




ولنا كلمة
شــهدت أطهــر بقاع األرض، مكــة المكرمة، أواخر رمضــان الماضي 
ثــالث قمم أكدت مــن خاللها المملكة العربية الســعودية اســتمرار 
ــا  ًـّ جهودهــا الصادقــة وعزمهــا القــوي علــى توحيــد الّصــف، خليجي
ــا، وتأكــد عبرهــا مــا يملكــه »أبناء الســعودية« من  ًـّ ــا وإسالمي ًـّ وعربي
إمكانــات مذهلة فــي تنظيم األحداث وإدارة الحشــود، حيث تمكن 
أكثــر مــن مليوني معتمر من تأدية مناســكهم في المســجد الحرام 
بكل يســر وســهولة، وبجوارهــم يتواجد )57( رئيس دولة إســالمية 
مــع مرافقيهــم، بخــالف اإلعالمييــن الذين حضــروا بكثافــة لتغطية 
القمــم، ومــا تتطلبــه الموقف من عناصــر أمن وتنظيــم، لذا وّثقت 
»إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« تفاصيل هــذا الحدث البــارز ومخرجاته 

بالكلمــة والصورة. 

وفــي جانب العمل الخليجي، اســتمر حراك األمانــة العامة لمجلس 
ــا نحو  التعــاون والمكاتــب والمنظمــات التابعــة لهــا، للمضــي قدمـً
التعــاون وتطلعــات شــعوبه، وتواَصــل  تحقيــق أهــداف مجلــس 
العمــل  منظمــات  ومــع  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  مــع  العمــل 
ــلم  ــا لإلســهام الفاعــل فــي تحقيق السـّ ًـّ المشــترك الدوليــة؛ سعي
وخدمــة اإلنســان فــي المنطقة بشــكل خاص وفــي العالم بشــكل 

عــام، وهــو مــا رصــده ملــف »خليجنــا واحد« فــي هــذا العدد. 

إذاعــة  جهــاز  قــام  فقــد  ومتجــدد،  متطــور  مجــال  اإلعــالم  وألن 
وتلفزيــون الخليــج بتنفيــذ دورة تدريبيــة حــول: »صناعــة المحتــوى 
اإلعالمــي« حضرهــا متدربون ومتدربــات من الدول األعضــاء، وركز 
بمعــارف  وتزويدهــم  جديــدة  مهــارات  إكســابهم  علــى  محتواهــا 
متقدمة تســاعدهم فــي تطوير المحتــوى اإلعالمي الــذي يقدمونه 

عبــر مؤسســاتهم اإلعالميــة. 

ــا ‒ جاء الملف الخاص  ــا لإلســهام في تطوير اإلعالم – أيضـً ًـّ وسعي
ــا أهــم التقنيات  فــي هذا العــدد حول »رقمنة اإلعالم«، مستعرضـً
الحديثــة التــي تســاعد الممارس لإلعــالم على رفع مســتوى الجودة 
فــي المحتــوى المقــدم، مــع العديــد مــن الوســائل التــي توفــر لــه 
الوقــت وتمكنــه من العمل عن ُبعد، وكثير من األدوات المســتخدمة 

في تحليــل المحتــوى وقياس نســب التفاعل. 

التــي  والــرؤى  المقــاالت  مــن  عــدد  الخــاص  الملــف  مــع  ويتزامــن 
يطرحهــا خبــراء يهدفــون لمســاعدة اإلعــالم التقليــدي فــي مواكبة 
التقاريــر  جانــب  إلــى  منهــا،  واالســتفادة  الرقمــي  اإلعــالم  طفــرة 
التــي رصــدت األحــداث المهمــة خــالل الفتــرة الماضيــة، اإلعالميــة 

والرياضيــة.  والثقافيــة 

ا. وعلى الوّد نلتقيكم دائمـً
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برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور قادة )57( دولة خليجية وعربية وإسالمية

قمم مكة الثالث: 
ريادة راسخة.. وإرادة ثابتة

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

ــا من رؤية واعية مســؤولة  بحكمــة سياســية هادفــة، ورغبــة قوية فــي توحيد الصــف الخليجي والعربي واإلســالمي، انطالقـً
ألحــداث المنطقــة ومســتجداتها الراهنــة، اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية يومــي 25 و26 رمضان1440هـــ الموافــق 
30 و31 مايــو 2019م، فــي قصــر الصفــا بمكــة المكرمــة ثــالث قمــم، كانــت إحداهــا القمــة »الرابعــة عشــر لمنظمــة التعاون 
اإلســالمي«، والتــي أقيمــت تحــت عنــوان: »يــًدا بيــد .. نحــو المســتقبل«، باإلضافــة إلــى قمتيــن طارئتين لكل مــن مجلس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وجامعة الــدول العربية.

شــارك  التــي  القمــم،  اتخــذت  وقــد 
بتغطيــة  وحظيــت  زعيًمــا   )57( فيهــا 
تجــاه  حازمــة  مواقــف  واســعة،  إعالميــة 
لالســتقرار  المهــددة  اإليرانيــة  االعتــداءات 
اإلقليمــي والدولــي، بخاصــة بعــد مهاجمة 
إليــران  التابعــة  الحوثيــة  الميليشــيات 
ــي النفــط الســعوديين فــي كل مــن  لخطـّ
ســفن   )4( وتعــرض  وعفيــف،  الدوادمــي 
قبالــة  تخريبيــة  لعمليــات  مدنيــة  تجاريــة 
الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

تفوق تنظيمي بكفاءة سعودية
كان انعقاد القمــم التاريخية الثالث في ظرف 
عــال،  تنظيمــي  نجــاح  علــى  شــاهًدا  يوميــن 
وقدرات وإمكانات كانت محل توجيه اإلشــادة 
للمملكــة العربية الســعودية، التي تميزت في 
اســتضافة الزعمــاء العــرب والمســلمين مــع 
الوفــود المرافقــة لهــم فــي ذات الوقت الذي 
احتضنــت فيه مكــة المكرمة أكثــر من مليوني 
معتمــر جاؤوا لقضاء العشــر األواخر من شــهر 

رمضــان الكريــم بجوار البيــت الحرام.
وقــد نفــذت األجهــزة المعنيــة فــي العاصمــة 

ســهولة  ضمنــت  محكمــة  خطــة  المقدســة 
التحــرك وتحقيق الســالمة األمنيــة والمرورية 
لجميــع الــزوار والمعتمريــن، فضــاًل عــن وفود 
القمــم  فــي  المشــاركة  اإلســالمية  الــدول 
والذيــن اســتثمروا هذه الفرصة ألداء مناســك 

العمــرة.
تضامن خليجي لضمان األمن

الطارئــة  الــدورة  انعقــاد  مــع  البدايــة  كانــت 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  األعلــى  للمجلــس 
الخليــج العربيــة يــوم الخميــس 25 رمضــان 
1440هـــ الموافــق 30 مايــو 2019م، حيــث 
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أشــاد المجلــس األعلــى بالــدور القيــادي الذي 
يقــوم بــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، ودعوتــه إلــى انعقاد 
هــذه القمــة الطارئــة والقمــة العربيــة والقمــة 
مــن  المنطقــة  بــه  تمــرُّ  مــا  مــع  اإلســالمية 
كمــا  خطيــرة،  وتحديــات  اســتثنائية  ظــروف 
أدان مــا تعــرض له عضوا المجلــس، المملكة 
العربيــة  اإلمــارات  الســعودية ودولــة  العربيــة 
المتحــدة، مــن تعديــات إرهابية تمثــل تهديًدا 
ــلم في المنطقة، مؤكًدا  مباشــًرا لألمن والسـّ
اإلجــراءات  لكافــة  وتأييــده  معهمــا  التضامــن 
لحمايــة  الدولتــان  تتخذهــا  التــي  والتدابيــر 
أراضيهمــا. وســالمة  واســتقرارهما  أمنهمــا 

وحــذر المجلس من نتائج ســعي بعض الدول 
لزعزعــة االســتقرار ودعــم اإلرهــاب والتدخــل 
المنطقــة،  لــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
وتداعيــات ذلــك مــن اعتــداءات خطيــرة علــى 
وأســواق  العالميــة  والتجــارة  المالحــة  حريــة 
البترول واالقتصاد العالمي الذي يتأثر مباشرة 

ــا المجتمــع  ـً باســتقرار إمــدادات الطاقــة، داعي
الدولــي والهيئــات الدوليــة المعنيــة بالمالحــة 
البحريــة إلى ضــرورة تحمل مســؤولياتها لمنع 

مثــل هــذه األعمــال التخريبية.
وتماســك  قــوة  علــى  المجلــس  أكــد  وقــد 
ومنعــة مجلــس التعــاون، ووحــدة الصف بين 
أعضائــه لمواجهة هــذه التهديــدات، لما يربط 
بينهــا من عالقــات خاصة وســمات مشــتركة 
أساسها العقيدة اإلســالمية والثقافة العربية، 
التــي  الهــدف  ووحــدة  المشــترك  والمصيــر 
تحقيــق  فــي  ورغبتهــا  بيــن شــعوبها،  تجمــع 
مزيــد مــن التنســيق والتكامــل والترابــط بينها 
فــي جميع الميادين من خالل المســيرة الخيرة 

لمجلــس التعــاون.
وفــي جوانــب متصلــة، اســتعرض المجلس 
األعلــى السياســة الدفاعيــة لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربية القائمة علــى مبدأ األمن 
الجماعــي المتكامــل والمتكافــل؛ للدفــاع عــن 
وأراضيهــا  دولــه  ومصالــح  ومقومــات  كيــان 

وأجوائهــا ومياههــا اإلقليميــة.
التــزام  ضــرورة  علــى  المجلــس  شــدد  كمــا 
إيــران باألســس والمبــادئ األساســية المبنية 
ومواثيــق  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  علــى 
الجــوار،  ُحســن  ومبــادئ  الدولــي،  القانــون 
واحتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة، وعدم اســتخدام القوة أو 
التهديــد بهــا، وإيقــاف دعم وتمويل وتســليح 
المليشــيات والتنظيمات اإلرهابية، واالمتناع 

الطائفيــة والمذهبيــة. النزاعــات  عــن تغذيــة 
 وطالــب المجلــس المجتمــع الدولــي بتحمــل 
األمــن  علــى  المحافظــة  فــي  مســؤولياته 
ــلم الدوليين، وأن يقوم باتخاذ إجراءات  والسـّ
حازمــة تجاه النظــام اإليراني، وخطــوات أكثر 

علــى  إيــران  حصــول  لمنــع  وجديــة،  فاعليــة 
قــدرات نوويــة، ووضع قيود أكثــر صرامة على 

برنامــج إيــران للصواريــخ الباليســتية.
رؤى عربية تتكامل

فــي مســاء اليــوم ذاتــه، اكتمــل عقــد القمــة 
والفخامــة  الجاللــة  الثانيــة بحضــور أصحــاب 
قادة ورؤســاء وفــود الدول العربيــة، وذلك في 
الــدورة غير العاديــة ألعمال القمــة العربية على 
مســتوى القمــة، حيــث أكــد القــادة إدانتهــم 
لألعمال التــي تقوم بها الميليشــيات الحوثية 
اإلرهابيــة، ومــا تقــوم بــه إيــران مــن ســلوك 
ينافــي مبــادئ حســن الجــوار، ويمثــل تهديــًدا 

ــا لألمــن القومــي العربي. صريحـً
وشــدد القادة العرب خــالل هذه القمة على أن 
الدول العربية تســعى إلى اســتعادة االستقرار 
منــع  خــالل  مــن  المنطقــة،  فــي  األمنــي 
اســتخدام القــوة أو التلويح بهــا أو التدخل في 
الشــؤون الداخلية للــدول وانتهاك ســياداتها، 
مؤكديــن على تضامن الــدول العربية وتكاتفها 

ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــجــــلــــس الـ
ــخــلــيــجــي يـــؤكـــد عــلــى  ال
ه  صفـّ وتماسك  منعته 
الجماعي  أمنه  وتكامل 
مصالحه  مهددات  أمــام 

ومنجزاته

ــة تــدعــو  ــي ــعــرب ــدول ال ــ الـ
ــف  ــاتـ ــكـ ــتـ ــيـــف الـ ــثـ ــكـ ــتـ لـ
المنطقة  أمن  الستعادة 
ــات  ــعــدي ــت ــة ال ــهـ ــواجـ ومـ
شؤونها  على  الخطيرة 

الداخلية
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مــع بعضهــا وتكثيــف تعاونهــا فــي مواجهــة 
ســلوك  علــى  المترتبــة  الخطيــرة  التبعــات 
الشــأن  فــي  وتدخلهــا  اإليرانيــة  الجمهوريــة 
الداخلــي العربي، ســواًء بشــكل مباشــر أو غير 

مباشــر، بهــدف زعزعــة األمــن واالســتقرار.
الجانــب  كذلــك  تضمــن  العربــي  الموقــف 
القنــوات  حظــر  اســتمرار  قــرر  إذ  اإلعالمــي، 
األقمــار  إيــران علــى  الممولــة مــن  الفضائيــة 
الجانــب  شــمل  كمــا  العربيــة،  الصناعيــة 
الجهــود  المتمثــل فــي تكثيــف  الدبلوماســي 
والمنظمــات  الــدول  مــع  الدبلوماســية 
علــى  الضــوء  لتســليط  والدوليــة  اإلقليميــة 
ــلم  ممارســات إيران التي تعرض األمن والسـّ
المجتمــع  ومطالبــة  للخطــر،  المنطقــة  فــي 
الدولــي باتخــاذ موقــف حــازم لمواجهــة إيران 
وأنشــطتها المزعزعــة لالســتقرار، والوقــوف 
بــكل حــزم وقــوة ضــد أي محــاوالت إيرانيــة 
لتهديد أمن الطاقة وحرية وســالمة المنشآت 
البحرية فــي الخليج العربي والممــرات المائية 
األخــرى، ســواء قامــت بــه إيــران أو أذرعها في 

