العراقي يستقبل األمين العام 
لمجلس التعاون. م

20
18

ر 
مب

وف
ن

29

19

مناقشة الحوار اإلستراتيجي بين مجلس 
التعاون وجمهورية كوريا.

بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس 
التعاون واالتحاد األوروبي.

األمانة العامة لمجلس التعاون تناقش 
ُسبل التعاون مع مملكة بلجيكا.

ــعــاون  ــت ــة لــمــجــلــس ال ــام ــع األمـــانـــة ال
والواليات المتحدة يناقشان ُسبل تعزيز 

العالقات االقتصادية.

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك 
المتحدة  األمـــم  اتفاقية  مؤتمر  فــي 

اإلطارية لتغير المناخ.
م

20
18

ر 
مب

س
دي

13

12

12

6

3
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لجنة وزراء اإلسكان تعقد اجتماعها 
.)16(

الموانئ  سلطات  مسؤولي  لجنة 
واإلدارات البحرية تعقد اجتماعها.

ــرابـــع لــلــجــنــة الــطــاقــة  ــاع الـ ــم ــت االج
المتجددة والجديدة.

السياسات  للجنة   )17( االجتماع 
السكانية. 

االتــحــاد  لهيئة  الــــــ)20(  االجــتــمــاع 
الجمركي الخليجي.

سكة  مشروع  للجنة   )18( االجتماع 
حديد دول المجلس.

الــتــعــاون  لمجلس  ــعــام  ال ــن  األمــي
وزراء  مجلس  اجتماع  في  يشارك 

الصحة لدول مجلس التعاون.

اجتماع لجنة كبار مسؤولي البلديات 
بدول مجلس التعاون.

األمين العام يزور مؤسسة اإلنتاج 
البرامجي المشترك بالكويت.

ــمــاع لــجــنــة الــتــعــاون الــمــالــي  ــت اج
واالقتصادي بدول مجلس التعاون.

1

9

11

14

17

23

25

6

5

6



21 العدد 115 - ديسمبر 2018 م

م
20

18
ر 

وب
كت

ا

اللجنة  ــيــس  رئ يستقبل  األمــيــن 
إنشاء  بدراسة  المختصة  المشتركة 
لــلــدراســات  الخليجية  األكــاديــمــيــة 

اإلستراتيجية واألمنية.

التعاون  لمجلس  العامة  األمــانــة 
تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون 

المالية واإلدارية.

ــقــل  ــن ال وزراء  لـــجـــنـــة  اجـــتـــمـــاع 
والمواصالت بدول المجلس.

اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء التجارة 
بدول مجلس التعاون. 

ــوزراء  ــ اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــوزاريـــة ل
الصناعة بدول مجلس التعاون. 

ووزراء  العمل  وزراء  لجنة  اجتماع 
الشؤون والتنمية االجتماعية.

األمين العام يستقبل قائد القيادة 
لمجلس  الـــمـــوحـــدة  ــة  ــعــســكــري ال

التعاون.

االجتماع )21( للجنة الوزارية للوزراء 
المعنيين بشؤون البلديات.

األمانة العامة تعقد منتدى “حماية 
الصناعة الخليجية”.

الــكــويــت  دولــــة  وزراء  ــس  ــي رئ ســمــو 
يستقبل األمين العام لمجلس التعاون 

والوزراء المعنيين بالعمل البلدي. 
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أنشطة الجهاز

أقيمت في الكويت بالتعاون مع وزارة اإلعالم الكويتية

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة 
في »التصوير التلفزيوني عالي الدقة«
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الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  نظــم 
بالتعاون مــع وزارة اإلعالم بدولة الكويت 
دورة تدريبيــة بعنــوان: »التصويــر التلفزيونــي 
ــا من دول  ـً عالــي الدقة«، حضرهــا )12( متدرب
مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، وذلك 
خــالل الفتــرة مــن 25 − 29 نوفمبــر 2018م.

وهدفــت الــدورة إلــى العمــل علــى تطويــر أداء 
المصورين، واطالعهم على األســاليب التقنية 
الحديثــة فــي إنتــاج الصــورة وتوظيفهــا، مــن 
أجــل الوصــول إلــى مرحلــة اإلبداع فــي تغطية 

الفعاليــات واألخبــار والمناســبات والبرامــج.

التصويــر  تقنيــات  تعــّرف  إلــى  هدفــت  كمــا 
الفــروق  علــى  والوقــوف   ،)HD( بنظــام 
 ،)SD( الواضحــة بينــه وبيــن نظــام التصويــر
وكذلــك شــرح أســس ووضعيــات كاميــرات 

بهــا. الخاصــة  اإلضــاءة  وأســاليب   ،)HD(
وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  عــام  مديــر  وأوضــح 
أن  القحطانــي،  مبــارك  بــن  مجــري  الخليــج، 
يأتــي  التدريبيــة  الــدورات  هــذه  مثــل  إقامــة 
الجهــاز  بيــن  المشــترك  التعــاون  ضمــن 
وإذاعــات وتلفزيونــات الدول األعضــاء لتطوير 
العلميــة  الخبــرات  وإكســابهم  اإلعالمييــن، 

اإلعــالم. فــي  الحديثــة  والعمليــة 
وأكــد القحطانــي أن عمليــة مواكبة األســاليب 
بالعمليــة  ليســت  التصويــر  فــي  الحديثــة 
الســهلة، فهي تتطلــب مزيًدا مــن االحتراف، 
والرؤيــة  والتنظيــم،  والمهــارة،  والخبــرة، 

. لمســتقبلية ا
ومــن الجديــر بالذكر أن جهــاز إذاعــة وتلفزيون 
الخليــج أقام خــالل عاميــن عدًدا مــن الدورات 
التدريبيــة، وبمشــاركة مدربيــن متخصصيــن، 
ــا وإعالمية  ًـّ استفاد منها أكثر من )120( إعالمي

مــن الــدول األعضاء فــي الجهاز.

|| الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج

ن
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وقــد مــرَّ جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج عبــر مســيرته بعــدد مــن 
المراحل التطويرية التي فرضتها االكتشــافات التقنية المتسارعة، 
والثــورة المعلوماتيــة التي شــهدها العالم فــي العقديــن األخيرين، وما 
أفضــت إليــه من تغيير فــي أنماط الحيــاة والعادات والتقاليد والســلوك 
االجتماعــي إلنســان العصر، وضــرورة أن يواكــب هذه التطــورات تغيير 
وتبديــل فــي األهــداف، وتحديــث وتطويــر للهيــكل التنظيمــي للجهــاز 

وآلليــات تنفيــذ خططه ومشــروعاته وبرامجــه اإلعالمية. 
ومما ال شــك فيه أن انتقال الجهاز إلى مقره الدائم بالحي الدبلوماســي 
ُيعــدُّ عالمــة فارقــة فــي مســيرته  الريــاض  الســعودية  العاصمــة  فــي 
اإلعالميــة، كمــا أنــه يمثــل نقلــة نوعيــة فــي أنشــطة الجهــاز وبرامجــه 
العمــل اإلذاعــي والتلفزيونــي  التــي تســتهدف اإلســهام فــي تطويــر 
فــي الــدول األعضــاء، حيــث تمكن الجهــاز منذ عــام 2017م، مــن زيادة 
دائــرة  وتوســيع  بتنفيذهــا،  يقــوم  التــي  والبرامــج  المشــروعات  عــدد 
المســتفيدين مــن خدماتــه التدريبيــة والبحثيــة والمعلوماتيــة، إضافــة 

إلــى توفيــر بيئــة العمل المناســبة التي تســاعد علــى إنجاز المهــام التي 
يضطلــع بهــا الجهاز.

وفــي هذا الســياق تلقي إذاعــة وتلفزيون الخليج الضــوء على ما قام به 
الجهــاز من إنجــازات خالل عام 2018م، اســتكمااًل لمســيرته اإلعالمية 
وســعيه الدائــم لتحقيــق أهــداف العمــل الخليجــي المشــترك الــذي 

حــرص عليها منــذ انطالقتــه األولى.
أواًل: التدريب اإلعالمي

ضمن خطط عمل الجهاز واســتمراًرا لتنفيذ توجيهات أصحاب الســمو 
التــي جــاءت ضمــن  التعــاون  بــدول مجلــس  اإلعــالم  وزراء  والمعالــي 
قــرارات اجتماعهــم الثالــث عشــر الــذي ُعقد في ســلطنة ُعمــان بتاريخ 
9 أكتوبــر 2002م، بشــأن التدريب في المراكز القائمــة بدول المجلس، 
ومنهــا جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، بهــدف تدريب الكــوادر اإلعالمية 
الخليجيــة وتأهيلهــا، وشــهد العــام الحالــي تنفيــذ العديد مــن الدورات 

اإلعالميــة المتخصصــة، وهي :

حصاد )2018م( .. نقلة نوعية في 
أنشطة الجهاز وبرامجه

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

ــا،   ُيعــدُّ جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج أحــد قنــوات العمل الخليجي المشــترك، حيــث جاء قرار إنشــائه، قبــل أكثر من أربعين عامـً
تجســيًدا لرغبــة قــادة دول منطقــة الخليــج العربيــة فــي تحقيــق التكامــل والتعاون بيــن دولهــم، وتعزيز آليــات العمــل الخليجي 
المشــترك، كمــا كان اســتجابة لتطلعــات أبنــاء المنطقة في وجود منظمــات خليجية تعمل على تحقيق كل ما من شــأنه االرتقاء 

بالمواطــن الخليجــي، واالنطــالق به نحــو آفاق التطــور والتقدم.  

دورة: »مهارات التفكير اإلبداعي«

26 − 27 مارس 2018م.التاريخ

الرياض – قاعة التدريب بالمقر الدائم للجهاز.مكان انعقاد الدورة

)40( متدرًبا ومتدربة.عدد المتدربين

منسوبو األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليجالفئة المشاركة

دورة: »مهارات الحوار اإلعالمي«

10 − 11 يوليو 2018م.التاريخ

الرياض – قاعة التدريب بالمقر الدائم للجهاز.مكان انعقاد الدورة

ا وإعالمية.عدد المتدربين )22( إعالمًـّ

منســوبو: جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج، واألمانة العامــة لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربيــة، وهيئة وكالة الفئة المشاركة
األنبــاء الســعودية، وصحيفة ســبق اإللكترونية، وملتقــى إعالميين.

»)HD( دورة: »التصوير التلفزيوني عالي الدقة

25 − 29 نوفمبر 2018م.التاريخ

الكويت − تلفزيون دولة الكويتمكان انعقاد الدورة

ا.عدد المتدربين ـً )12( متدرب

منسوبو تلفزيونات الهيئات األعضاء.الفئة المشاركة

و

إنجازات الجهاز
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ثانًيا: تبادل الزيارات بين مذيعي 
دول مجلس التعاون

عمــل الجهاز على تفعيل برنامــج تبادل زيارات 
المذيعيــن، وذلــك تنفيــًذا لقــرارات االجتمــاع 
)141( للمجلــس الــوزاري ألصحــاب الســمو 
المجلــس،  بــدول  الخارجيــة  وزراء  والمعالــي 
والذي أقيــم بمملكة البحرين فــي 24 نوفمبر 
2016م، وبنــاًء علــى توجيهــات معالي األمين 
ــا  العــام لمجلــس التعــاون، أعدَّ الجهاز برنامجـً
فــي  المذيعيــن  بيــن  الزيــارات  لتبــادل  ــا  ًـّ زمني
تلفزيونــات دول مجلس التعــاون، وتمَّ تنفيذ 
الحالــي  العــام  خــالل  مرحلتيــن  علــى  ذلــك 
خــالل  األولــى  المرحلــة  ودشــنت  2018م، 
تــمَّ  2018م(،  مايــو   − )مــارس  مــن  الفتــرة 
ــا ومذيعة في مجالي  خاللهــا تبادل )12( مذيعـً
ــا بتقديــم  اإلذاعــة والتلفزيــون، قامــوا جميعـً
عديــد مــن البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر 
قنــوات التلفزيون واإلذاعات الرســمية التابعة 
للــدول األعضاء، وتنوعت تلــك البرامج ما بين 

المباشــرة ونشــرات األخبــار.
الفتــرة  خــالل  فنفــذت  الثانيــة،  المرحلــة  أمــا 
مــن )أكتوبــر − نوفمبــر 2018م(، وتمَّ خاللها 

تبــادل )7( مذيعيــن. 
ا: التبادل البرامجي ـً ثالثـ

فــي إطــار تحقيــق التكامــل اإلعالمــي وتعزيــز 
ســعى  األعضــاء،  الهيئــات  بيــن  التعــاون 
الجهــاز إلــى تكثيف التبــادل البرامجــي اإلذاعي 
البرامــج،  فئــات  مختلــف  فــي  والتلفزيونــي 
حيــث قــام بتبــادل )804( دقائــق بــّث إذاعيــة 

وتلفزيونيــة.
ــا: الــفــعــالــيــات اإلعــالمــيــة  ـً ــ ــع راب

الخليجية والعربية
شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج خــالل 
االجتماعــات  مــن   فــي عديــد  2018م،  عــام 
والعربيــة،  الخليجيــة  اإلعالميــة  والفعاليــات 
كالمؤتمرات والملتقيات ذات الصلة بطبيعة 
التقنيــة  المســتجدات  آخــر  لمواكبــة  عملــه، 
واإلعالمية واالســتفادة من تجارب المنظمات 
الشــقيقة المتخصصة في المجــال اإلعالمي، 
وعقــد  الجهــاز،  وبرامــج  ألنشــطة  والترويــج 
عديــد من الشــراكات واالتفاقيــات التي تخدم 
العمــل اإلعالمــي الخليجــي المشــترك، ومــن 

المشــاركات:  أبرز هــذه 
لمتابعــة 	  الدائــم  الخبــراء  فريــق  اجتمــاع 

لظاهــرة  التصــدي  فــي  العربــي  اإلعــالم  دور 
اإلرهــاب، واللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، 
بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

فــي القاهــرة.
دورتــه 	  فــي  العربــي  اإلعالمــي  الملتقــى 

الكويــت. بدولــة  عشــرة  الخامســة 
فعاليــات الدورة التاســعة عشــرة للمهرجان 	 

العربــي لإلذاعــة والتلفزيون فــي تونس.
اجتماعــات المائــدة المســتديرة للمنظمات 	 

واالتحــادات، والــدورة العاديــة للجنــة الدائمــة 
للمكتــب  العاديــة  والــدورة  العربــي،  لإلعــالم 
العــرب  اإلعــالم  وزراء  لمجلــس  التنفيــذي 
والــدورة العادة لمجلــس وزراء اإلعالم العرب، 
بمقــر األمانــة العامة لجامعة الــدور العربية في 

القاهرة.
اإلحصائيــة 	  الفنيــة  للجنــة  األول  االجتمــاع 

فــي المركز اإلحصائــي لدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة بســلطنة ُعمــان.

السادســة، 	  البحثيــة  النقاشــية  الحلقــة 
واجتمــاع فريق الخبراء الدائــم المعني بمتابعة 
دور اإلعــالم فــي التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب 

الهاشــمية. األردنيــة  بالمملكــة 
لوضــع 	  اإلعالمييــن  الخبــراء  فريــق  اجتمــاع 

لتحقيــق  المرحليــة  الخطــة  لتنفيــذ  أجنــدة 
أهداف اإلســتراتيجية اإلعالميــة، بمقر األمانة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة.

االجماع الثاني لمؤسســات مجلس التعاون 	 
فــي المركز اإلحصائــي لدول مجلــس التعاون 

لــدول الخليج العربية بســلطنة ُعمان.
اجتماعــات الــدورة العاديــة للجمعيــة العامة 	 

التحــاد إذاعــات الــدول العربيــة بمقــر االتحــاد 
تونس. فــي 

اجتمــاع اللجنــة العربيــة لإلعــالم اإللكتروني 	 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  لألمانــة 

بالريــاض.
للمحتــوى 	  الدولــي  دبــي  ســوق  ملتقــى 

. مــي عال إل ا
اإلعــالم 	  قــادة  لملتقــى  الخامســة  الــدورة 

الشــارقة. فــي  العربــي 
اجتماعــات اللجنــة الدائمة للشــؤون المالية 	 

واإلداريــة بمجلــس التعاون في مســقط.
حفــل إعالن الرياض عاصمــة لإلعالم العربي 	 

بالرياض.

الشراكات  إستراتيجية  ا:  خامسـً
واالتفاقيات اإلعالمية

إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، مــن  هــدف جهــاز 
مــن  عــدد  إلبــرام  إســتراتيجية  وضــع  خــالل 
الشــراكات واالتفاقيــات اإلعالميــة، إلى تبادل 
الخبــرات وتعزيــز القدرات اإلعالميــة الخليجية 
الشــابة، والتحول نحو صناعــة إعالمية مؤثرة، 
الماضــي  العــام  فــي  الجهــاز  وقــع  أن  وبعــد 
اتفاقيتــي تعــاون وشــراكة مــع اتحــاد إذاعــات 
الــدول العربيــة وصحيفــة ســبق اإللكترونيــة، 
شــهد العــام 2018م اســتكمال خطتــه فــي 
هــذا المجــال، مــن خــالل إتمــام االتفاقيتيــن 

التاليتيــن:
مذكــرة تفاهم هيئة المنطقــة اإلعالمية في 	 

)Two four 54( أبــو ظبي
فــرص  دعــم  إلــى  االتفاقيــة  هــذه  هدفــت 
العالــي  التدريــب  مجــاالت  فــي  التعــاون 
واكتشــاف المواهــب اإلعالميــة مــن أبناء دول 
المجلــس واالســتفادة مــن إمكانــات وخبرات 

المجــال. هــذا  فــي  الطرفيــن 
اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع هيئــة الفجيرة 	 

م عال لإل
فــرص  دعــم  إلــى  االتفاقيــة  هــذه  هدفــت 
كافــة  فــي  والهيئــة  الجهــاز  بيــن  التعــاون 
المجــاالت اإلعالميــة لالســتفادة مــن الخبرات 
واإلمكانــات المتوافــرة وتوظيفهــا بمــا يخدم 
أهــداف الطرفيــن، والتركيز علــى مجال إقامة 

الكبــرى. اإلعالميــة  الفعاليــات 
ــا علــى صياغــة العديــد  ـً ويعكــف الجهــاز حالي
التدريــب  مجــاالت  فــي  االتفاقيــات  مــن 
المهرجانــات  وإقامــة  الخبــرات،  وتبــادل 
مــن  واالســتفادة  الكبــرى،  والفعاليــات 
مجــال  فــي  العالميــة  والخبــرات  التجــارب 
مــع  وذلــك  والتلفزيونــي،  اإلذاعــي  البــث 

كبــرى.  إعالميــة  جهــات 

ومتدربة ا  ـً متدرب  )74( استهدفت  تدريب  )33( ساعة 

البرامجي التبادل  بّث ضمن  دقيقة   )800(

ا ًـّ وعربي ا  ًـّ خليجي ا  ًـّ إعالمي ا  ـً حدث  )12( من  أكثر  في  المشاركة 

اإلعالمية والشراكات  االتفاقيات  من  العديد  إبرام 

المشترك الخليجي  العمل  يعزز  المذيعين  تبادل 
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وبحضــور شــخصيات خليجيــة وعربيــة 
الحرميــن  خــادم  رعــى  وعالميــة، 
عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
العزيــز آل ســعود، يوم الخميس 20 ديســمبر 
الــذي  المهرجــان  افتتــاح  حفــل  2018م، 
العــام  هــذا  الوطنــي  الحــرس  وزارة  نظمتــه 
تحــت عنوان: »وفــاء ووالء«، وبمشــاركة دولة 

شــرف. كضيــف  إندونيســيا 

افتتاح متنوع 
ظلت شــارة االنطالق لســباق الهجن السنوي 
مهرجــان  فعاليــات  انطالقــة  تمثــل  الكبيــر 
الحرميــن  خــادم  رعــى  حيــث  الجنادريــة، 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز آل 
ســعود، ســباق هذا العام وتوج الفائزين فيه.
كمــا افتتح خادم الحرمين الشــريفين األجنحة 
الجديــدة لــكل من منطقتــي الجــوف وتبوك، 
مــن تجســيد  مــا تضمنتــه  علــى  اطلــع  وقــد 
الطبيعــة الجغرافيــة والتاريخيــة للمنطقتيــن، 
ومــا يميزهما من مــوروث اجتماعــي وثقافي، 
إلــى جانب المواقــع األثرية والطــراز المعماري 
والحرف اليدويــة واألزياء الشــعبية، كما افتتح 
جنــاح ضيف الشــرف »جمهورية إندونيســيا« 
واطلــع علــى معروضــات التراث اإلندونيســي 

والصــور التاريخية التي تبــرز عالقة البلدين عبر 
مراحــل زمنيــة متعددة.

ســنوية  بصمــة  يمثــالن  واألدب  الفــن  وألن 
العــام تقديــم  للمهرجــان، فقــد شــهد هــذا 
قصيدة شــعرية للشاعر مشــعل بن محماس 
العالقــات  قــوة  علــى  فيهــا  أكــد  الحارثــي، 
بنــاء  فــي  الســعودي  الــدور  وعلــى  الخليجيــة 
ــا  ـً وتعزيز تنمية المنطقة واســتقرارها انطالقـ

مــن القيــم والتاريــخ العريــق.
ــا مميًزا   فــي حين جــاء األوبريــت ليمثل ملمحـً
آخــر للجنادريــة، مــن خــالل عمــل غنائــي ثــري 
كلماتــه  كتــب  وطــن«،  يــا  »تدلــل  بعنــوان: 
الشــاعر فهــد عافــت، ولحنــه الدكتــور طــالل، 
وتغنــى به كل من الفنانين محمد عبده وراشــد 
الماجــد، مــع مواكبــة أدائيــة تــمَّ تنفيذها على 
مســرح يعــد األكبــر مــن حيــث المســاحة فــي 
تاريــخ المهرجــان، وقــد اســتحضر المهرجــان 
في هــذا العــام كلمــات أوبريت »مولــد أمة« 
الشــعبي  الفنــان  مشــاركة  وشــهد  الشــهير، 
مزعــل فرحان في أداء لوحات شــعرية صيغت 
الوطنــي  الحــّس  يجمــع  ســهل  بأســلوب 
وبتنفيــذ  الفنيــة،  واالســتعارات  الصــور  مــع 
)إخراجي/مســرحي( رائع أشرف عليه المخرج 

المتميــز فطــي ســبقنه. 

تاريخ »خليجنا واحد«
جددت األجنحــة الخليجية مشــاركاتها التراثية 
والثقافيــة فــي الجنادريــة لهــذا العــام، وذلــك 
الشــعبية  الفنــون  مــن  مجموعــة  بعــرض 
تبــرز  التــي  اليدويــة  والحــرف  والفلكلوريــة 
التاريــخ  مكونــات  وتشــابه  المجتمــع  وحــدة 
لهــذه الدول، فضاًل عن مشــاركة جنــاح األمانة 
العامــة لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
بعــرض مراحــل بنــاء العمــل المشــترك وأبــرز 

الخالــدة. مواقفــه 
 إندونيسيا .. وحدة التنوع

هــذا  ضيــف  كانــت  إندونيســيا،  جمهوريــة 
مــن  أكثــر  يضــم  الــذي  البلــد  وهــي  العــام، 
)17( ألــف جزيــرة، ويبلــغ عــدد ســكانها أكثــر 
مــن )260( مليــون نســمة، كأكبــر دولــة فــي 
العالــم مــن حيــث عــدد الســكان المســلمين، 
أن  علــى  ينــصُّ  ــا  ًـّ وطني شــعاًرا  تطبــق  كمــا 
»الوحــدة في التنوع« وهــي التي تجمع )714( 
مجموعــة راقيــة بثقافاتهــا ولغاتهــا المختلفة.

الوزيــرة المنســقة للتنميــة البشــرية والثقافية 
مهارانــي«  »بــوان  اإلندونيســية  بالجمهوريــة 
قالــت: إن هــذه المشــاركة تعدُّ احتفــاًء بحلول 
العصر الذهبــي للعالقات الثنائية بين الرياض 

خطوات متسارعة نحو التحول إلى مهرجان عالمي

|| الرياض − هيثم السيد

جــاء  والثالثيــن،  الثالــث  عامــه  فــي 
والثقافــة  للتــراث  الوطنــي  المهرجــان 
بهويــة متجــددة وعصريــة ليعبر عــن روح 
المملكــة  بتاريــخ  االحتفــاء  فــي  شــابة 
وتنوعهــا  وتراثهــا  الســعودية  العربيــة 
الحضــاري ضمــن حــدث ثقافــي ســنوي 
وخــارج  داخــل  مــن  الــزوار  آالف  يرتــاده 
المملكــة، ويوصف بأنــه األكبر من نوعه 

المنطقــة. مســتوى  علــى 

و

روح شابة تحتفي بتراث 
ثقافي عريق
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ــا بعــد الزيــارة التاريخية للملك ســلمان بن عبــد العزيز  وجاكرتــا، خصوصـً
ــا  ًـّ ــا قوي ًـّ ــا سياسي آل سعود إلى إندونيسيا عام 2017م، التي أعطت زخمـً

في تعزيــز العالقــات الثنائية بيــن البلدين. 
وأضافــت »مهارانــي« إن مهرجــان الجنادريــة مناســبة ســنوية تجمع ثراء 
التــراث الثقافــي للمملكــة العربيــة الســعودية وفرصــة ســانحة للتعمــق 
فــي تعــّرف كل جانــب من جوانــب الثقافــة فيهــا، مؤكدة على اســتغالل 
األمثــل  النحــو  علــى  المهرجــان  هــذا  فعاليــات  اإلندونيســية  الحكومــة 
فــي إبــراز ثــراء تراثهــا الثقافــي وعــرض التطــورات للتنميــة االجتماعيــة 

الراهنــة. واالقتصاديــة 
تكريم رواد .. ومواكبة مرحلة

شــهد هــذا العام تكريــم كل من األديــب عبد الفتــاح أبو مديــن، وهو أحد 
رواد الثقافــة واألدب فــي الســعودية، وعالــم الرياضيــات الدكتــور علــي 
الدفــاع، والــذي يعد أحــد أبــرز المؤرخيــن والعاملين في هــذا التخصص، 
والدكتورة ســمر الحمود الباحثة والمستشــارة العالميــة في مجال أبحاث 
الســرطان وإحدى المســاهمات في إنشــاء مركز خليجي في هذا الشأن.
فــي طــرح محــاور فكريــة  عادتــه  المهرجــان  أخــرى، واصــل  ناحيــة  مــن 
تواكــب المرحلــة ضمــن نشــاطه الثقافــي، حيث ناقــش »دور المــرأة في 
تحقيــق رؤية الســعودية 2030«، وســلط الضــوء على القــدس بوصفها 
ــا للســلم بيــن الطرفيــن العربــي واإلســرائيلي، كمــا تطــرق إلــى  مفتاحـً
األمــن الســيبراني، وتوقــف عنــد دور الدبلوماســية الســعودية فــي تعزيز 

االســتقرار العربــي والدولــي.
تضمنــت النــدوات كذلــك مناقشــة إحيــاء التــراث المــادي وغيــر المادي، 
والهويــة الوطنيــة في زمــن التجاذب والتحــوالت الفكريــة، ودور إيران في 
تهديــد األمــن اإلقليمــي،  باإلضافــة إلى ندوة بعنــوان: »اإلعــالم وصناعة 
الخــوف والتوحــش« وأخرى عنوانها: »الفكر اإلســالمي وقضايا التواصل 

الحضاري«.
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ــا عن هوية الرياض عاصمة اإلعالم  ـً ــا مرئي وشــاهد الحضور عرضـً
العربــي، التــي تعكــس مــا تمثله الريــاض كمدينــة عربيــة عصرية 
تضــرب جذورهــا في عمــق التاريــخ، بما تحمله مــن عراقــة وأصالة، تال 

ذلــك عرض مرئــي آخر عــن عواصم اإلعــالم العربي الســابقة.
كمــا ألقــى األميــن العام المســاعد لجامعة الــدول العربيــة رئيس قطاع 
اإلعــالم واالتصــال، الســفير الدكتــور بــدر الديــن عاللــي، كلمــة بالنيابة 
عــن األميــن العــام لجامعــة الدول العربيــة بهــذه المناســبة، تلتها كلمة 
عاصمــة اإلعــالم العربي الســابقة »بغــداد« ألقاها رئيــس هيئة اإلعالم 

واالتصــاالت فــي جمهوريــة العــراق، الدكتور علــي الخويلدي.
ثــم أقيمت مراســم تســليم درع عاصمة اإلعالم العربــي من العاصمة 
الســابقة »بغــداد« إلــى العاصمــة الحاليــة »الريــاض«، قدمــه الدكتــور 
الفنيــة  الفقــرات  عقبهــا  وانطلقــت  العــواد،  الوزيــر  إلــى  الخويلــدي 

لالحتفــال، حيــث غنى مجموعة مــن األطفال أغنية بعنــوان: »الرياض« 
التــي أعــدت لهذه المناســبة.

شــاهد الحضــور بعد ذلــك لقاًء مســجاًل روى من خالله المــؤرخ الدكتور 
عبــد الرحمن الشــبيلي قصة اإلعالم الســعودي تحت عنــوان: »ما رواه 
الشــبيلي«، وتضمــن حكايــة بدايــات اإلعــالم الســعودي، وقصــص 
رواده األوائــل، ومــا شــهده من تطــورات ومــا واجهه من تحديــات، كما 
تــمَّ تقديم لمحة عن المشــاريع المســتقبلية لوزارة اإلعــالم وقطاعاتها 
المختلفــة خالل عــام 2019م، ومالمــح التحول الرقمــي والتقني الذي 

تشــهده مجاالت عملهــا في مختلــف التخصصات.
وفــي ختــام الحفــل أعلنــت وزارة اإلعالم الســعودية عن تدشــين حزمة 
مــن مبادراتهــا ومشــاريعها، ومــن أبرزهــا موقــع التواصــل الحكومــي 
الرقمــي، وبوابة الريــاض عاصمة اإلعالم العربي، ومســابقات اإلعالم.

خالل حفل حضره وزراء اإلعالم العرب

إطالق فعاليات الرياض عاصمة 
اإلعالم العربي

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج 

دشــنت وزارة اإلعالم الســعودية في 17 ديســمبر الماضي، فعاليات اختيار الرياض »عاصمة لإلعالم العربي 2019/2018م«، 
ــاب  ـّ والتــي انطلقــت بحفــل حضره أصحاب المعالي وزراء اإلعالم العرب ومســؤولين فــي جامعة الدول العربية وإعالميين وكت

مــن مختلف الــدول العربية، في بــرج الفيصلية بالرياض.

و
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ــا من أهمية الــدور الذي يؤديه  ويأتــي انعقاد هــذا الملتقى انطالقـً
اإلعــالم فــي تغطيته لألزمات بســبب القــدرات الهائلــة التي بات 
يتمتــع بهــا مــن حيــث الوســائل والتطبيقــات، وبســبب قدراتــه الهائلة 
على التأثير النفســي على األفراد والســيطرة الفكريــة واإلقناع للجمهور 

فــي مختلــف المجتمعات، والتحكــم في ســلوكهم وتوجيههم.
اإلعالميــة  »المنظومــة  عنــوان:  تحــت  ُعقــد  الــذي  الملتقــى  وســلط 
فــي مواجهــة المخاطــر« الضــوء علــى دور اإلعــالم اإلماراتي، كرســالة 
التــي  الراهنــة  المرحلــة  فــي  األزمــات، وبخاصــة  إدارة  فــي  ومنهجيــة 
ــا فــي األزمــات والمخاطــر التــي تلقــي بظاللها  ــا ملحوظـً ـً تشــهد تنامي
الســلبية علــى جميــع دول المنطقــة، فاإلعــالم أصبــح إحــدى وســائل 
ــا فــي إدارة األزمات  ًـّ الحرب النفســية والدعائية، وبات يؤدي دوًرا رئيسي
والكــوارث، نظــًرا إلى مــا يتوافر له من قــدرات هائلة تتمثــل في انتقاله 
ــيه العوائق بما يملكه من وســائل  بســرعة كبيرة واجتيازه الحدود وتخطِـّ
مقــروءة ومســموعة ومرئية، ولما له مــن قدرات هائلة علــى التأثير في 

األفــراد وإقنــاع الجمهــور فــي المجتمعــات المختلفة.
ومــن جانبــه قــال الدكتــور جمــال محمــد الحوســني، مديــر عــام الهيئة 
الوطنيــة إلدارة األزمــات والكوارث فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة: 
ــا،  ًـّ إن هــذا الملتقــى هــدف إلــى تعزيــز المعرفــة بــإدارة األزمات إعالمي
حــاالت  فــي  المختلفــة  اإلعــالم  وســائل  مــع  والتنســيق  والشــراكة 
الطــوارئ واألزمــات والكوارث، وســلط الضــوء على عدد مــن القضايا، 
باإلضافــة إلــى عوامــل النجــاح فــي إدارة األزمــات، واإلعــالم الوطنــي 
رســالة ومنهجيــة واالســتعداد والتخطيــط اإلعالمــي للتصــدي الناجــح 

لألزمــة أو الكارثــة.
 وأكــد محمــد بن أحمــد البــواردي، وزير الدولة لشــؤون الدفــاع في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كلمتــه االفتتاحيــة أهميــة دور اإلعالم 
فــي توجيه الــرأي العام قبــل وأثناء األزمات، مشــدًدا على أن الرســائل 
اإلعالميــة هــي التــي تســتطيع العبــور بأفــراد المجتمــع إلــى بــر األمــان 

ونشــر الطمأنينــة، فــي نفوســهم وتوجههــم للتعامل األمثــل معها.
كمــا أكد معالي األســتاذ علي بن محمد الرميحي، وزير شــؤون اإلعالم، 
رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد البحريــن للتنميــة السياســية فــي مملكة 
البحريــن، أهميــة أن تكــون لدينــا منظومــة إعالميــة متكاملــة لمواجهة 
ــا وليس ردود  خطــر اإلعــالم المتآمــر والعميــل عبر نقــل الحقيقة سريعـً
األفعال، مشــيًرا إلى أن الشــعوب العربية اليوم تــرى حجم المؤامرات 
التي تســتهدف المنطقة، والهجمات غيــر األخالقية من خالل منظومة 
ــا كان الشــارع العربي مغيب عنها،  إعالمية استمرت ألكثر من )20( عامـً
ــا: إن منطقتنــا الخليجيــة والعربيــة، بحكــم قيمتهــا التاريخيــة  مضيفـً

والدينيــة وأهميتهــا االقتصاديــة وموقعهــا الجغرافــي واإلســتراتيجي، 
ــا للتهديــدات والمخاطر واألزمات، وفي  من أكثـــر مناطق العالم تعرضـً
مقدمتهــا تنامــي خطابــات التطــرف والكراهيــة، والتدخــالت الخارجية 
في شــؤوننا الداخلية والرامية إلى زعزعة أمننا واســتقرارنا، والمســاس 
بهويتنــا الثقافيــة والحضاريــة، ال ســيما منــذ قيــام »الثــورة الخمينية« 
عــام 1979م، ودعــم إيــران لألحــزاب اإلرهابيــة وتمويلهــا لألنشــطة 

التخريبية.
المســؤولين  مــن  نخبــة  الملتقــى فرصــة الجتمــاع  ومثلــت جلســات 
العامليــن في مجــال اإلعــالم بالقيادات والمســؤولين عــن إدارة حاالت 
الطــوارئ واألزمات من الوزارات والمؤسســات والهيئات ذات العالقة؛ 
ــة التــي يتم بهــا تفعيــل دور اإلعــالم في  مــن أجــل التوصــل إلــى الكيفيَّ

مواجهــة األزمــات والمخاطر.
وفــي ختــام الملتقــى أجمــع المشــاركون علــى أهميــة دور اإلعالم في 
مواجهــة الشــائعات واألكاذيــب التــي تــروج لهــا الحســابات الوهميــة 
على وســائل التواصــل االجتماعــي، محذرين من خطر اإلعــالم العميل 
والمتآمــر الــذي يســتهدف زعزعة اســتقرار وأمــن المجتمعــات العربية، 
مطالبيــن بمنظومــة عربيــة مشــتركة فــي مواجهــة هــذه التحديــات، 
ــا في األزمات  بخاصــة فــي المرحلــة الراهنة التي تشــهد تنامًيا ملحوظـً

ة علــى جميــع دول المنطقة. والمخاطــر التــي تلقــي بظاللهــا الســلبيَّ

|| أبو ظبي − إذاعة وتلفزيون الخليج

شــهدت العاصمــة اإلماراتيــة أبو ظبــي في منتصف أكتوبر الماضي انطــالق فعاليات الدورة الثانية مــن »الملتقى اإلعالمي 
للمخاطــر والتهديــدات«، والتــي نظمتهــا الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، بالشــراكة مــع المجلــس الوطنــي لإلعــالم، وشــركة أبو ظبــي لإلعالم، وقناة »ســكاي نيــوز عربية«، وذلك بمشــاركة 
أكثــر مــن )350( مــن كبار المســؤولين والخبراء والمتخصصين في مجــال اإلعالم وإدارة الطوارئ واألزمــات والكوارث واالتصال 
الحكومــي، وفــي مقدمتهم معالي األســتاذ محمد بــن أحمد البواردي، وزير الدولة لشــؤون الدفاع في دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة، وعلــي الرميحــي، وزير شــؤون اإلعالم في مملكــة البحرين.

بمشاركة أكثر من )350( متخصصًا في إدارة الطوارئ واألزمات

مطالب بمنظومة إعالمية مشتركة لمواجهة 
التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية

و
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متابعات

ونقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية )واس( أنــه ســتتم االســتفادة 
بالصــور  الحكوميــة  الجهــات  تزويــد  فــي  القمريــن  هذيــن  مــن 
الفضائيــة عاليــة الدقــة التــي تضاهــي مثيالتهــا فــي الــدول المتقدمة، 
وذلــك الســتخدامها في شــتى مجــاالت التنميــة الوطنية، مشــيرًة إلى 
أن هــذا اإلنجــاز يأتــي محصلــة للجهــود التــي بذلتهــا مدينــة الملك عبد 
العزيــز للعلــوم والتقنية على مدى ســنوات في نقــل وتوطين وتطوير 
عديــد مــن التقنيــات المتقدمــة، ومنهــا تقنيات األقمــار الصناعيــة وبناء 
الكــوادر الوطنيــة القــادرة على التعامل مع هــذه التقنيات وإنشــاء البنى 
التحتيــة المتطــورة، ممــا مكن المدينة مــن تصنيع القمريــن الصناعيين 

وتطويرهمــا فــي معاملهــا بأيــاٍد وطنية.
وقــال األميــر الدكتور تركي بن ســعود، رئيــس مدينة الملــك عبد العزيز 
للعلــوم والتقنيــة: »إن تحقيــق هــذا اإلنجاز تــمَّ بفضل الله ثــم برعاية 

ودعــم وتوجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين ومتابعــة وعناية من ســمو 
ولي العهد، وتفاني منســوبي المدينة، ومســاندة الجهــات الحكومية«، 
مؤكــًدا أن هــذا االنجاز »يأتي اســتكمااًل للعديــد من اإلنجــازات التي تمَّ 
ــا مع رؤيــة المملكة  تحقيقهــا فــي مجــاالت الفضــاء والطيــران انسجامـً

.»2030
األقمــار  أن  اليامــي،  المهنــدس طــارق  وأكــد مديــر مشــروع اإلطــالق 
الصناعيــة الســعودية مــن المشــاريع الفضائيــة المهمــة، ألنهــا أقمــار 
ــعد، وتلتقط صــوًرا عاليــة الدقة لكوكــب األرض تصل  ـُ استشــعار عــن ب
دقتهــا إلــى )50( ســنتيمتًرا، موضًحــا أن المشــروع عمل فيــه نخبة من 
الكــوادر الوطنيــة بيــن مهندســين ومهندســات وخبــراء طاقــة وأنظمة 
تحكــم وبرمجــة بطاريــات، الذيــن واجهوا خالل ســنوات عــدة تحديات 

كبيــرة اســتطاعوا بفضــل تجاوزهــا ليكتمــل هــذا اإلنجاز.

تحقق أربعة أهداف: رصد األرض واالتصاالت وعلوم الفضاء واستكشاف الكواكب 

السعودية تعزز وجودها الفضائي بقمرين صناعيين
|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

أطلقت المملكة العربية الســعودية في 7 ديســمبر 2018م، قمرين صناعيين جديدين، هما: »ســعودي سات A5«، و«سعودي 
ســات B5«، علــى متــن الصاروخ الصينــي )Long March 2D( من قاعــدة »جيوغوان« في الصين، بتحكٍم ســعودي من محطة 
إدارة وتشــغيل متطــورة تقــع فــي مقر مدينــة الملك عبد العزيز للعلــوم والتقنية بالريــاض، ليصل عدد األقمــار الصناعية التي 

ا. تــمَّ إطالقهــا منذ عام 2000م إلــى )13( قمًرا صناعيًّ

و
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وقــد كان الحضــور الخليجي ســمة بارزة فــي أعمال هــذا المؤتمر 
وإثــراء نقاشــاته، ليجســد مــا تملكــه دول مجلــس التعــاون مــن 
مكانــة اقتصاديــة مؤثــرة فــي المنطقــة والعالــم، وهــو مــا أكــده ولــي 
العهــد الســعودي خالل مشــاركته في المؤتمــر، حيث أشــاد باألنموذج 
االقتصــادي المتفــرد الــذي قدمته إمــارة دبي، كمــا عبر عن تفــاؤل كبير 
تجــاه مســتقبل الــدول الخليجيــة فــي ظــل امتالكهــا رؤى إســتراتيجية 

ــا. ـً يجري العمــل عليها حالي
أوروبا الجديدة

 »الشــرق األوســط ســيكون هــو أوروبــا الجديــدة«، عبــارة قالهــا ولــي 
العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، ليتفاعــل معهــا حضــور 
المؤتمــر الذيــن تعرفــوا علــى نظرتــه االقتصاديــة، والتــي أكــد فيهــا أن 
الســعودية مقبلــة على نمو ملمــوس باالعتماد على األرقــام المتحققة 
حيــث  الســعودي،  الشــعب  علــى  ــا  ـً مراهنـ الماضييــن،  العاميــن  فــي 
وصفــه بـ«الشــعب العظيم والجبــار«، مؤكًدا أن هذا الشــعب ال تمنعه 
التحديــات مــن تحقيق أهدافه التــي يضعها أمامه، وشــبه األمير محمد 
ــا:  بــن ســلمان هّمــة الســعوديين بـ«جبــل طويق« المعــروف، مضيفـً
»لــن تنهد هّمة الســعوديين إال إذا انهّد هذا الجبل وتســاوى باألرض«.

شراكة إماراتية مع مجتمع االستثمار العالمي
اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
ــا فاعاًل في  العربيــة المتحــدة رئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي، كان مشاركـً
مبادرة مســتقبل االســتثمار بالعاصمة الســعودية الريــاض، وقد ترأس 
وفــًدا ضــم )150( وزيــًرا، ورؤســاء تنفيذيين، ورجــال أعمــال، مؤكًدا أن 
اإلمــارات تعمــل علــى توســيع دائــرة شــراكتها مــع مجتمــع االســتثمار 

لعالمي.  ا
وأثنى الشــيخ محمد بن راشــد على فكرة »مبادرة مستقبل االستثمار« 
وأهدافها التي تعكس مســاعي الســعودية لتهيئة المناخ المالئم إليجاد 
رؤية عالمية مشــتركة لمســتقبل االســتثمار، ودور القطــاع الخاص في 
دفع مســيرة التنميــة بمختلــف دول العالم، وبخاصة في ضــوء التطور 
التكنولوجــي الســريع الذي يشــهده العالم، وما تركه مــن تأثيرات كبيرة 
مــن المتوقــع أن يــزداد حجمها خالل المرحلــة المقبلة ليتبــدل عديد من 

المفاهيم والممارســات االقتصادية التقليدية.
البحرين .. إعادة تمكين االقتصاد

ترأس ســمو األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء في مملكــة البحرين، وفد 

ــا للعالقــات التاريخيــة  بــالده إلــى المؤتمــر، واعتبــر المشــاركة ترسيخـً
بيــن الريــاض والمنامــة، وتأكيــًدا للــدور الســعودي المبــادر فــي تعزيــز 
المنجــزات التنموية التــي يعم خيرها على الجميع، إلــى جانب جهودها 
فــي دعم ركائز االســتقرار واألمن باعتبارهما أســاس التنمية واالزدهار.

وأكــد ولــي عهــد البحريــن أن مبــادرة »مســتقبل االســتثمار 2018م«، 
جــاءت نتــاج رؤى متميــزة، مشــيًرا إلــى أن المنتدى حقق ســمعة دولية 
مرموقــة منــذ انطالقتــه، لمــا يبديــه مــن اهتمــام وافــر عبــر جلســاته 
التــي  والتحديــات  والفــرص  االتجاهــات  الجادة لتطويــر  ومناقشــاته 

تشــّكل مســتقبل االســتثمار العالمــي.
الكويت .. مستقبل حافل بالفرص

الكويــت التــي بدأت فــي تنفيذ خطتهــا االقتصادية الطمــوح )2035م( 
كان لهــا هــي األخــرى مشــاركة فاعلــة فــي المؤتمــر، مــن خــالل وزيــر 
ــا  ًـّ ماليتهــا معالــي الدكتــور نايــف الحجرف، الــذي تــرأس وفًدا اقتصادي
ــا ضــم وزير التجــارة والصناعــة الكويتي خالد الروضــان، ومحافظ  رفيعـً
البنــك المركــزي الكويتــي الدكتــور محمد الهاشــل، والعضــو المنتدب 

للهيئــة العامــة لالســتثمار الكويتــي فاروق بســتكي.
المســتقبل  »مبــادرة  مؤتمــر  فــي  بــالده  وجــود  أن  الحجــرف  وأكــد 
لالســتثمار« بالرياض يشــكل فرصة لالطالع على ما يحمله المستقبل 
ــا: إن الحضــور الكبيــر مــن مؤسســات  مــن فــرص اســتثمارية، مضيفـً
ماليــة واســتثمارية كويتيــة عامة وخاصــة يبين الحرص على االســتفادة 
مــن هــذا المؤتمــر االســتثماري الــذي كان وال يــزال منذ نســخته األولى 

أكبــر مؤتمــر اســتثماري فــي الوطــن العربي.
مستقبل االستثمار

وقعت الســعودية خالل المؤتمــر )30( اتفاقية بلغــت قيمتها اإلجمالية 
)60( مليــار دوالر، وتنوعت بين مجــاالت: »التكنولوجيا، والنقل، والبنية 
وتطويــر  والبتروكيماويــات،  الصناعــة،  وتوطيــن  والطاقــة،  التحتيــة، 
ــا  المحتــوى المحلــي«، وذلــك فــي حضــور أكثــر مــن )3500( مشاركـً

مثلــوا )88( دولــة، بينهــم )8( رؤســاء دول و)20( وزيــًرا.
أعلنتهــا  التــي  الثالثــة الكبيــرة  المشــروعات  اســتحوذت  حيــن  فــي 
الســعودية فــي »نيــوم« و«القديــة«، و«البحــر األحمر« علــى اهتمام 
المشــاركين فــي المؤتمر، مع تصريحات مســؤولي هذه المشــروعات 
التــي يتوقــع أن تكــون إضافــة اقتصادية نوعيــة تعيد تعريــف مجاالتها، 

ســواًء الســياحية والترفيهيــة والمعيشــية.

أقيم على مدى )3( أيام ونظمه صندوق االستثمارات العامة السعودي

مشاركة خليجية فاعلة تؤكد دور مبادرة مستقبل 
االستثمار في تعزيز استقرار المنطقة وازدهارها

|| الرياض – هيثم السيد
االســتثمار  مســتقبل  »مبــادرة  مؤتمــر  فعاليــات  اختتمــت 
العالمــي«، الــذي أقيــم خــالل الفتــرة مــن 23 – 25 أكتوبــر 
2018م فــي الريــاض، بتنظيــم مــن صنــدوق االســتثمارات 
العامــة الســعودي، حيــث يعــدُّ منصــة لرؤيــة )2030م( التــي 
أقرتهــا المملكــة العربيــة الســعودية كنظــام متكامــل لتنويــع 

المعرفــة واإلنتاجيــة واالبتــكار. نحــو  االقتصــاد 

و
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ملف خاص

باتت في هذا العصر أقوى أسلحة الحروب واالستهداف 

حمالت الـ)FAKE NEWS( .. نوايا 
مبيته ألهداف مشبوهة

|| إذاعة وتلفزيون الخليج – أنس الخميس 

حماٌس شديٌد وتركيٌز عاٍل قاد مجموعة من الباحثين من مختلف تخصصات العلوم اإلنسانية إلى تحليل إحدى األساليب 
التي مّكنت أفراًدا بعينهم من إقناع اآلخرين والحصول على القبول منهم والتأكيد، إلى جانب المشاركة الواسعة في 

قضية الرابح فيها طرف واحد فقط، بينما الضحية جماهير لم تكن تدرك لماذا وكيف تفاعلت عقولها التي تساق من 
ن يدير هذه  دون هوادة نحو مصير مجهول، فالماكينات تعمل ليل نهار، واألساليب تتغير، والرابط المشترك بين مـَ

الماكينات هو »الكذب«. 
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اكذب أكثر حّتى ُتصّدق نفسك
»اكــذب، اكذب، ثّم اكــذب حّتى يصدقك الناس، ثم اكــذب أكثر حّتى 
تصــدق نفســك« تلــك الحســنة الوحيــدة التــي خّلفهــا الوزيــر األلمانّي 
»جوزيــف غوبلــز« لكّل مــن تصــدى إلدارة ماكينات التضليــل اإلعالمي 
فــي وقتنــا الحاضــر، كيــف ال وهــو مهنــدس الدعايــة األلمانيــة ووزيــر 
الدعايــة السياســية فــي عهد »أدولــف هتلر«، وقبل ذلك هو مؤســس 
1927م،  عــام  فــي  األســبوعية  »الهجــوم«   )The Attack( صحيفــة 
والتــي كانــت تمثل الحزب النازي آنذاك، ليشــغل بعدهــا منصب الوزير 

العــام للدعايــة فــي عــام 1933م، في حيــن كان هتلر المستشــار. 
و«غوبلــز« الــذي اســتخدم منصبه الرســمي ليشــرف علــى محتويات 
الصحــف، والمجــالت، والكتــب، والراديــو، واألفــالم، لــم يقــف عنــد 
هــذا الحــد؛ بــل إنــه تصــّدى لكّل فــن جميــل، فعاث فــي اســتخدامات 
الموســيقى والمســرحيات؛ وهدفــه الوحيــد كان يتمّثــل فــي ترســيخ 

فلســفة هتلــر العدائيــة وإثــارة الكراهية.   
وحمــاس الباحثيــن لعلــه قاد إلى أســطورة »رجــل الدعايــة«، فكان من 
الــالزم أن يتســاءلوا عــن مكامــن قوته فــي اســتخدام وســائل اإلعالم 
واالتصــال الجماهيري، وكيف اســتطاع التأثير والســيطرة في مواقف 

وأفــكار وســلوكات الجماهير. 
فـ«هارولد الســويل« )Harold Dwight Lasswell( على ســبيل المثال 
ال الحصــر، وهو عالــم االجتماع األمريكي الذي كتــب في عام 1927م، 
حــول تكتيــكات الدعايــة فــي الحــرب العالميــة األولــى، قــال: »مــا كان 
فــي الســابق يتــمُّ تحقيقه بالعنــف والقهر، فإنــه اآلن يمكــن أن يتمَّ عن 
طريــق الجــدل واإلقناع«، فعن أّي جــدل وعن أّي إقناع كان »الســويل« 

يتحدث؟.  
ا من  ـً ا من دون ضمير ُأعطيك شعب أعطني إعالمـً

دون وعي
عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عام 1939م، اســتطاع »غوبلز« أن 
ــرته الروايــات التاريخية،  يدير وســائل اإلعالم بفاعلية، بحســب ما سطـّ
والتــي أشــارت إلى أن هذا الرجل كان يقول: »ليســت مهّمــة الدعاية أن 
تكــون دعايــًة جيــدة، بــل أن تحقــق النجــاح«، إلى جانــب أنــه كان يقول: 
ــا من دون وعــي«؛ إال  ـً ــا مــن دون ضميــر، ُأعطيــك شعب »أعطنــي إعالمـً
أنــه وفــي نهاية المطــاف أقدم على االنتحــار مع زوجته وأطفاله الســتة 
ــا، لُيخّلف  الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الرابعة والحادية عشــرة عامـً
ــن أراد اســتخدام ماكينات التضليل مقولته الشهيرة »اكذب اكذب  لـمـَ

ــى تّصدق نفسك أيًضا«.  ـّ ــى يصدقك الناس وحت ـّ حت
يبــدو أن مقولــة »غوبلــز«  الجديــد،  بيئــة اإلعــالم  اليــوم، وفــي ظــّل 
ــستخدم علــى نطاق واســع، وبطــرق حديثــة تفرضها البيئــة الجديدة  ـُ ت
لوســائل اإلعالم واالتصــال الجماهيري؛ بخاصــة أن أخالقيات ومبادئ 
ــى عــدم االلتــزام بها؛ وهو  ـّ االتصــال أصبــح مــن اليســير انتهاكها أو حت
األمــر الــذي يطالــب مــن أجله كثيــرون بإيجــاد ميثــاق شــرفيٍّ وأخالقيٍّ 

الســتخدامات شــبكات وقنــوات االتصــال الجماهيــري. 
ولعلنــا نشــير فــي هــذا الســياق إلى مــا نشــرته وكالة »فرانــس برس« 
خبريــة  قصــة  كتبــت  حينمــا  ساســكا«،  »سفيتكوفســكا  يــد  علــى 
تحــت عنــوان: »األيــدي الخفّيــة وراء صناعــة التضليــل اإلعالمــي فــي 
ــا اســتطاع أن  مقدونيــا«، إذ تقــول: »إن طالًبــا يبلغ من العمر )20( عامـً
يحجــز لنفســه إجــازة فــي اليونان بعدمــا تمّكن مــن كســب )200( يورو 
فــي الشــهر للمســاهمة فــي تدفــق ســيل األخبــار الكاذبة على شــبكة 
اإلنترنــت«، وبحســب رواية الوكالــة، فإن هذا الطالب الــذي يعيش في 
بلــد فقيــر في البلقان، تمّكــن في عام 2016م، وهــو المتخصص في 
التكنولوجيــا، مــن خــوض غمار الســباق لكســب األمــوال عــن كّل نقرة 
ــى يورد معلومة ملفقة عن أشــخاص  ـّ ج ألقوال عنصرية أو حت ــروِّ ـُ لخبر ي
بعينهــم فــي مواقع المشــاهير والســيارات ونصائــح التجميــل، وعلى 