المنطقــة.
ونــددت القمــة كذلــك بالتدخــل اإليرانــي فــي 
األزمــة الســورية، ومــا يحملــه مــن تداعيــات 
وســيادتها  ســوريا  مســتقبل  علــى  خطيــرة 
الوطنيــة  ووحدتهــا  واســتقاللها  وأمنهــا 
أن  علــى  أكــدت  كمــا  اإلقليميــة،  وســالمتها 
القضية الفلســطينية قضية العــرب المركزية 
 )29( العربيــة  القمــة  بقــرارات  التمســك  مــع 
بالظهــران، »قمــة القدس«، وكذلــك قرارات 

القمــة العربيــة الثالثيــن فــي تونــس.
ــقــمــة اإلســـالمـــيـــة.. وقــفــة  ال

وموقف
فــي أطهــر البقــاع وأكرم األيــام والشــهور، كان 
ليــل الجمعــة 26 رمضــان موعــد مؤتمــر القمــة 
التعــاون  لمنظمــة  عشــرة  الرابعــة  اإلســالمية 
اإلســالمي »قمة مكة: يًدا بيد نحو المســتقبل« 
فــي قصــر الصفــا بمكــة المكرمــة، والــذي جدد 
ميثــاق  ومبــادئ  وأهــداف  بغايــات  التزامــه 
خدمــة  فيــه  لمــا  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة 

التــي  المنظمــة  اإلســالم والمســلمين، وهــي 
أكملت عامها الخمســين بحلــول عام 2019م.
قضيــة  مركزيــة  علــى  مجــدًدا  المؤتمــر  وأكــد 
فلســطين وقضية القدس الشــريف بالنســبة 
المبدئــي  دعمــه  وجــدد  اإلســالمية،  لألمــة 
والمتواصــل علــى كافة المســتويات للشــعب 
الفلســطيني لنيل حقوقه الوطنية المشــروعة 
ــه في تقرير  غيــر القابلة للتصرف، بما فيها حقـّ
المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 
ذات الســيادة علــى حــدود 1967م وعاصمتها 
القــدس الشــريف، وأكــد علــى ضــرورة حمايــة 
الـــقرار )194(  العــودة لالجئيــن بموجــب  حــق 

ومواجهــة أي إنــكار لهــذه الحقــوق بــكل قوة.
وســلط المؤتمر الضوء على مختلف شــؤون 
العالــم اإلســالمي، مشــدًدا علــى أن الحــرب 
علــى اإلرهــاب أولويــة قصــوى لجميــع الدول 
األعضــاء، مرحًبا بإطالق مركــز صوت الحكمة 
منظمــة  فــي  والتفاهــم  والســالم  للحــوار 
مهمــة  خطــوة  بوصفــه  اإلســالمي،  التعــاون 
ترمــى إلــى تفكيك بنيــة الخطــاب المتطرف، 
كما أدان المؤتمــر االعتداءات اإلرهابية األخيرة 

علــى كل من الســعودية واإلمــارات.
المســلمون  القــادة  دعــا  آخــر  جانــب  مــن 
المشــاركون منظمة األمــم المتحــدة وغيرها 
إلــى  واإلقليميــة  الدوليــة  المنظمــات  مــن 
ــا لمناهضة  ًـّ اعتمــاد يوم 15 مــارس يوًما دولي
بحــوادث  الصلــة  ذات  »اإلســالموفوبيا« 
التعصــب الدينــي ضــد المســلمين، مطالبين 
لمكافحــة  شــاملة  إســتراتيجية  باعتمــاد 
»اإلســالموفوبيا«، بهــدف وضع آليــة قانونية 
عــدم  ظاهــرة  تنامــي  لمنــع  ملزمــة  دوليــة 
أســاس  علــى  والكراهيــة  والتمييــز  التســامح 

واالعتقــاد.  الديــن 
السعودية .. دور قيادي وصمام 

أمان
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  كلمــات  جــاءت 

الملــك ســلمان بن عبــد العزيز آل ســعود في 
القمــم الثــالث لتؤكــد موقًفــا ســعودًيا حازًما 
والعربيــة  الخليجيــة  القضايــا  تجــاه  وراســًخا 
يعلــي  قيــادي  فــي دور  واإلســالمية، تجســد 
قيمــة العمــل المشــترك والتضامــن المتجدد 
ــها  لمــا فيه حماية أمن هذه الدول وتوحيد صفـّ
أمــام مهدداتها، وصون اســتقرارها وســالمة 

شــعوبها.
وقــد أشــار الملك ســلمان في هــذه الكلمات 
إلــى مخططــات النظــام اإليرانــي علــى مدى 
هــذا  تمــادي  بوقــف  مطالًبــا  عقــود،  أربعــة 
وحــازم  رادع  موقــف  اتخــاذ  عبــر  النظــام 
ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته 
إزاء ما تشكله الممارســات اإليرانية من تهديد 

ــلم الدولييــن.  لألمــن والسـّ
كمــا تضمنــت كلمــة العاهــل الســعودي في 
الخليجيــة تفــاؤاًل مبنًيــا علــى تجــارب  القمــة 
فــي  اســتطعنا  »لقــد  قــال:  حيــث  ناجحــة، 
الماضــي تجــاوز العديــد مــن التحديــات التــي 
وكذلــك  واالســتقرار،  األمــن  اســتهدفت 
الحفــاظ علــى المكتســبات وتحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعية في دولنا، وســنعمل 
التحديــات  كافــة  لمواجهــة  اللــه  بحــول  ــا  معـً

وحــزم«. بعــزٍم  والتهديــدات 
العربيــة، فقــد أشــاد  القمــة  أمــا كلمتــه فــي 
خــادم الحرميــن الشــريفين بمــا تــمَّ تحقيقــه 
علــى مســتوى الــدول والشــعوب فــي مجــال 
تعزيــز األمن فــي مواجهــة التدخــالت اإليرانية 
فــي أكثر مــن دولة عربية، مشــيًرا إلى أن األمن 
العربــي يواجه تحديات اســتثنائية تهدد كذلك 

االســتقرار اإلقليمــي والدولــي.
وفيما كان التأكيد على حماية الوضع التاريخي 
مخاطبــة  فــي  حاضــًرا  للقــدس  والقانونــي 
الملــك ســلمان للقــادة العرب والمســلمين، 
األولــى  القضيــة  هــي  فلســطين  أن  مؤكــًدا 
العاهــل  أكــد  واإلســالمية،  العربيــة  لألمتيــن 

ــن  ــ ــي ــ ــرم ــ ــح ــ خـــــــــــادم ال
سنعمل  الــشــريــفــيــن: 
ـــا بــــحــــول الـــلـــه  ـً مـــعـــ
ــة  ــ ــاف ــ لــــمــــواجــــهــــة ك
والتهديدات  التحديات 

وحزم« بعزم 
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الســعودي كذلــك على ضــرورة العمل لتدارك 
النســبة  يمثلــون  الذيــن  المســلمين  وضــع 
وعلــى  العالــم،  فــي  النازحيــن  بيــن  األعلــى 

والتطــرف. والغلــو  اإلرهــاب  مواجهــة 
علــى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وشــدد 
مــا  تســعى  تــزال  وال  كانــت  المملكــة  أن 
وجهــات  وتوفيــق  اإلصــالح  إلــى  اســتطاعت 
اإلســالمية  للــدول  خدمــة  المختلفــة؛  النظــر 
وشــعوبها، مــع االســتمرار فــي مــدِّ يــّد العون 
والمســاعدة عبــر الجهــد اإلنســاني واإلغاثــي؛ 
ــا على سيادة وأمن واســتقرار الدول في  حرصـً
ــلم  ظل وحــدة وطنية، مع األمل بتحقيق السـّ

المنطقــة. شــعوب  لكافــة  واالزدهــار 
معرض يستوقف القادة

تخيــل،  أو  ليــس كمــن ســمع  رأى  مــن  ألن 
ا  فقــد اختارت المملكــة أن تقدم دليــاًل عمليًّ
علــى اعتــداءات الميليشــيات الحوثيــة، مــن 
خالل عــرض بقايا وحطــام الصواريخ إيرانية 
الصنــع التــي وجهــت نحــو المملكــة، وذلــك 
فــي معــرض »حقائــق فــي دقائــق« الــذي 
أقيم في مدخل الصالة الملكية واســتوقف 
قــادة الــدول المشــاركة فــي القمــم الثالث.

وقــد تولــى المتحــدث الرســمي العســكري 
لتحالــف دعــم الشــرعية، العقيــد طيــار ركن 
تركــي بــن صالــح المالكــي، شــرح محتويات 
المعــرض لملــوك ورؤســاء الــدول والوفــود 
وأمنيــن  دبلوماســيين  مــن  ومرافقيهــم 
دقيقــة  تتجــاوز  ال  مــدة  خــالل  وإعالمييــن، 
شاشــة  إلــى  باإلضافــة  للعــرض،  واحــدة 
عــرض عمالقــة تضمنــت بعــض المقاطــع 
صاروخيــن  المعــرض  تضمــن  القصيــرة، 
باليســتيين إيرانييــن من نوع )قيــام وبركان( 
أطلقــا علــى مكــة المكرمــة ومطــار الملــك 
زورق  إلــى  باإلضافــة  الريــاض،  فــي  خالــد 
مفخــخ وطائرات مســيرة هاجمت منشــآت 
األدلــة  المملكــة، وكانــت هــذه  فــي  مدنيــة 
الماديــة ســبًبا في ترســيخ الصــورة الذهنية 
النظــام  حيــال ممارســات  الضيــوف  لــدى 

اإلرهابيــة.  اإليرانــي 

مـــــــعـــــــرض »حــــــطــــــام 
ــفــت  ــل الـــــصـــــواريـــــخ« ي
ــوظــف  ــظــر الـــقـــادة وي ن
ــيــة فــي  ــعــمــل ــة ال ــ ــ األدل
الذهنية  الصورة  ترسيخ 

اإليراني لإلرهاب 

مواقف في القمم
»إن انعقــاد هذه القمم ليعكس بجالء شــديد القيادة الحكيمة 
خــادم  ألخينــا  المتواصلــة  والمبــادرات  المضنيــة  والجهــود 
الحرمين الشــريفين والدور الرائد للمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة في حماية األمــن القومي وتطوير العمــل الجماعي 

الملك حمد بن عيسى آل خليفةالعربــي، وفي قيادة العمل اإلســالمي المشــترك«.

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

عبد الفتاح السيسي

 الباجي قائد السبسي

سعد الحريري

د. عبد اللطيف الزياني

د. يوسف العثيمين

أحمد أبو الغيط

»انعقــاد القمــم الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية فــي مكــة 
المكرمــة خالل هــذه المرحلة االســتثنائية وفي ظــل تحديات 
للمملكــة  الرائــد  الــدور  يؤكــد  المنطقــة  تشــهدها  جســيمة 
العربيــة الســعودية  بمــا تمثلــه مــن عمــق إســتراتيجي  لــدول 

والعالــم اإلســالمي«. المنطقــة 

تواجهــه  الــذي  التصعيــد  أن يضيــف  مــن  بتخــوف  »نشــعر 
إلــى جروحنــا«. ــا  منطقتنــا جرحـً

»الحزم مطلوب إلرســال رســالة للمعتــدي أن العرب لن 
يفرطوا في ســالمهم وأمنهم

»أولوياتنــا تظــلُّ مواصلــة جهودنــا لتخليــص المنطقــة مــن 
أســباب ومظاهر عدم االســتقرار وتســوية قضايانا الرئيســة 

وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية العادلة«.

»اجتمــاع مكة اجتماع ضــد الفتنة، والعمل العربي المشــترك 
هو الســبيل الحقيقي لالســتقرار في المنطقة«.

»القمــة الطارئــة تنعقــد فــي وضــع إقليمــي بالغ الحساســية 
والتعقيــد ينبــئ بمخاطــر جســيمة وتحديــات صعبــة، وعلــى 
دول مجلــس التعــاون اليقظــة والحيطــة والحذر واالســتعداد 
أمنهــا  علــى  للحفــاظ  والتعاضــد  التكاتــف  مــن  ومزيــًدا 
واســتقرارها والدفاع عن مكتســباتها وإنجازاتها ومصالحها«.

»إننــي علــى ثقــة فــي أن هــذه القمــة اإلســالمية فــي مكــة 
ستشــكل عالمة فارقــة في تاريــخ المنظمة التي تتــّوج عامها 
الخمســين، بمــا يحدونــا جميًعــا مــن إرادة صادقــة، وعزيمــة 
قويــة، للتعاضــد يــًدا بيــد نحــو مســتقبل أفضــل لشــعوب 

دولنــا، وموقــف موحــد تجــاه قضايــا عالمنــا اإلســالمي«.