الرغــم مــن أن هــذا الطالب يرفض الكشــف عــن هويتــه، إال أن الوكالة 
ــا لشــخٍص يدعــى »بورتــزي بيتزيــف«، وهــو مصمــم  أوردت تعليقـً
مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يقول فيــه: »لقــد أدرك الناس أنــه يمكن 

ــا«.  تحقيــق األموال من السياســة أيضـً
والمســألة هنــا يبدو أنها تعتمد إلــى درجة كبيرة على أســاليب الدعايات 
ــن يديــر ويتحكم  ــن يســتأجر اآلخريــن، وهناك مـَ المعروفــة، فهنــاك مـَ
ــن بحاجــة إلــى األمــوال فــال رادع يمنعهــم  باآللــة اإلعالميــة، وهنــاك مـَ
طالمــا أن المســألة ال تتجاوز نشــر األخبــار والتعليقات الرســمية، والتي 
ــا يشــُد القارئ«؛  ـً يتــمُّ »تكييفهــا أو تعديلهــا قليــاًل، وُيضــاف لها عنوانـ

ألغراض شّتـــى.     
وإذا كّنــا اليــوم أمــام إســتراتيجية جديدة تعتمد على أســلوب النشــر، 
ــا بالنسبة للقائمين  النشــر، ثم النشر حّتى ُيصّدق الناس، فليس مهمـً
بالنشــر إن كانوا يميلون لدول أو ألشــخاص بعينهم، فالمهّم بالنســبة 
لهــم هــو كســب مــا يكفي مــن األمــوال من خــالل إيجــاد آليــة متجددة 

للوصــول للجماهير.  
التضليــل،  ماكينــات  لمســّيري  بالنســبة  حســنة  تلــك  كانــت  وإذا 
فهــي ســيئة بالنســبة للمتخصصيــن فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال 
الجماهيــري، فهــم الذيــن يدركــون مختلــف التأثيــرات التــي تحدثهــا 
وســائل اإلعــالم ورســائله، ومن هــذا المنطلــق فهم يشــيرون إلى أن 
ــا وأداة مــن أدوات  الوســيلة اإلعالميــة إذا كان البعــض يعتبرهــا سالحـً
الحــروب البــاردة، فيمكن القياس علــى ذلك باعتبارها أداة للســلم في 

اآلخر.  الجانــب 
رئيــس  العنــزي،  دبــكل  بــن  علــي  الدكتــور  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
قســم اإلعالم فــي جامعة الملك ســعود وأســتاذ اإلعالم السياســي: 
ــا ما  »الدعايــة وجــدت منــذ أن وجــد االتصــال والتجمع البشــري، ودائمـً
كانــت تحاط بســؤال بارز مفاده: مــا الهدف منها؟ ولــو نظرنا اليوم إلى 
وســائل اإلعــالم، لوجدنــا أن البعض يســتخدمها كســالح فّتــاك يفوق 
قــدرات األســلحة الحربيــة، وكانــت تســتخدم فــي أوقــات الحــروب، 
وبــرزت بشــكلها المعــروف اليــوم منذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 
يســتخدمها »جوزيــف غوبلــز« مهنــدس الدعايــة النازية علــى نطاقين، 
ففــي النطــاق األول كان يتبع أســلوب المنافســة، وفي النطــاق الثاني 
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كان يتبــع أســلوب المواجهة، وفــي حالة »غوبلز« مع وســائل اإلعالم، 
ومحاولــة  للعــدو  المعنويــة  الــروح  تقويــض  تعنــي  المواجهــة  كانــت 
ــا، واليــوم يمكــن أن نرى أســلوب النطــاق القائم على  ـًّّ هزيمتــه نفسي

الدعايــة باتباع أســلوب للمنافســة«. 
ويضيــف الدكتــور العنزي على حديثــه بالقول: »البيئــة اإلعالمية اليوم، 
هــي بيئــة تفاعلية، والبــد للعاملين فيها من أن يحاكــوا وأن يتفاعلوا مع 
واقعهــا، فكثيــر مــن المواقــع اإلخباريــة فــي وقتنــا الحاضر تهــدف إلى 
التضليــل وهــي آخذة في االنتشــار طالما أن جمهور وســائل وشــبكات 
اإلعــالم االجتماعي يبحث عــن المعلومة، فاألهم أن تكــون حاضًرا أواًل 

بأول بالمعلومــة الصحيحة«.
لة، يشــير الدكتور علي العنزي   وحول آلية مواجهة ماكينة الدعاية المضلِّ
إلــى أن الســيطرة الكاملة علــى المعلومة في زمننا هذا لــم تعّدْ ممكنة، 
فوســائل االتصــال ليســت تحــت الســيطرة؛ لــذا البــد مــن العمــل على 
جانبيــن، األول يتمثل في التوعيــة، والثاني يتمثل في توفير المعلومات. 
مـَن؟ يقول ماذا؟ بأية وسيلة؟ لـمـّن؟ وبأي قصد؟

المتخصصــون فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال الجماهيــري يطرحــون 
ــن يتحكم في اآلخر .. التقنية  الســؤال التالي في أكاديميات اإلعالم: مـَ
أم اإلنســان؟ وهــم يشــيرون فــي هــذه المســألة إلــى العالقــة مــا بين 
وســائل اإلعــالم والتقنيــة مــن جانــب، ومــن جانٍب آخــر إلــى العالقة ما 
بيــن الوســيلة والقائــم بالرســالة؛ ليتضح لنا مــن آنف الذكــر أن العالقة 
مــا بيــن اإلنســان والتكنولوجيا تحظــى باهتمــام متزايد نظــًرا لتأثيرات 

وســائل االتصال علــى الفــرد والمجتمع. 
و«الســويل« الــذي حدد ثــالث وظائف لإلعــالم: مراقبة البيئــة، العمل 
الثقافــي عبــر  التــراث  علــى ترابــط أجــزاء المجتمــع، االهتمــام بنقــل 
األجيــال، لعلــه كان يشــير إلــى أننــا إذا مــا تفاعلنــا مــع الرســائل التــي 
تصل إلينا عن طريق وســائل اإلعالم، فاألســئلة الخمســة جديرة بفكِّ 

شــفرات هــذه الرســائل والهــدف منها.  

القائميــن عليهــا أن يشــاركوا  فوســائل اإلعــالم، والتــي ينبغــي علــى 
الجمهــور مــن خاللهــا بالمعلومــات والبيانات حــول مختلــف الحوادث 
والمشــكالت والقضايــا التــي تمثــل أهميــة بالنســبة لهــم، بإمكانهــا 
أن تــؤدي دوًرا كبيــًرا فــي مســألة التأثيــر في الــرأي العام وفــي الجانب 
اإلخباري الذي يعُذ واحًدا من نشــاطات االتصال الجماهيري األساسية 
المهمــة، وهــذا مــا تجيــد ماكينــات التضليل العمــل من خاللــه، وذلك 

بإيــراد معلومــات صحيحــة وتغليفهــا بأخــرى كاذبــة وُمزيفــة للواقع. 
وهنــا ال يمكــن أن تنجــح مســألة تغييــب الوعــي الجماهيــري فــي كّل 
األحــوال؛ إذ البــد مــن أن تكــون المعلومة حاضــرة؛ فالمضلــل يخاطب 
الوعي المغّيب بحســب مــا يذكره الدكتور مطلق بن ســعود المطيري، 
أســتاذ اإلعــالم السياســي بقســم اإلعالم فــي جامعة الملك ســعود، 
حيــث يقول الدكتــور المطيري فــي هذا الســياق: »التضليــل اإلعالمي 
والدعايــة السياســية كالهمــا مصطلحيــن غيــر أخالقيْيــن فــي العمــل 
اإلعالمــي، وهنــاك التبــاس فــي المفاهيــم حــول هاتْيــن المســألتْين، 
ــا صحيًحـــا وُيضاف  ـً فالدعايــة ُيمكــن قياســها حينمــا يكون هنــاك حدثـ
لــه معلومــات أخــرى بنوايــا مســبقة، وأمــا التضليــل فــال يوجــد فيه ال 
حــدث وال معلومــة صحيحة، وأســاس التضليــل هو الكــذب، والقائم 
عليــه يحــاول أن يجابه الصــدق والموضوعيــة بالكذب والخــداع وتزييف 

الواقع«. 
ويســتطرد الدكتــور مطلــق المطيري أســتاذ اإلعالم السياســي حديثه 
بالقول: »الدعاية السياســية تختلف عــن التضليل اإلعالمي، وقد يكون 
مقبــواًل اســتخدام الدعايــة فــي أوقــات الحــروب؛ فهي حملــة منظمة 
بنوايــا مســبقة هدفها خدمــة مصالح القائم بالرســالة. أما في مســألة 
التضليــل اإلعالمــي، فهــذا األمــر يقــوم بــه طــرٌف علــى حســاب آخــر، 
ــا، والطرف  ًـّ وهــذا األمــر ال يحــدث إال إذا ُوجــد الطــرف اآلخــر موضوعي
األول يريــد التقليــل منــه، وعلــى ســبيل المثــال؛ تكــون هنــاك دولــة 
تعمــل بشــكل جيــد وأخالقــي، وأخــرى تــرى بــأن هــذا التحــرك إيجابي 
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ويهــدد المصالــح، من هنا تبدأ الشــائعات التي تنتشــر 
وتأخــذ في االنتشــار فــي ظل وجــود عاملــي الغموض 
واألهميــة؛ لذا البد مــن أن تتوافر المعلومات وبشــكل 
دائــم للجماهيــر، حتــى ال تحــدث الفجــوة في مســألة 
الوعــي المغّيــب، وهي المســألة التــي نعانــي منها في 
عالمنــا العربي؛ فالعقلية العربيــة ال تقبل بالموضوعية، 
واإلعــالم التعبــوي يبحــث عنهــا ويتفاعــل معهــا، ومن 
هنــا تقبــل العقلية غيــر الموضوعية الدعاية السياســية 

أكثــر مــن قبولهــا للموضوعية«. 
المقــاالت  مــن  سلســلة  وعبــر  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
العلمية المنشــورة في صحيفة أخبــار اليوم المصرية، 
شــّخص األســتاذ الدكتور حســن عماد مكاوي مفهوم 
بالقــول:  مواجهتهــا،  وكيفيــة  ودوافعهــا  الشــائعات 
»الشــائعة عبــارة عــن ســلوك اجتماعــي – ال يخلو منها 
مجتمــع من المجتمعات −  فهي ظاهرة بشــرية، وهي 
لكل ســلوك تصدر عــن دافع، وتهدف إلــى غاية، وهي 
لصيقــة بالمجتمــع الــذي تظهــر فيــه، تعكــس ظروفه 
واالقتصاديــة،  والسياســية  والنفســية  االجتماعيــة 
وعــادًة مــا يزيد انتشــار الشــائعات في أوقــات األزمات 
والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة الصعبــة، وحيث 
بدرجــاٍت  المجتمعــات  كل  فــي  توجــد  الشــائعات  إن 

متفاوتــة، إال أن هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن انتشــار الشــائعات وحجــب 
المعلومــات مــن الجهــات المســؤولة«. 

كما يشــير عميد كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، إلى أن الشــائعات كانت 
محــط أنظــار الدراســات العلميــة والتحليــل مــن جانــب علمــاء النفس 
واالجتمــاع والسياســة واإلعــالم علــى حــٍد ســواء، حتــى جــاء تعريفهــا 
علــى النحــو التالــي: »هــي معلومــة أو فكــرة أو رأي حــول شــخص أو 

موضــوع أو جهــة أو قضيــة ما، يتم تداولهــا بين األفراد 
عــن طريــق االتصــال المباشــر، أو مــن خــالل وســائل 
التواصــل االجتماعــي عبــر شــبكة الويــب، مــن دون أن 

يتطلــب ذلــك قــدًرا مــن البرهــان أو الدليل«. 
بالقــول:  األخيــرة  النقطــة  مــكاوي  الدكتــور  ويفّســر 
بصحــة  االعتقــاد  هــو  الشــائعة  ترديــد  مــن  »القصــد 
المعلومات الــواردة من دون توافر األدلة الالزمة للتأكد 
من حقيقتها«. ومن األســاليب المســاعدة على انتشــار 
الشــائعات، اختالق األخبــار والمبالغة في ســردها وإن 
كانــت تحــوي جزء مــن الحقيقة، فهي »ســوق ســوداء 
للمعلومــات« يلجــأ إليهــا الجمهــور طواعيــًة متــى مــا 
غابت المعلومة حســب ما يذكــر الدكتور مكاوي، وهي 
إذ تختفــي متى ما زالت الظــروف المحيطة بالمجتمع، 

خاصــًة فــي أوقــات الحــروب واألزمات.     
ن يتحكم في اآلخر؟ مـَ

ــا − لغرض إيجاد آليات تنمي  ُيســتخدم اإلعالم − أيضـً
داخــل الجمهور وعي االســتجابة للرســائل، كالحمالت 
قــد تســتخدم ألغــراض  الحمــالت  اإلعالميــة، وهــذه 
توعويــة مصممة ألغراض محــددة، وأهداف موضوعة 
ــا، يمكن قياســها وتحديد مدى االستجابة لها من  سلفـً
ــا −  خــالل مؤشــرات يمكن رصدهــا، وقد تكون − أيضـً
تضليليــة، وذلــك مــا يعيدنا إلــى نقطة البداية والتســاؤل مــن جديد: ما 
ــن يتحكم فــي اآلخر ..  الهــدف مــن الحمالت اإلعالميــة والتضليل، ومـَ

التقنية أم اإلنســان؟. 
هنــا يتفق المتخصصون في مجــال اإلعالم واالتصال الجماهيري على 
أنــه ال توجد نظريــة واحدة يمكن االتفاق عليها حول كيفية عمل وســائل 
اإلعــالم وعــن تأثرهــا وتأثيراتهــا فــي الفــرد والمجتمــع؛ وأن النظريــات 

العنزي

مكاوي
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ملف خاص

لتصــورات  خاللهــا  مــن  نصــل  أن  يمكــن  االجتماعيــة 
مختلفــة عن العمليــة اإلعالمية وعن آثارهــا االجتماعية. 
فمؤسســات اإلعــالم وإن كانــت تتولــى مهــام اإلنتــاج 
ــا −  ــسهم − أيضـً ـُ المســتمر كعمــل أساســي، فهــي ت
فــي تكويــن المخــزون المعرفــي لألفــراد، والمؤسســة 
اإلعالميــة التــي تقــوم بوظيفــة نقــل المعرفــة ويصــل 
إثــر  علــى  يتكــون  ويســر،  ســهولة  بــكل  الفــرد  إليهــا 
وظيفتهــا عالقــة افتراضيــة ما بين مرســل ومســتقبل، 
ــفترض أن تكــون هــذه العالقــة توازنيــة، إال أن هــذه  ـُ وي
العالقــة ونظًرا النتشــار وســائل اإلعالم، من شــأنها أن 
تــؤدي دوًرا كبيًرا في الخبرات والتصــور واإلدراك، وكّل 

ذلــك يأتــي بشــكل تدريجــي وغير محســوس. 
ووســائل اإلعالم التي تقوم بدور الوسيط في مجاالت 
عــّدة، هــي وســيط بيننــا وبيــن كثير مــن المؤسســات 
التــي نتعامــل معهــا، إذ تمثل قنــوات اتصال بيــن أفراد 
المجتمــع؛ عن طريقها نشــّكل تصوراتنا عــن الجماعات 
خاللهــا  ومــن  المختلفــة؛  واألحــداث  والمؤسســات 
تصــورات اآلخريــن لنــا تتأثر، والوســاطة هنــا نعني بها 
تمثيــل أطــراف مختلفــة، والتحكــم فــي طــرف علــى 
ــن  حســاب آخــر؛ فهــي إًذا مــرآة عاكســة للمجتمع ولـمـَ
للعــرض  وســيلة  كذلــك  وهــي  أيًضــا،  فيهــا  يتحكــم 

وســتار لمــن يمــارس مــن خاللهــا الدعاية. 
لــذا، يشــير الدكتــور حمــود القشــعان، عميــد كليــة العلــوم االجتماعية 
ــما زاد اإلســراف في اســتخدام شــبكة  ـّ فــي جامعة الكويت، إلى أنه كل
ــما قلــت اللمســة اإلنســانية والتواصــل الحضــاري بيــن  ـّ اإلنترنــت كل
المســتخدمين، ويشــدد الدكتــور القشــعان علــى أهمية اتباع أســلوب 
كّل  تــذوب  »بالشــفافية  اإلعالمــي:  التضليــل  لمواجهــة  الشــفافية 

ــا أن نرفع شــعار الشــفافية  الشــبهات، لذا علينا جميعـً
والموضوعيــة، ومحاربــة الفكــر بالفكــر«. 

أساليب جديدة للتضليل اإلعالمي
االتصــال  أســاليب  التضليــل  ماكينــات  تســتخدم 
السياســي  الســلوك  فــي  للتأثيــر  الالزمــة  واإلعــالم 
يمكــن  األمــر  وهــذا  األخــرى،  الــدول  فــي  للجماهيــر 
قياســه على النشــاطات الدعائيــة واإلعالميــة على حٍد 
ســواء، وهــذا ما يعــرف بالدعايــة السياســية التي تدل 
التــي تســتهدف  والمقصــودة  الواعيــة  الجهــود  علــى 
نشــر األفــكار واآلراء والمعتقــدات إلــى جانــب األخبــار 
المضللــة، والهــدف بالتأكيــد التأثيــر فــي الــرأي العام 

للجماهيــر.    االجتماعــي  والســلوك 
كاتــب  الضيــط، وهــو  نايــف  األســتاذ  يشــير  ولذلــك 
صحفــي وأكاديمــي متخصــص فــي مجــال االتصــال 
نعــوم  األمريكــي  »المفكــر  أن  إلــى  اإلســتراتيجي 
تشومســكي هــو أبــرز من تحــدث عــن إســتراتيجيات 
التــي تمارســها وســائل اإلعــالم، فهــو حــدد  الخــداع 
اإلعــالم  وســائل  بعــض  تمارســها  أســاليب  عشــرة 
وتشــتيت  اإللهــاء،  كسياســة  الجمهــور  لتضليــل 
الجمهــور وتجهيلــه، وصناعــة الخــوف الخارجــي لتركه 
فــي حالــة مــن الترقــب المســتمر، وافتعال المشــكالت ومن ثــم إيجاد 

لهــا«.  الحلــول 
ويضيــف الضيط في مقالته التي نشــرها في صحيفــة »مكة« بالقول: 
»التجاهــل نوع آخر من التضليل، حيث تعمد وســائل اإلعالم المضللة 
إلــى تجاهــل أخبــار مهمــة، بينما تركــز على أحــداث أخرى ليســت ذات 
أهميــة بهــدف توجيــه الــرأي العــام، مثــل الســكوت عــن المشــكالت 

القشعان

الضيط
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هامشــية،  لموضوعــات  والتطــرق  األساســية  والقضايــا  االجتماعيــة 
وصنــع المصطلحــات اإلعالميــة ونشــرها فــي التقارير واألخبــار بهدف 
تشــويه اآلخــر، وبمــا يتوافــق مــع توجــه الوســيلة اإلعالميــة والقائمين 
عليهــا، كمــا تمــارس دس الســم في العســل بنشــر األخبــار والتقارير، 
حيــث تنشــر المعلومات واألخبــار لتشــويه الحقائق وقولبتهــا، وتتعمد 
االعتمــاد على مصادر مجهولة والتظاهر بأنهــا حقائق ومصادر موثوقة 
أو مطلعــة إلثبــات رأي معيــن وتجاهل الــرأي اآلخر والمصــادر األخرى.
ويــرى نايــف الضيــط أن تطــور تقنيــات اإلعــالم أدى إلــى بروز أشــكال 
جديــدة مــن التضليــل والخــداع اإلعالمــي، مثــل: نشــر األخبــار الكاذبــة 
أخطــر  مــن  بــأن  اإلنترنــت، منوًهــا  الرقميــة ومواقــع  المنصــات  فــي 
أنــواع التضليــل فــي وقتنــا الحالــي، ما يســمى بتقنيــة الخــداع العميق 
)Deepfake( وهــي اســتخدام تقنية الــذكاء االصطناعــي وخوارزميات 
تعلــم اآللــة والشــبكات العصبيــة، مشــيًرا إلــى أن هــذه التقنيــة وهــذا 
االســتخدام دعا وكالــة البحوث الدفاعيــة المتقدمــة )DOPRA( التابعة 
لــوزارة الدفــاع األمريكيــة إلــى تطويــر منصــة تكشــف التالعــب لتعّرف 

الصــور والفيديــو المشــكوك فيهــا«. 
هــذه المســألة تعــدُّ تهديــًدا خطيــًرا لألفــراد واألمــن، فهــل يقــع اللوم 
علــى عاتــق برمجيــات اإلنترنــت فــي التضليــل اإلعالمــي؟، أم أنــه يقع 
ــط الضوء على  ـّ ــن يدير هــذه البرمجيــات؟ فاليــوم »ُيسل علــى عاتق مـَ
ــستخدمة فــي محــركات البحــث ومواقــع وشــبكات  الخوارزميــات الـمـُ
ــّتهمة فــي أكثر األحيــان بإبــراز المعلومات  التواصــل االجتماعــي، والـمـُ
ــلّفقة أو الخادعة بغض النظر عن عواقب ذلك«، وذلك بحســب ما  الـمـُ
نشــره »جرنكــس تيمــاز« في وكالة »فرانــس برس«، والذي يشــير إلى 
أن »البرمجيــات تقوم باتخاذ قرارات من تلقاء نفســها، وتقوم بترتيب 
النتائــج علــى محــركات البحــث، وتديــر تغذيــة األخبــار فــي الشــبكات 
االجتماعيــة، وتوصي بمتابعــة مواد بعينها، وهكذا تــوكل مهام معقدة 
ــا إلى هــذه األنظمة التــي تعمل بصورة مســتقلة على  ـً وحساســة أحيان
نحــو متزايــد، وتتصــرف بمــا يشــبه )صناديــق ســوداء( تطــور ذكاءهــا 
االصطناعــي مــن خــالل البيانــات التــي نغذيهــا بهــا، والهــدف الرئيــس 
ــن يقومــون بتوظيف هــذه الخوارزميات في الشــبكات االجتماعية،  لـمـَ
هــو تعميــم المحتــوى األكثــر شــعبية مــن دون الحكــم علــى صحتــه، 

ولهــذا الســبب تتســبب في تضخيــم تأثيــر األخبــار الملفقة".
وتقنيــات اإلعــالم المتطــورة، إذا كانــت تمثل تهديــًدا خطيــًرا للجماهير 
التي ال تدرك خطورة تعاطيها وتفاعلها مع المعلومات المضللة، فذاك 
ــن يستخدم كّل أدوات التضليل حتى  نتاج طبيعي، بخاصًة وأن هناك مـَ
يصــل إلــى مرحلــة ال تتمكــن فيهــا الجماهيــر مــن التفكير في األســباب 
التــي دفعتهــا لتبني آراء ومعتقدات معينــة أو حتى البحث عن منطقيتها، 
فــإذا كانــت مثالية اإلعالم تشــير إلى أن الوســائل تســتخدم بهدف نقل 
الحقائق والمعلومات للجماهير، فالدعاية شــأنها شأن التضليل تهدف 
إلــى غايــات محددة، أبرزها يتمثل في قيــادة الجماهير ودفعهم لالعتقاد 
ــن يســتخدم  بفكــرة معينــة أو مذهب سياســي معين، ولذلك نجد أن مـَ
ــا، فهو يستخدم بعض  الدعاية للوصول إلى أهدافه المرســومة مسبقـً
الحقائــق وينطلــق منها إلى تفســير ما يريــده للوصول إلــى نقطة التأثير 
االنفعالــي فــي الجماهيــر, فأســاليبهم هي االســتهواء واإلغــراء بصرف 

النظــر عن منطقية الموضوعــات المطروحة.  
إًذا، فــكّل مــا نــراه اليوم مــن تضليل وخــداع إعالمي، ما هــي إال حروب 
نفســية ُتمــارس فــي بيئــة اإلعــالم الجديــد، وهــي شــكل مــن أشــكال 
الــروح المعنويــة مــن دون قتــال فعلــي  إلــى تثبيــط  الدعايــة الهادفــة 

بالتحــام الســالح للقضــاء علــى روح المقاومــة واإلقنــاع بالهزيمــة. 
لــذا، تواجه وســائل وشــبكات اإلعــالم االجتماعية اتهامــات من جهات 
ــن يديرهــا؟ وماذا يقولــون فيها؟  عــّدة، واألهــّم هنا هو أن نتســاءل: مـَ
ــن يوجهــون رســالتهم؟ وبــأي قصد؟ وعلــى الرغم مــن أن بعض  ولـمـَ

ــت قوانينها لمحاربة األخبار الكاذبــة والمضللة، إال أن »عليها  َـّ الدول سن
أن تنشــئ أجهــزة قويــة للعالقــات العامــة الرســمية، إذا مــا أرادت أن 

تقضــي على األخبــار المضللــة والكاذبة والشــائعات«. 
ويرى األســتاذ الدكتور حســن عماد مكاوي في سلسلة مقاالته العلمية 
حــول: مفهــوم الشــائعات:«إن تــداول المعلومــات على نطاق واســع 
ضــرورة، ويمكــن تنظيــم ذلــك وفــق الضوابــط والقوانيــن، مــا يكفــل 
حــّق المعرفــة الذي يســاعد على اتخــاذ القــرارات، وأن عــرض الحقائق 
بوضــوح وتجــرد، وتحقيق العدالة والمســاواة، وعدم التمييــز والمحاباة 
والمحســوبية، من شــأنه أن يكفل اكتســاب ثقة الجمهــور، والذي بات 
بحاجــة إلــى التوعية أكثر بمخاطر الجيل الرابع مــن الحروب، بخاصة وأن 
الجيــل الرابع من الحروب يســتخدم وســائل اإلعالم ومواقــع التواصل 
االجتماعــي الهادفــة إلــى هــدم الدولــة وإفشــالها وتفتيها مــن الداخل، 
إمــا مــن خــالل زرع عــدد من العمــالء تكــون مهمتهــم افتعــال األزمات، 
وزعزعــة االســتقرار، وإثــارة المواطنيــن للخروج ضــد األنظمــة الحاكمة 
وإســقاطها، والعمــل على هدم الثقــة في المؤسســات األمنية للدولة 

بدعــوى تجاوزاتها فــي مجال حقوق اإلنســان«. 
إًذا، شــخصيات وأســاليب المضلليــن فــي كّل لحظة تتجــدد؛ والمهم 
يكمــن فــي مســألة اإلدراك بــأن وســائل االتصــال الجماهيــري، تلــك 
القــادرة علــى نقــل رســالة إلــى جمهــور واســع ومتنــوع وفــي آن واحد، 
ــن يديرهــا أن ينقــل إلينــا مــا يريــد فــي مضاميــن متنوعــة؛  يســتطيع مـَ
ــا والبعــض اآلخر يراها ســلطة فهي   فــإذا كان البعــض يعتبرهــا سالحـً
− أيًضــا − مــرآة وأداة للســلم، فكيــف يمكــن لنــا أن نوظــف الرســائل 
اإلعــالم  نظريــات  مــن  مســتفيدين  بفاعليــة  واالتصاليــة  اإلعالميــة 
واالتصــال فــي الجانب الحســن ال الســيء كمــا فعل من اتخــذ »غوبلز« 
ــا وأســطورة يحتذى بها من أجل الكذب، ونشــر الكذب، ومن  ًـّ ــا روحي ًـّ أب

ثــّم تصديــق الكذب.
ومــا بين فتــرة وزيــر الدعاية النــازي »غوبلز« فــي الثالثينيات مــن القرن 
الماضــي وبيــن حــرب الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترمــب« مــع وســائل 
إعالميــة محددة في بــالده، نتيجة مواقف سياســية وحزبيــة، زادت وتيرة 
مصطلحــات، مثــل: »األخبــار الكاذبــة« و«الوســيلة اإلعالميــة الكاذبــة« 
وأصبــح الجميــع يطلقــون مجــاًزا عبــارة )Fake News( للداللــة واتخــاذ 
ــا، حتــى لو تعّدى  موقــف محــدد، وهو مــا برز مع الرئيس ترمب خصوصـً
ذلك العرف والنســق اإلعالمي األمريكي المعتــاد، والذي ربما يراه كثيرون 
قــدوة فــي الشــفافية واالســتقاللية، لكــن األحــداث والمواقــف أظهــرت 
العديــد مــن التناقضــات التي أســهمت وســائل التواصــل االجتماعي في 
تأجيجهــا وانتشــارها بشــكل واســع وعلــى نطــاق عالمــي غير مســبوق، 

وبالتالــي تبديــل كثيــر مــن القناعات وكشــف كثير مــن األقنعة. 
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فــي أوقــات األزمــات والحــروب كثيــًرا مــا تلتصق تهمــة الكــذب باإلعــالم، وقد بــدأ ذلك منــذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، وهــذا مــا جعل الخبــراء يبحثون عــن دور اإلعالم في األزمــات، ألن دوره فــي األوقات 
العاديــة يقتصــر على مهمات واضحــة ومحددة، منها: التثقيــف والتوعية والتوجيــه، لكن مجرد حدوث 
أزمــة، فــإن اإلعالم يقع فــي المحظور ما بين التزامــه بالمعايير األخالقية والمهنيــة التي تتطلب حرفية 
مــن وســائل اإلعالم والقائمين عليهــا، وما بين تنفيذ األجنــدات واألولويات لمالكي وســائله والقائمين 

االتصال. على 
ولرئيــس الحكومــة البريطانيــة »ونســتون تشريشــل« مقولــة مبهــرة، وهــي: »إن الحقيقــة في وقت 

ا لدرجــة أن يتطلــب حمايتها بحرس شــخصي مــن األكاذيب«. الحــرب ثمينــة جــدًّ
ــن يملكها، ويعتقد مــا يجب أن يّوجــه إلى الناس علــى أنه حقيقة،  لكــن الحقيقــة لديهــا مقاييــس عند مـَ
وبالتالــي هــو يعمــل على بتــر أجزاء مــن الحقيقــة إليصالها إلى النــاس كما يريــد، ومتى ما ُبتــر جزء من 

الحقيقــة فهذا يؤثر فــي مصداقية القائــم باالتصال. 
وأهــم أدوات الحــروب اإلعالمية، هي »األخبار الزائفة«، حيث إن اســتخدام األخبــار الكاذبة بنّية معينة 
مــن أجــل تحقيق هــدف محدد قديــم العهد فــي االجتماع السياســي للبشــرية، ومن المهــم التوقف 
ــة والغايــة خلف األخبار الكاذبــة، ذلك أنه في بعض الحــاالت ما يبدو أخبار كاذبــة قد يكون في  ـّ عنــد الني
الواقــع »ســخرية إخباريــة«، وهــذا النــوع من الســخرية يلجأ إلــى المبالغة وُيدخــل عناصر غيــر واقعية، 

وهدفه التســلية أو إيصال رســالة مــا، وليس الخداع.
وهناك المضمون التدجيلي، ويعني اختالق مصادر كاذبة أو انتحال صفة مصادر حقيقية.