»نتضامــن مع الســعودية فــي مواجهة الميليشــيات الحوثية 
المدعومــة من إيــران، أمن الخليج من أمــن العرب، والعرب ال 

يقبلــون الظلم علــى الرغم من رغبتهم في الســالم«.
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بــن  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  معالــي  رفــع 
لمجلــس  العــام  األميــن  الزيانــي،  راشــد 
العربيــة، باألصالــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
األمانــة  منســوبي  عــن  ونيابــة  نفســه  عــن 
العامــة لمجلــس التعــاون، خالــص التهاني 
الجاللــة  أصحــاب  مقــام  إلــى  والتبريــكات 
والســمو قــادة دول المجلــس - حفظهــم 
اللــه ورعاهــم - وإلــى كافــة مواطنــي دول 
المجلــس، وذلك بمناســبة الذكــرى الثامنة 
لــدول  التعــاون  مجلــس  لقيــام  والثالثيــن 
الخليــج العربيــة، والتــي صادفــت الخامس 
والعشــرين من شــهر مايو، معرًبـــا عن فخر 
التعــاون  مجلــس  دول  مواطنــي  واعتــزاز 
حققتــه  ومــا  المباركــة،  المنظومــة  بهــذه 
مــن إنجــازات مهمــة وصــواًل إلــى مزيد من 
التنســيق والتكامل والترابــط بين دولها في 

المياديــن. جميــع 
وأشــاد األمين العــام لمجلس التعــاون بما 
تحلــى بــه أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة 
بالغــة  حكمــة  مــن  التعــاون  مجلــس  دول 
وبصيــرة نافــذة مكنتهــم مــن قيــادة هــذه 
المنظومــة المباركة نحو أهدافها الســامية 

ــا مــا يبذلونــه - رعاهــم اللــه  ـً النبيلــة، مثمن
ومســاندة  ودعــم  مخلصــة  جهــود  مــن   -
لترســيخ هــذا الصرح العظيم الذي يجســد 
أســمى صــور التآخــي  والترابــط والتكاتــف 
الذيــن  المجلــس،  دول  مواطنــي  بيــن 
والتفــاؤل  األمــل  بعيــن  ــا  دائمـً يتطلعــون 
إلــى المســتقبل الزاهــر المنشــود، في ظل 

المباركــة. ومســيرته  التعــاون  مجلــس 
وأكــد الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، أن ما 
حققه مجلس التعــاون من إنجازات متميزة 
فــي مختلف المجاالت السياســية واألمنية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والدفاعيــة 
والتنمويــة، مكــن المجلــس مــن أن يصبــح 
منظومة متماســكة وراســخة أمام أصعب 
ــا  ـً التحديــات التي واجهتها المنطقة، وحصن
فــي  واالســتقرار  األمــن  لحفــظ  ــا  منيعـً
المنطقــة والدفاع عن مكتســبات وإنجازات 
ــا عن ثقته في  ـً دوله ومواطنيه الكرام، معرب
الحضاريــة  بالمنجــزات  الزاخــر  المســتقبل 
المميــزة والطموحــات العاليــة في مســيرة 

العمــل الخليجــي المشــترك.
اعتــزازه  عــن  العــام  األميــن  أعــرب  كمــا 

يحتلهــا  التــي  المتميــزة  الرفيعــة  بالمكانــة 
المســتويين  علــى  التعــاون  مجلــس 
اإلقليمــي والدولــي بما يقوم بــه من جهود 
حثيثــة وإســهامات فاعلــة لنصــرة القضايا 
لــه مــن حضــور  والدوليــة، ومــا  اإلقليميــة 
مختلــف  فــي  إيجابيــة  وإســهامات  دائــم 
المحافل الدولية لتقديم كافة ُســبل الدعم 
والعــون للدول الشــقيقة والصديقــة، ومن 
خالل مد جســور الصداقــة والتعاون وتعزيز 
عالقاتــه الوطيــدة الممتــدة مــع العديــد من 
الــدول والتكتالت االقتصاديــة والمنظمات 

والدوليــة. اإلقليميــة 
وثمــن الدكتور عبد اللطيــف الزياني، الدعم 
العامــة  األمانــة  تلقاهــا  التــي  والمســاندة 
المجلــس  مقــام  مــن  منســوبيها  وكافــة 
األعلــى لمجلــس التعــاون ومــن المجلــس 
الــوزاري الموقــر، ســائاًل المولــى - عز وجل 
المجلــس،  دول  قــادة  جهــود  يبــارك  أن   -
التوفيــق  يكتــب  وأن  خطاهــم،  ويســدد 
وأن  الطموحــة،  المســيرة  لهــذه  والنجــاح 
األمــن  نعمــة  المجلــس  دول  علــى  يديــم 

والرخــاء. واالزدهــار  واألمــان 

 في الذكرى )38(  لتأسيسه..
د. الزياني: مجلس التعاون منظومة إنجازات

|| األمانة العامة - الرياض
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لتأســيس   )38( الذكــرى  مــرور  مــع  تزامًنــا 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، أصدر 
التعــاون  مجلــس  لــدول  اإلحصائــي  المركــز 
مجلــس  لــدول  التنميــة  »مؤشــرات  تقريــر 
عيــون  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
ــا  المجتمع اإلقليمي والدولي 2019م« كاشفـً
المنفــردة  التنافســية  والمزايــا  المؤشــرات 
العديــد  فــي  المجلــس  لــدول  والمشــتركة 
والتقــدم واالســتدامة،  التنميــة  مــن جوانــب 
ليعكس اإلصدار نتائج مســيرة البناء والصدارة 

تأسيســه. منــذ  المجلــس  لــدول 
فصــول  خمســة  علــى  اإلصــدار  يشــتمل 
دول  فــي  المحــرزة  التقــدم  لمؤشــرات 
تعزيــز  األول  الفصــل  ويقــدم  المجلــس، 
لــدول  المشــترك  الخليجــي  العمــل  مســيرة 
دولــة  كل  إنجــازات  أهــم  مبــرًزا  المجلــس 
ــا  مــن دول المجلــس علــى حــدة، وذلــك وفقـً

والعالميــة.  الدوليــة  للمؤشــرات 
التنميــة  قضايــا  الثانــي  الفصــل  ويتنــاول 
أداء دول  اســتعراض  بمــا فيهــا  المســتدامة، 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  المجلــس 
المســتدامة العالميــة ومجال التنمية البشــرية 
والمجتمعيــة، باإلضافــة إلــى التطــرق لألمــن 
الغذائي واســتدامة الطاقة وجوانب الســياحة 
المهمــة  المؤشــرات  واســتعراض  والســفر 

المجلــس. لــدول  المميــزة 
إصــدار  مــن  الثالــث  الفصــل  ويســتعرض 
التنميــة 2019م، مؤشــرات التقــدم المحرزة 
فــي مجــال القضايــا االجتماعيــة، وتأتــي فــي 
أحرزتهــا  التــي  التقــدم  مؤشــرات  مقدمتهــا 
دول المجلــس فــي مجــال الخدمــات الصحية 
وجــودة المعايير لهذه الخدمــات وفق المعايير 
الدوليــة والعالميــة، باإلضافة إلى اســتعراض 
المجلــس  دول  فــي  التعليــم  جــودة  ضمــان 
وســوق العمــل وجوانــب بــارزة مــن األرقــام 
المتاحة فــي التنمية الثقافية بــدول المجلس. 
ويســلط الفصــل الرابــع مــن إصدار مؤشــرات 
التنمية 2019م، الضوء على مؤشــرات التقدم 
االقتصاديــة،  القضايــا  مجــال  فــي  المحــرزة 
وجــاءت أبواب هــذا الفصل لتبــرز دور المجلس 

في توجهات اقتصاده وتأثيره على المســتويين 
مجــاالت  واســتعراض  والعالمــي،  اإلقليمــي 
واالنفتــاح  االقتصاديــة  والتنميــة  التنافســية 
التجــاري الســلعي لدول المجلــس، وما يمتلكه 
الدوليــة،  التجــارة  فــي  رياديــة  مقومــات  مــن 
باإلضافــة إلــى جانب النقــل والمواصالت البرية 
مجلــس  دول  تصــدر  يبــرز  والــذي  والبحريــة، 
التعــاون علــى مســتوى المنطقــة العربيــة فــي 
مؤشــر األداء »اللوجســتي«، وتصــدر مجموعة 
مــن دول المجلــس للمؤشــرات الســت األول 
وشــمال  األوســط  الشــرق  مســتوى  علــى 
للنقــل،  التحتيــة  البنيــة  مؤشــر  فــي  إفريقيــا 
القطــاع  الفصــل جانــب  كمــا اســتعرض هــذا 
المصرفــي والمالــي ومتانتــه ودعمــه لالقتصاد 
الخليجــي، حيــث يبــرز تطبيــق دول المجلــس 
 ،)IFRS( الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر 
وتصــدر جميــع دول المجلــس وحصولهــا على 
فــي  العالمــي  المســتوى  علــى  األول  المركــز 
للعــام  الماليــة  الخدمــات والتقنيــة  مؤشــرات 
ا  2018م، وتصدرها كذلــك للمركز األول عالميًّ

لمؤشــر التزام الحكومة فــي تأمين المدفوعات 
اإللكترونيــة لنفــس العــام.

ويتضمن الفصل الخامس لإلصدار مؤشــرات 
التقــدم المحرزة فــي مجال قضايا بنــاء القدرة 
ــا  العلمية والتقنية لدول المجلس، مستعرضـً
تصــدر دول المجلــس للمراكــز الســتة األولى 
علــى مســتوى المنطقــة العربيــة في مؤشــر 
تطــور الحكومــة اإللكترونيــة للعــام 2018م، 
المعلومــات  لمجتمــع  تناولــه  إلــى  باإلضافــة 
ومــدى تحــول دول مجلــس التعــاون لمجتمع 
اســتعرض  كمــا  مســتدام،  رقمــي  معرفــي 
الفصل مجال البحــث والتطوير واالبتكار الذي 
ُيســهم فــي تعزيــز اســتدامة أنشــطة البحث 
العلمــي والتطويــر وتحقيق الرفاهيــة والرخاء 
المجلــس،  بــدول  والمقيميــن  للمواطنيــن 
وإبــراز المزايــا التنافســية العالميــة فــي قطاع 
البحــث والتطوير واالبتــكار في دول المجلس، 
ــا الفصــل األخير لإلصدار باســتعراض  مختتمـً
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وأهــم التطلعــات 

المســتقبلية المبنيــة عليها.

تزامنا مع الذكرى )38( لتأسيس المجلس
المركز اإلحصائي الخليجي يصدر »مؤشرات 
التنمية لدول مجلس التعاون لعام 2019م«
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أكــد معالي األميــن العام لمجلــس التعاون، 
عــزم دول  الزيانــي،  اللطيــف  الدكتــور عبــد 
مجلــس التعــاون وإصرارهــا علــى مواجهــة 
كافــة التحديات من أجل الحفــاظ على أمنها 
واســتقرارها وحمايــة مكتســباتها ومصالــح 
مواطنيهــا، وقــال: إن دول المجلس تتعامل 
مــع تلك التحديات بحكمــة ووعي، وتعتبرها 

فرًصــا لمزيد مــن الترابــط والتكامل.
جــاء ذلك في محاضــرة ألقاهــا األمين العام 
أمــام الدارســين فــي كليــة الدفــاع الوطنــي 
العربيــة  االمــارات  بدولــة  ظبــي  أبــو  فــي 

2019م. أبريــل   28 فــي  المتحــدة 
دول  قــادة  اهتمــام  العــام  األميــن  وأكــد 
الخليجــي  العمــل  بتعزيــز  المجلــس 
اإلنجــاز  مســيرة  ومواصلــة  المشــترك، 
والتقــدم نحــو مزيد مــن الترابــط والتكامل، 
والعمــل على توفيــر البيئة اآلمنة المســتقرة 
والمزدهرة والمســتدامة لخير دول المجلس 

ومواطنيهــا.
تســعى  التعــاون  مجلــس  دول  إن  وقــال: 
المعوقــات  مــع  للتعامــل  جاهــدة 
واعــي  بفكــر  والتحديــات  والصعوبــات 
وبحكمــة متناهية، وهي تعمل على تنســيق 
المجــاالت  فــي مختلــف  وتوحيــد مواقفهــا 
السياســية واالقتصاديــة والدفاعيــة واألمنية 
تحقــق  مــا  علــى  والحفــاظ  واالجتماعيــة، 
الحيــاة  وأســلوب  تكامليــة،  إنجــازات  مــن 
والتعددية واالنسجام والوسطية والتسامح 
الخليجيــة.   المجتمعــات  بهــا  تنعــم  التــي 

وأشــار األميــن العــام إلــى أن دول المجلس 
التعــاون  مجــال  فــي  ــا  شوطـً قطعــت  قــد 
ابتــداًء  المشــترك،  الدفاعــي  والتكامــل 
المشــترك،  الدفــاع  اتفاقيــة  توقيــع  مــن 
وتشــكيل  الجزيــرة،  درع  قــوات  وتأســيس 
القيــادة العســكرية الموحــدة، وإنشــاء مركز 
العمليــات الجــوي والدفاع الجــوي الموحد، 
ومركــز العمليــات البحــري الموحد، وإنشــاء 
قــوة الواجب البحــري )81(، إضافة إلى البدء 
فــي تأســيس أكاديميــة الدراســات الدفاعية 

اإلســتراتيجية. واألمنيــة 
بيــن  المشــترك  األمنــي  العمــل  إن  وقــال: 
دول المجلــس حقــق العديــد مــن اإلنجازات 
المتميــزة، ابتــداًء مــن إقرار االتفاقيــة األمنية 
مكافحــة  واتفاقيــة  المجلــس،  دول  بيــن 

األمنيــة  المنظمــات  وتأســيس  اإلرهــاب، 
الجنائيــة  المعلومــات  كمركــز  الفاعلــة، 
التعــاون،  لمجلــس  المخــدرات  لمكافحــة 
إدارة  ومركــز  الخليجيــة،  الشــرطة  وجهــاز 
التعــاون،  لــدول مجلــس  الطــوارئ  حــاالت 
أمنــي  تمريــن  أول  تنظيــم  إلــى  إضافــة 
مشــترك )أمــن الخليــج العربــي 1(، والــذي 
عــام  فــي  البحريــن  مملكــة  اســتضافته 
حالًيــا  التخطيــط  يتــم  والــذي  2016م، 
لتنظيــم التمريــن الثانــي في دولــة اإلمارات 

المتحــدة. العربيــة 
التعــاون  مجلــس  إن  العــام:  األميــن  وقــال 
تمكــن مــن تحقيــق خطــوات متقدمــة فــي 
مجال التعــاون والتكامــل االقتصــادي، ابتداًء 
عــام  فــي  االقتصاديــة  االتفاقيــة  إقــرار  مــن 
1981م، وإنجاز المواطنة الخليجية، وإنشــاء 
وتأســيس  المشــتركة،  الخليجيــة  الســوق 
النقــدي،  واالتحــاد  الجمركــي،  االتحــاد 
إلــى  إضافــة  الكهربائــي،  الربــط  ومشــروع 
البدء فــي تنفيذ مشــروع تنموي إســتراتيجي 

الحديديــة. الســكك  فــي  يتمثــل  طمــوح 
عــن  الزيانــي،  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  وعبــر 

التعــاون  مجلــس  مســيرة  بــأن  قناعتــه 
مســتمرة فــي جهودهــا وعطائهــا لتحقيــق 
مزيــد مــن التكامــل فــي مختلــف المجاالت 
تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 
المســيرة والظــروف الصعبة التي تعيشــها 
المنطقــة والتعقيــدات السياســية واألمنيــة 
الراهنة، مؤكًدا تمســك قــادة دول المجلس 
التــي  الخيــرة  المنظومــة  بهــذه  ومواطنيهــا 
علــى  وقدرتهــا  وتميزهــا  نجاحهــا  أثبتــت 
تحقيــق اإلنجــازات التكامليــة والحفاظ على 
ومصالــح  منجزاتهــا  وحمايــة  اســتقرارها 

مواطنيهــا.
وقــال األميــن العــام: إن تماســك مجلــس 
التعــاون  يصــبُّ في مصلحة هــذه المنطقة 
الحيويــة باعتباره نموذًجا حيوًيــا فاعاًل ومؤثًرا 
في اســتقرار المنطقــة ونمائهــا وازدهارها، 
مشــيًرا إلــى أن الــدول الشــقيقة والصديقــة 
أمــان  صمــام  التعــاون  مجلــس  تعتبــر 
للمنطقــة، وتؤكــد أهمية دوره البنــاء وتأثيره 
وينبغــي  وأزماتهــا،  المنطقــة  قضايــا  فــي 
الــدور  هــذا  علــى  المحافظــة  علــى  العمــل 

ــلم اإلقليمــي. المؤثــر فــي األمــن والسـّ

األمين العام يؤكد عزم وإصرار دول مجلس التعاون 
على مواجهة كافة التحديات

|| األمانة العامة - أبو ظبي
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افتتــح معالــي الدكتــور عبد اللطيف بن راشــد 
التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  الزيانــي، 
األمانــة  مقــر  فــي  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
العامــة فــي مدينــة الرياض، يــوم الثالثــاء 18 
يونيــو 2019م، ورشــة العمــل التــي نظمتهــا 
مشــروع  إلطــالق  اســتعداًدا  العامــة  األمانــة 
»ســجل الذهب الخليجــي لــدول المجلس«، 
والــذي يعكــس األرقــام القياســية الخليجيــة، 
ويرصــد ويوثــق إنجــازات األفــراد والشــركات 
مجــاالت  مختلــف  فــي  الخليجيــة  والهيئــات 
التميــز واإلبــداع واالبتــكار والتفوق، بمشــاركة 
عدد مــن منســوبي األمانة العامــة المختصين 
والمعنييــن بهــذا الجانــب فــي مســيرة التنمية 

والتطــور بــدول المجلــس.
وفــي بداية الورشــة أكــد الدكتور عبــد اللطيف 
الزيانــي، علــى أهميــة مبــادرة األمانــة العامــة 
إلطــالق مشــروع »ســجل الذهــب الخليجي« 
دول  مواطنــي  إنجــازات  ومتابعــة  رصــد  فــي 
اإلبــداع  مجــاالت  مختلــف  فــي  المجلــس 
ــز في كافة المجاالت الشبابية  ـّ والتفوق والتمي
والرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة، وتشــجيع 
مواطني دول المجلــس على مواصلة الجهود 

ــا. ًـّ مــن أجل تحقيــق المكانة الالئقة بهم عالمي
ألن  تطلعــه  عــن  العــام  األميــن  وأعــرب 
تتمكــن الورشــة مــن التوصــل إلــى مخرجــات 
اآلليــات  اقتــراح  فــي  ُتســهم  وتوصيــات 
الالزمــة إلنجــاح هــذا  التنظيميــة  واإلجــراءات 
األمانــة  تســعى  الــذي  الطمــوح،  المشــروع 
العامــة مــن خاللــه إلــى رصــد وإبــراز وتوثيــق 
إنجــازات مواطني دول المجلس ومؤسســاته 

المجــاالت. مختلــف  فــي  وهيئاتــه 
تحتفــي  العالــم  دول  »إن  الزيانــي:  وأضــاف 
بإنجــازات مواطنيهــا وتفخــر بهــا، وحــّق علينا 
هــذا  نولــي  أن  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
واهتمــام،  عنايــة  مــن  مــا يســتحقه  الجانــب 
وأن نوثــق منجــزات أبنائنــا، ونحفزهــم علــى 
مواصلــة الجهــد والعطــاء مــن أجــل تحقيــق 
المجــاالت«. مختلــف  فــي  والتفــوق  ــز  ـّ التمي

 تــرأس   معالــي   األمين   العــام   لمجلــس   التعاون  
 لــدول   الخليــج   العربيــة،   الدكتور   

عبــد   اللطيــف   الزياني،   في   مقــر   األمانــة   العامة  
 بمدينــة   الريــاض،   يــوم   األربعــاء   19   يونيــو  
2019 م،   االجتمــاع   الــدوري   للجنــة   العليــا  
 المكلفــة   باإلشــراف   علــى   مشــاركة   مجلــس  
 التعــاون   فــي   معــرض »    إكســبو2020   م-   

 دبــي .  « 
وخــالل   االجتمــاع   قــدم   المفوض   العــام   لجناح  
 مجلس   التعاون   في   معرض »    إكســبو2020   م  
   – دبــي « ،   خالــد   آل   الشــيخ،   تقريــًرا   شــامالً  
 حــول   التحضيــرات   القائمــة   لمشــاركة   مجلس  
 التعــاون   فــي   المعــرض،   ومــا   تــمَّ   تحقيقــه   من  
 خطــوات   فــي   هــذا   الخصــوص،   مؤكــًدا   أن  
 الــدول   األعضاء   تتابع   باهتمــام   كافة   التفاصيل،  
 وتبدي   حرصها   على   أن   تكون   مشــاركة   مجلس  
 التعــاون   في   المعرض   إيجابيــة   وفاعلة،   وتحقق  
 األهداف   اإلســتراتيجية   للمشــاركة،   والمتمثلة  

 فــي  : اإلرث   الجغرافــي   والتاريخــي،   التطلعات،  
 المنجــزات،   والشــراكات   اإلســتراتيجية  . 

أوضــح   آل   الشــيخ   خــالل   عــرض   التقريــر   أن   و
 اللجنــة   العليا   انتهــت   من   اختيــار   تصميم   جناح  
ــت   ترســية   مشــروع    مجلــس   التعــاون،   وتمَـّ
 الجنــاح   علــى   إحــدى   الشــركات   المتخصصــة  
 التــي   ســبق   لهــا   أن   عملــت   علــى   بعــض   أجنحة  
 دول   مجلــس   التعــاون   في   معارض »    إكســبو  «  
 الســابقة،   مشــيًرا   إلــى   أنه   قــد   تمَّ   تفعيــل   فرق  
 اللجنــة   الفنيــة   مثل   فريق   تطويــر   محتوى   جناح  
 مجلــس   التعــاون   وفريــق   الفعاليــات   المقتــرح  
 إقامتهــا   أثنــاء »    إكســبو « ،   بمــا   في   ذلــك   العمل  
 علــى   وضــع   مؤشــرات   أداء   لقيــاس   مرحلــة  
 مــا   قبــل   انطــالق »    إكســبو « ،   وأثنــاء   تشــغيل  
 الجنــاح،   لضمــان   ســير   العمــل   فــي   المشــروع  

 وفــق   توجيهــات   اللجنــة   العليــا . 
وقــد   عبر   األميــن   العام   عن   شــكره   وتقديــره   لما  
 يبذلــه   المفــوض   العــام   وأعضــاء   اللجنــة   العليا  

 مــن   جهــود   حثيثــة   وملموســة   إلنجاز   مشــاركة  
 مجلــس   التعــاون   فــي   معــرض »    إكســبو  
2020 م  -  دبــي « ،   بحيث   تكون   مشــاركة   فاعلة  
 ومتميــزة،   مؤكــًدا   أهميــة   التشــاور   والتنســيق  
 المســتمر   مــع   الجهــات   المختصــة   فــي   دول  
 المجلــس   ســعًيا   ألن   يكــون   جنــاح   مجلــس  
 التعــاون   فــي   المعــرض   ملبًيا   لتطلعــات   الدول  
 ويتناســب   مع   مســاهمتها   في   الجناح،   ومكمالً  
 ألجنحــة   دول   مجلــس   التعــاون   المشــاركة   فــي  

 المعــرض . 
ووجــه   معالــي   األميــن   العــام   رئيــس   وأعضــاء  
 اللجنــة   إلى   ضــرورة   التركيز   علــى   الجوانب   التي  
 تبــرز   مســيرة   العمــل   الخليجي   المشــترك،   وما  
 حققتــه   مــن   نجاحــات   فــي   مختلف   المجــاالت،  
 وإبــراز   مكانــة   مجلــس   التعــاون   وعراقتــه  
 وأهدافه   الســامية   النبيلة،   مشــدًدا   على   أهمية  
 التخطيــط   المســبق   للتغطيــة   اإلعالميــة   لهــذه  

 المشــاركة . 

د. الزياني يفتتح ورشة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع 
»سجل الذهب الخليجي لدول المجلس«

اجتماع اللجنة العليا المكلفة باإلشراف على مشاركة مجلس 
التعاون في معرض »إكسبو 2020م - دبي« برئاسة الزياني
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أكــد معالي األمين العــام لمجلس التعاون، 
الدكتــور عبداللطيــف الزيانــي، أن منطقــة 
علــى  العربــي  والوطــن  األوســط،  رق  ـ الشـ
وجــه الخصــوص، تواجــه اليــوم تحديــات 
ومخاطر عديدة نخشــى أن تتعدى منطقتنا 
علــى  فالجميــع  بأســره،  عالــم  ل ا ل  ا ـ ـ ط لت
يتأثــرون  والدولــي  إلقليمــي  ا ن  ـ ـ ي د ي ع ص ال
والصــراع  النفــوذ  مــن  ــة  ل خ ا د ت م ة  ك ب ـ ـ بش
واإلرهــاب والتطــرف، معرًبــا عــن اعتقــاده 
بــأن مــن المهــم جــدًا بحــث قضايــا األمــن 
والتعــاون فــي هــذا الوقت العصيــب، وفي 
خضم التطــورات المتالحقة التي تعيشــها 

ة.  ـ المنطقـ
االفتتاحيــة  الجلســة  ل  ال ـ ـ خ ك  ـ ـ ل ذ جــاء 
للمنتــدى األول للحــوار الخليجــي األلمانــي 
يونيــو   27 فــي  ن،  و ا ـ ـ ع ت ل ا و ن  ـ ـ األم حــول 
2019م بالعاصمــة األلمانيــة برلين، والذي 
نظمتــه جمعيــة الصداقــة العربيــة األلمانية 
واألكاديميــة االتحادية للسياســات األمنية، 
بمشــاركة نخبة من المختصيــن والمفكرين 
ال  ك ن  ـ ـ م ت  ا ـ ـ س ا ي س ل ا ع  ا ـ وصنـ والباحثيــن 

الجانبيــن.
لــدول  التعــاون  مجلــس  أن  الزيانــي  وأكــد 
إقليميــة  كمنظومــة  العربيــة،  الخليــج 
علــى  المحافظــة  إلــى  يســعى  طموحــة، 
أمــن دولــه األعضــاء واســتقرارها، وتحقيق 
المجلــس  دول  لصالــح  واالزدهــار  التنميــة 
ومواطنيها، ويعمل في الوقت نفســه على 
حماية اســتقرار المنطقة وازدهارها حفاًظا 
علــى المصالــح العالمية، مضيًفــا »أن لدى 
دول مجلــس التعــاون سياســاتها الخارجية 
والدفاعيــة الخاصــة بهــا، إال أن دولنــا تؤمــن 
تماًمــا بــأن أفضــل الســبل لتحقيــق األمــن 
هــو مــن خــالل الشــراكة وليــس مــن خالل 
العمــل الفردي، وهــي تؤمن بــأن أي اعتداء 
اعتــداًء  يعــّد  األعضــاء  دولنــا  مــن  أي  علــى 
علــى الجميــع، وهو مــا نصت عليــه اتفاقية 

الدفــاع المشــترك بيــن دول المجلــس«.
وأوضــح الزيانــي أن دول مجلــس التعــاون 
حرصــت على إنشــاء عدد من المؤسســات 

مــن  العديــد  وتبنــي  واألمنيــة،  الدفاعيــة 
المبــادرات الخليجيــة التي تدعم أنشــطتها 
أيضــا  وتواصــل  المشــترك،  وعملهــا 
الجريمــة  لمكافحــة  حثيثــة   جهــود  بــذل 
مؤسســات  عبــر  والتطــرف،  واإلرهــاب 
أمنيــة مشــتركة فاعلة، فــي إطــار االتفاقية 
األمنيــة المشــتركة واتفاقيــة دول مجلــس 
التعــاون لمكافحــة اإلرهاب، مشــيًرا إلى أن 
تلــك الجهــود تتواكب مــع تنســيق وتعاون 
مســتمر مع المؤسســات والجهات الدولية 

المماثلــة. واإلقليميــة 
وقــال األميــن العــام: »إن التحديــات التــي 
اليــوم  األوســط  الشــرق  منطقــة  تواجــه 
كثيرة ومتنوعة، وينبغي أن تكون اســتجابتنا 
وجهودنــا لمواجهــة تلــك التحديــات فاعلــة 
وبنــاءة«، مشــيًرا إلــى أهميــة التفكيــر على 
رؤيــة  إيجــاد  علــى  والعمــل  البعيــد،  األمــد 
شــاملة يمكــن أن تبنــى عليهــا سياســات 
وأهــداف علــى األمــد القريب، وهــو هدف 
طمــوح قابــل للتحقيق، ويتطلــب أن نكون 