ومــن أنمــاط األخبــار الزائفة تلك التي تتعمــد الربط الخاطئ بيــن مضمونها والعنوان الــذي يتصدرها، 
فال تكــون هناك عالقــة بينهما أبًدا. 

وتنشــر المعلومــات المضللــة الخادعــة مــن خــالل الصحافــة الورقيــة التقليديــة ووســائل اإلعــالم 
اإلخباريــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، بقصــد التضليــل وإلحــاق الضــرر بجهــة مــا أو شــخص مــا 

وتحقيــق مكاســب معينــة.
وإلبعــاد الشــك عــن األخبــار الكاذبة يلجــأ صانعوها إلــى ظاهرة »غســل األخبــار« وهي ظاهرة تشــبه 
ظاهــرة »غســل األموال« التــي تكون قائمة علــى أموال غير مشــروعة المصدر ومحرمــة، مثل: أموال 
الســرقة والمخــدرات والفديــة، التــي يتــم تدويرها من خالل االســتثمار في مشــاريع تجاريــة وعقارات 

كــي تودع بعــد ذلك في المصــارف بصورة مشــروعة.
مــن هنــا فــإن ظاهــرة »غســل األخبار« تقــوم أواًل علــى صناعــة أخبــار زائفة يتم نشــرها في وســائل 
إعالميــة محــدودة االنتشــار وتدويرهــا بينهــا، إلــى أن تتلقفهــا الوســائل اإلعالميــة الرســمية من خالل 

عمليــة إعادة النشــر والنقــل فتصبــح معتمدة.
ويلجــا صانعــو األخبــار الكاذبــة إلــى هــذا األســلوب إلبعــاد الشــبهة عن المســائلة فــي حالــة التحقيق 

معهــم عــن مــدى صحــة المعلومــات والمصادر.
وعمليــة »غســل األخبــار« تســتدعي تكوين خاليا عمــل كبيرة يعهــد إليها بتدويــر األخبــار الزائفة، وهذه 
الخاليــا تتكون من عدة أشــخاص يمتلكون حســابات وهمية على مواقع التواصــل االجتماعي، غايتهم 

تضليل الــرأي العام.
وهــذا مــا يفســر مالحظــة القــارئ ألخبــار تذاع وتنشــر علــى الوســائل اإلعالميــة الرســمية تبــدأ بعبارة 

»تــداول ناشــطون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر ...«.
وممــا يفاقــم مــن ظاهرة األخبــار الزائفــة االعتماد على شــهود عيان وهمييــن، يبنى عليهم جــّل الخبر 

إن لــم يكــن كلــه، على الرغــم من أن الشــهود يجب أن يكونــوا جزًءا مــن الخبر فقط. 
ولهــذا نجــد اإلعالميين يعارضــون االعتماد المكثف على الشــهود، مشــددين على ضــرورة الفصل بين 
المراســلين والمندوبيــن الصحفيين، وبين الشــهود، ألنهــم يختلفون على مســتوى المهنية والحرفية 

فــي نقل الحدث وســرد تفاصيله مــن موقعه.  
وشــيء آخــر ال يقــل أهمية فــي موضوع األخبــار الزائفــة، هي تلــك المصادر التــي يطلق عليهــا مجاًزا 
»مصــادر الشــبح«، إذ يشــمل هــذا المفهوم كل خبر خال من اســم مصــدر صريح  ســواًء كان فرًدا أو 
مؤسســة، ونقــل أية معلومة مــن دون إرجاعها إلى مصدر صريح االســم، وتندرج تحت ذلك إشــارات 
مــن قبيــل »مصــدر موثــوق« أو عبــارات تقوم علــى البنــاء المجهــول للفعل، مثــل: »ُعِلــم أن«؛ لكن 
المصــادر المجهولــة كثيــًرا ما تكــون المفتاح الوحيد للكشــف عن قصــة كبيرة يقف خلفها الفســاد، ال 

ــا. ًـّ ــا وأخالقي ًـّ يفطن إليها ســوى الصحفيين األكفاء  مهني
وإزاء تلــك الظواهــر الدخيلــة علــى اإلعــالم الحــر النزيه ال بد مــن تكثيــف الوعي اإلعالمي، واســتخدام 
ــسن االختيــار للمضاميــن اإلعالميــة والتفاعل  مهــارة التفكيــر الناقــد، وتدريــب المتلقــي على مهارة حـُ
والمشــاركة فــي صياغــة المحتويــات اإلعالميــة الهادفــة بمــا هــو متــاح أمامــه اليــوم مــن وســائل 

تكنولوجيــة واســعة االنتشــار والتأثيــر. 

رأي

د. وجدان فهد 
باحثة إعالمية − مملكة البحرين

مصداقية اإلعالم
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الصورة الكاريكاتيرية وداللة النقد 
اإلعالمي

|| أ. د. فايزة يخلف

كلية علوم اإلعالم واالتصال − جامعة الجزائر

مقدمة
تمتــد الصــورة الكاريكاتيريــة بظاللهــا األدبيــة االســتعارية إلــى عصــر الدولة األمويــة، حيث انتعش شــعر النقائــض، وحيث أبدع 
ــا مــن خالل قصائد الهجــاء، ومن خالل تنافــس فطاحل الشــعراء آنذاك على  ــا رائعـً ًـّ العــرب فــي مجال الســخرية نظًما كاريكاتيري

ــز الحيــاة العامة في تلــك الحقبة. ـّ ــعد السياســي واالجتماعــي والعقلي الذي كان يمي ـُ تقديــم لوحــات فنية مجســمة للب

ويعــزي المؤرخون فكرة ارتبــاط الصورة 
عنــد  الهجــاء  فــن  بنهضــة  الكاريكاتيريــة 
شــعراء النقائــض إلى طابــع الســخرية والنقد 
اللــذان كانــا يمثــالن الســمة البــارزة بالنســبة 
للفنانين، وعلى ذلك كان توجه شــعراء الهجاء 
آنــذاك يضاهي فــي مكانته منزلــة الصحفيين 
فــي عصرنــا بما تميــز به من إســهام في إذكاء 

العقــل العربــي في عصــر الدولــة األموية.

وإذا ما اســتثنينا بعض اإلشــارات التي ذكرتها 
المراجــع التاريخيــة التــي تناولت نشــأة وتاريخ 
الكاريكاتيــر فــي العالم العربي، والتي أشــارت 
إلى وجــود بعض النحــوت اآلشــورية القديمة 
فــإن  والنقــد،  الســخرية  طابــع  حملــت  التــي 
المهتميــن لــم يالحظــوا مــا يــدل علــى وجود 
فــي  اإلعالمــي  بالمعنــى  كاريكاتيريــة  صــورة 
الصحافــة العربيــة، وهــو يثبــت الطــرح الــذي 

يؤكــد أن هــذا الفــن لــم يبلــغ نضوجــه الفنــي 
واالجتماعي إال في أحضــان الصحافة الغربية.

وُيعـــدُّ الفنــان والصحفــي الفرنســي »شــارل 
صاحــب  1862م(   −  1806( فيليبــون« 
الفضــل الحقيقــي في إحــداث ثورة فــي تاريخ 
1830م،  عــام  الكاريكاتيــر، فقــد أصــدر  فــن 
أســماها  مصــورة  هزليــة  صحيفــة  أول 
الخطــوة  تلــك  كانــت  وقــد  »الكاريكاتيــر«، 

و

دراسة
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دراسة

اإلعالميــة فاتحــة لميــالد العديد مــن الصحف 
الفرنســية التي عنيــت بالرســوم الكاريكاتيرية 
 La vie( »علــى غــرار مجلــة »ال فــي براســين
 ،)Le rire( ريــر«  »ال  ومجلــة   ،)parisienne
 Le( »باإلضافــة إلــى جريــدة »ال جرانــد انشــن
canard enchainé(، التــي أصبحــت فيما بعد 
موضــع تقليــد العديــد مــن الصحــف العربيــة 

الســاخرة)1(.
الصحفيــة  التجــارب  هــذه  خطــى  وعلــى 
التــي  األمريكيــة  الصحــف  مــن  العديــد  ســار 
اهتمــت بالصــورة الكاريكاتيريــة، فخصصــت 
لهــا مســاحات جيــدة، مثــل: جريــدة »نيــوز« 
)News(، التــي صــدرت فــي مدينــة ميامــي، 
حققــت  التــي  الصحــف  مــن  واحــدة  وكانــت 
رســومها  خــالل  مــن  ــا  واسعـً انتشــاًرا 

الهادفــة. الكاريكاتيريــة 
ومثلمــا كانــت للصــورة الكاريكاتيريــة مكانــة 
متميــزة فــي الصحافــة األمريكيــة، فــإن هــذا 
الحضــور لــم يكــن أقــل حــدة فــي الصحافــة 
»بونــش«  مجلــة  كانــت  حيــث  اإلنجليزيــة، 
)Punch( أول وأشــهر مجلــة هزليــة إنجليزيــة 
التحريريــة  للسياســة  بأفكارهــا  أسســت 

للمجلــة)2(. االفتتاحــي  والخــط 
ولعــل هذا ما جعــل دور الصــورة الكاريكاتيرية 
ــا، ويرتقي حســب البعض ألن  ًـّ يتعاظم إعالمي
ا مستقاًل من صحافة الرأي  ًـّ ــا صحفي يكون نوعـً
التــي تجمع بيــن مضمون المقــال وخصائص 
الصــورة)3(، وهــذا مــا يعنــي بأســلوب آخــر أن 
الصــورة الكاريكاتيريــة لــم تعّدْ مجرد وســيلة 
ــا يوظف للتعبير عن  ًـّ ــا اتصالي ـً إعالمية أو خطاب
الحقائــق ونقــل نبــض الشــارع ورؤى وأحــالم 
وآمال المواطن فحســب، بــل أضحت ضرورة 
ومكانتهــا  ثقلهــا  فــي  تــوازي  إعالميــة  فنيــة 

هــذه  تعــود  مــا  فإلــى  االفتتاحــي)4(،  المقــال 
مــن  الضــرب  هــذا  تمّيــز  التــي  الخصوصيــة 
الخطاب البصــري؟ وما عالقــة ذلك بمفهوم 

اإلعالمي؟ النقــد 
ــة:  ــري ــي ــكــات ــكــاري ال ــورة  ــصــ ــ -ال  1

مضمون اتصالي تقويمي
الصــورة الكاريكاتيريــة، هــي خطــاب تعبيــري 
ينطــوي فــي أبعــاده التشــكيلية علــى مســار 
فني يســتبطن دالالت ومعانــي ضمنية تقوم 
علــى تقديم فكــرة أو إيصال معلومــة أو تبليغ 
واقــع كمــا هــو والســخرية منــه لتشــكيل رأي 

معــارض له)5(.
على هــذا النحــو تنفــرد الصــورة الكاريكاتورية 
بخصوصيتهــا الفنية المرحــة وطابعها الداللي 
إبــراز  فــي  المبالغــة  يعتمــد  الــذي  الجــدي 
خصوصيــات أشــخاص أو أشــياء أو مفارقات 
وصواًل إلى أداء ســاخر لألشــخاص أو لألوضاع 
ــا  ًـّ السياســية أو االجتماعيــة، وهــو مــا يتم فني
عــن طريــق المزاوجــة بين الحــدود التشــكيلية 
االســتعارة  مســتويات  أرقــى  لبلــوغ  والرمــز 

الفنيــة)6(.
اإلنتــاج  ذلــك  الرمزيــة،  بالمدلــوالت  ويــراد 
التصويــري الــذي يعيــد صياغــة الواقــع الــذي 
بأســلوب  الظواهــر  أو  الشــخصيات  يمّيــز 
الصفــة  وهــي  الفنــي،  القيــاس  أو  المماثلــة 
التشــكيلية التــي تغيــب فــي حالــة المدلوالت 
علــى  الرســام  يعكــف  حيــث  الرمزيــة،  غيــر 
التالعــب بعناصر الصورة، من خــالل التحريف 
بأســلوب  وتقديمهــا  الفنيــة  تفاصيلهــا  فــي 
المرجعيــة  أصولهــا  إلــى  يحيلهــا  بالغــي 
فعلًيــا  الصــورة  يجعــل  مــا  وهــو  الحقيقيــة، 

اإلعالمــي)7(. للتأويــل  قابــاًل  ــا  موضوعـً
الفنــي  البنــاء  مقتضيــات  عــن  الحديــث  إن 

يعنــي  الكاريكاتيريــة،  للصــورة  والتشــكيلي 
التــي  الدالليــة  المســتلزمات  علــى  التأكيــد 
شــروط  البصــري  الخطــاب  لهــذا  تحقــق 
والواقعيــة،  الرمزيــة  بيــن  البالغــي  التوظيــف 
وهــي الثنائيــة الكفيلــة بإعطــاء االنطبــاع عــن 

الكاريكاتيــر)8(. مشــهدية  مصداقيــة 
وعلــى الرغــم مــن أن البعــض يــرى أن قــوة 
فيمــا  تكمــن  إنمــا  الكاريكاتيريــة  الصــورة 
تتضمنــه مــن رســومات وخطوط تشــكيلية، 
فــإن هناك من نقــاد ورواد الســيمياء التأويلية 
ــن يركــز على  »اســم لمــا هو غيــر حقيقي« مـَ
الكالميــة فــي توضيــح وتوجيــه  الرســالة  دور 
التأويــل إلــى مــا يتوخــاه الرســام مــن معاني.

التوضيحــي  الــكالم  أهميــة  بــرزت  هنــا  مــن 
والــذي  الكاريكاتيريــة،  للصــورة  الموافــق 
ــا تتــراوح بيــن العنــوان الرئيســي،  اتخــذ صيغـً
والتعليــق والنكتــة الحواريــة أو تصريــح ينطق 

الكاريكاتيــر. أشــخاص  أحــد  بــه 
والحقيقــة أن الرســالة الكالميــة تســاعد فــي 
توضيــح الفكرة التي يعبر عنها الفنان بريشــته، 
ولكــن هــذا ال يمنع مــن أن الرســم الخالي من 
التعليــق هــو أفضل من الرســم الــذي يحتاج 
إلــى كلمــات تشــرحه ألنــه يكــون أكثــر رمزيــة 
الــذي  هــو  المجهــود  وهــذا  داللــة،  وأقــوى 
تنحصــر فيــه لــذة التطلــع وحــب االســتطالع 

علــى مــا يضمره مــن أفــكار)9(.
لهــذه االعتبارات أصبحت الصــور الكاريكاتيرية 
متزايــًدا  اهتماًمــا  توجــه  اليــوم  تنشــر  التــي 
للصــورة  والبالغــي  الفكــري  للمضمــون 
اختبــار  أجــل  مــن  للقــارئ،  المجــال  وتفتــح 
قدرتــه التأويليــة إزاء عبــارة »بــدون تعليــق«، 
أحــد  »شــتاينبرغ«  الرومانــي  الرســام  وُيعــّد 
أبــرز الكاريكاتيرييــن الذيــن حــرروا الصــورة من 

اللغويــة)10(. الصياغــة  وتبعيــة  هيمنــة 
الصــورة  أشــكال  تبايــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اللغــوي  البنــاء  حيــث  مــن  الكاريكاتيريــة 
الرمــزي  ــعد  ـُ الب حيــث  مــن  أو  والتشــكيلي 
التعبيــري، فهي تتالقــى جميعها فــي أبعادها 
يســتهدف  حيــث  المقصــودة)11(،  النهائيــة 
فكــرة  عــن  التعبيــر  كاريكاتيــري  خطــاب  كل 
نقدية ســاخرة، وهــو بذلك يــؤدي دور المقال 

كاريكاتير من القرن الرابع عشر عن الملك الفرنسي فيليب الرابع

يبلغ  ــم  لـ ــر  ــي ــات ــك ــاري ــك ال
ــي  ــ ــن ــ ــف ــ نـــــضـــــوجـــــه ال
في  إال  ــي  ــاع ــم ــت واالج
ــة  ــافـ ــحـ ــصـ أحـــــضـــــان الـ

الغربية.
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الصحفــي مــع تفوقه علــى هذا األخيــر بقدرته 
علــى الوصــول إلــى جميــع القــراء مهمــا كان 
مســتواهم الثقافي أو الفكري، ومهما تباينت 
اتجاهاتهــم السياســية وميولهــم العقائدية، 
وربمــا هــذا ما يبــرر الكفاءة االتصاليــة للصورة 
الكاريكاتيريــة وقدرتهــا علــى تقويــم الظواهر 
والوقائــع واألشــخاص بعيًدا عن ثقــل األلفاظ 
وحشــو المعلومــات وكثافة النــص)12(، ولعل 
هــذا مــا يبــرر المكانــة الخاصــة التــي تحتلهــا 
القــراء،  نفــوس  فــي  الكاريكاتيريــة  الصــورة 
حيــث أصبــح القــارئ اليــوم أليــة صحيفة في 
العالــم يتــوق للبحــث عــن صفحــة الكاريكاتير 
الرئيســية)13(؛  العناويــن  قــراءة  بعــد  مباشــرة 
ألنهــا المدخــل الفنــي المركــز القادر علــى نقد 
الحيــاة االجتماعية والسياســية بنبرة ســاخرة.
ولمــا كانت الصــورة الكاريكاتيرية هي المدخل 
الفني الراصــد لحدود األخطــاء والظواهر التي 
كان  المجتمــع،  داخــل  التقويــم  تســتوجب 
النقــد اإلعالمي هو األســلوب والمقصد الذي 
يتوخــاه كل رســم كاريكاتيــري هــادف. فمــا 

المقصــود هنــا بالنقــد اإلعالمي؟
المفهوم  اإلعــالمــي:  -2النقد 

والوظيفة
إلــى  المفاهيميــة  أبعــاده  فــي  النقــد  يحيــل 
اتجــاه  فــي  تعمــل  التــي  الفلســفة  تلــك 
النقــدي بخصــوص القضايــا  الوعــي  تعميــق 
والوقائــع والظواهــر التــي تســتلزم التقويــم 
أو التغييــر)14(، وهــو فــي مجــال اإلعــالم إجراء 
رقابــي هدفــه تســليط الضوء علــى تصرفات 
المجتمــع علــى اختــالف أنواعهــا ومجاالتهــا، 
وعلــى هــذا النحــو يغــدو النقــد عمــل إيجابــي 
يميز الجيد من الســيئ، ويظهــر مكامن الخلل 
والخطــأ فــي التصرفــات والمواقــف وحــدود 

الظواهــر  تكتنــف  التــي  والعيــوب  النقائــض 
والوقائــع)15(.

أو  القضيــة  اإلعالمــي  النقــد  يضــع  هكــذا 
المشــروع المتعثــر أمام الرأي العــام من أجل 
الحكــم عليــه وتشــكيل موقــف بخصوصــه، 
وهنا يصبــح الناقد العين الفاحصة لســلبيات 
والتعليــق  بالتحليــل  فيتوالهــا  المجتمــع، 
ــا فــي ذلــك بتقديــم  مــن دون أن يكــون ملزمـً

الحلــول.
فــي  اإلعالميــة  مهامــه  النقــد  يــؤدي  ولكــي 
تشــريح األوضــاع والقضايا على أحســن وجه، 
يفتــرض مــن الجمهور المتلقــي أن يكون على 
درجــة كبيــرة من ثقافــة التعامل مــع النقد وأن 
يتقبــل إلزاميــة وجــود هــذا النقــد، مــن أجــل 
تصحيــح العيــوب فــال إبــداع مــن دون نقد وال 

تقويــم مــن دون شــّد)16(.
فالنقد يســاعد في كشــف الحقائق وإظهارها 
للنــاس، ومن هنــا فهو مــرآة المجتمع، ولهذه 
االعتبــارات كانــت الصــورة الكاريكاتيريــة أبــرز 
الوســائل النقديــة في اإلعالم؛ ألنهــا تتجه في 
إطــار خدمــة المصلحــة العامــة وتصــب فــي 
صالــح المجتمع، فهي تســعى لخدمة قضاياه 
ونقــل همومــه وتطلعاتــه، بــل فــي كثيــر من 
عنــه، ومــن  ونيابــة  بلســانه  تتحــدث  األحيــان 

ــا لــه ألنها  هنــا فهــي ال يمكــن أن تكــون خصمـً
الجماهيــري  اإلعالمــي  المضمــون  باختصــار 
الــذي يســلط الضــوء علــى قضايــا العمــوم 

بأســلوب ســاخر نقــدي هادف.
خاتمة:

علــى الرغــم مــن كل مــا كتــب حــول أهميــة 
الصــورة الكاريكاتيريــة وُبعدهــا اإلســتراتيجي 
النــوع  النقــد اإلعالمــي، يظــل هــذا  بنــاء  فــي 
مــن الخطاب البصــري رهين مســاءالت فنية 
ســطحية ومقاربــات إعالمية جانبيــة، والواقع 
إال  يزيــد  ال  الســجاالت  مــن  الضــرب  أن هــذا 
فــي تأكيــد تمّيــز وقــوة الصــورة الكاريكاتيريــة 
التــي تجمع بيــن خصوصيات الفن التشــكيلي 
الحتوائهــا علــى كل عناصــر الرســم مــن خط 
والعتمادهــا  وموضــوع  وفــراغ  وكتــل  ولــون 
علــى تقنيــات الرســم ذاتهــا، وهــي فــي ذات 
الوقــت تصنف كواحدة من الفنــون الصحفية 
ومواصفــات  خصائــص  مــن  بــه  تتميــز  لمــا 
نقديــة جعلــت منها أقــوى وأبســط أداة تعبير 
صحفيــة، فهــي داللًيــا تختصــر فكرة الســهل 
المقــال،  كتابــة  مــن  أصعــب  ألنهــا  الممتنــع 
فــي  تركيــًزا  وأشــد  مرونــة  أكثــر  ــا  ًـّ فني وهــي 
السياســية واالجتماعيــة  التطــورات  مســايرة 

واالقتصاديــة.
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إعــالم الطفــل، هو مــن أنواع اإلعــالم المعاصــر المهمــة، فعالم الطفل قابل للتشــكيل بحســب 
الرغبــات واألهــداف المقصودة، وهو رهان كبير على المســتقبل والحاضر إذ بامتالكه والســيطرة 
علــى وعيــه والتحكــم فــي ميوالته يمكــن امتالك المســتقبل والســيطرة عليــه، فالطفل هــو الغد 
القــادم، ومــا يرســم هذا الغــد هو نوعيــة التربيــة والتلقين لهــذا الطفل فــي الحاضر، وما تتســم 
بــه البرامــج الموجهــة للطفــل هــو محاولــة قضــاء وقــت الفــراغ لــدى األطفــال مــن دون تخطيط 
ودراســة كافيــة لكيفيــة الربط بين قضاء وقــت الفراغ وتحقيق االســتفادة المرجوة، فتشــبع الكثير 
مــن رغباتــه أي أنهــا وســيلة لتزويد الطفــل بالمعلومــات واألفــكار والقيم ليس ذلك فحســب، بل 
ــسهم فــي تشــكيل لون من ألوان الســلوك فتحــدث تجاوب مــع الوعي الحســي والحركي لديه،  ـُ ت
وتحــدث اســتجابات معينــة في إداركه، ُتســهم فيمــا بعد في تشــكيل وعيه وتصوره لألشــياء من 