أصحــاب فكــر خــالق وخيال واســع.
 وأكــد الزياني على أهمية توافق الدول ذات 
الفكــر المتماثــل علــى وضــع رؤيــة شــاملة 

أساســها  األمــد،  بعيــدة  بخطــة  مدعومــة 
المتبــادل،  واالعتمــاد  اإلقليمــي  التكامــل 
وتتــم بلورتهــا بيــن دول المنطقــة أواًل، ثم 
بالتعاون مــع األصدقاء والشــركاء الدوليين، 
للحصــول علــى الدعــم والمســاعدة للتأثير 
علــى مجريــات األحــداث وتســوية األزمات 
والصراعــات، وصــواًل إلى الهدف األســمى 
وهو اســتقرار المنطقــة وازدهارها، مؤكًدا 
علــى ضــرورة أن يكــون الهــدف األساســي 
جاذبــا للغايــة، بحيث أن مــن ال يرغب في أن 
يكــون جــزًءا من هــذه الرؤية ســيجد نفســه 
إلــى أهميــة أن  خاســًرا ومهمًشــا، منوًهــا 
تكون المكاســب والمنافع المرجوة واضحة 
للجميــع، وبخاصــة للمواطنيــن الذين ظلوا 

يكابــدون المعانــاة منــذ وقــت طويل.
ودعــا أميــن عــام مجلــس التعاون فــي هذا 
الصدد إلى االســتفادة مــن التجارب الفريدة 
أللمانيــا، والــدور المحــوري الــذي قامــت به 
فــي إعــادة بنــاء أوروبــا مــن أهــوال الحروب 
وتعزيــز  األوروبيــة،  بالقــارة  ألمــت  التــي 
المكانــة السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة 
االعتمــاد  علــى  بنــاًء  األوروبيــة،  للقــارة 

المتبادلــة. والثقــة  والتكامــل  المتبــادل 

في المنتدى األول للحوار الخليجي األلماني حول األمن والتعاون

الزياني يحّذر من المخاطر التي تواجه 
الشرق األوسط

|| األمانة العامة – برلين
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التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة  شــاركت 
األول  االجتمــاع  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول 
لفريــق عمــل مكافحــة اإلرهاب، تحــت مظلة 
األوســط  للشــرق  اإلســتراتيجي  التحالــف 
الخارجيــة  وزارة  مــن  بدعــوة   ،)MESA(
جميــع  مــن  ممثليــن  وبمشــاركة  األمريكيــة، 
المتحــدة  والواليــات  التعــاون،  مجلــس  دول 
األمريكيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، في 
العامــة  تــرأس وفــد األمانــة  20 يونيــو، وقــد 
األميــن العام المســاعد للشــؤون السياســية 
والمفاوضــات، الدكتور عبد العزيز العويشــق، 
حيث  نوقشــت إســتراتيجية مكافحة اإلرهاب 
للشــرق  اإلســتراتيجي  التحالــف  إطــار  فــي 
األوســط، والحاجــة إلــى وضــع خطــة تنفيذية 

اإلســتراتيجية. لهــذه 
وخالل االجتماع أوضح األمين العام المســاعد 
اآلليــات  والمفاوضــات  السياســية  للشــؤون 
التــي تــمَّ االتفــاق عليهــا، فــي إطــار مجلــس 
اإلســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  وفــي  التعــاون 
بيــن المجلس والواليــات المتحــدة األمريكية، 
لمكافحــة اإلرهاب والتطــرف العنيف، مؤكًدا 

اآلليــات  تلــك  تفعيــل  علــى  الجميــع  حــرص 
مكافحــة  إســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  لإلســهام 
اإلرهــاب، باإلضافــة إلــى الــدور الفعــال الــذي 

تــمَّ  التــي  المتخصصــة  المراكــز  بــه  تقــوم 
لمكافحــة  المجلــس  دول  فــي  تأسيســها 

والتطــرف. اإلرهــاب 

مشاركة األمانة العامة في اجتماع فريق عمل 
)MESA( مكافحة اإلرهاب تحت مظلة

بــن  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  معالــي  شــارك   
راشــد الزياني، األمين العــام لمجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، فــي االجتمــاع الوزاري 
لمجموعــة العمــل المالــي )FATF(، الــذي ُعقد 
2019م،  أبريــل   12 الموافــق  الجمعــة  يــوم 
علــى  واشــنطن،  األمريكيــة  العاصمــة  فــي 
هامــش اجتماع صندوق النقــد الدولي والبنك 
الدولــي، وبمشــاركة عــدد مــن الــوزراء ممثلي 
المجموعــة،  أعضــاء  الوفــود  ورؤســاء  الــدول 
وعــدد مــن الخبــراء الدولييــن والمختصين في 
اإلرهــاب،  تمويــل  ومكافحــة  والنقــد  المــال 
هــذا  فــي  المختصــة  الدوليــة  والمنظمــات 

المجــال.
المواضيــع  مــن  عــدًدا  االجتمــاع  تنــاول  وقــد 
النظــام  نزاهــة  المتعلقــة بحمايــة  والقضايــا 
تمويــل  مكافحــة  وُســبل  الدولــي،  المالــي 
انتشــار  وتمويــل  األمــوال  وغســل  اإلرهــاب 
أســلحة الدمار الشــامل، كما ناقــش عدًدا من 

التقاريــر الماليــة المتعلقة بهــذا المجال، حيث 
أشــاد الــوزراء بالــدور المهــم الــذي تقــوم بــه 
المجموعــة وحرصهــم علــى دعمهــا وتطويــر 

وأدوارهــا. مهامهــا 
وقــد أكد البيــان الصادر عــن االجتمــاع الوزاري 

التــزام المجموعــة بمكافحــة تمويــل اإلرهاب 
وغســل األموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار 
الشــامل باعتبارهــا تهديــدات موجهــة لألمــن 
الدولــي،  المالــي  النظــام  واســتقرار  الدولــي 
المصــادر  كافــة  مالحقــة  علــى  وتصميمهــا 
فــي  المســتخدمة  والتقنيــات  والقنــوات 
تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال وتمويــل 

انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
وأشــار البيــان إلــى أن العالــم يواجــه اليــوم 
ا، وأن مجموعة  ـً ــا صعب بهذه التحديات وضعـً
العمــل المالــي ســتعمل علــى مواجهــة تلك 
المجتمــع  يحددهــا  تحديــات  وأي  التحديــات 
الدولــي، بمــا فــي ذلك مجلــس األمــن الدولي 
تعمــل  ســوف  وأنهــا  العشــرين،  ومجموعــة 
علــى وقــف ومالحقــة المجرمين وشــبكاتهم 
اإلجراميــة بما فيهــا عصابات الجريمــة العابرة 
للحــدود مــن اســتغالل النظــام المالــي فــي 

الجريمــة المنظمــة والفســاد.

األمين العام لمجلس التعاون يشارك في االجتماع الوزاري 
لمجموعة العمل المالي )FATF( في واشنطن

|| األمانة العامة - واشنطن



لسالمة  الوزارية  للجنة  الرابع  االجتماع 
1األغذية في مسقط.

بمتابعة  المعنية  الوزارية  اللجنة  اجتماع 
تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس 

التعاون.
2

المؤتمر  فــي  يــشــارك  الــعــام  األمــيــن 
مجلس  لــدول  الصحة  لمجلس  األول 

التعاون في دولة الكويت.
9

اجتماع لجنة المالحة الجوية بدول مجلس 
9التعاون في سلطنة ُعمان.

مستشار السلطان قابوس يرعى حفل 
مجال  في  للعاملين  السادس  التكريم 

العمل الشبابي الخليجي المشترك.
10

بدول  والرياضة  الشباب  وزراء  اجتماع 
10المجلس في سلطنة ُعمان.

للجنة  الــخــامــس  الخليجي  ــمــاع  ــت االج
وابــتــكــار  ــال  ــ ــم ــ األع رواد  مــــبــــادرات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
11

لــدول  الجمركي  االتــحــاد  هيئة  اجتماع 
16مجلس التـعاون بالرياض.

بالقوات  البحرية  القوات  قــادة  اجتماع 
17المسلحة بدول مجلس التعاون.

االجتماع المشترك لفرق العمل التابعة 
مجلس  دول  ــد  ــدي ح ســكــة  ــمــشــروع  ل

التعاون.
23

الخليجـــي   العمـــل 
المشـــترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس
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الخدمة  أجــهــزة  ــاء  ورؤســـ وزراء  اجتماع 
دول  فــي  ــة  ــ اإلداري والتنمية  المدنية 

مجلس التعاون 
30

االجتماع الـ)109( للجنة التعاون المالي 
واالقتصادي بدول مجلس التعاون . 26

اجتماع جهاز الشرطة الخليجية الستكمال 
لمكافحة  المشتركة  األمنية  العملية 

الجرائم.
23

م
20

19
ل 

ري
أب

م
20

19
و 

ني
يو

بدول  والتنمية  التخطيط  وزراء  اجتماع 
مجلس التعاون. 19

وأعــضــاء  رئــيــس  يستقبل  الــزيــانــي  د. 
لمجلس  المالية  للرقابة  الدائمة  اللجنة 

التعاون.
18

لجنة  إنجازات  إيجاز  يحضر  العام  األمين 
التدريب باألمانة العامة. 18

المعني  التنسيقي  االجــتــمــاع  عــقــد 
التعاون  مجلس  أيام  فعاليات  بتنظيم 

في سلطنة ُعمان.
16

يحضر  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
ــن الــمــائــي« بــدول  ورشـــة عمل »األمـ

مجلس التعاون.
10

م
20

19
و 

اي
الصناعي م ــتــعــاون  ال لجنتي  اجــتــمــاعــا 

والتعاون التجاري في سلطنة ُعمان. 1

العليا  العسكرية  للجنة  تشاوري  اجتماع 
بدول  المسلحة  القوات  أركــان  لرؤساء 

مجلس التعاون.
1
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الــشــراكــة  ــرامــج  ب عــمــل  ســيــر  مناقشة 
الــتــعــاون  مجلس  بــيــن  اإلســتــراتــيــجــيــة 

والواليات المتحدة األمريكية.
7

ــفــريــق الــعــمــل  ــامــس ل ــخ االجـــتـــمـــاع ال
التعاون  مجلس  دول  بين  المشترك 

والمملكة األردنية الهاشمية.
8

ــيــات الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين  بــحــث آل
9مجلس التعاون واالتحاد األوروبي.

المنتدى  في  العامة  األمانة  مشاركة 
9العربي للتنمية المستدامة.

التعاون  التعاون بين مجلس  بحث أوجه 
مكافحة  مجال  في  المتحدة  والمملكة 

التطرف.
10

العدل  وزيــر  مــع  يجتمع  الــعــام  األمــيــن 
12النيوزيلندي.

يتسلم  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
العامة  ــة  األمــان ممثل  اعــتــمــاد  أوراق 

لمجلس التعاون لدى المنظمة.
13

يــشــارك في  االخــتــراع  ــراءات  ــ ب مكتب 
في  الغرب«  يالقي  »الشرق  معرض 

فيينا.
17

االجتماع الثامن للجنة التعاون المشترك 
23بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل 
23األمين العام لمجلس التعاون.

شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس
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رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل 
األمين العام لمجلس التعاون. 24

الرئيس العراقي يستقبل األمين العام 
لمجلس التعاون. 24

م
20

19
ل 

ري
أب

األمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع 
وزير الخارجية األلماني. 26

في  يــشــارك  الخليجية  الشرطة  جــهــاز 
ــوار الــشــرطــي الــعــالــمــي مــن أجــل  ــ »ح

مواجهة التهديدات العالمية«.
13

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك 
للمؤتمر  عــشــرة  الثامنة  ــدورة  ــ ال فــي 

العالمي لألرصاد الجوية.
10

ــمــســاعــد لــلــشــؤون  األمـــيـــن الـــعـــام ال
مع  يجتمع  والــمــفــاوضــات  السياسية 

المبعوث الخاص للمملكة المتحدة
20

العراقي يستقبل األمين  الخارجية  وزير 
العام لمجلس التعاون. 24

م
20

19
و 

اي
م

الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمانة 
فــي الــتــجــارة الــدولــيــة تــشــارك فــي منتدى 

سيؤول الدولي للمعالجات التجارية.
16

تجنب  اجتماع  فــي  المجلس  مشاركة 
الــمــخــاطــر الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة 

واإلشعاعية والنووية.
8

بحث آليات التعاون بين قطاع الشؤون 
واألمــم  الــتــعــاون  لمجلس  السياسية 

المتحدة.
1

م
20

19
و 

ني
يو



العدد 117 - يونيو 2019 م20

أنشطة الجهاز

نظم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم بمملكة البحرين، دورة تدريبية بعنوان: 
ا ومتدربة  ـً »صناعة المحتوى اإلعالمي«، خالل الفترة من 16 - 20 يونيو 2019م، وشارك فيها )16( متدرب
البرامجي  اإلنتاج  التعاون ومؤسسة  لمجلس  العامة  واألمانة  الجهاز  األعضاء في  الدول  من منسوبي 

المشترك. 

بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم بمملكة البحرين
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم 

دورة »صناعة المحتوى اإلعالمي«
|| المنامة – إذاعة وتلفزيون الخليج
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وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  عــام  مديــر  وأوضــح 
أن  القحطانــي،  مبــارك  بــن  مجــّري  الخليــج، 
هــذه الــدورة تأتــي ضمــن الــدورات التدريبيــة 
أن  إلــى  مشــيًرا  2019م،  للعــام  المعتمــدة 
الدافــع إلقامتهــا الرغبــة فــي تطويــر مهــارات 
بصناعــة  االهتمــام  أجــل  مــن  المتدربيــن 
واحترافيــة،  بمصداقيــة  اإلعالمــي  المحتــوى 
ومواكبــة التقــدم الكبيــر في أدوات وأســاليب 
صناعــة المحتــوى، والــذي يصفه بيــل غيتس 

»الملــك«. بأنــه 
وحــرص  بانضباطيــة  القحطانــي  وأشــاد 
المشــاركين فــي هذه الــدورة على االســتفادة 
ــا شــكره  مــن المحتــوى المقــدم فيها، مقدمـً
لــوزارة شــؤون اإلعــالم بمملكــة البحرين على 
الجهــد المبــذول مــن أجــل إنجــاح هــذا العمل 

المشــترك.  الخليجــي 

شــؤون  لــوزارة  التابــع  التدريــب  مركــز  وفــي 
مــدى  وعلــى  البحريــن،  بمملكــة  اإلعــالم 
الخبيــر  الــدورة،  مــدرب  ركــز  أيــام،  خمســة 
مــن  عــدد  علــى  الجنابــي،  نوفــل  اإلعالمــي 
المحــاور من أبرزها: أنــواع المحتوى اإلعالمي، 
والمحتــوى  الســمعي  المحتــوى  وصناعــة 
المرئــي، بمــا في ذلــك المحتوى المقــدم عبر 
منصــات البــثِّ اإللكترونــي ومواقــع التواصل 
االجتماعــي، باإلضافــة إلعداد البرامــج اإلذاعية 
والتلفزيونيــة، وصفــات المقــدم، والتفاصيل 

للكتابــة.  التقنيــة 
كمــا قــام المتدربــون بجولــة ميدانيــة داخــل 
وتلفزيــون  األخبــار،  مركــز  شــملت  الــوزارة 
جانــب  إلــى  البحريــن،  وإذاعــات  البحريــن، 
إذاعــة »هنــا الخليــج العربــي«، حيــث اطلعوا 
فيهــا،  المســتخدمة  والبرامــج  األجهــزة  علــى 

واســتمعوا لشــرح مفصــل حــول آليــة العمل 
المحتــوى  صناعــة  وأســاليب  عــام  بشــكل 

خــاص.  بشــكل 
وفي حفــل ختام الــدورة، والذي حضــره مدير 
اإلعــالم  شــؤون  وزارة  ووكيــل  الجهــاز  عــام 
بمملكــة البحريــن، عبد الرحمن بحــر، والوكيل 
المســاعد لإلذاعة والتلفزيون في وزارة شؤون 
اإلعالم بمملكة البحرين، عبد الله الدوســري، 
وعــدد مــن مســؤولي ومنســوبي الــوزارة، تم 
تســليم المشــاركين شــهادات إتمــام الدورة 

التدريبية.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الــدورة التدريبيــة 
هــي الـــ)34( ضمن برنامــج التدريــب اإلعالمي 
الــذي يقدمــه جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، 
وبلغ عدد المســتفيدين مــن البرنامج حتى اآلن 

)541( متدرًبــا ومتدربــة. 
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متابعات

في دورته الـ)29(
أبو ظبي الدولي للكتاب يعبر إلى المستقبل 

من خالل بوابة المعرفة
|| أبو ظبي - إذاعة وتلفزيون الخليج

نظمت دائرة الثقافة والســياحية في أبو ظبي برعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب 
 القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، فعاليــات »معرض أبــو ظبي الدولي للكتاب« في دورته التاســعة والعشــرين، تحت شــعار 

»المعرفة : بوابة المستقبل« واحتضنها مركز أبو ظبي للمعارض »أدنيك«، خالل الفترة من 25 - 30 أبريل 2019م.
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 وأكــد ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة، أهمية »معرض أبــو ظبي الدولــي للكتاب« في 
دعــم صناعــة النشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كونــه أحد 
معــارض الكتــب المهمــة فــي المنطقــة، والــذي يســتقطب اهتمــام 
دور النشــر العربيــة والدوليــة، وُيســهم في تعزيــز توجهــات الدولة نحو 
جعــل المعرفــة والقــراءة ممارســة يوميــة عند األفــراد لما لذلــك من أثر 
بالــغ علــى زيادة الوعــي والنمو المجتمعي، مشــيًرا إلــى أن »معرض أبو 
ظبــي الدولي للكتاب« ُيعدُّ من وســائل الدبلوماســية الثقافية الناجحة.
مــن جهته قــال محمد خليفــة المبارك، رئيــس دائرة الثقافة والســياحة 
فــي أبــو ظبــي: »لقــد بــات معــرض أبــو ظبــي الدولــي للكتــاب أكثــر 
احترافيــة بفضــل إســتراتيجية تطويــره والــدور المحــوري الــذي يقــوم 
بــه فــي بناء جســور الحــوار الثقافــي بيــن الشــرق والغرب، حيــث يمثل 
التوجهــات  أحــدث  تعكــس  رائــدة  ثقافيــة  المعــرض تظاهــرة فكريــة 
العالميــة فــي مجــال التأليــف والنشــر والترجمــة، وفــي عالــم تقنيــات 
النشــر الحديثــة، كمــا أنــه منصــة مهمــة تجمــع مــا بيــن القراء مباشــرة 

والمؤلفيــن والناشــرين وغيرهــم مــن عناصــر الصناعــة المعرفيــة«.
من ناحيته أشــار ســيف ســعيد غبــاش، وكيل دائــرة الثقافة والســياحة 
فــي أبــو ظبــي،  إلــى أن »أبــو ظبــي« تــؤدي دوًرا مهًما في دعم النشــر 
واألدب والثقافــة، ويمثــل »معــرض أبو ظبــي الدولي للكتــاب« ملتقى 
جميــع المهنيين في مجال النشــر ووســائل اإلعــالم الرقمية والخدمات 
ــاب واألدبــاء مــن جميــع أنحــاء العالــم، مؤكــًدا تنفيذ  َـّ اإللكترونيــة، والكت
كافــة اإلســتراتيجيات التــي ُتســهم فــي تعزيــز الثقافة وتكريســها بين 

جميــع أفــراد المجتمع.
الهند ضيف شرف المعرض لهذا العام

ــت  ـّ دشــن ســمو الشيخ ســيف بن زايد، جناح جمهورية الهند، والتي حل
ضيــف شــرف على المعــرض هذا العام، وُيعــدُّ جناح الهنــد األكبر على 
اإلطــالق لضيف شــرف في »معرض أبو ظبــي الدولي للكتاب«، حيث 
أقيــم على مســاحة أكثر من ألــف متر مربع، واســتعرض النتاج الفكري 
واألدبــي والثقافــي والفنــي الغنــي للهند، بمشــاركة وفد ضــم أكثر من 

)100( عضــو، بمن فيهم الناشــرون والنقاد األدبيــون والمؤلفون.
ــا مميــًزا علــى »معــرض أبــو ظبــي  وقــد أضافــت مشــاركة الهنــد زخمـً
الدولــي للكتــاب«، إذ شــارك فــي المعــرض مجموعــة كبيــرة مــن دور 

النشــر الهنديــة التــي تتميــز بكثافــة إصداراتهــا التــي تلبــي اهتمامــات 
ــاب  َـّ شــرائح كبيــرة مــن القــراء، بينمــا حّلــت مجموعــة مــن كبــار الكت
ــا على المعرض للمشــاركة في  والمؤلفيــن والفنانيــن مــن الهند ضيوفـً
البرامــج التفاعليــة التــي تمَّ إعدادهــا بالتعاون مــع الســفارة الهندية في 

الدولة.
كمــا تــمَّ تخصيص جــزء كبير من البرنامــج المصاحب للمعــرض إللقاء 
الضــوء علــى األعمال األدبيــة والفكرية للهند، من خــالل مجموعة مهمة 
من الجلســات الحوارية التي شــارك فيها مؤلفون وشعراء وأكاديميون 
هنــود مرموقــون، كمــا عرضــت اإلصــدارات األدبيــة والثقافيــة والفنية 

المهمــة فــي جناح خاص شــارك فيه الناشــرون المهمون فــي الهند.
وضــم المعــرض العديــد من منصــات دور النشــر وعدد مــن المبادرات 
الثقافيــة التي ُأطلقت فــي المعرض إلى جانب أجنحــة المملكة العربية 

الســعودية ومملكــة البحريــن ودولة الكويت وســلطنة عمان.
وثيقة »المليون متسامح«

أطلقــت دار زايــد للثقافــة اإلســالمية فــي المنصــة الموحــدة للجهــات 
تتبنــى رســالة »أن  والتــي  »المليــون متســامح«،  وثيقــة  المجتمعيــة 
يكــون الفرد متســامًحا مع نفســه ومع مــن حوله ومــع مجتمعه ألن في 

حياة«. التســامح 
أكثر من )1000( عارض يشاركون في هذه التظاهرة

شــارك فــي المعرض هــذا العام أكثــر من ألف عــارض مــن )50( دولة 
عرضــوا أكثــر مــن )500( ألــف عنــوان فــي مختلــف مجــاالت العلــوم 
والمعــارف واآلداب، وبلغــات متعــددة، وللمــرة األولــى علــى اإلطالق، 
وجمهوريــة  أوكرانيــا،  مــن:  كل  مــن  عارضيــن  المعــرض  يســتضيف 

التشــيك، وإســتونيا، ومالطــا، والبرتغــال.
وشــهد المعــرض انطــالق أركان تفاعليــة جديــدة هــذا العــام، وهــي: 
»أركان النشــر الرقمــي، والقصص المصــورة والترفيــه«، وتضمن كل 
ركــن تجــارب تفاعلية متميــزة ومبتكرة للجمهــور من مختلــف األعمار، 
وقــد ســلط ركــن »النشــر الرقمــي« الضــوء علــى أهميــة التكنولوجيــا 
واالبتــكار فــي صناعــة الكتــاب وتطويــر خدمــات وحلــول النشــر، حيث 
يمثــل مركــًزا الستكشــاف أحــدث التوجهــات فــي تطويــر المحتــوى 
الرقمــي، إذ قــدم مجموعة من الخبراء عروض توضيحية حية وأنشــطة 

تفاعليــة وحــوارات بنــاءة متعلقــة بقطاع النشــر.
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متابعات

بحضور أكثر من )1200( مشارك 
مسقط تحتضن أعمال منتدى التواصل 

الحكومي الثاني
|| مسقط - إذاعة وتلفزيون الخليج

شــهد مركــز ُعمــان للمعارض والمؤتمرات أعمــال »منتدى التواصل الحكومــي الثاني«، خالل الفترة مــن 22 - 24 أبريل 2019م 
فــي مســقط، وبحضــور )1200( مشــارك مــن القائمين على دوائــر التواصل واإلعــالم في المؤسســات الحكوميــة الُعمانية، 

إلــى جانب خبــراء وأكاديمييــن وإعالميين وطالب.

وأكــد صاحــب الســمو شــهاب بــن طــارق آل 
ســعيد، مستشــار جاللــة ســلطان ُعمــان، أن 
هــذا المنتدى يمثل منّصة تجمع العاملين في 
مجــال التواصــل واإلعالم بكافة المؤسســات 
الحكوميــة، مــن أجــل االطــالع علــى التجــارب 
والممارســات الرائــدة التي ترمــي لألخذ بآفاق 
ومواكبــة  للمســتقبل  الحكومــي  التواصــل 
المتغيرات العالمية والتكنولوجية وتســخيرها 
التواصــل  أن  إلــى  مشــيًرا  اإلنســان،  لتنميــة 
والتفاعــل مــع المجتمع هي سياســات متبعة 

فــي معظــم دول العالم.
مــن جانبــه قــال معالــي الشــيخ الفضــل بــن 
لمجلــس  العــام  األميــن  الحارثــي،  محمــد 
الــوزراء: إن هــذا المنتــدى يهدف إلى تجســيد 
الحكوميــة  الخدمــات  اتصــاالت  مركــز  دور 
الحكوميــة  المؤسســات  كفــاءة  تعزيــز  فــي 
ــا يعتبــر منصــة  فــي مجــال التواصــل، وأيضـً

لمناقشــة الممارســات والتوجهــات الجديــدة 
فــي العمــل الحكومــي فــي هــذا المجــال.