حولــه؛ ألنــه يختزنها وتصبــح رصيده الثقافــي والوجداني والشــعوري.
ووســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة ســحرها يفــوق أي أداة إعالميــة أخــرى، وبخاصــة فــي 
فنــون العــرض واســتخدام المؤثرات الســينمائية ألنهــا تجمع بين حاســتي الســمع والبصر والتي 
ُتســهم فــي تدعيــم الفكــرة وتثبيتهــا في ذهــن الطفــل، فكلمــا زاد عدد الحــواس التي تســتخدم 
فــي تلقــي فكــرة معينــة أدى ذلــك إلــى دعمهــا وتثبيتها فــي ذهــن الطفل حســب اإلتقــان التقني 
واإلبهــار البصــري الــذي يتحــول مــع الوقت إلــى إبهــار معرفي وثقافــي يجعــل الطفــل يتفاعل مع 
جــل مــا يصاحب المــادة التلفزيونيــة من توجيهات وســلوكات التــي ال يملك فيها رقابــة ذاتية من 
وعيــه وإدراكــه وشــعوره؛ ألنــه في طور تكوين فكــره عن الحياة وعمره ال يســمح له إال حدود يســيرة 
التمييــز بيــن الغثِّ والســمين والجميل والقبيح، فتراه أمــام التلفزيون يتابع األحــداث بكل اهتمام 
وانتبــاه، ويــكاد نفســه ينقطع إذا ما تــأزم الموقف، ثم تنطلــق صيحاته وتتحرك يــداه بعفوية عند 
ــا باللون والشــكل  ــن حولــه، فتنمي الحــّس الجمالي إحساسـً ــا مــا حوله ومـَ ًـّ أي موقــف مثيــر ناسي
واإليقــاع الصوتي الجميل، وتناســق الحركة ومالئمة أجزاء الصــورة بعضها البعض، وتنمي الخيال 
بأنواعــه القصصــي والدرامــي بالخروج عــن الواقع إلى شــخصيات ال تجدها في عالمنــا، وأحداث ال 
ــا ال يحمل قيمة، وال يغرس فضيلة، فهو الذي يعطي  ًـّ ــا سلبي ـً يمكن أن تقع شــرط أال يكون مغرقــ
الطفــل الــرؤى بعيــدة المدى، وهو الــذي يجعله يحلل ما يــدور حوله من أحــداث ومواقف، ويفعل 
عمليــات التفكير العليا لديه، كاالســتدالل والمقارنة واالســتنتاج والتحليــل والتركيب، والذي نفقده 
ــا بســبب التركيــز علــى مهارة واحــدة وهي مهــارة التذكر، وإهمــال الفصحى إهمــااًل كاماًل في  ـً غالب
ــا، أو الرســوم  ًـّ البرامــج المباشــر منهــا وغير المباشــرة ســواء كان في ضعــف إعداد المذيعين لغوي
المتحركــة التــي يتلقهــا الطفــل بالعامية، وهو مــا يصعب عليه اللغــة الفصحى الصافيــة ويحجزه 

ــهمه واســتيعابه لما يقــال ويكتب بها.  عــن التجــاوب الشــعوري معهــا، فضاًل عن إنــه يقلل من فـَ
إن البرامــج الموجهــة لألطفــال يجــب أن يخطــط لها، وأن تكــون هادفــة، وإجراء تنســيق بين كافة 
األجهــزة والمؤسســات المســؤولة عــن رعايــة الطفل، مثــل: »األســرة والمدرســة والقائمين على 
إعــداد البرامــج التلفزيونية«، حيث إن هناك نــدرة في المادة الكرتونية الهادفة المناســبة لألطفال، 
والقلــة العدديــة فــي عــدد ســاعات البــّث، والتــي تعتمــد علــى النمطيــة وقلــة التشــويق والتوجيه 
المباشــر فــي أغلــب األحيان، أضف إلى ذلــك البرامج المســتوردة وما تحتويه من مشــاهد ال تليق 
بالطفــل وتؤثــر فــي ســلوكه وأخالقــه، واحتوائهــا علــى مشــاهد وإيحــاءات جنســية، وانحرافــات 
عقائديــة، ومشــاهد العنــف والتــي بدورها تثيــر العنف في ســلوك بعض األطفال، حيــث إن تكرار 
أعمــال العنــف الجســمانية واألدوار التي تتصــل بالجريمة تؤدي إلــى تبلد اإلحســاس بالخطر وإلى 
قبــول العنف كوســيلة اســتجابة تلقائية، مــا يؤدي ذلك إلى اكتســاب األطفال ســلوكات عدوانية 
مخيفــة وإلى انحــراف األطفال، فبرامج الرســوم المتحركــة ال يتّم عرضها بمجرد وصفها رســوًما 
ملونــة، بــل بمــا تحويــه مــن قيــم ومفاهيــم وأدوات دراميــة اختزنتهــا المسلســالت الكرتونيــة 
ــا في ذهــن الطفل هــو التعليم عبر  ــا واألكثر رسوخـً ويتقبلهــا الطفــل كمــا هــي، فاألقــوى تعليمـً

الترفيــه، فهــو يعيــش لحظــات ممتعة بالنســبة له أمام شاشــة صغيــرة أجادت وتفننــت بذلك. 

رأي

إيناس عبد الله النقروز
باحثة إعالمية − األردن

دور وسائل اإلعالم في تنشئة الطفل
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بعد التقنية الجديدة التي أطلقتها وكالة أنباء صينية

كيف يؤثر المذيع »الروبوت« في 
مستقبل زمالئه البشر؟!

|| إذاعة وتلفزيون الخليج − خاص

تطــورت تقنيــات وآليــات النشــرات اإلخباريــة، وغيرها من أنواع المحتوى اإلعالمي المرئي بشــكل متســارع هدفــه تقديم مادة 
إعالميــة مهنيــة تواكــب مســتجدات اإلعــالم التقنّيــة، والتي طالما شــغلت أذهــان القائمين عليها أبعــاد متفاوتــة، منها: جودة 
الخبــر − مثــاًل، وأهميته وتسلســل الطــرح، وقبل ذلك وبعده المذيــع التلفزيوني المحترف الذي يقدم النشــرة اإلخبارية بمهارة.

تحقيق
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تحقيق

وحــول المذيع التلفزيوني، جاءت آخر مفاجآت 
التطــور التقنــي اإلعالمي بعد ما نشــرت وكالة 
لمذيــع  فيديــو  »شــينخوا«  الصينيــة  األنبــاء 
»روبــوت« يلقــي نشــرة إخبارية غيــر تقليدية، 
في خطــوة اعتبر البعض أن من شــأنها تهديد 
مســتقبل المذيعيــن حول العالــم، حيث ظهر 
فــي الفيديــو مــا قالــت الوكالــة إنــه أول مذيــع 
ذكاء اصطناعــي، تــمَّ تصميم وجهه من خالل 
الشــبكة  مذيعــي  مــن  عــدد  صــور  اســتلهام 
الصينيــة، والــذي تزامــن إطالقــه مــع افتتــاح 
المنتــدى العالمــي لإلنترنت بمدينــة »ووزين« 

الصينيــة، فــي الثامن مــن نوفمبــر الماضي.
وخــالل ذلــك البــث، ظهــر المذيــع اآللــي على 
االصطناعــي  »المذيــع  عبــارة  مــع  الشاشــة، 
المذيــع  وقــال  اإلنجليزيــة«،  باللغــة  اآللــي 
ــا .. أنا  بلهجــة »روبوتيــة«: »أهال بكــم جميعـً
مذيــع اصطناعــي، وهــذا هــو يومــي األول مع 
شــبكة شــينخوا، شــكلي وصوتــي مصممان 
علــى »جــان جــاو«، وهــو مذيــع حقيقــي على 

الشــبكة«.
ــا  وممــا ذكــر المذيــع االصطناعــي اآللي تعليقـً
علــى تقنيتــه: »إن التطــور في مجــال اإلعالم 
يتطلــب االبتكارات الدائمة، ومحــاكاة حقيقية 
وأتطلــع  الدولــي،  التكنولوجــي  التقــدم  مــع 
لكــم«،  الجديــدة  اإلخباريــة  التجربــة  لتقديــم 
وســتكون آلية عمله مــن دون توقف من خالل 

تغذيــة برنامجــه الداخلــي بالنصــوص.
وقــد تداولــت الــوكاالت العالميــة خبــر المذيع 
أبــواب  فتــح  واســع  نطــاق  علــى  الروبــوت 
التســاؤل بين المتابعيــن، وباألخص من زمالء 
المهنــة الحالييــن، المذيــع اإلنســان والعاملين 
المرئــي  المحتــوى  صناعــة  مهمــة  فــي  معــه 
مــن المتخصصين فــي إدارة األخبــار واإلخراج 
التلفزيونــي واإلذاعــي، وكان الســؤال األهــم 
الذي طرحتــه »إذاعة وتلفزيــون الخليج« على 
عــدد مــن المختصيــن عــن مــدى فاعليــة هذه 

التقنيــة وإمكانيــة اعتمادهــا مســتقباًل.

حكم سابق ألوانه
بدايــة قــال المذيع بقناة )24( الســعودية نايف 
المالكــي: »حتــى نكون أكثر منطقيــة وواقعية 
فــي حكمنــا علــى التقنيــات الحديثــة بشــكل 
خــاص،  بشــكل  اآللــي  المذيــع  وتقنيــة  عــام 
ومــدى قدرتهــا علــى إنجــاز مهمتهــا ونجاحهــا 
مــن عدمــه، يجب أن يكــون الحكــم مبني على 
ــا  حقائــق ومشــاهدات واقعيــة، وليــس حكمـً
لــكل  القبــول  أو  بالرفــض  ــا  مطلقـً ــا  ًـّ عاطفي
جديــد، وبالتالــي فإن الحكم على هــذه التقنية 
ســابق ألوانــه، وإن عشــنا تجــارب ســابقة مع 
التقنيــات الحديثــة، وبالقيــاس علــى ما ســبق 
مــن تطــورات تقنية وجدنا في كثيــر منها فعاًل 
خدمــة للبشــرية وللمهمــة التــي صنعــت مــن 

أجلها«.

بقــدرة  يتعلــق  »فيمــا  المالكــي:  وأضــاف 
المذيــع اآللــي علــى أن يحــل بدياًل عــن المذيع 
البشــري ويغنــي عنــه فــي المســتقبل فمــن 
مشــاهدات  علــى  واســتناًدا  نظــري  وجهــة 
اآلن  نســتخدمها  حديثــة  لتقنيــات  الواقــع 
لــم تكــن بديــاًل عن البشــر بــل عامل مســاعد 
مثــل  يلغيــه،  وال  البشــري  العنصــر  يخــدم 
الحديثــة  والمراقبــة  اآلليــة  األمــن  أنظمــة 
التــي لــم تلغ عمــل رجــل األمن بــل أصبحت 
الصناعــات  مــن  كثيــر  كذلــك  لــه،  مســاعدة 
نمــوذج  فيهــا  اليــدوي  اإلنتــاج  الزال  التــي 

أعلــى«. وســعر  فخامــة 
يتوقــع  ال  بأنــه  تعليقــه  المالكــي  وختــم 
ــا: »لن يكون  المســتقبل للمذيــع اآللي مضيفـً
بديــل منافــس للمذيــع البشــري، علــى األقل 
فــي البرامــج الحواريــة والتفاعليــة التــي تحتاج 
مــن المذيــع حضــور ذهنــي وبديهــة تجــاوب 
ولكنــه  الجمهــور،  أو  الضيــوف  مــع  وتفاعــل 
قد ينجــح فــي تقديــم التقاريــر أو الوثائقيات، 
ذات  أصــوات  اختيــار  تــمَّ  مــا  إذا  ــا  خصوصـً
أداء مميــز فــي هــذه المجــاالت، ثــم إنــي أرى 
التلفزيــون بشــكل عام مهــدد باالندثــار وعدم 
تطويــره  علــى  ــا  ًـّ عالمي عليــه  القائميــن  قــدرة 
واســتمراره، أو على األقل منافسته للتقنيات 
الحديثة ووســائل التواصل االجتماعي ومواقع 

الفيديــو علــى اإلنترنــت«.
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بــاب  تفتح  الــســابــقــة  ــجــارب  ــت ال
التوقعات

من جانبــه قال مدير األخبــار بتلفزيون البحرين 
ــا أضحت  أحمــد زويــد: »إن التكنولوجيا عمومـً
ــا كنــا نعتمــد  بــال حــدود، فقبــل عشــرين عامـً
ــا على األقمــار الصناعيــة في نقل  ـً اعتمــاًدا كلي
كل شــيء، حتــى مع وجــود اإلنترنــت الذي لم 
يكــن يوفــر الســعات والســرعات التــي تخدم 
ــا أن نســتغني عــن  اإلعــالم، ولــم نتوقــع يومـً
األقمــار الصناعية في كثير مــن األمور ويصبح 
واألفــالم  البيانــات  وتراســل  المباشــر  البــّث 
عــن طريــق اإلنترنــت كمــا هــو الحــال اليــوم، 
ــا − أنــه لــم يتخيــل أحــد  وهــذا يذكرنــا − أيضـً
فــي  )الهولوجــرام(  مثــل  تقنيــة  صنعتــه  مــا 
خــارج  مــن  الشــخصيات  اســتضافة  مســألة 
أصبحنــا  خاللهــا  فمــن  الرئيســي،  االســتديو 
نــرى الشــخص المســتضاف وكأنــه موجــود 
فعــاًل داخــل االســتديو، أمــا المذيــع اآللي فقد 
وشــاهدت  بشــأنه،  نشــر  مــا  علــى  اطلعــت 
ــن أمامه  الفيديــو الذي ال يكاد يصدق أحد أن مـَ

ــا«. ًـّ ــا حقيقي ـً ليس إنسان
المذيــع  أن  المهــم  »المبــدأ  زويــد:  وأضــاف 
البد مــن أن يكون أقــرب للنــاس، وأن يالمس 
توجهاتهــم  مــع  ويتعاطــى  أحاسيســهم، 
مــن  فليــس  يرضيهــا،  بمــا  وانطباعاتهــم 
فــي  مذيــع  يتحــدث  أن  مثــاًل  المنطقــي 

العشــرينيات مــن عمره عن أمــور اجتماعية قد 
ال يتقبلهــا المشــاهد كمــا لــو كانت مــن مذيع 
فــي األربعينيات يتحدث عن خبــرة، وهذا على 
مســتوى المذيــع اإلنســان، فمــا بالنــا بتقبــل 
ليســت  افتراضيــة  اآللــي كشــخصية  المذيــع 
موجودة أصــاًل، ولكن هــذه التقنية قد توظف 
لبرامــج تتحــدث عــن التكنولوجيــا ومــا شــابه، 
أمــا البرامــج التــي تالمــس النــاس فالبــد مــن 
حــّس بشــري يوصــل الرســالة التــي يريدهــا 

بفكــٍر إنســانٍي بحــت«.
عــن  »زويــد«  تحــدث  تعليقــه  ختــام  وفــي 
نظــره،  وجهــة  مــن  اآللــي  المذيــع  مســتقبل 
فالنــاس  الســابقة  الخبــرات  »بحكــم  وقــال: 
يتقبلــون كثيــر ممــا تقدمــه التكنولوجيــا، وإن 
ــن  جــاءت ببعــض الســلبيات، وتوقعــي أن مـَ
قريبــة  ســنوات  وخــالل  التقنيــة  هــذه  صنــع 
ســيطور منتجــه ويحــل إشــكاالته، ويصــل به 
إلــى مرحلة يصبــح من الصعب علينــا التفريق 

بيــن المذيــع اآللــة والمذيــع اإلنســان«.
فشل متوقع

المذيعــة بالهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون 
في ســلطنة ُعمان، أصيلة الســهيلي، قدمت 
وقالــت:  التقنيــة،  لهــذه  القاطــع  الرفــض 
»أتصــور أن المذيــع اآللي لن يغني عــن المذيع 
اإلنســان؛ ألن الطاقــة البشــرية تظــل األقوى 
واألبقــى، أمــا المختــرع اإللكتروني فهو أشــبه 

للخلــل  المعــرض  الهاتــف  بجهــاز  يكــون  مــا 
والتوقــف في أي وقــت، وكذلــك الخطأ الذي 
قــد يقع على الهواء مباشــرة، كمــا أنه في حالة 
ــا − ينقــل مــادة مســجلة  البــث الحــي − أيضـً
وليســت حديثــة، وكل ذلــك بالجهــد البشــري 
وليــس بجهــد ذاتي منــه، كمــا قرأنا فــي الخبر 

الطبيعي«. وهــو 
جميــل،  اختــراع  »هــو  الســهيلي:  وأضافــت 
ولكنه ســيف ذو حدين له إيجابيات وسلبيات، 
التــي  واالســتمرارية  التطــور  يحقــق  ال  وقــد 
قــادًرا  ــه  ـّ أظن وال  اإلعالميــة،  العمليــة  تخــدم 
عالــم  فــي  ومتفــرد  جديــد  كل  تقديــم  علــى 
األخبــار، كمــا ال أتصــور أن هــذه اآللــة ســتحل 
األحــوال،  مــن  حــال  بــأي  اإلنســان  محــل 
المذيــع  ألن  القــدرات؛  محــدودة  وســتبقى 
اإلنســان بكينونته البشــرية هو األبقى واألجدر 
وبعقلــه  بتفاعالتــه  المشــاهد  بمصافحــة 

وقدراتــه التــي حبــاه اللــه بهــا«.
المحصلــة  بــأن  الســهيلي تعليقهــا  وختمــت 
واقــع  ومــن  متأمــل،  لــكل  واضحــة  النهائيــة 
باختراعــات  ُصِدمنــا  وإن  حتــى  الخبــرات، 
فــي  البشــرية  وســاعدت  تطــورت  متجــاوزة 
تتجــاوز  لــن  اآللــة  ولكــن  طموحاتهــا،  إنجــاز 
قــدرات اإلنســان الــذي فكــر فيهــا وأتــى بهــا، 
والعمــل اإلعالمــي يعتمــد علــى ذكاء اإلنســان 

شــيء. كل  قبــل  وإبداعــه  وفطرتــه 

المالكيالسهيليزويد
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رؤية نقدية

الروبــوت أو اإلنســان اآللــي هــو آلــة مــن صنــع البشــر صــارت مؤهلــة للقيــام بكثير 
مــن المهــام التــي يقوم بهــا اإلنســان، وربما تفوق أداء اإلنســان نفســه في بعض 
مجــاالت، فهــي تنجــز أكثــر، فــي وقت أســرع، وجهد أقــل، ودقــة عالية، ونســبة خطأ 
ــا، فهناك شــركات باتت تعتمد عليها في  أقل أو تقارب الصفر. ووجودها لم يعّدْ ترفـً
تشــغيل مصانعها وإداراتها، مثل: »شــركة فولكس فاجن وشــركة أمازون« وغيرهما، 
واألهــم من ذلك أنها تســّد عن اإلنســان في بعض مهام تشــكل خطــورة على حياته 

كعمليات الكشــف عن األلغــام وإزالتها وإطفــاء الحرائق.

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

فهل ســيظل الروبوت مســانًدا للبشــر يســاعدهم في اإلنجاز ويخفف 
ــهم ويلغي وظائف كانت تعتمد على  ـّ عنهم فقط، أم أنه ســيحلُّ محل

البشري؟! العنصر 
ــا وتعقيًدا حيــن يتعلق األمــر بوظائف  هــذا الســؤال يصبــح أكثــر إلحاحـً

التدريــس، والصحافــة، وكتابــة التقاريــر وتقديــم النشــرات اإلخبارية.
فقــد أصبحــت الروبوتــات تــوكل إليهــا بعــض المهــام فــي عــدد مــن 
المــدارس حول العالم، كما في اليابان والصين وســنغافورة وأســتراليا 
وأمريــكا، وتختلف في أدائها بحســب برمجتها والــدور المطلوب منها، 
وهــذا )Keeko( روبــوت فــي الصيــن يعــادل ذكاء طفــل عمــره خمســة 
أعــوام، يقــوم بقــراءة القصــص واللعــب مــع األطفــال فــي مرحلة ما 
قبــل التعليــم، ويقول الصينيون: إن الهدف أن يكون مســاعًدا للمعلم 

وليــس إحالله مــكان المعلم.
وفــي الصحافــة ُأعلــن عــن أول روبــوت تمكــن مــن كتابــة أول مقالــة 
صحفيــة مؤلفــة مــن )300( رمــز كتابــي خــالل ثانيــة واحدة! وقــال أحد 
علمــاء الروبــوت: إن هذا التطــور الجديــد ال يعني أن الروبوتات ســتحلُّ 
محــّل اإلنســان، فهــي مبرمجــة للقيــام بالمهمــات البســيطة فقــط. 

ــا أكثر بســرعة فائقة، لكن أيــن منه الملكات  الروبــوت نعم يؤدي مهامـً
اللغويــة والفطرية التــي زودنا بها الخالق ســبحانه وتعالى؟!. 

هــذه القــدرات الذهنيــة موجــودة فــي كل البشــر الذيــن يتفقــون فــي 
ــهم  كيفيــة اكتســاب اللغــة، لكنهــم يتفاوتــون فــي إنتاجهــا وفــي الفـَ
واإلدراك والفصاحــة والتأديــة الكالميــة والكتابيــة. يتباين البشــر فكيف 

البشــر؟!  بمــا يصنعه 
اإلنســان لديــه القــدرة علــى إنتاج الــكالم وتوليــد آالف الجمــل الكالمية 
التــي لــم يكن قد ســمعها وفهمها من قبل، نحن في التواصل ال نشــبه 
اآلالت بــل نحــن فــي دائــرة تتشــارك فــي إنتــاج المعنــى هــذه الدائرة ال 
تتكــون من طــرف واحد، بــل أطــراف وعناصر كالمرســل والمســتقبل 
المعنــى  أن  كمــا  والمــكان،  والزمــان  والمجــال  والشــفرة  والرســالة 
ــا واحــًدا فهنــاك معنــى المعنــى وهنــاك المعنــى المركزي  ليــس وجهـً
والمعنــى  والفــردي  النفســي  المعنــى  وهنــاك  اإلضافــي  والهامشــي 
االجتماعي واألســلوبي، والمعنى الحقيقي والمعنــى المجازي، وهناك 

الداللــة المباشــرة وغير المباشــرة.
وال ينبغــي أن ننســى أهميــة الموقــف الــذي ُيســهم في صنــع المعنى 
وإنتاجــه، فالمتكلــم يّولــد كالمه بنــاًء عليه ويكــون فهمه كذلــك، فأنت 
ــا، وقــد تقــول − أيًضا −  قــد تقــول )شــكًرا( لمــن أســدى إليــك معروفـً
)شــكًرا( لصديــق خذلــك وأنــت ال تقصــد المعنــى الحرفــي للكلمــة بل 

. لعكس ا

اإلنسان اآللي 
وقدراته اللغوية



47 العدد 115 - ديسمبر 2018 م

البشــري  األداء  إلــى  اآلليــة  وخاليــاه  الروبــوت  يصــل  أن  يمكــن  فهــل 
هــذا؟. فــي  اإلنســان  عــن  ســينوب  وهــل  اللغــوي؟ 

ثــم دعونا في لغتنــا العربية وأســرارها التعبيرية والبيانيــة، التي امتازت 
بهــا لغــة الكمــال، كمــا يقــول عنهــا الفرنســي »أرنســت رينــان«: اللغة 
العربيــة بــدأت فجــأة فــي غاية الكمــال، وهــذا أغرب مــا وقع فــي تاريخ 

البشــر فليــس لهــا طفولة وال شــيخوخة.
ــل ثرائها، وهــي التي قد  ـّ هــل نتوقــع أن يتمكــن اإلنســان اآللي مــن تمث
ــا، وللحية مئتان، وللســيف أربعمائة؟!.  ُعــدَّ فيها للعســل ثمانون اسمـً
وهــل ســيدرك الروبــوت الفــروق الدالليــة بين الحــب والعشــق والوله، 
وبيــن الكــره والبغض، وبين المديــح واإلطراء، وبين الجلــوس والقعود، 

والفــروق بيــن دالالت ألفــاظ كالموت والقتــل واالغتيال؟.
وكيــف ســيتعامل مــع تعدد االســتعماالت للمفــردة الواحــدة واختالف 
معانيهــا، فمثــاًل: كلمــة )عيــن( قــد تطلق ويــراد بهــا عضو اإلبصــار، أو 
ــا يتجسس(،  ـً عين الماء، أو العين العقار، أو الجاسوس )أرسلنا لهم عين
وأصابتــه عيــن وغيره، وهنــاك )العملية( ويقصد بهــا العملية الجراحية، 
والحســابية، والعســكرية، ومــع )اليــد( نقول يد اإلنســان ويــد الدهر وله 

علّي أيــاد بيضاء.
وكيف ســيتعامل مع اختالف الــدالالت في المجتمعات للتعبير الواحد، 

فمثــاًل: يده طويلة يســتعملها بعضهم بمعنى الكــرم، وآخرون بمعنى 
الســرقة، وغيرهم بمعنى الضرب.

وهــل ســيفهم التعابيــر االصطالحية، نحــو البيت األبيــض والصحافة 
الصفــراء والصندوق األســود.

وإلــى أي حــد ســيعي تغييــرات المعنــى المترتبة علــى تغيير فــي حركة 
حــروف الكلمــة الواحدة، فمثــاًل: )ُبر( هي القمح حين نضــم الباء، و)َبر( 

بفتحها هي اليابســة، و)ِبر( بالكســر تعني اإلحســان.
وهل سيفهم أن )ٍق( فعل أمر من وقى، و)ِع( من وعى؟

وهنــاك جانب مهم فــي اللغة العربية، هو الحركــة اإلعرابية وهي دوال 
علــى المعنــى فإلــى أي حــد ســيتمثلها، فمثــاًل: قولنــا ما أحســَن خالٌد، 
نحــن هنــا نخبر عــن عــدم إحســانه، لكنا حيــن نقول: مــا أحســَن خالدا! 