رواد المنتــدى يناقشــون تجاربهــم علــى مدار 
مين يو

وزيــر  معالــى  أكــد  المنتــدى  أعمــال  وخــالل 
عبــد  الدكتــور  ُعمــان،  ســلطنة  فــي  اإلعــالم 
فيهــا:  قــال  الحســني،  منصــور  بــن  المنعــم 
التواصــل  منتــدى  مــن  الثانيــة  النســخة  إن 
الحكومــي تأتــي بحلــة جديــدة وبشــكل أكثــر 
تفاعــاًل لالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب، 
فــي  المســتجدات  مــن  عــدد  علــى  واالطــالع 
إلــى  الحكومــي  والتواصــل  اإلعــالم  قطــاع 
ــا: إن مركز  جانــب العديــد مــن مهامــه، مضيفـً
اتصــاالت الخدمات الحكوميــة باألمانة العامة 
لمجلــس الــوزراء ســعى منذ نشــأته فــي عام 
وزارة  مــع  إســتراتيجية  وبشــراكة  2017م، 
اإلعــالم والهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون 

ومســؤولي دوائــر وأقســام العالقــات العامة 
ســعى  الحكوميــة،  بالمؤسســات  واإلعــالم 
لتنظيم التواصل بين المؤسســات الحكومية 
والمجتمــع، والتفاعــل مــع القضايــا الراهنــة، 
أجــل رســالة إعالميــة حكوميــة واضحــة  مــن 

ومتفاعلــة مــع قضايــا اإلنســان.
االتصــاالت  عــام  مديــر  أوضــح  جانبــه  مــن 
باألمانــة العامــة لمجلس الوزراء، بــدر الهنائي، 
أن المركــز تمكــن خــالل الفتــرة الماضيــة مــن 
التكامل مع )108( مؤسســات حكومية تكون 
مــع بعضهــا باإلضافــة إلــى المركــز منظومــة 
التواصــل الحكومــي، حيــث يقــوم المركز عبر 
تلــك المنظومــة بعقــد لقــاءات دوريــة معهم 
الســتعراض أفضــل الممارســات، والوصول 
التحديــات،  مــع  للتعامــل  مشــتركة  لــرؤى 
ومشــاركة التجــارب الرائــدة بين المؤسســات 

الحكوميــة.
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بعنــوان:  المنتــدى جلســة  أعمــال  وتضمنــت 
الحكوميــة«  المؤسســات  ســمعة  »إدارة 
اســتعرض خاللهــا »جانــداس ديفــان« رئيس 
االتصــاالت  بــوزارة  الحكوميــة  االتصــاالت 
الســنغافورية، تجربة جمهورية سنغافورة في 
هــذا المجــال، حيــث قــال: إن أهميــة اإلعــالم 
ــهم المشترك  والتواصل تكمن في إيصال الفـَ
وعلــى  المختلفــة،  والسياســات  للقضايــا 
الحكومات أن تقوم من خالل وســائل اإلعالم 
والتحديــات  أهدافهــا  بتوضيــح  المختلفــة 
التــي تواجههــا بكل شــفافية ووضــوح، وقد ال 
يكــون ذلك ســهاًل، ولكنه الطريق لكســب ثقة 
المواطنيــن، مشــيًرا إلى التحديــات التي تواجه 
اإلعالم الرســمي أو الحكومي، مــن بينها تعدد 
التواصــل، ممــا  اإلخباريــة ووســائل  القنــوات 
الزائفــة،  واألخبــار  الشــائعات  انتشــار  ســهل 
باإلضافــة إلى تنــوع الثقافــات واألعــراق داخل 

المجتمــع الواحــد.
الحكومــات  تلجــأ  بــأن  »ديفــان«  وأوصــى 
الســتخدام منصات عديــدة ومختلفة إليصال 
رســائلها وعــدم االعتمــاد بشــكل كلــي علــى 
مواقــع  أو  فقــط  التقليــدي  اإلعــالم  وســائل 
التواصــل االجتماعــي، بل أن تعمــل للتواصل 
مــع المواطنيــن بصــورة مباشــرة، مــن خــالل 

الميدانيــة. اإلعالميــة  الحمــالت 

»اإلعــالم  بعنــوان:  الثانيــة  الجلســة  وجــاءت 
راهنــة  تحديــات  الوطنــي:  األمــن  وتعزيــز 
وتصورات مســتقبلية« وشــارك فيها كل من 
»أليكــس آيكــن«، الرئيــس التنفيــذي ورئيــس 
وحدة االتصــال الحكومي بالمملكــة المتحدة، 
والمقــدم الركــن أنــور الحريبــي مــن التوجيــه 
اســتعرض  حيــث  الدفــاع،  بــوزارة  المعنــوي 
»آيكــن« التجربــة البريطانيــة في تعزيــز األمن 
القومــي، مــن خــالل بــث الوعــي المجتمعــي 
حــول أمن المعلومات وأهميــة تقصي األخبار 
دور  إلــى  مشــيًرا  الموثوقــة،  مصادرهــا  مــن 
تطــور  فــي  الحديثــة  والتقنيــات  التكنولوجيــا 
الجهــات  تســتخدم  أن  وأهميــة  اإلعــالم، 
الرســمية والحكومية تلــك التقنيات للوصول 
المتحــدة  المملكــة  لجماهيرهــا، وقــال: فــي 
مــن  المواطــن  مكّنــا  المثــال  ســبيل  علــى 
الوصــول للمعلومــات الرســمية والخدمــات، 
مــن خالل تقنيــات البحث الصوتيــة ومنصات 
ــا: مواكبــة التكنولوجيا  اإلعالم الجديد، مضيفـً
أمــر مهــم، ولكــن األهم هــو تعزيــز الثقة بين 

والحكومــة. المواطــن 
تســخير  أهميــة  علــى  الحريبــي،  أنــور  وأكــد 
اإلعــالم لتعزيــز األمــن الوطنــي، واســتعرض 
األمــن  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  عــدًدا 
الوطنــي فــي ســياق اإلعــالم، منها مــا يتعلق 
باالســتهداف االفتراضــي والمعرفــي وتكوين 
التفكيــر  أولويــات  وترتيــب  بديلــة،  حقائــق 
الوطنــي للفــرد والمجتمــع، واألمّننــة الماديــة 
علــى  والقــدرة  االقتصاديــة،  األهــداف  ذات 
إلــى  باإلضافــة  المتداخــل،  التراكمــي  التأثيــر 
تحديــات أخــرى متعلقــة بالتأثيــر فــي الثقافة 
اإلســتراتيجية والتحكــم فــي مســتوى عرض 

األحــداث.
»التواصــل  بعنــوان:  جلســة  عقــدت  كمــا 
كل  قدمهــا  للــدول«  ناعمــة  كقــوة  اإلعالمــي 
مــن الدكتــور عبد اللــه باعبــود والدكتــور نواف 
حيــث  البســوس،  وهانــي  التميمــي  يوســف 

والمفاهيــم  الناعمــة  القــوة  ناقشــوا تعريــف 
كقــوة  اإلعــالم  وأهميــة  بهــا،  المرتبطــة 
العالميــة  المتغيــرات  فــي  ومكانــه  ناعمــة 
لتفعيلــه،  المســتخدمة  واإلســتراتيجيات 
والرؤيــة المســتقبلية لتطــور اإلعــالم باعتباره 

ناعمــة. قــوة 
واشــتمل المنتدى في يومه الثاني على العديد 
مــن أوراق العمل، منهــا: »التواصل الحكومي 
في ظل المتغيرات االقتصادية«، و«شــبكات 
وتعزيز االتصــال  االجتماعــي  التواصــل 
لإلعــالم  التنظيميــة  المؤسســي«، و«األطــر 
المؤسســي وتعزيز  و«االتصــال  الجديــد«، 
الحمــالت  و«تخطيــط  المتعامليــن«،  رضــا 
االتصاليــة«، و«آليات تعزيز أخالقيات النشــر 
و«مهــارات  الحكومــي«،  التواصــل  فــي 
وســائل  مــع  العالقــات  وبنــاء  التواصــل 
اإلعــالم«، و«أســاليب قياس الــرأي العام«. 

جلســات  بعقــد  أعمالــه  المنتــدى  واختتــم 
بعنوان: »دور الفاعلين على شبكات التواصل 
االجتماعي في القضايــا الوطنية«، و«اإلعالم 

الشــبكات االجتماعية. الرقمــي وصحافــة 
الفاعليــن  »دور  جلســة:  تناولــت  كمــا 
محاور عالقــة  الوطنيــة«،  القضايــا  فــي 
حيــث  مــن  العــام،  الــرأي  الفاعلين بقضايــا 
صناعتها وإثارتهــا أو متابعتها وطبيعة التفاعل 
الحكوميــة.  والسياســات  مع المشــروعات 
فــي  )التميــز  معــرض  المنتــدى  وتضمــن 
عــدد  تجــارب  فيــه  واســتعرض  التواصــل(، 
مــن المؤسســات والشــركات الحكوميــة في 
التواصــل واإلعــالم المؤسســي، إضافــة الــى 
أفضــل  مســابقة  فــي  المتأهلــة  المشــاريع 
واالتصــال  اإلعــالم  لطلبــة  تخــرج  مشــروع 

الجماهيــري.
ومــن الجديــر بالذكــر أن النســخة األولــى مــن 
المنتــدى كانت فــي أكتوبر من عــام 2017م، 
الفعلــي  االنطــالق  المنتــدى  شــهد  حيــث 

الحكومــي. التواصــل  بمركــز  للعمليــات 

الــتــواصــل  ســعــيــد:  آل 
المجتمع  مع  والتفاعل 
متبعة  سياسات  هــي 
في معظم دول العالم
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|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج 

شــهدت العاصمــة الســعودية الرياض خالل شــهر أبريل الماضــي فعاليات »قيصريــة الكتاب«، والتي احتضنتهــا منطقة قصر 
الحكــم التاريخيــة، وتــمَّ تدشــينها فــي 23 مــن أبريــل الماضــي ضمن سلســلة برامــج أقامتهــا مكتبة الملــك عبد العزيــز العامة 
بالتعــاون مــع إمــارة منطقــة الريــاض، والهيئة العليــا لتطوير الريــاض، والتي أطلقــت عدًدا من المبــادرات الثقافية في شــتى 

الفنــون فــي عدد مــن المواقع داخــل المدينة.

ــا  وكانــت الفعاليات قــد ضمت )14( موقعـً
المحــالت  فــي  )ومقهييــن(  للمكتبــات، 
الواقعــة  شــرق )ميــدان العــدل( بمواقع تم 
تجهيزهــا بمــا يناســب زوار الفعاليــة، وقــد 
لمنطقــة  ترمــز  تراثيــة  بأشــكال  صممــت 
عــام  فــي  أنشــئ  والــذي  الحكــم،  قصــر 
)1747م(1160هـــ، وأصبح مركــًزا لإلمارة 
والحكــم فــي مراحــل زمنيــة متعــددة، مــا 
جعــل منــه ببنائــه المعمــاري التراثــي مركــز 
جــذب للزوار مــن داخــل المملكــة وخارجها 

طــوال العــام.
فقــد  الكتــاب«  »قيصريــة  تصميــم  وعــن 
ظهر موقــع الفعاليــة بطراز معمــاري حمل 
لمنطقــة  والتراثيــة  العمرانيــة  الخصائــص 
بهــذا  االعتبــار  فــي  وأخــذ  الحكــم،  قصــر 
أنشــطة  المنطقــة  التصميــم   لتحتضــن 
وفعاليــات ثقافيــة تقــام على مــدار العام، 
وإيجــاد ســوق رائجــة ودائمــة للكتــاب، مع 
االســتفادة مــن »ســطح الــرواق« المطــل 
كمنطقــة  للجلــوس  العــدل  ميــدان  علــى 

والقــراءة.

»قيصريــة  فعاليــات  جاذبيــة  مــن  وزاد 
ثقافيــة  أنشــطة  احتــوت  أنهــا  الكتــاب« 
متنوعــة، كان منها: »لقاءات القراءة العامة، 

ومنصــات لتوقيــع الكتب الجديــدة«، حيث 
تــمَّ توفيــر بيئــة حاضنــة للتبــادل الثقافــي 
وأهــل  للقــراء  ــا  ـً جاذب ــا  ـً ومكانـ والمعرفــي، 

»قيصرية الكتاب« ملتقى ثقافي وإرث معرفي
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الثقافــة مــن مختلف فئــات المجتمع، وحرصت الجهــات المنظمة 
علــى توفيــر مختلــف الخدمــات بطريقــة جاذبــة  تمــزج بيــن العلم 
والفائــدة والراحــة واالســتمتاع، وُيعــدُّ مشــروع »قيصريــة الكتاب« 
بشــكله ومخرجاتــه التــي رصدهــا الــزوار الوجهــة األولــى لملتقــى 
القــراء والمثقفيــن وســط األجواء التراثيــة الســعودية، بخصوصيته 

وإمكاناتــه التــي أتيحــت لهــم.
حراك ثقافي

وجمعــت »قيصرية الكتاب« طوال مدتها عــدًدا كبيًرا من المثقفين 
الســعوديين مــن ذوي التجــارب الثقافيــة التــي َأْثــرت وَأّثــرت فــي 
ســياق المشــهد الثقافي الســعودي، ســواء على مســتوى التأليف 
واإلبــداع والدراســات البحثيــة والنقديــة، أو علــى مســتوى تحقيــق 
المســؤولية الثقافيــة االجتماعيــة خــالل مشــاركاتهم فــي مختلف 
األنشــطة الثقافيــة والفكريــة والمهرجانــات واللقــاءات التــي تقام 
داخــل المملكــة أو خارجهــا، وأصبحــت حينهــا الفعاليــات ملتقــى 
ثقافــي باإلضافــة إلــى كونها فعاليــة جذب وتشــجيع علــى القراءة.

وأقيمــت على هامــش »القيصرية« ندوة بعنــوان: »صناعة الثقافة 
فــي المملكــة وفــق رؤيــة 2030م« تضمنــت جلســتين ثقافيتين، 
رؤيــة  وفــق  الســعودية  الثقافــة  بعنــوان: »صناعــة  كانــت  األولــى 
2030م«، شــارك فيهــا كل من: الدكتور ســعد البازعــي، والدكتور 
إبراهيــم التركــي، والدكتورة زينــب الخضيري، وســلطان البازعي، 
وأدار الجلســة األولــى رئيس النــادي األدبي بالريــاض الدكتور صالح 

المحمود.
أمــا الجلســة الثانيــة فحملــت عنــوان: »دور مؤسســات المجتمــع 
فــي صناعــة الثقافــة واإلنتــاج المعرفــي«، وشــارك فيهــا كل مــن 
عبــد الوهــاب الفايــز، وأميمــة الخميــس، ومحمــد رضــا نصــر الله، 

وحســين بافقيــه، وكانــت بــإدارة الدكتــور فهــد العليــان.
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إسهاما في توعية العالم بأهمية التراث واآلثار
الرياض المحطة العالمية األولى لمعرض 

»مدن دمرها اإلرهاب« 
|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

فــي إطــار التعــاون بيــن وزارة الثقافــة الســعودية ومعهــد العالــم العربــي فــي باريس، نظمــت الــوزارة معرض »مــدن دمرها 
اإلرهــاب«، وذلــك خــالل الفتــرة مــن17 أبريــل إلى 17 مايــو، علــى أرض المتحــف الوطنــي بالرياض.