فنحــن نتعجــب من عدم إحســانه.
وكيف ســيتعامل مع التقديــم والتأخير في الكالم الــذي تمنحه العربية 

لمتكلميهــا ليركزوا على األكثر أهميــة، وال يحدث اللبس.
ففــي الجملــة )إنمــا يكرم محمــدا فهٌد( األخيــر هو من أكــرم األول ألن 
الضمــة عالمــة رفــع الفاعــل والفتحــة عالمة أن االســم مفعــول به وقع 
عليــه فعــل الفاعــل وتشــبهها الجمــل: »محمــًدا أكــرم فهــٌد«، و«فهٌد 
أكــرم محمــًدا«، و«أكــرم فهــٌد محمــًدا«، بخــالف لغــات كاإلنجليزيــة 
 John writes the report. )subject ,verb :التــي تلــزم ترتيًبــا واحــًدا

)and object
هــذا كلــه ولــم نتحــدث عــن لغــة الشــعر واألدبــاء والمجــاز والتوريــات 

وغيرهــا. 
يظــل الروبــوت آلة ينقصهــا الدفء واإلحســاس والمشــاعر، فضاًل عن 
الملــكات اللغويــة والفطريــة التــي زودنــا الخالق بهــا، لكن مهــم ونافع 
الجمــع بيــن العقــل البشــري والعقــل االصطناعــي وتكاملهما لمــا فيه 

خدمة الحيــاة وجعلهــا أجمل.
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تكنولوجيا

الواقع االفتراضي والمعزز
فرص جديدة وتغير هائل في تطبيقات 

اإلعالن والترويج والتسويق
|| د. عباس مصطفى صادق

ــن  يبحــث المعلنــون عــن أفضــل الطــرق لحمالتهــم التســويقية وتطوير المعرفــة المتعمقــة عن اتجاهات الســوق والعمالء، مـَ
هــم؟ ومــا احتياجاتهــم المختلفــة؟ وهــذه المعرفــة تؤدي بال شــك إلى فهــم عميق لمحفــزات الشــراء, فضاًل عــن تطوير طرق 
اإلعــالن، ومؤخــًرا بــرزت تطبيقــات الواقعيــن االفتراضــي والمعزز كأفضل الوســائل المســتحدثة التــي تقود هــذا المجال إلى 

األمــام وتحقــق لــه مزيًدا مــن التطور غير المســبوق.
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ويوفــر الواقــع المعزز على وجــه الخصوص فرصة فريــدة للتواصل مع 
العمالء بطرق ال يمكن للوســائل التقليديــة، مثل: »الصحف، واإلذاعة، 
والتلفزيــون« وغيرهــا إنجازهــا، حيــث يمكــن للعالمــات التجاريــة التي 
تســتثمر فــي الحمــالت التفاعليــة أن تصــل بســرعة إلــى عــدد كبير من 
المحتمليــن، وتحفــز  المشــترين  مــع  بقــوة  وتتواصــل  المســتهلكين، 
التجاريــة  التفاعــل مــع عالماتهــم  أكبــر علــى  المســتخدمين بســهولة 

متكرر. وبشــكل 
ــهم الواقــع االفتراضي بشــكل أولي بأنــه بيئة محــاكاة تفاعلية  يمكــن فـَ
تجســيًدا  لتمثــل  لمســتخدمها  كاملــة  اســتغراق  حالــة  فيهــا  تحــدث 
ــا بشــكل  للواقــع غيــر الحقيقــي الــذي يكــون فيــه المســتخدم محاطـً
تــام بعالــم مصطنــع متعــدد األبعــاد مــن خــالل برامــج الكمبيوتــر. أما 
مفهومــه فيســتند إلى األفــكار واألدبيــات المختلفة حول رغبة اإلنســان 
فــي الهــروب مــن حــدود العالم الحقيقــي إلى آخــر خيالــي، وطالما كان 
اإلنســان قــادًرا علــى أن يندمج فــي بيئة افتراضيــة يتخيلهــا أو تصنعها 
ــا في  ــا إلى عوالم خيالية وغارقـً ــا تمامـً له اآللة، فســيجد نفســه منساقـً

ــا معهــا فــي كافــة حركاتها وســكناتها. مكوناتهــا المختلفــة ومندمجـً
الواقــع المعــزز يحاكــي الكائنــات االصطناعيــة فــي البيئــة الحقيقيــة، 
حيــث يســتخدم الكمبيوتــر أجهــزة االستشــعار والخوارزميــات لتحديد 
موقــف وتوجــه الكاميــرا. أما الواقــع االفتراضــي فهو يســتلزم حدوث 
الواقــع  أن  حيــن  وفــي  االفتراضيــة،  البيئــة  فــي  الكامــل  االســتغراق 
ــا،  االفتراضــي يضع المســتخدم داخل بيئــة الكمبيوتر المصنوعة تمامـً
فــإن الواقع المعــزز يعمل على تقديــم المعلومات التي يتمُّ تســجيلها 

مباشــرة فــي البيئــة المادية.
غــو«  »بوكيمــون  لعبــة  هــو  المعــزز  الواقــع  ــهم  فـَ ـِ ل نمــوذج  وأقــرب 
)Pokémon Go( التــي تــمَّ تطويرهــا من قبــل شــركة »نيانتيك« التي 
تســتخدم نظــام التموضــع العالمــي وتســمح لمســتخدميها بالتقــاط 
وقتــال وتدريــب كائنــات افتراضيــة تدعــى البوكيمونــات، والتــي تظهر 

علــى شاشــات األجهــزة وكأنهــا موجــودة فــي العالــم الواقعــي. 
التطبيقــات  مــن  واســعة  مجموعــة  والمعــزز  االفتراضــي  وللواقــع 
مثــل: »األلعــاب، والتعليــم، واإلعــالم، والترفيــه، والفنــون، واإلعالن، 
والســياحة، والرياضة، والطب والرعاية الصحية، والهندسة بتطبيقاتها 
والتطبيقــات  الداخلــي،  والتصميــم  المعماريــة  بخاصــة  المختلفــة 

العســكرية«، وغيرهــا كثيــر.
ويتطــور توظيــف اســتخدام الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز فــي 
مجالــي اإلعــالن والترويــج التجــاري للســلع والخدمــات، فواحــدة مــن 

المزايــا الرئيســية لهــذه التكنولوجيــا الجاذبــة في هــذا المجــال، قدرتها 
علــى وضــع المشــاهد فــي أماكن من غيــر المرجــح أن يكون قــادًرا على 
ا، خياليــة وال توجــد فــي الواقــع،  زيارتهــا بجســده، إمــا ألنهــا بعيــدة جــدًّ
مكلفــة للغايــة، خطــرة، خــارج الحــدود، أو لمجــرد أنــه ال يحــب الســفر 

بالطيــران أو بغيــره.
هــذا التطــور فــي اســتخدامات التطبيقيــن أتــاح لشــركات اإلعــالن أن 
واستكشــاف  »إيفرســت«،  جبــال  تســلق  مــن  شــخص  أي  تمكــن 
الصحــراء الكبــرى فــي إفريقيــا، وركــوب جنــدول فــي مدينــة البندقيــة 
اإليطاليــة، بــل وأن يجــرب المبيــت فــي غرفــة فندقيــة، قبــل ان يقدم 
علــى قــرار الســفر إلى هــذه الجهــة أو تلــك، فمنح أي شــخص فرصة 
استكشــاف تجربــة جديــدة قبــل أي قــرار للســفر أو االنتقال مــن مكان 
إلــى آخر، يمثل قيمة عالية بالنســبة لقطاع الســياحة والنقل والضيافة، 

علــى ســبيل المثــال ال الحصر.
ويتضمــن جانب كبيــر من القــوة التفاعلية للواقع المعزز »االســتهداف 
الجغرافــي« )Geotargeting(, وهــذه اإلمكانية أصبحت ممكنة بفضل 
توافــر بيانــات )GPS( التــي يتــمُّ جمعهــا مــن الهواتف الذكيــة واألجهزة 
الجغرافــي  التســويق   − ــا  أيضـً  − عليهــا  يطلــق  األخــرى،  المحمولــة 
والتســويق عبــر اإلنترنــت وهي طريقــة تحديــد الموقع الجغرافــي لزائر 
موقــع الويــب وتقديــم محتــوى مختلــف إلى ذلــك الزائــر اســتناًدا إلى 
موقعــه، ويشــمل هــذا البلــد أو المنطقــة الواليــة أو المدينــة أو الرمــز 

البريــدي أو المنظمــة أو عنــوان )IP( أو )ISP( أو معاييــر أخــرى.
إجــراء أي عمليــة شــراء، يمكــن  بالتســوق، فقبــل  آخــر يتصــل  مثــال 
للمشــترين اســتخدام الواقــع المعــزز للحصــول علــى فكــرة أفضــل 
عــن المنتــج قبــل شــرائه، كمــا يمكنهــم االطــالع علــى تعليقــات عــن 
نفــس المنتــج والعالمــة التجاريــة التــي يحملهــا، حيــث يضيــف الواقع 
ــا لالختيار بين المنتجات، وذلك من خالل تعزيز  ًـّ ــعًدا إضافي ـُ االفتراضي ب
المحتــوى اإلعالنــي المرئــي الذي يوفــر معلومات عــن المنتــج بطريقة 
تمنــح العالمــات التجاريــة مزيــًدا مــن الطــرق للتواصل مع المشــترين.

وقــد دفعــت ميــزات الواقــع المعزز فــي مجــال اإلعالن شــركات، مثل: 
تطويــر  إلــى  وغيرهــا   ،)WAYFAIR( فيــر«  و«واي   ،)IKEA( »أيكيــا« 
أنظمــة متقدمــة للترويــج تســمح للمســتهلك باستكشــاف تفاصــل 
منتجاتهــا، وذلــك بتقديــم فكــرة أفضــل عن مــدى تناســب المنتج من 
حيــث الحجــم واللــون وغير ذلــك مع منــازل المســتهلكين، فضــاًل عن 
إمكانيــة حصــول المســتهلك علــى نظــرة تفصيليــة للمنتــج عــن ُبعد.

العقــاري تطبيقــات  التصميــم  العديــد مــن شــركات  كذلــك طــورت 
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تســمح للمشــترين، أو المؤجريــن المحتملين بالقيــام بجولة افتراضية 
فــي نمــاذج لتصاميم بناء مقترحة أو جاهزة، وهــو ما يمكن المعماريين 
وغيرهــم من اختبار التصاميم التي يعملــون عليها قبل أن يتمَّ بناؤها، 
حيــث إن رؤيــة التصميــم في الواقع المعــزز يمكن أن يقــدم للمعماري 

رؤية مقربة للمســاحة واإلضــاءة وغيرها. 
وفضاًل عــن التكاليف الهائلة التي يدفعهــا المنتجون ومقدمو الخدمات 
فــي التعريــف بمنتجاتهــم والترويــج لخدماتهم من خالل المنشــورات 
والمطويــات التي ترســل إلى البيــوت، أصبح باإلمكان تصميم نســخة 
افتراضيــة لمركــز تجــاري أو عيــادة طبيــة أو معــرض إنتاجــي ليتجــول 
المشــترون فــي أركانــه المختلفــة، كمــا يمكنهم إجــراء عــروض إعالنية 

تفاعليــة للســلع والخدمــات المختلفة. 
للشــركات  والمعــزز  االفتراضــي  الواقــع  تطبيقــات  تســمح  كذلــك 
بشــكل  اإلعالنــي  المحتــوى  بتغييــر  التجاريــة  للعالمــات  المنتجــة 
أو  الســلعة  أو  المنتــج  يصبــح  أن  إلــى  يــؤدي  األمــر  وهــذا  مســتمر، 
الخدمــة قنــاة اتصــال حية ومتجــددة المحتوى فــي حد ذاتهــا، وهو ما 
قــد يشــجع المســتهلكين علــى العــودة إلــى نفــس المنتج مــرة أخرى، 
بخاصــة إذا كان هــذا التجديد يتم بشــكل أكثر جاذبيــة وتفاعلية وقدرة 
علــى إبقاء المســتهلك علــى اطالع دائم على التحديثــات أو اإلضافات 
التــي حدثــت للمنتــج أو الســلعة والخدمــات، ويتم ذلك وفــق مبادئ 
 Interactive Product Content( اإلدارة التفاعليــة لمحتــوى المنتــج
أو  صناعــي  منتــج  أي  عــرض  طريقــة  تطــور  والتــي   )Management
عــرض  »كتالــوغ«  فكــرة  بنقــل  تفاعليــة  بطريقــة  ســلعة  أو  خدمــة 
إلكترونــي«  »كتالــوغ  إلــى  الورقيــة  النســخة  مــن  التقليــدي  البضائــع 
تفاعلــي ومدعــم بالروابــط التشــعبية، بحيث يســمح بعــرض خواص 

المنتــج بطريقــة ثالثيــة األبعــاد.
فضــاًل عــن ذلــك فــإن تجربــة االســتغراق الكاملــة فــي العالــم الخيالي 
ــا غيــر مســبوقة للترويــج لمنتجاتهــم  بطريقــة  تمنــح المنتجيــن فرصـً
 )BMW( »جديــدة، فقــد اســتخدمت شــركة ســيارات »بــي إم دبليــو
فيديــو بالواقــع االفتراضي لســباقات ســيارات يمــرُّ أثنــاء متابعته بحالة 
اســتغراقية تامــة في أجواء الســباقات، كمــا أنتجت شــركة االتصاالت 
األمريكيــة »أيــه تــي أنــد تــي« )AT & T( شــريط فيديــو يحاكــي بشــكل 
تفاعلــي حــادث ســيارة بــكل تفاصيله المؤلمــة كرســالة توعوية توضح 

خطــورة اســتخدام الهواتــف المحمولــة أثنــاء قيادة الســيارة.
االفتراضــي  الواقــع  باســتخدام  مبكــًرا  بــادرت  التــي  الشــركات  ومــن 
إلكتريــك  »جنــرال  شــركة  منتجاتهــا  عــن  اإلعالنــات  فــي  والمعــزز 

األمريكيــة«، وذلــك مــن خــالل التطبيــق الخــاص بصحيفــة »نيويورك 
ــا − فعلــت ذلــك شــركة  تايمــز« )New York Times VR App( − أيضـً
»نايــك« )Nike( للمنتجــات الرياضيــة التــي قدمــت العــب كــرة القدم 
البرازيلــي »نيمــار دا ســيلفا«، وهــو يقوم بعــرض بالواقــع االفتراضي 
ــا لفريقه الوطني، أما شــركة »تويوتــا« اليابانية لصناعة  ويســجل هدفـً
الســيارات إذ كانــت عرضــت فيديــو بالواقــع االفتراضي لتنبيه الشــباب 
 Teen( :إلــى خطــورة عــدم التركيــز أثنــاء القيادة ضمــن حملــة بعنــوان

.)Drive 365
الدوليــة  العفــو  »منظمــة  مثــل:  الدوليــة،  المنظمــات  وتســتخدم 
والصنــدوق   ،)UNICEF( واليونيســيف   ،)Amnesty International(
الواقــع  تقنيــات   »)World Fund for Nature( للطبيعــة  العالمــي 
االجتماعيــة  والمشــاريع  القضايــا  دعــم  فــي  والمعــزز  االفتراضــي 
ــا إلــى الجمهور  ـً والسياســية والبيئيــة، وذلــك بغــرض جعلهــا أكثــر قرب
بوســائل  إنجازهــا  الممكــن  مــن  ليــس  اســتغراقية  تفاعليــة  وبطــرق 

التقليديــة. اإلعــالم 
ويتطلــب اإلعــالن الناجــح بتقنيــات وفنيــات ووفــق مفاهيــم الواقــع 
لعمليــات  بحاجــة  يكــون  حيــث  ــا،  دقيقـً ــهما  فـَ والمعــزز  االفتراضــي 
تخطيــط مســبقة متعــددة الجوانــب، وذلــك بســبب تعقيــدات إنتــاج 
المــواد الفيلميــة وتعــدد عمليــات مــا بعــد اإلنتــاج، فضــاًل عــن  ضرورة 
النظــر بعنايــة فائقة لفكرة اإلعــالن التي يجب أن تســتوعب كيفية وضع 
المشــاهد فــي حالة اســتغراق فــي العالــم االفتراضي والمعــزز ودمجه 
فــي أجوائــه، فــإذا كانت هــذه األجــواء غير مريحــة، فإن المســتهلك لن 
يكــون مــع اإلعــالن الــرديء والســلعة أو الخدمــة التــي يقدمهــا، فتجربة 
الواقــع االفتراضــي الســيئة ســتعود بنتائــج أكثــر ســوًءا حتــى لــو كان 

المنتــج ذات جــودة عاليــة.
فواحــدة من الطــرق المهمة لربط األشــخاص بالعالمــات التجارية تتم 
مــن خــالل بنــاء تجربة ال تنســى بينهــم وبين المنتــج أو الخدمــة المعلن 
عنهــا، فإســتراتيجيات اإلعــالن التــي تســتخدم الواقــع المعــزز  علــى 
وجــه الخصــوص لديهــا القدرة على إنشــاء مثــل هذه التجربــة من خالل 
جعــل التفاعــل الشــخصي للمســتهلك في أفضــل حاالتــه، فاالتصال 
المباشــر القائــم علــى الحــواس بيــن العالمــة التجاريــة والمســتهلكين 
ــا، فعندما يتمكن  ــا تمامـً ًـّ مــن خالل الواقع المعزز  يجعل التفاعل عاطفي
المســتهلكون مــن رؤيــة ولمــس وتحســس األشــياء ذات الصلــة فــي 
ــا  النســخة المعــززة من عالمهم الخــاص، فإنهم يطورون اتصااًل عميقـً

بالعالمــة التجاريــة موضــوع اإلعالن.
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تتميز بسحر الفكرة وتنوع األحداث
روايات تستحق تحويلها إلى مسلسالت

|| عماد عبد المحسن

متعــة خاصــة تتبــدى فــي الدرامــا التلفزيونيــة المأخوذة عــن أعمال روائيــة، فكما ذكرنــا من قبل أن مســاحة الخيال فــي الرواية 
مســاحة فضفاضــة تتيــح لكاتب الســيناريو فرصة لنســج الخيــوط الدرامية التي تخــدم فكرته.

مرصد الكتب
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وعلــى الرغــم من كــم األعمال الروائيــة التي تحولت إلى مسلســالت 
تلفزيونيــة، إال أن لنــا عدة مالحظــات عليها، منها:

ــاب قدامــى إال النــزر اليســير، وربمــا 	  ـّ -أن غالبيــة الروايــات هــي لكت
اســتحوذ األديــب الكبيــر نجيــب محفــوظ على العــدد األكبــر من هذه 
ــا، وفــي  الروايــات التــي قدمــت للســينما والتلفزيــون واإلذاعــة أيضـً
حــوار تلفزيونــي لألديــب الراحــل مــع اإلعالمي طــارق حبيــب قال: إن 

أجهــزة الســينما والتلفزيــون أصبحت تعطي انتشــاًرا 
ــا بتحويلهــا إلى أفالم  ـً أوســع لألعمــال الروائيــة مرحب

ومسلســالت.
باألشــكال 	  الروايــات  هــذه  موضوعــات  -تهتــم 

بيــن  تتــراوح  التــي  اإلنســانية  للعالقــات  النمطيــة 
الخيــر والشــّر، الحب والكــره، الضعيــف والقوي،.... 
وهكــذا، فالمتعــة هنــا ال تختفي، لكن الدهشــة تقل، 
واإلبــداع الخارج عــن القوالب المعتــادة تصبح فرصته 

ــا. حظًـّ األقل 
ــاب الســيناريو  ـّ وهنــا يثور التســاؤل: هل غابت عن كت
مطالــب  أنهــا  أم  المعاصــرة،  الروائيــة  األعمــال 

ــا. ـً صيتـ الروايــات  وأكثــر  الكّتــاب،  مشــاهير  باختيــار  المنتجيــن 
الســنوات  فــي  روائيــة  طفــرة  المعاصــر  العربــي  عالمنــا  فــي  لدينــا 
ــا،  ًـّ األخيــرة، لكن هــذه األعمال لــم تلق االهتمــام الالئق بها تلفزيوني
وربمــا لــم نشــهد منهــا علــى الشاشــة الصغيــرة مؤخًرا ســوى رواية 
السنعوســي،  ســعود  الشــاب  الكويتــي  للكاتــب  البامبــو«  »ســاق 
والقليــل مــن األعمــال األخــرى، ومازلنــا فــي انتظــار جــرأة أكبــر مــن 
المنتجيــن، وهــي جــرأة فــي رأيي محســوبة، مــا دام الموضــوع جيًدا 

وجديــًدا. 

ولكــي نقتــرب مــن هــذه الروايــات نرشــح للقــارئ والكاتــب والمخــرج 
والمنتــج، بعــض األعمال التي تتميز بجدة الفكــرة وتنوع الموضوعات، 
جديــدة  فرصــة  المشــاهد  يمنــح  مــا  وهــو  األحــداث،  مواقــع  وتغيــر 

لالطــالع علــى عوالــم أرحــب، وأحــداث مختلفــة عــن المعتاد.
»كوكب عنبر« وتمّيز موقع األحداث

»كوكــب عنبــر«، هي أول روايــة للمصــري محمد ربيع، تــدور أحداثها 
عامــة قديمــة، بطلهــا »شــاهر«  داخــل مكتبــة  رئيســي  فــي موقــع 
المكلــف مــن جهــة حكوميــة بإعــداد تقريــر عــن حالــة المكتبــة ألنهــا 
ــا داخــل المكتبــة فيتعرف  معرضــة لإلزالــة، يقضــي بطل الرواية أيامـً
علــى موظيفهــا وروادهــا األساســيين، وتتفتــح عينــاه علــى عديد من 
ــا − من بينها  أمهــات الكتــب، وعديد مــن العالقات المتشــابكة − أيضـً

عالقتــه بأحــد المثقفيــن المغرميــن بالمكتبــة ومحتوياتهــا.
يســتخدم ربيــع فــي ســرده لغــة شــائقة، ويرســم شــخصية البطــل 
ــا، لكــن مــا يميــزه  ـً ببراعــة، وتســير األحــداث فــي اتجــاه واحــد تقريب
الباليــة، وشــخوصها الذيــن  هــو اختيــار مــكان األحــداث »المكتبــة« 
يتشــابهون مــع وصــف المكتبــة إلــى حــد كبيــر، ال تخلــو الروايــة مــن 
إشــارات للبيروقراطيــة، وأحــوال الطبقة الوســطى فــي مصر، وهي 

إشــارات ذكيــة غير مباشــرة.
مــا يؤهــل هــذه الرواية إلــى أن تكون مسلســاًل هــو بســاطة معادلها 
البصــري، وخروجهــا عــن نمطيــة التعــرض لألحــوال االجتماعيــة فــي 

المصري. المجتمــع 
ــا − رواية  ــاب مصرييــن، بل − أيضـً ـّ ليســت هــذه الروايــة الوحيدة لكت
»نســاء الكرنتينــا« للكاتب نائــل الطوخي، وهي رواية تميــل للفانتازيا 
تــدور معظــم أحداثهــا بمدينــة اإلســكندرية، وعلــى  إلــى حــد كبيــر، 
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المسلســالت التــي دارت حــول هــذه 
المدينــة إال أن »نســاء الكرنتينــا« تتعامــل مــع المكان كوعــاء للحدث، 

تنطلــق منــه شــخوص العمل.
فــي هذاالصــدد فــإن روايــات الكاتــب المصــري الكبيــر إبراهيــم عبد 
المجيــد، تعرضــت ثالثيتــه عــن اإلســكندرية، وتميــزت هــذه األعمــال 
بهــا  ــن قطنــوا  المدينــة ومـَ إلــى ســكان  والتعــرض  الممتــع  بالســرد 
مــن جنســيات مختلفــة، وأوجــد عبــد المجيــد عوالــم مختلفــة داخــل 

ــاب الســيناريو. ـّ المدينــة جديــرة بــأن ينهــل منهــا كت
التاريخية .. وصناعة المعرفة الذاتية  السير 

فــي روايــة »النجــدي« للكاتــب الكويتي الكبيــر طالب 
الرفاعــي، نطالــع روايــة ال تكتفي بتوثيق ســيرة »علي 
ترتبــط  بــل  خليجيــة،  بحريــة  كأســطورة  النجــدي« 
بأحــداث تاريخيــة وحركــة اجتماعية، وما يميــز الرواية 
ينجــرف  وتجعلــه  الكويتــي  المواطــن  تمــسُّ  أنهــا 
تحتفــي  الماضــي(  إلــى  )الحنيــن  »نوســتالجيا«  إلــى 
بالذكريــات، وأجــاد الرفاعــي المزاوجــة بيــن األحــداث 

الشــائقة. الدراميــة  والحبكــة  التاريخيــة 
التــي  األعمــال  مــن  النــوع  هــذا  إلــى  أحوجنــا  ومــا 
تتعــرض للســرد التاريخــي، وتجيــد وضعه فــي قالب 
ــا − أنــه يبتعد  درامــي، وربمــا مــا يمّيــز العمــل − أيضـً
عــن مفهــوم األعمــال التاريخيــة التــي تعنــي للمنتــج تكاليــف إنتاجية 
ــا عن هذه  باهظــة، لكــن الموضــوع هنا ومواقع أحداثــه يبتعدان تمامـً

المعطيــات.
ــا − خصوصيــة الطابع  الملفــت فــي هــذا النوع مــن الروايــات − أيضـً
الــذي يهتــم بنوع معيــن من المشــاهدين، فمن المؤكد أن المشــاهد 
الخليجــي، ســيكون األكثــر إقبــااًل علــى مشــاهدة مسلســل مــن هذا 
مــن  مختلفــة  ومســتويات  عديــدة  مفاهيــم  فــإن  وبالتالــي  النــوع، 

التلقــي ســتحتفي بهــذه الروايــة التلفزيونيــة.

عبد المجيد



53 العدد 115 - ديسمبر 2018 م

السوداني  للكاتب  النار«  تأكلها  »زهور 
أمير تاج السر

الروايــة متميــزة بــدًءا مــن عنوانهــا، الزهور أي النســاء 
والنــار هــي أفــكار المتطرفيــن وتعديهم الســافر على 

ــا. ًـّ ــا وجسدي ًـّ المــرأة، وقهرها معنوي
المعالجــة جريئة، وزاويــة التعامل مع الفكــرة مختلفة، 
فتــاة مــن أم إيطاليــة، والدها ثــري، كانــت تخطو إلى 
العشــرين حيــن عــادت من مصــر بعد أن درســت علم 
الجمــال, تظهــر فجــأة علــى جــدران المدينــة كتابــات 
لجماعــة »الذكــرى والتاريــخ« التــي أعلنت الثــورة على 
ــا  ًـّ ــا وسبي َمــن يخالفهــا مســتبيحة المدينــة قتــاًل وذبحـً

الدين. باســم 
إنهــا مناقشــة لظاهــرة اإلرهــاب األســود مــن زاويــة 
تتميــز بخصوصيتهــا، وألمهــا ووجعهــا، فتــاة جميلــة 
كرمــز لنســاء كثيــرات اكتويــن بنيــران المتطرفيــن من 
ذوي األفــكار الهدامــة، وعــرض هــذه األحــداث علــى 
ــا ومؤثًرا. الشاشــة مــن زاوية دراميــة ســيكون مختلفـً
والبــد مــن اعتبار هــذا النوع مــن األعمــال واجب قومي 
ووطنــي، جديــر بتعزيــز قــدرات عرضه على الشاشــة، 
للتوعيــة مــن مخاطــر اإلرهــاب، وأثــره فــي المجتمع، 

وقتلــه لكل ما هــو مزهر ويانع، ومــن الواجب أن تزداد المسلســالت 
التلفزيونيــة التــي تعالــج هــذه القضيــة مــن خــالل زوايــا وموضوعات 
مختلفــة، فالفــن ســالح ال يســتهان بــه، ودوره ليــس الترفيــه فقــط، 
ــا يحيق باألوطان مــن مخاطر. بــل التوعيــة واإلســهام في الدفــاع عمـّ

القضيــة الفلســطينية لها نصيب من الدراما
تتعــرض  الشــرفا،  وليــد  للفلســطيني  الشــواهد«  »وارث  روايــة 
للقضيــة الفلســطينية وغطرســة االحتــالل، عــدد كبيــر مــن األعمــال 
الروائيــة تعــرض لهــذه القضيــة، لكن الشــرفا يراها من زنزانــة البطل 
في ســجن علــى جبل الكرمــل يعود الفلســطيني »الوحيــد« بذكرياته 
إلــى الــوراء، حيــن كان طفــاًل أثنــاء حــرب 1967م، يتذكــر الوحيــد أن 
جــده وأبــاه هاجــرا قســًرا مــن قريتهمــا »عيــن حــوض« التــي حولهــا 

اســمها  وصــار  للفنانيــن،  قريــة  إلــى  اإلســرائيليون 
ــا  ـً »عيــن هــود«، الجــد ســليمان بنى فــي نابلس بيتـ
ــا ببيتــه فــي عين حــوض، وحين يمــوت الجد،  شبيهـً
يعــود الوحيــد من الخــارج حيث يدرس فــي الجامعة، 
ويذهــب إلــى بيــت الجــد الســابق فــي القريــة، ولكن 
لــه  الســماح  يرفــض  البيــت  فــي  المقيــم  الفنــان 

بالدخــول. 
روح الروايــة هادئــة ليســت صاخبة، علــى الرغم من 
ألــم أحداثهــا، ووجــع الفــراق واالبتعــاد عــن الوطن، 
وبالتالــي  للوطــن،  مرثيــة  أو  بقصيــدة،  أشــبه  هــي 
الــذي  الســيناريو  كاتــب  تجــذب  بــأن  جديــرة  فهــي 

يتعامــل مــع هــذه األحــداث بــروح كاتــب الرواية.

عن  بعيدة  الخاصة  اإلنسانية  الحاالت 
األعين

لــم تتطــرق غالبيــة الروايــات العربيــة إلــى الحــاالت 
اإلنســانية الخاصــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ذوو 
جديــرة  موضوعــات  وهــي  الخاصــة،  االحتياجــات 
بالطــرح علــى مجتمعاتنــا التــي يغيــب عنهــا إلــى حد 
كبيــر االهتمــام والتوعيــة بالتعامــل األمثــل مع  هذه 
الروايــات  مــن  النــوع  هــذا  انتشــر  بينمــا  الحــاالت، 
ــا منهــا تحول إلى مسلســالت  ــا، ولــو أن بعضـً ًـّ عالمي
تلفزيونيــة علــى وجــه التحديد، لــكان لــه عظيم األثر 
فــي  نشــهد  أننــا  بخاصــة  العربيــة،  مجتمعاتنــا  فــي 
ــا مــن الحكومــات العربية  الســنوات األخيــرة اهتمامـً

بهــذه الفئــة المهمــة مــن النســيج المجتمعــي.
 R.J.( األمريكيــة  للكاتبــة   )Wonder( روايــة  فــي 
Palacio( نــرى حياة طفــل ولد وبه كثير مــن العيوب 
الوالديــة التــي أثرت بشــكل كبير في شــكله وصحته 
مــن  العديــد  إلــى  للخضــوع  اضطــره  ممــا  العامــة، 

الجراحيــة. العمليــات 
تعامــل الطفــل مــع حالتــه، لكــن لــم تتــح لــه فرصة 
الذهــاب إلــى المدرســة وتلقــى تعليمه فــي المنزل، 
وظــل الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى أن قــرر والــداه 
أن يذهــب إلــى المدرســة التــي شــكلت بالنســبة لــه 
ــا. ــا جديــًدا، وبدأ في تكوين أصدقاء وأعداء أيضـً عالـمـً
تحــدث للطفــل كثيــر مــن المغامــرات لتتغيــر حياتــه 
بالكامــل، ويتعلــم كثيــًرا مــن اآلخريــن، ليتحــول إلى 

شــخص اجتماعــي بعــد دمجــه فــي الحيــاة العامة.
الروايــة بهــا كثير مــن الخطــوط الدرامية المتشــعبة، 
لــم تناقــش مــن قبــل، لكنهــا  التــي  والموضوعــات 

المجتمعيــة. بالتأمــل والمناقشــة  جديــرة 
ــا على عــدم نبذ هذه  إنهــا مشــكلة الدمــج اإلنســاني وأهميتهــا حرصـً

ــا. ًـّ ــا واجتماعي ًـّ الفئة وحصارها نفسي
هنــاك كثيــر مــن األمثلــة األخرى التي تــدور فــي ذات الفلــك، ولكنها 
ــا عــن اهتمــام صنــاع الدرامــا التلفزيونيــة، إن هــذا النوع  بعيــدة تمامـً
مــن العمــل، زاخــر بالقضايــا اإلنســانية، والمواقــف، والحكايات، وما 

أحوجنــا إلــى معالجتها.
علــى  اإلضــاءة  منهــا  أردنــا  ونمــاذج  أمثلــة  مجــرد  هــو  ذكرنــاه  مــا 
موضوعاتهــا وأفكارهــا وقضاياهــا، بغيــة عــدم وقــوع المسلســالت 
التلفزيونيــة فــي فــخ التكــرار الممــل، وعلينــا أن نعتــرف بــأن الدرامــا 

العربيــة فــي حاجــة إلــى فكــر وتنــاول جديديــن.

تاج السر

الرفاعي
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تقرير

»داتاثون اإلعالم«
فعالية تنافسية في تحليل البيانات

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

نظــم مركــز التواصــل الحكومــي فــي وزارة اإلعــالم الســعودية فعاليــة »داتاثــون اإلعــالم«، خالل الفتــرة مــن 16 - 17 نوفمبر 
ــا وفتــاة من الموهوبيــن والموهوبات في مجــاالت التقنية الحديثة، بالشــراكة  ـً الماضــي، بمدينــة الرياض، بمشــاركة )75( شاب

مــع المجموعة الســعودية للبيانات، ومؤشــر اإلعــالم الرقمي. 
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وفــي الختام تم تكريــم الفائزيــن بفعالية »داتاثون 
الفريــق  األول  المركــز  فــي  جــاء  حيــث  اإلعــالم«، 
المكــون مــن: )معتز الســلمي، ناصر الحســن، لمى 
النصيــان، عبــد الله إســماعيل، علــي المغيــرة، بندر 
البلــوي(، وكان المركــز الثانــي مــن نصيــب كل من: 
)علــي العرينــي، محمــد العســكر، نــواف الحميــد(، 
مــن  المكــون  الفريــق  فحققــه  الثالــث  المركــز  أمــا 
)ســليمان العرينــي، محمــد آل رفيدي، عبــد الكريم 
الثوينــي، طــالل العتيبــي(، كمــا تمَّ تكريم الشــركاء 
ولجنــة  الفعاليــة،  إنجــاح  فــي  أســهموا  الذيــن 
علــى  الشــهادات  ووزعــت  المشــاركة،  التحكيــم 

المشــاركين. جميــع 
اإلعــالم، مديــر  لــوزارة  الرســمي  المتحــدث  وأوضــح 
عــام مركــز التواصل الحكومــي والدولــي، الدكتور عبد 
اللــه المغلــوث، أن فعاليــة »داتاثون اإلعــالم« عملت 
علــى إيجــاد إجابات لعــدة تحديات إعالميــة في تحليل 
ضمــن  األولــى  تعــدُّ  أنهــا  إلــى  مشــيًرا  المعلومــات، 
تحديات ســيقدمها المركز، في شــتى أنــواع المحتوى 

اإلبداعــي والتحريــر والرصد.
وكانــت فعاليــة »داتاثــون اإلعــالم« قــد شــهدت في 
يومهــا الثاني، جلســة نقاشــية حــول أهميــة البيانات 
أســامة  الدكتــور  أدارهــا  اإلعالمــي،  القطــاع  فــي 
الجميلــي، بمشــاركة عدد مــن المتخصصيــن، تناولوا 
خاللهــا كيفيــة االســتفادة مــن تحليــل البيانــات فــي 
المجــال اإلعالمــي، وطريقة عرض البيانــات ألصحاب 
اإلعالميــة  البيانــات  توجدهــا  التــي  والفــرص  القــرار، 
للقطــاع الخــاص، باإلضافــة إلى أبــرز التحديــات التي 
تواجــه القطــاع اإلعالمي في االســتفادة مــن البيانات، 
ومــدى تأثيــر الفعاليــات الشــبابية المتخصصــة فــي 

تطويــر منظومــة العمــل.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  الجلســة  خــالل  وقــدم 

)كوانــت( لتحليــل البيانــات، المتخصــص فــي العلــوم )االكتواريــة( 
والرياضيــات الماليــة، أحمــد بوخمســين، نظــرة عامــة عــن الجوانب 
 ،)GDELT( التقنيــة للتحــدي وشــرح المخرجات، ثم عرض مشــروع
المهتــم بجمع بيانات األحداث العالميــة وتنظيمها وعرضها كبيانات 

 − واســتعرض   ،)Google( ســحابة  علــى  مفتوحــة 
ــا − عينــة من البيانات لشــرح محتواهــا وطريقة  أيضـً
تصنيــف األحــداث وبعض األمثلــة لتقاريــر إحصائية 

البيانات. لنفــس  مســتخدمة 
فــي  المتخصــص  الســعوي،  فهــد  قــدم  وبعدهــا 
اإلحصــاء ومجــال تحليــل وعلــم البيانات، جلســة عن 
أفضــل الممارســات فــي تمثيــل البيانــات وعرضهــا، 
واســتعرض عــدًدا مــن النمــاذج التقليديــة والحديثــة، 
ــهمها للخــروج بأفضل النتائج  فـَ ـِ والطريقة الصحيحة ل

المعلومات. بنــاء  فــي 
أن الصعوبــة تكمــن فــي صناعــة  الســعوي  وأوضــح 
القصــة مــن البيانــات مــن أجل مســاعدة صانــع القرار 
ــا أنــه ال يمكن صناعة  ـً علــى اتخــاذ القرار الصحيح، مبين
ــهم البيانــات، مســتداًل بالصحــف  القصــة إال بعــد فـَ
العالميــة التــي تنشــر معلومــات فيهــا قصــص تمتد 
ــا عن طريق »االنفوجرافيك« الذي يختصر  لـ)40( عامـً

ــا لقصــص طويلة. ـً أحداثــ
من جهة أخرى تحدث مؤســس المجموعة السعودية 
للبيانــات الشــريك المنظــم للفعاليــة، علــي آل عبــد 
الوهــاب، عن المجموعــة ورؤيتها ورســالتها وأهدافها 
الرقمــي  التحــول  لتحقيــق  البيانــات  دور  تعزيــز  فــي 
وفــق رؤيــة المملكــة )2030(، ورفــع مســتوى الوعي 
المجتمعــي بأهميــة البيانــات ودورهــا في رفــع كفاءة 
العمل وتحســين األداء، إلى جانب ربــط المهتمين في 
مجــال البيانــات وتســهيل التواصــل بينهــم، وتحفيــز 
العمــل على تحليــل البيانــات المفتوحة ونشــر النتائج 

عليها. المتحصــل 
وتطــرق الموجــه والمهتم في االبتكار المؤسســي، 
وتميــز  الفعاليــة  مميــزات  إلــى  جــان،  أســامة 
ــا: إن أكثــر مــن  ـً األشــخاص المشــاركين فيهــا، مبين
الفعاليــة،  فــي  للتســجيل  تقدمــوا  ــا  شخصـً  )250(
المهــارات  حســب  تصنيفهــم  بعــد  ــا  مشاركـً  )٧٥( اختيــار  وتــمَّ 
عاليــة،  بجــودة  الفعاليــة  تخــرج  حتــى  والكفــاءات؛  والخبــرات 
موضًحـــا: أن التركيــز اعتمــد بشــكل كبيــر علــى الجودة فــي االختيار 

العــدد. علــى  وليــس 

المغلوث

باشطح

ٓال عبدالوهاب
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تقرير

شارع الفن .. تجربة مختلفة
أثبتــت الفعاليــة علــى مــدى خمســة أيــام أن الفــن الســعودي يحقــق 
ــا واضًحـــا مــن حيث حجــم التجــارب الفنيــة المشــاركة وتنوعها،  تقدمـً
حيــث عكســت مجموعــة مــن الفنانيــن والفنانــات امتالك نمــاذج الفتة 
البصريــة  الفنــون  فــي  اإلبداعيــة  والمــدارس  الحديثــة  المفاهيــم  مــن 

والنحــت واالبتــكار.
 هــذه المعلومــة كانــت حاضــرة ويمكــن تعرفهــا بشــكل عملــي خــالل 
جولــة علــى الممــر الذي ســمي )شــارع الفــن(، حيــث يعــرض الفنانون 
ــا  أعمالهــم بأكثــر الطــرق الجاذبــة لتســويق الفنــون، فيمــا كان واضحـً
حــرص الفعالية علــى زيادة الوعــي بالتأثير اإليجابي لإلبــداع في مختلف 
المجــاالت، مــع تحفيــز الفنانين علــى تكريــس الهوية الثقافيــة األصيلة 

فــي كل مــا يقدمونــه من أعمــال فنيــة داخــل الســعودية وخارجها.

وأكــد مهتمــون بالمجــال الفنــي أن الفعاليــة نجحت في اجتــذاب جميع 
الفئــات العمريــة، حيــث مثلــت فرصــة للقــاء بيــن الفنانيــن ومقتنــي 
األعمــال الفنية وأصحاب المعــارض والمتاحف، والطالب واألكاديميين 
المتخصصيــن بالفنــون، كمــا وفــرت الفعاليــة مجموعة من األنشــطة 
التــي ُتســهم فــي تعريــف الجميــع بــدور الفنــون بوصفهــا لغــة حــوار 

حضاريــة فــي كل مجتمع.
»سمبوزيوم« .. منحوتات العالم

منحوتــات كبيرة الحجم بألوان تدرجت بين األســود والرمادي واألبيض 
توســطت مقــر إقامة الفعالية، لتمنــح الجمهور فرصة لتأمــل ما أبدعته 
ــا مــن )13( دولــة، حيــث كانــت منحوتاتهم عبــارة عن  ـً أنامــل )21( فنانـ

تعريــف ماثــل بثقافاتهم وأجيالهــم ورؤيتهم للحياة مــن زوايا عدة.
وقــد شــارك الفنــان الســعودي علــي الطخيــس، أحــد رواد هــذا الفــن 

أول فعالية فنية تجمع معارض متعددة في الرياض
)مسك الفنون 2018م( تعود باإلبداعات 

التشكيلية إلى الذاكرة وتنطلق بها نحو الغد
|| الرياض – هيثم السيد

»نريــد تحويــل الرياض إلى مدينة فنية« هذا ما أعلنه القائمون على فعالية »مســك الفنــون 2018م« قبل أيام من انطالقتها، 
ليضعــوا الجمهــور أمــام ســقف من التوقعات حيال الفعالية التــي ُأقيمت في مدينة الرياض خالل الفتــرة من 30 أكتوبر وحتى 
3 نوفمبــر، بتنظيــم مــن معهد مســك للفنون التابع لمؤسســة محمد بن ســلمان بن عبد العزيز »مســك الخيريــة، والتي اتضح 

فيمــا بعــد أنهــا األكبر من نوعها في العاصمة الســعودية، حيث تضمنت مجموعة مختلفة مــن المعارض الفنية. 
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الجميــل، وهــو مــن األوائل الذيــن اهتموا بفــن النحت وإبــرازه قبل نحو 
ــا، حيث أخذ على عاتقه إبراز هذا الفن الجذاب في الســعودية  )40( عامـً
من خــالل إقامة معارض خاصــة بالمنحوتات، وانطلــق نحو الفعاليات 

العالميــة والحصــول على عــدد من الجوائــز الدولية.
كما شــارك الفنان المكســيكي »إرنيســتو هومي«، الذي يزور المملكة 
للمــرة األولــى، وهو من الشــخصيات الفنية الفريدة فــي مجال النحت، 
عبــر تجربــة تعود إلى عــام 1968م، وأبــدى هومي إعجابــه وانبهاره بما 
شــاهده، خــالل فعاليــة »مســك الفنــون 2018م«، واالهتمــام الذي 
يقــدم للفنانيــن المبتدئيــن وإعطائهــم الفرصــة والدعــم الكبيــر لهــم، 
ليصبحــوا فنانيــن مبدعيــن فــي المســتقبل القريــب، فــي حيــن قــال 
النحــات المصــري العالمــي أحمــد قشــطة: إن مســك الفنــون ُيعدُّ من 

ــا. ًـّ أضخم عشــرة أحــداث فنية عالمـي
الحرف العربي يتألق

كان »معــرض الخــط العربــي« من أبرز المعــارض التي قدمتهــا فعالية 
»مســك الفنــون 2018م«، بمشــاركة عدد مــن أبرز الخطاطيــن الرواد 
مــن شــتى أنحــاء العالــم، الذين قدمــوا نمــاذج إبداعية متنوعة فــي إبراز 
جماليــة الحــرف العربــي عبــر هــذا الفن الــذي ُيعــّد واحًدا من األســاليب 

التعبيريــة ذات النمــط الخــاص فــي االحتفاء بالكلمــة المكتوبة.
قــدم المعــرض للــزوار فرصــة تعــّرف مبــادئ الخــط العربــي وتقنياته 
الفنيــة، كمــا أتــاح لهم االلتقــاء بعدد مــن الفنانيــن والمبدعيــن الحائزين 
علــى شــهادات عالميــة فــي الخــط العربــي، ومنهــم الخطــاط حســن 
الرضــوان المعروف بلقب )عابد( والمشــارك بلوحتيــن من أعماله بخط 
الثلــث الجلــي، والذي يصف مشــاركته فــي هذا المعــرض بأنها األغلى 
بالنســبة لــه بالنظر إلــى كونها تضــم كبــار الخطاطيــن المبدعين تحت 

ســقف واحد.
الخطــاط العراقــي »صباح األربيلــي« يرى بدوره أن تميــز هذا المعرض 
يكمــن فــي تنــوع عرضــه ألســاليب شــتى من فــن الخــط العربــي، وهو 
مــا يعكــس جوانب وجماليــات هذا الفــن العريــق، فيما يؤكــد الخطاط 
الســوري »عبــد الــرزاق قرقــاش«، والــذي شــارك بواحــد مــن أعمالــه 
الفنية الحديثة أن األفكار المبدعة للخطاطين المشــاركين في »مســك 
الفنــون 2018م«، ســتولد أبعــاًدا جديــدة تضيــف مزيــًدا مــن اإلبــداع 

واإلثــراء البصــري لهــذا الفن.
)معرض 23( صالة الذكريات

جــاءت فكــرة )معــرض 23( واحدة المبــادرات التــي شــهدتها الفعالية، 
حيــث يظهر المعرض بشــكل واضــح رغبته الجليــة والواضحة في دعم 
الفــن وتشــجيع المبدعيــن واالحتفــاء بــكل مــن يحمــل بداخله الشــغف 
نحــو اإلبــداع فــي مجــال الفنــون، ويرتكــز المعــرض فــي تحقيــق هــذا 
الهــدف علــى شــعار )نهايــة البداية( بمــا يدل عليــه من تطويــر الموهبة 

للوصــول إلــى مرحلــة االحتــراف الفني.
وُيعــدُّ )معــرض 23( امتــداًدا لمعهــد التربيــة الفنيــة، والــذي كان األول 
الــذي يســتقبل الطــالب مــن شــتى مناطــق المملكــة مــن  والوحيــد 
الموهوبيــن فــي الفــن والراغبيــن فــي تطويــر مواهبهم، حيث اســتمر 
المعهــد يقــدم هــذا الــدور لمــدة ربــع قــرن وتخّرجــت منــه مجموعــات 
طالبيــة مــن فنانــي المملكــة المهميــن، قبــل أن تقــرر وزارة المعــارف 
آنــذاك، اتبــاع آليــة مختلفــة فــي التأهيــل المعرفــي والتطبيقــي، ويتم 

المعهد. إغــالق 
مــن هنــا جــاءت مبادرة )معــرض 23( مــن قبل مؤسســة الفــن النقي، 
من أجل استعراض أعمال خريجـــي معهـد التربيـة الفنية بالرياض خالل 
ت على  خمــس وعشــرين ســنة، وتســليط الضــوء على حقبــة فنية مــرَّ
ــن شــكلوا  المملكــة، وتعريــف األجيــال الفنيــة القادمة بجيل الرواد ممـّ
اللبنــة األساســية للفــن الحديــث، وذلــك بإقامــة معــرض فنــي يضم 

صفــوة خريجــي المعهــد ويعرض إرثهــم الفنــي وإنتاجهم التشــكيلي، 
مــع اإلشــارة إلى دورهــم البــارز والفاعل في خدمــة هذا الفــن الجميل.

قيمة تكريم القامات 
باإلضافــة إلــى التجــارب الشــابة التــي كانت ترســم طريق المســتقبل 
الفنــي فــي المملكــة، فقد اختارت هــذه الفعاليــة أن تعــود بالذاكرة إلى 
أكثــر مــن نصف قرن، حيــث بدايات الفن الســعودي، من خــالل تكريم 
ــا مــن رواد الفــن الســعودي، تقديــًرا لدورهــم فــي تأســيس  ـً )43( فنانـ
الحركــة التشــكيلية فــي المملكــة، وذلــك فــي حفــل حضــره كٌل مــن: 
وزيــر الثقافــة، رئيــس مجلــس إدارة معهــد مســك للفنــون، األميــر بدر 
بــن فرحان آل ســعود، ووزيــرة الثقافة وتنميــة المعرفــة اإلماراتية، نورة 
الكعبــي، ورئيــس مجلــس إدارة مركــز مبادرات مســك، بدر بــن محمد 

العســاكر، وعــدد من ســفراء الــدول فــي المملكة.
ومن جانبه قال وزير الثقافة الســعودي األمير بدر بن فرحان آل ســعود: 
إن هــذا التكريــم ما هــو إال امتداد للشــكر والعرفان والتقديــر للمبدعين 
الفــن وتأســيس  المملكــة، والذيــن كانــوا رواًدا فــي مجــال  أبنــاء  مــن 
الحركــة الثقافية في المملكة العربية الســعودية، مؤكًدا أن استشــراف 
المســتقبل ال يأتي إال باالنطــالق من األصول الثقافيــة العريقة والحركة 

الفنيــة العميقة.
مــن جهــة أخــرى، عّبــر الدكتــور أحمــد ماطــر المديــر، التنفيــذي لمعهد 
مســك للفنــون، عــن رضــاه بنجــاح الفعاليــة ومــا تحقــق لها مــن إقبال 
ــا  استهدافـً العــام شــهدت  نســخة هــذا  أن  إلــى  جماهيــري، مشــيًرا 
لشــريحة واســعة من الفنانين الموهوبيــن في المملكــة، باإلضافة إلى 
االحتفــاء بمنجــزات رواد الفــن واســتقطاب فنانيــن ومــدارس عالميــة 
مختلفــة، وهــو مــا يعــزز مفهــوم الفــن بوصفــه قيمــة جماليــة إلثــراء 

المفاهيــم اإلنســانية الســامية.
تقــام  2018م«،  الفنــون  »مســك  فعاليــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
بــن  محمــد  لمؤسســة  التابــع  للفنــون  مســك  معهــد  مــن  بتنظيــم 
ســلمان بن عبد العزيز »مســك الخيريــة«، وُتعدُّ الفعاليــة منصة لدعم 
المواهــب وتشــجيع ســوق الفن، حيث تقــدم فرصة للتطويــر المهني 
للفنانيــن بمختلــف اهتماماتهــم، وذلــك من خــالل تعزيــز التعليم عبر 
النقاشــات التفاعليــة، كما تتيح تبــادل المهارات بين أصحــاب التجارب 
فــي مجاالت متنوعة كالتصميم، والرســم، والموســيقى، والهندســة 

المعماريــة وصناعــة األفالم.
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تقرير

وبهذه المناســبة أكد ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل خليفــة أن هذا 
المنتــدى الــذي ُيعقــد في نســخته التاســعة ُيعــّد واحــًدا مــن الفعاليات 
الكبــرى المهمــة بمــا يســتقطب مــن النخــب والخبــرات، وبمــا يتيحــه 
مــن فــرص لتبادل التجــارب والمبــادرات الرائدة، واإلســهام فــي تعزيز 
العالقــات المحليــة والخارجيــة، وعــرض كل جديــد ومتقــدم في مجال 

المعلومــات واالتصاالت.  تقنيــة 
أكثــر مــن  المنتــدى مشــاركة  وعلــى مــدار يوميــن شــهدت جلســات 
ــا مــن خارج مملكــة البحرين، قدمــوا من دولة  ــا متخصصـً ـً )20( متحدثـ
ــمان، و الواليــات المتحــدة األمريكية,  اإلمــارات المتحــدة, وســلطنة عـُ
الدوليــة  تجاربهــم  نقلــوا  وأســتراليا,  والصيــن,  المتحــدة,  والمملكــة 

الناجحــة فــي مجــال التحــول اإللكترونــي.
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  الســيبراني، دعــا  وخــالل جلســات األمــن 

»سايبرســبونس« في الواليات المتحدة األمريكية، »الري جونســون« 
إلــى إدارة األمــن الســيبراني عبر أتمتــة العمليات األمنية، وقــال: إن من 
أبــرز التحديات قلــة الموارد الدفاعيــة، مقابل وجود العديــد من األدوات 
المســتخدمة لشــنِّ  الهجمــات، ونتيجــة لذلك تخضــع )%3( فقط من 

الهجمــات الســيبرانية على مســتوى العالــم للتحقيق.
)ITC Secure( فــي  المعلومــات بشــركة  أمــن  ركــز مديــر  مــن جانبــه 
المملكــة المتحــدة، »آرنو روبيرتســي«، على أهمية وعي المؤسســات 
بمســألة األمــن الســيبراني، وأن تكــون علــى درجــة عاليــة مــن النضــج 
ــا أنه يعدُّ أحد األدوات إلدارة المخاطر بشــكل رئيســي  والتطور، موضحـً
− إال أنــه علــى الرغــم مــن أهميتــه − ال يــزال اإلقبــال عليــه كتخصــص 
ــا ما، إذ توجد على المســتوى العالمي نحو مليون وظيفة  ــا نوعـً متراجعـً

شــاغرة فــي األمن الســيبراني.

في دورته التاسعة
منتدى الحكومة اإللكترونية يسلط الضوء على 

قضايا »األمن السيبراني والتحول اإللكتروني«
|| المنامة − إذاعة وتلفزيون الخليج

نظمــت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة فــي مملكة البحريــن الدورة التاســعة من »منتــدى البحرين الدولــي للحكومة 
اإللكترونيــة 2018م«، والتــي أقيمــت فعاليتهــا خــالل يومــي الســابع والثامــن مــن أكتوبــر الماضــي، وبحضور ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء رئيس اللجنــة العليا لتقنيــة المعلومــات واالتصاالت، وعــدد كبير من 

والمهتمين. المســؤولين 
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فيمــا تحــدث مدير األمــن اإللكتروني بشــركة »هــواوي« فــي الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، »دونالــد بــوردي«، عــن حاجــة المنظمــات إلجــراء 
تقييــم متكامــل لألخطــار الســيبرانية التي تواجههــا، وضــرورة التعاون 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن أجــل وضــع األنظمــة والقوانيــن 
المتســقة مــع القواعــد الدولية، لتعزيــز قدرتها على الحفــاظ على األمن 

السيبراني.
أمــا نائــب الرئيس للشــراكات واإلســتراتيجية فــي »آيرون نــت« لألمن 
الســيبراني بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، جميــل جعفر، فقــد قال: إن 
الهجمــات الســيبرانية تقــع بشــكل ســريع ويتزايــد عددهــا، فــي مقابل 
الجهــود الدفاعيــة التــي ال تجاريهــا في الســرعة والعــدد، داعًيــا الجهات 
ــا مختلف  الحكوميــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي هذا الشــأن، منبهـً
الجهــات التــي ال تملك أنظمة الحماية، إلى إمكانيــة تعرضها للهجمات 
الســيبرانية حتــى وإن لــم تكــن مســتهدفة، إال أن األضــرار ســتطالها ال 

لة. محا
وحــول التحــول الرقمي، تحــدث المدير بمكتب مجلس الــوزراء للخدمة 
الرقميــة الحكوميــة فــي المملكــة المتحــدة، »د. كريــس فيرغســون«، 
حــول: »تجربــة المملكــة المتحــدة فــي التحــول الرقمــي«، مشــيًرا إلى 
أن نشــر ثقافــة التجربــة والخطــأ ومن ثــم التصحيح في عمليــة التحول 
الرقمــي، هــي مــا ُيســهم فــي كــون المملكــة المتحــدة ضمــن أفضل 
خمــس دول علــى مســتوى العالــم فــي تطبيــق الحكومــة اإللكترونية، 
مشــيًدا بما يعكســه هذا المنتــدى من ثقافــة االنفتاح لتعزيــز المواجهة 
الجماعيــة للتحديــات، بــداًل عــن الدخــول فــي المنافســة غيــر البنــاءة، 
ذاكــًرا أن الحكومــة يجــب أن تعمــل بــذكاء في هــذا الجانــب، مدلاًل على 
ذلــك بتجربــة المملكــة المتحدة التي أنفقــت في عــام 2010م، حوالي 
)16( مليــار جنيــه اســترليني، مــن أجــل توفيــر الخدمــات من قبــل )9( 
مشــغلين، لكنهــا فــي عــام 2017م، قللــت المبلــغ إلــى )12( مليــار 
جنيــه اســترليني، من أجــل توفير الخدمــات من قبل )5000( مشــغل، 

وحصلــت علــى نتيجــة أفضــل من ناحيــة جــودة الخدمــات وعددها.
ومــن جهتــه تحدث نائــب المدير العــام لقطــاع المعلومــات والحكومة 
اإللكترونيــة باإلنابة، بالهيئــة العامة لتنظيم قطــاع االتصاالت في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، ســالم الحوســني، عن تجربــة دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وتمركــز أهــداف تطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة حول 
المتعامــل بــدًءا مــن الحرص علــى إســعاده، وتعزيز تجربة االســتخدام 
لديــه من ناحية تبســيط اإلجــراءات وتقليل الزيــارات والوثائق، مشــيًرا 
إلــى أن اكتمــال اإلنجــاز يكون بتحديد الفتــرة الزمنية له، وهــو ما تمَّ من 

خــالل تحدي الـــ )100( يوم.
واســتعرض الحوســني النتائج التــي ترتبت على الخدمة، منها: كســب 
إنتاجيــة اآلبــاء التي عادلــت )60( مليــون درهــم، وزيادة الســاعات التي 
يقضونهــا مــع عائالتهــم، وتوفير )3( مالييــن درهم من الوقــود الالزم 
لتنقــالت إنجــاز المعاملــة، ما يقلل التلوث وُيســهم فــي حماية )300( 

ا. ًـّ سنوي شجرة 
كمــا تحــدث القائم بأعمــال المدير العــام للخدمــات اإللكترونيــة بهيئة 
تقنيــة المعلومــات فــي ســلطنة ُعمــان، إبراهيــم بــن طالب الــوردي، 
عــن التحــول الرقمــي فــي الحيــاة الواقعيــة فــي ســلطنة ُعمــان، قائاًل: 
أبعــاد كبيــرة لســدِّ الفجــوة الرقميــة،  التحــول الرقمــي رحلــة ذات  إن 
تعتمــد علــى الشــراكة بيــن القطاعين العــام والخــاص ودعــم القيادة، 
واالهتمــام بقطــاع تقنيــة المعلومات وتوظيفــه في األعمــال اإلدارية، 
ــا: إن عمليــة التحــول الرقمــي بيــن القطاعــات اعتمــدت علــى  مضيفـً
الدراســة والتحليــل للواقــع، ثــم تحســين وإعادة هندســة اإلجــراءات، 
ثــم التنفيــذ، ويمــرُّ بمراحل بــدًءا من تدريــب الموظفين، وتوزيــع أجهزة 
الحاســب اآللــي لتهيئــة البنية التقنيــة، وتدريــب أفراد المجتمــع، بحيث 
ُتســهم قدراتهــم فــي التحــول الرقمــي، مــن دون إغفــال دور اإلعــالم 
فــي عمليــة التوعية، وعقــد اللقــاءات التشــاورية مع المختصيــن لرصد 

جوانــب التطويــر، وإطــالق الجوائــز المشــجعة.
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يحتفــل العالــم في الخامس من شــهر ديســمبر من كل عــام باليــوم العالمي للتطــوع، والحديث 
ــا عن عمــل حضاري وإنســاني ومســؤولية جماعيــة مشــتركة فهو يعكس  ـً عــن التطــوع يعني حديث
ــا وتآخًيا بين أفــراده، ويأتــي دور اإلعالم فــي العمل  تكافــاًل بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، وتراحمـً
التطوعــي فــي مقدمــة األدوار الفاعلة في ترســيخ مفهــوم العمــل التطوعي وأهميتــه، وذلك من 
خــالل قدرتــه علــى إحكام الســيطرة على األفــراد عبر قناعــات فكريــة وثقافية واجتماعيــة بضرورة 

العمــل التطوعي.
ــا لإلعالم التقليــدي كونه يحتــوي في مضمونــه على كافة  ولقــد أصبــح اإلعــالم التفاعلــي مشاركـً
الفنــون اإلعالميــة والتقنيــات الحديثــة لمواقع التواصــل االجتماعي، مثــل: »الفيســبوك، وتويتر« 

وغيــر ذلــك من المواقــع التي تتســم بعناصــر الفوريــة، والتفاعلية، وتعدد الوســائط.
ويقصــد باإلعــالم التفاعلي مجموعة مــن الخصائص والوســائط والخدمات الملحقة بأي وســيلة 
إعالميــة مطبوعــة أو مرئيــة أو إلكترونيــة تتيــح للجمهــور أن يتفاعــل معهــا عــن طريــق المشــاركة 
برأيــه، إضافــة إلــى مشــاركات الجمهور فــي البرامــج المرئيــة واإلذاعيــة، ومداخالتهم فــي قاعات 
المحاضــرات والنــدوات، وهــي منتديات إلكترونيــة ملحقة بمواقع النشــر اإللكتروني، أو مســتقله 

بذاتهــا، وكثيــر مــن الفاعليــات اإلعالمية تدخــل تحت هــذه العناوين. 
وُيعــدُّ العمــل التطوعــي مــن الوســائل المهمــة فــي تنميــة الــوالء واالنتمــاء للوطــن، حيــث يوثــق 
عالقــة الفرد بدينــه ووطنه وينمي بداخلــه مبادئ وقيم إســالمية ووطنية وإنســانية نبيلة، فالعمل 
التطوعــي هــو المعيــار الــذي نقيس به مســتوى التكافــل والتعاون فــي المجتمع، فمــن المعروف 
ــا أو جهًدا أو مااًل يعكس مدى ارتبــاط الفرد بمجتمعه وقضاياه  أن العطــاء بال مقابل ســواء كان علمـً

وهمومه.
كمــا أن العمــل التطوعــي هــو مــا يبذله الفــرد بعيًدا عــن الفــروض والواجبــات واألعمــال الوظيفية 
ــب في  ــبة في اإلســالم، والمستحـّ التــي يحصــل علــى مقابل لها، وهو بذلك من األعمال المستحـّ
الشــريعة هــو مــا طلب الشــرع فعله ال على ســبيل اإللــزام وهو ما يثــاب فاعله وال يعاقــب تاركه. 
إن العمــل التطوعــي قــرار فــردي ورائه دافــع ذاتي ال يكــون الفرد مجبــًرا فيه على أمر بحــد ذاته مما 

يشــعر المتطوع بالنجــاح مع كل خطــوة يخطوها.
ولقــد أســهم غياب الــدور اإلعالمي عن التوعيــة بأهمية التطوع وبمؤسســاته وبــاألدوار التي يمكن 
أن يقدمهــا للمجتمــع فــي قلــة اإلقبال على التطــوع، حيث نجــد قلة البرامــج والفعاليــات الخاصة 
بالتطــوع مما يحد من تفاعل وســائل اإلعــالم، كما نجد قلة مصادر المعلومــات عن برامج التطوع 
ومجاالتــه وغيرهــا مــن المعلومات التي يمكن صياغتها على شــكل مواد إخباريــة إعالمية. في حين 
يعطــي اإلعــالم التفاعلــي فرصة اطالع أكبر، ففي جلســة واحــدة أمام الكمبيوتر يســتطيع القارئ 
مطالعــة عشــرات المصــادر اإلعالميــة من جميع أنحــاء العالــم، ومــن دون تكلفة ماليــة، وهذا غير 
ممكــن مع اإلعــالم التقليدي من حيث الوقت والتكلفة، وللمســتخدم حرية االنتقــاء والمقارنة من 
خالل االطالع الســريع على العديد من المصادر متعددة الرؤى والخلفيات، ثم يســتخلص لنفســه 
النتيجــة التــي يراهــا أقرب إلــى الحقيقة مــن دون أن يتعرض لرؤية محــددة تفرضهــا الحكومات أو 

الشــركات المالكة لوسائل اإلعالم.
   أن االهتمــام اإلعالمــي بالعمــل التطوعي واجب وطني، وال يمكن االســتغناء عن اإلعالم التفاعلي 
فــي صــوره المختلفــة؛ فقــد أصبح جــزًءا أصياًل مــن حياة قطــاع عريض مــن المجتمــع العربي، وال 
بــد مــن القيام بحمــالت إعالمية للتوعية بمــا تتضمن عناصر العمــل التطوعي بدايــة من المفهوم 
واألهميــة وإبــراز قيم العمل التطوعي، ومــروًرا بكيفية العمل التطوعي ومجاالتــه، وأخيًرا التجارب 

الناجحة في هــذا المجال.

رأي

د. محمد محمود العطار
أستاذ مســاعد في كلية التربية − 

الباحة جامعة 

اإلعالم التفاعلي والعمل التطوعي
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ج منتخب الســعودية لكرة القدم للشباب،  توِّ
بــكأس أمــم آســيا تحــت )19( عاًمــا، للمــرة 
الثالثــة فــي تاريخــه، والثانيــة عبر بوابــة نظيره 
الكــوري الجنوبــي، بعدمــا تغلب عليــه بنتيجة 
)2 − 1(، فــي الرابــع من نوفمبــر الماضي، في 
المبــاراة النهائيــة للبطولــة التــي أقيمــت فــي 

إندونيسيا.
نجــح األخضر الشــاب في رفع عــدد البطوالت 

المنتخبــات  حصدتهــا  التــي  اآلســيوية 
الســعودية إلــى )12( لقًبــا مــا بين كأس آســيا 
باإلضافــة  وللناشــئين،  وللشــباب  للكبــار 
لألنديــة،  آســيا  أبطــال  دوري  مســابقة  إلــى 
وكان منتخــب الصقــور الشــباب حصــد لقبــه 
اآلســيوي األول عــام 1986م، وكــرر اإلنجــاز 

1992م. عــام  فــي 
ويتســاوى المنتخــب الشــاب بتحقيقــه كأس 

آســيا ثــالث مــرات مــع اإلنجــاز الــذي حققــه 
آســيا  كأس  فــي  األول  الســعودي  المنتخــب 
للكبــار، مقابل لقبين في بطوالت كأس آســيا 
للناشــئين )منتخب تحــت 16 عاًما(، باإلضافة 
أبطــال  دوري  بمســابقة  ألقــاب  أربعــة  إلــى 
آســيا بنســختها القديمة والحديثــة عبر فريقي 

الهــالل واالتحــاد.

األخضر الشاب يتوج بكأس أمم آسيا 
للمرة الثالثة

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج
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 15 الســبت  الريــاض،  الســعودية  العاصمــة  فــي  اختتمــت 
»الســعودية  ســباق  مهرجــان  فعاليــات  2018م،  ديســمبر 
للفورمــوال إي − الدرعيــة 2018م« بحضور ســمو ولي العهد 
الســعودي األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، 
وســمو ولــي عهد مملكــة البحرين األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة، وســمو ولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان، وعــدد مــن الشــخصيات الخليجيــة ونخــب ثقافية 
وحظــى  والترفيهــي،  الرياضــي  المجــال  فــي  ومســتثمرين 

الحــدث بمتابعــة وتغطيــة إعالميــة دوليــة ومحليــة كبيرة.
 13 الخميــس  انطلقــت  إي(  )الفورمــوال  فعاليــات  وكانــت 
ــا  فريقـً  )11( يمثلــون  ــا  متسابقـً  )22( بمشــاركة  ديســمبر، 
والتشــويق،  المتعــة  مــن  أيــام  لثالثــة  واســتمرت  ــا،  ًـّ عالمي
وتضمنــت حفــالت موســيقية لفنانيــن عالميين، ونشــاطات 
حيــث  المثيــر،  العالمــي  الســباق  بجانــب  وثقافيــة  ترفيهيــة 

بزيــارة  وقامــوا  المنوعــة  بالفعاليــات  الدرعيــة  زوار  اســتمتع 
األركان التراثية التــي تمثل مناطق المملكة بمختلف ثقافاتها 
التراثيــة المنوعة، وتضمنت تجربة المحــاكاة والتجربة التراثية 
لحيــاة اآلباء واألجداد، وكان حي »الطريــف« التاريخي مقصًدا 
لجماهيــر الفورمــوال، كمــا زاره عديــد مــن الشــخصيات مــن 
بينهم ســمو الشــيخ عبــد الله بــن زايد، وزيــر الخارجيــة بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة برفقــة وزيــر الخارجية الســعودي 
معالــي األســتاذ عــادل الجبيــر، ونخبــة مــن مشــاهير مواقــع 
التواصــل االجتماعــي والعالم مثــل الالعب اإلنجليــزي »واين 

روني«. 
وفــي نهايــة الســباق، تــمَّ تتويــج الفائزيــن بالمراكــز األولــى، 
حيــث فــاز المتســابق البرتغالي )أنتونيــو فيلكس دا كوســتا( 
مــن فريق )بي إم دبليــو آي أندريتي موتور ســبورت( بالمركز 
الفرنســي  العالــم فــي »الفورمــوال إي«  األول، وحــلَّ بطــل 

أقيمت على مدى )3( أيام مع فعاليات متنوعة
فورموال الدرعية .. إثارة عالمية 

وتشويق ترفيهي وثقافي
|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج
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ــا بفــارق )0.46(  ـً )جــان إريــك فيرجــن( )مــن فريــق فورمــوال إي( ثاني
ثانيــة، فيمــا جاء المتســابق البلجيكي )جيروم دامبروزيــو( من )فريق 

ماهينــدرا( فــي المركــز الثالث.
وشــارك في الســباق الســعوديان أحمــد بن خنيــن وبندر العيســائي، 
اللذيــن فــازا بالمركزيــن الثانــي والثالــث ضمــن فئــة »المحترفيــن − 
الهــواة« خالل المبــاراة النهائية لبطولــة جاكوار للســيارات الكهربائية 

بعــد اجتيــاز اللفــات المؤهلة.
مــن الجديــر بالذكــر أن الســباق الــذي يعدُّ األضخــم واألول مــن نوعه 
في الســعودية، ويأتي تنظيمه بموجب اتفاقية شــراكة طويلة األجل 
العامــة للرياضــة، واالتحــاد  بيــن ســباقات »فورمــوال إي« والهيئــة 
الســعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك انسجامـًــا مع أهداف 
»رؤيــة المملكة العربية الســعودية 2030« الرامية إلى بناء مســتقبل 

مشــرق وواعد للمملكــة في شــّتى الميادين.
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طريقــه  اإلماراتــي  »العيــن«  فريــق  ــقَّ  شـَ
بجــدارة إلــى المبــاراة النهائيــة، التــي خاضهــا 
البطولــة  فــي  شــارك  حيــث  األولــى،  للمــرة 
ممثــاًل عــن البلــد المضيــف، بعد فــوزه بلقب 
دوري الخليــج العربــي اإلماراتي في الموســم 

الماضــي.
وكانت البطولة انطلقت األربعاء 12 ديسمبر، 

بلقــاء »العيــن« اإلماراتي و«تيــم ويلينغتون« 
بالتعــادل  انتهــت  مبــاراة  فــي  النيوزلنــدي 
اإليجابــي بثالثــة أهــداف لــكل مــن الفريقيــن 
فــي الوقت األصلي واإلضافــي، لكن »العين« 

أصــر علــى حصــد الفــوز بــركالت الترجيح.
»كاشــيما  تفــوق  النهائــي  ربــع  الــدور  وفــي 
الخــارا«   »غــوادا  علــى  اليابانــي  انترلــز« 

المكســيكي بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن، 
أمــام  التونســي  »الترجــي«  خســر  فيمــا 
»العيــن« اإلماراتــي )0/3(، لتلعــب بعــد ذلك 
مبــاراة تحديــد المركــز الخامــس بيــن »غــوادا 
الخــارا« و«الترجــي«، والتــي حســمها األخيــر 

.)5/6( الترجيــح  بــركالت  لصالحــه 
لقاءيــن،  فشــمل  النهائــي  نصــف  الــدور  أمــا 

في البطولة التي احتضنتها العاصمة أبو ظبي

ريال مدريد يخطف كأس العالم 
لألندية من العين اإلماراتي

|| أبو ظبي − إذاعة وتلفزيون الخليج

تــّوج ريــال مدريد اإلســباني بلقبــه الرابع فــي بطولــة كأس العالم لألندية بشــكلها 
الحالــي إثــر فــوزه على العين اإلماراتي فــي المباراة النهائية للبطولــة بنتيجة )1/4( 
يــوم الســبت 22 ديســمبر 0182م، علــى اســتاد »مدينــة زايــد الرياضيــة« فــي أبو 

. ظبي
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»ريفرباليــت«  بفريــق  »العيــن«  جمــع  األول 
ممثــل  لصالــح  ُحِســم  والــذي  األرجنتينــي، 
العــرب والخليــج فريــق »العيــن« عبــر ركالت 
الترجيــح )4/5(، فيمــا كان اللقــاء الثانــي بيــن 
»كاشــيما انترلــز« اليابانــي، و«ريــال مدريــد« 
اإلســبان  لصالــح  انتهــى  والــذي  اإلســباني، 

.)1 /3 (
ــعبت مبــاراة  ـُ ل للبطولــة  األخيــر  اليــوم  وفــي 
تحديــد المركــز الثالــث بيــن »كاشــيما انترلز« 
و«ريفرباليت«، ليتفــوق األخير بنتيجة )0/4(، 
التــي  النهائيــة  بمباراتهــا  البطولــة  لتختتــم 

و«الريــال«. »العيــن«  جمعــت 
ويعــدُّ هــذا اللقــب الثانــي »للريــال« فــي عام 
2018م، بعدمــا تــّوج الفريــق بلقــب »دوري 
وكان  األخيــرة،  نســخته  فــي  أوروبــا«  أبطــال 
»الريــال« تــّوج بلقب »دوري األبطــال« للمرة 
الثالثــة على التوالي، كما أحــرز لقب »مونديال 

األنديــة« للعــام الثالــث علــى التوالي.
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الرياضة

الخليجيــة  البارالمبيــة  المنتخبــات  حققــت 
فــي  مشــاركتها  خــالل  ملونــة  ميداليــة   )36(
)جاكرتــا  اآلســيوية  البارالمبيــة  األلعــاب  دورة 
العاصمــة  فــي  أقيمــت  التــي  2018م( 
اإلندونيســية خــالل في الفترة مــن 6 − 14 من 

الماضــي. أكتوبــر 
آالف  ثالثــة  مــن  أكثــر  البطولــة  فــي  شــارك 
رياضــي مثلــوا )43( دولة، تنافســوا في )18( 
لعبة بارالمبيــة، وكانت المشــاركات الخليجية 
حســب المراكــز المحققة في ترتيــب البطولة 
متفاوتــة، حيــث جاءت دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة فــي المركز الـــ)18(، وحصــد العبيها 
وســت  ذهبيتيــن،  بواقــع  ميداليــة؛   )11(
ميداليــات فضيــة، وثالثــة ميداليــات برونزية.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مباشــرة  تلتهــا 
فــي المركــز الـــ )19( بثمــان ميداليــات، اثنتان 
منهــا ذهبية، وثالث ميداليــات فضية، وثالث 
ميداليــات برونزيــة، أمــا دولــة الكويــت فــكان 
الـــ)22(  مركزهــا بيــن المنتخبــات المشــاركة 
ذهبيــة  منهــا:  ميداليــات،  ثمــان  بتحقيقهــا 
وأربــع  فضيــة،  ميداليــات  وثــالث  واحــدة، 

برونزيــة. ميداليــات 
وجاءت ســلطنة ُعمان في المركز )23( بخمس 
ميداليــات، توزعــت بين ذهبيــة واحــدة، وثالث 

ميداليات فضيــة، وميدالية واحــدة برونزية.
المركــز  احتلــت  فقــد  البحريــن،  مملكــة  أمــا 
ميداليتــان  هــي:  ميداليــات،  بثــالث   )27( الـــ 
فضيتــان وبرونزيــة واحــدة، وتأتــي دولــة قطر 
فــي آخــر الترتيب الخليجي فــي المركز الـ )31( 
بين المنتخبات اآلســيوية المشاركة بتحقيقها 

وحيدة. ذهبيــة 

حصاد المنتخبات الخليجية في دورة 
األلعاب البارالمبية اآلسيوية

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

ترتيب المنتخبات الخليجية ضمن جميع المنتخبات المشاركة

عدد الميدالياتالترتيبالدولة
1811دولة اإلمارات العربية المتحدة

198المملكة العربية السعودية
228دولة الكويت

235سلطنة ُعمان
273مملكة البحرين

311دولة قطر
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دورة  فــي  الخليجيــة  المنتخبــات  شــاركت 
فــي  للشــباب  الثالثــة  األولمبيــة  األلعــاب 
العاصمــة األرجنتينيــة بيونــس آيــرس، خــالل 
الفتــرة 6 – 18 أكتوبر الماضي، والتي شــهدت 
مشــاركة عالميــة قياســية بلغت أكثــر من )4( 
آالف رياضــي ورياضيــة، وذلــك للمــرة األولى 

فــي التاريــخ األولمبــي.
وتنافس الرياضيــون الخليجيون مع نظرائهم 
مــن مختلــف دول العالــم فــي )32( رياضــة، 
وكانــت حصيلــة المنتخبــات الخليجيــة ســت 
ميداليــات ملونــة، وحســب عــدد الميداليــات 
تصــدرت الســعودية القائمــة الخليجية بثالث 
فــي  واحــدة  ذهبيــة  منهــا  كانــت  ميداليــات، 
الفنون القتالية حققها الالعب محمد عســيري 
فــي لعبــة الكاراتيــه، وفــي ألعــاب القــوى فئة 
رفــع األثقــال لــوزن )85( كجــم نجــح الالعــب 
علي العثمــان في تحقيق الميداليــة البرونزية، 
أمــا الميداليــة الثالثــة فكانــت برونزيــة ســباق 
العــداء محمــد  اختطفهــا  متــر حواجــز   )400(

المعــاوي.
بينمــا حصدت قطــر ميداليتيــن ذهبيتين، في 
ألعــاب القــوى بعد فوزها لســباق )200( متر، 

وســباق )110( أمتار.
وحيــدة،  فضيــة  ميداليــة  اإلمــارات  وحققــت 
اقتنصهــا الخّيــال اإلماراتــي عمــر المرزوقــي، 
ليســجل بذلــك أول ميداليــة أولمبيــة باســم 
األولمبيــة  األلعــاب  دورات  فــي  اإلمــارات 
للشــباب، بفــوزه بفضيــة المركــز الثانــي لفئة 

الحواجــز. قفــز 

ست ميداليات خليجية ملونة في 
الدورة األولمبية للشباب

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج
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مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة

من يصنع اآلخر
تســارعت األحــداث والمتغيــرات المتالحقــة لتلقــي بظاللهــا علــى الســاحة اإلعالمية 
التقليديــة والجديــدة، وتعــددت المبتكــرات اإلعالميــة الحديثــة فتنامــت النظريــات 
العديــد  المتخصــص  للمتابــع  وبــرز  الجديــدة،  القديمــة  اإلعالميــة  والمصطلحــات 
مــن الموضوعــات المؤثــرة والمهمــة فــي واقع ومســتقبل اإلعــالم، مثيــرة لكثير من 

التســاؤالت!.

ــا لصوت  فمــن ظهــور »أول مذيــع »روبــوت« قــارئ للنشــرات اإلخباريــة مستنسخـً
وصــورة المشــاهير مــن المذيعيــن، إلــى بــروز نظريــة »الضــخ اإلعالمــي المكثــف« 
بهــدف التأثيــر فــي الــرأي العــام وتكريــس حقائــق محــددة، إلــى مصطلــح »غســل 
األخبــار« الــذي تقوم فيه خاليــا عديدة بتدوير األخبار واإلشــاعات بين وســائل إعالمية 
محــددة معتمــدة على النقل واإلســناد لمصادر غيــر معروفة بهدف التضليــل والتأثير 
واإلضــرار، إلــى تزايد اعتمــاد األخبار الزائفة )Fake News( بشــكل متزايــد في الصراع 
بيــن السياســيين واإلعالمييــن بعد أن رددهــا الرئيــس األمريكي »دونالــد ترامب« في 

صراعــه مــع وســائل إعالمية لهــا أجنــدات حزبية.

ــن يصنع  هــذه المتغيــرات المتالحقــة تركتنــا نســبح في دهشــة ســؤال كبيــرة .. »مـَ
اآلخر..األزمــة أم اإلعــالم؟«.

عبــر التاريــخ القريــب كان الحدث األبرز هو تســيد شــبكة )CNN( األمريكية للمشــهد 
اإلعالمــي العالمــي بعد أن أبرزتهــا أزمة احتالل العــراق لدولة الكويت وحــرب تحريرها 
عــام 1991م، لتتحــول إلــى إمبراطورية الصــوت والصورة والبث المباشــر من خالل 

اســتغاللها لهذه األزمة الدوليــة الكبرى.

المتغيــرات الجديــدة وتطــورات االتصــال الجماهيري المتســارعة ووســائل التواصل 
االجتماعــي قلبت هــذه المعطيــات وحولتها إلى واقــع معاكس، بمعنى أن الوســيلة 
اإلعالميــة قــد يكــون لهــا دوًرا مؤثــًرا فــي صناعة األزمــات وتعزيزهــا وانتشــارها على 
نطــاق أوســع مــن دون النظــر ألي معاييــر أو محــددات، ومعــه أصبح المتابع يمســي 
علــى معلومــة ويصبــح على واقع آخــر، بمعنى أن الدقيقــة ثابتة والحقيقــة متغيرة!!!

ولعــل األخطــر في هــذه العملية االتصالية مشــاركة وتأثيــر أي متلقي فــي المحتوى 
والرســالة وتعزيــز االنتشــار، ممــا جعــل الــرأي العام داخــل الــدول وخارجها يتشــكل 
ويتبــدل بشــكل ســريع ودائم وفــق المجموعات اإللكترونيــة من دون قيــود أو حدود، 

ممــا صنــع ميادين جديــدة للصراع.

تأثيــر التقنية من خــالل التواصل االجتماعي حولت اإلعالم الجديد إلى مســرح إعالمي 
افتراضــي، ممــا أثــر فــي الحقيقــة وعزز مــن النجوميــة الفرديــة الباحثــة عــن المتابعة 

والشعبوية.

الوســيلة التقليدية قد تتجاوز بعض الحقائق، ولكن مســتخدمي التواصل االجتماعي 
أصبحــوا يؤثــرون فــي القــرار والمشــهد اإلعالمــي بأكملــه، ممــا ســيوجد مزيــًدا مــن 

األزمــات ووســائل اإلعالم، لتســتمر المطــاردة مــن دون توقف ويبقى الســؤال: 

من يصنع اآلخر .. اإلعالم أم األزمة ؟!!.
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