29 العدد 117 - يونيو 2019 م

الواقــع  تقنيــات  أحــدث  باســتخدام  رحلــة مجازيــة  المعــرض  وقــدم 
االفتراضــي إلــى مــدن عربيــة تعرضــت آثارهــا للتدميــر، حيــث تقــدم 
محتويــات المعــرض تجربــة عاطفيــة إلحيــاء الضميــر اإلنســاني تجــاه 
المواقــع األثريــة والحضــارات القديمــة المهــددة بالدمــار، إمــا بســبب 
هجمــات المتطرفيــن أو اإلهمــال أو لعوامــل مناخيــة طبيعيــة، بهدف 
التوعيــة بأهميــة الحفــاظ علــى الكنــوز الحضاريــة التــي تمثلهــا اآلثــار 

الثقافيــة. والمواقــع 
وكانــت مدينــة الرياض هــي المحطــة العالمية األولــى للمعرض، حيث 
اســتضافته المملكــة كأول دولــة في جولته حــول العالم؛ بهــدف إحياء 
قيــم التســامح، بعــد انطالقــه فــي أكتوبــر 2018م، في معهــد العالم 

العربــي بباريس.
وجــاء انتقــال المعــرض إلــى الرياض فــي ســياق اهتمــام وزارة الثقافة 
الســعودية بالتــراث والمواقــع الثقافيــة واألثريــة، وحرصهــا علــى رعاية 
اآلثــار وصيانتهــا، وعّبــرت عن ذلــك بإدراجها هــذه المجــاالت الحضارية 
ضمــن القطاعــات الـــ)16( الرئيســية التــي تخطــط لدعمهــا مــن خــالل 
وثيقة رؤيتهــا وتوجهاتها المرتبطة برؤية المملكــة )2030م(، وهدفت 
وزارة الثقافــة فــي المملكــة باســتضافتها هــذا المعــرض إلــى التوعيــة 
بأهميــة الحفــاظ علــى الكنــوز الحضاريــة التــي تمثلهــا اآلثــار والمواقع 

الثقافية.

وفــي حديــث لصاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان آل 
ســعود، وزير الثقافة، أشــار إلى أن الهدف من اســتضافة المملكة لهذا 
المعــرض يتمثل في رفع وعــي الجماهير والمجتمــع بالتراث الحضاري 
واإلنســاني، وأهميــة الحفاظ عليه، الســيما في المــدن العريقة واألثرية 
المســجلة في الئحة اليونســكو للتراث اإلنســاني )لبــدة الكبرى، حلب، 
تدمــر، الموصــل(، والتــي تتواجــد فــي مناطــق الصــراع والنزاعــات بين 
الجماعــات المتطرفــة، وذلك عبــر رحلة افتراضية وتجربــة فريدة ضمن 

أحــدث التقنيات.
وأضاف ســموه: »استشــعار المجتمع ألهمية التراث، هدف أساســي 
نتطلــع إلــى تحقيقــه مــن خــالل هــذا المعــرض؛ ألن التــراث الحضاري 
واإلنســاني، يوثــق التاريــخ البشــري الــذي ُينبئنــا بعوالــم الحضــارات 
الســابقة، التــي تعرضت إلى التدمير أو اإلهمال بســبب أفــكار متطرفة 
وإرهابية وجدت في بؤر الصراع، بيئة مناســبة لتهديد تاريخنا اإلنســاني 

والحضــاري في منطقة الشــرق األوســط«.
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رؤية نقدية

اإلعالم والنقد االجتماعي
|| د. وجدان فهد

ال يختلف أحد على أن اإلعالم الجديد بكافة منصاته االجتماعية، مثل: »الفيســبوك، وتويتر، واالنســتغرام« 
ووفــرة الهواتــف الذكيــة وتشــعب تطبيقاتهــا، إلــى جانــب كســر التعامــل الروتينــي لإلعــالم التقليــدي مــع 
القضايــا، أســهم بشــكل كبيــر فــي ســرعة نقــل الخبــر والحدث فــي وقته مــن دون تدخــل مقــص الرقيب، 
ــا مؤثــًرا العتمــاده فــي معظــم الحــاالت علــى التوثيق بالصــوت والصــورة، مما ســاعد على  وأصبــح إعالمـً

كشــف الغطــاء عن الممارســات الســلبية المتفشــية فــي المجتمع.
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بيــن  تالزمــت  طرديــة  نمــو  عالقــة  لكــن 
والنقــد  »التهييــج  وظاهــرة  الجديــد  اإلعــالم 
االجتماعــي«، وغــدت تلــك الظاهرة مــن أكثر 
ــلم واألمن المجتمعي، ال ســيما  مــا يهدد السـّ
وأنهــا ترتبــط بصعــود تأثير »نجــوم التواصل 
لحــسِّ  بعضهــم  يفتقــد  ممــن  االجتماعــي« 
االســتقرار  منابــت  كل  ويســحق  المســؤولية 
التكّســبات،  فيضــان  اســتمرار  ســبيل  فــي 

جماعيــة. أم  شــخصية  كانــت  ســواء 
وال شــك في أن ظاهرة »التهييج االجتماعي« 
تقــوم علــى االســتفزاز العاطفــي واالنفعالــي 
لدى أبنــاء المجتمع، وإثــارة القضايا المصيرية 
مــن أجل شــيطنة المجتمع وإحــداث الصدمة 
مبالــغ  ســيئة  صــورة  وتصديــر  فيــه،  والهلــع 
ــا علــى ذلــك نالحــظ بيــن  فيهــا عنــه، وقياسـً
ــها مــن  ـّ الفينــة واألخــرى إيجــاد الشــائعات وبث
دون االكتــراث بالنتائــج المترتبــة علــى ذلــك، 
وبــروز قضايــا مــن دون ســابق إنــذار تتحــول 
فجــأة وبســرعة لمثــار جدل وشــدِّ وجــذب بين 
مكونــات المجتمــع، وتنــادي فقــط بمعاقبــة 
المتورطيــن في تلك القضايــا المثارة من دون 
التمهــل فــي البحــث عــن جذورهــا وأســبابها 
وحيثياتها، مثل إثارة قضايا انتشــار المخدرات 
والمطالبــة  المــدارس،  بعــض  أســوار  داخــل 
علــى  العقوبــات  أقصــى  وتوقيــع  بتغليــظ 
القائميــن على المؤسســة التربوية والتعليمية 
الذيــن ســمحوا بدخــول تلــك المــواد المدمرة 
أوليــاء  دور  عــن  عمــًدا  متغافليــن  للمدرســة، 
األمور والطلبة، وأســاس انحــراف المجرمين 

للمخــدرات. والمروجيــن 

إن مناقشــة القضايــا المجتمعيــة فــي المنابــر 
مرفوضــة،  أو  ممنوعــة  ليســت  اإلعالميــة 
المســؤولية  حــّس  يالزمهــا  أن  يجــب  لكــن 
وإخراجهــا  تضخيمهــا  عــدم  علــى  والحــرص 
المشــكالت  فإثــارة  الطبيعــي،  ســياقها  عــن 
المجتمــع،  تأليــب مكونــات  واألزمــات ألجــل 
فــي  فــي تماســكه وأمنــه وســمعته  والتأثيــر 
الداخــل قبــل الخــارج، أمــر مرفــوض وتعاقب 
عليــه التشــريعات والقوانيــن الرادعــة للقذف 

والتشــهير. 
هــذا الــردع ال ُيفســر علــى أنــه تكميــم لألفواه 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  لهوامــش  تقليــص  أو 
الدســاتير  عليهــا  تنــصُّ  التــي  واالنتقــاد 
ــا، بــل يهــدف إلــى ضبــط  والتشــريعات أيضـً
إيقــاع التنــاول ألي مشــكلة وقضيــة مختلقــة 
ــا وتســتدعي البحــث  عمــًدا أو موجــودة أساسـً
والتحــري عنهــا مــن قبل مؤسســات رســمية 

واختصــاص. عالقــة  ذات  وجهــات 
إن نجــوم اإلعــالم االجتماعــي، وعلــى الرغــم 
الضخمــة  المتابعيــن  ألعــداد  امتالكهــم  مــن 
المــال  وســلطة  االجتماعيــة  والحظــوة 
أن  فــي  الحــق  ذلــك  يمنحهــم  ال  والشــهرة، 
آن  فــي  والجــالد  القاضــي  قبعــة  يلبســوا 
اختصاصــه،  اختصــاص  ذي  فلــكل  واحــد، 
أو  دورهــم  تحجيــم  ذلــك  مــن  ُيقصــد  وال 
طمــس حظوتهــم، بــل إن عــدم اســتثنائهم 
مــن القانــون يضعهــم علــى ســكة الصــواب 
ويجنبهــم الخــوض فــي قضايــا وأمــور تبقــى 
عمــل  صميــم  مــن  ومعالجتهــا  متابعتهــا 

أخــرى. جهــات  واختصــاص 

كجــرس  يعمــل  النقــد  أن  مؤكــد  هــو  فمــا 
إنــذار ووقايــة مــن مخاطــر محدقــة، وينبغي 
أال يــرن هــذا الجــرس إال فــي وجــود الحاالت 
الضروريــة؛ حتــى ال يعتــاد النــاس ســماعه، 
ــا وتتفشى ظاهرة  ًـّ وبالتالي ُيحدث أثًرا عكسي
أخــرى ال تقــل ســلبية هــي »إدمــان النقد«، 
والتــي يتبلــد فيهــا حــسُّ المجتمــع بكاملــه 
ــا! وهــذه نتيجــة متوقعــة  ـً وال يحــرك ساكنـ
للنقــد المتطــرف وغيــر الموضوعــي، وذلك 
عندمــا يمــارس النقد لمجــرد النقد نفســه أو 
كنــوع مــن التنفيــس والتهكــم والســخرية، 
وبالتالــي ال يمكــن تجاوزهــا بســهولة كونهــا 
ترتبــط بالضميــر أو الوعــي الجمعــي، لــذا ال 
بــد مــن إعــالء أهميــة التفكيــر الناقــد والنقــد 
البنــاء فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره، وفي 
تقويــم االنحرافــات والممارســات اإلداريــة 
والســلوكية الخاطئــة، فهــو الطريــق األمثل 

النقد. إدمــان  لتجــاوز 
إن مجتمعاتنــا التــي بناها أجدادنــا وقادتنا 
أعناقنــا  فــي  أمانــة  لهــي  المؤسســين 
نتوارثهــا جيــاًل بعد جيــل، وواجبنــا صونها 
وإعــالء ســمعتها وكشــف اللثــام عن كل 
ــن يترصــد إليهــا باإلســاءة خلــف ســتار  مـَ
فكلنــا  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
مجتمعاتنــا،  اســتقرار  عــن  مســؤولون 
ولكــن كل فــي مجالــه واختصاصــه، على 
أن يبقــى اإلعــالم أداة نســتخدمها إلعــالء 
كلمــة الحــق والحكمــة واإلخــاء مــن دون 
أركان  مــن  ركــن  بــأي  تفريــط  أو  خلــل 

المجتمــع والنيــل منــه.
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ملف خاص

رقمنة اإلعالم.. 
مفاهيم وأدوات لمواجهة التحديات

|| إعداد: طارق الجاسر

منــذ أن بــدأت الثــورة الرقميــة وتطورت في القرن العشــرين، اختلفت مفاهيم كثيرة وســلوكات عدة، منهــا تعاطينا مع مجريات 
الحيــاة، ووســائل تواصــل المجتمعــات، باإلضافــة إلى أنهــا أحدثت نقلة نوعيــة كبيرة في وســائل اإلعالم المحليــة والعالمية، 
وعلــى كافــة األصعدة كالمقروء والمســموع والمرئي، مع ظهور وســائل إعالم جديدة، وهذه النقلة جلبــت معها أدوات عديدة 

تزامنــت مع هــذا التطور الهائل، وتأسســت منها شــركات واقتصاد وقوانين.
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اإلعالم التقليدي
كان اإلعــام التقليــدي ومــازال هو ســيد الموقف، فاإلعــام التقليدي 
يكتســب صفة المنشأة الرســمية، ذات المصادر الموثوقة، وذات كيان 
يعمــل مــن أجــل تقديــم رســالة إعامية للجمهــور، ومــع بدايــة التطور 
الذي نشــهده، نجــد بأن اإلعام التقليدي، كالتلفــاز والصحف واإلذاعة، 
بــدأ بمواكبــة التطــور فــي هــذه الثــورة العالميــة، حيــث بــدأت بعــض 
القنــوات التلفزيونيــة ببث محتواهــا عبر اإلنترنت، واإلذاعــة انتقلت من 
الموجــة )AM( لموجــات )FM(، ثــم تطورت اإلذاعــات فأصبحت تبثُّ 
عبــر اإلنترنــت واألقمار الصناعية والبّث عبر نظام )DAB( لمنافســة بّث 
إذاعــي عالي الجــودة يتفوق على الملفــات الصوتية من األســطوانات، 

مع ميزة التشــفير.
والتطــور فــي التقنيــة يــؤدي إلــى تغييــر ســلوكات عــرض المحتــوى 
اإلعامــي والجمهــور المســتقبل، ففــي مقارنــة بســيطة علــى ســبيل 
ــا، كان  المثــال بين موجــة )AM( المتقطعة وموجة )FM( األكثر وضوحـً
ــا علــى موجــات )AM( يقــرأ الخبــر بطريقــة بطيئة  مذيــع األخبــار سابقـً
كــي ال يفقــد المســتمع بعض الحــروف مــن الكلمات، فهــي موجة غير 
مســتقرة، ومــع التطور وانتقــال اإلذاعات إلى موجــات )FM( بدأ الطابع 
الحيــوي والســريع والترفيهــي فــي األداء، فهــي موجات أســرع وال يتم 
فقــدان الصــوت فيها كمــا يحدث فــي الموجة الســابقة، وفي الرســم 

التوضيحــي نــرى شــكل الموجتين:
ينطبــق هــذا المثــال كذلك علــى الصحيفــة الورقيــة المقــروءة، وكيف 
تحــول الخبر مــن ورقة إلــى صفحــة إلكترونية، إلــى تغريده! فالوســيلة 
ــا هــي من تحكم طريقة تعاطينا معها وســلوكنا وســلوك الجهة  ـً أحيانـ

اإلعامية.
وكذلــك الحــال فــي التلفــاز حينما تحــول من برنامــج كامل إلــى مقطع 

»موشــن جرافيــك« قصير ال يتعــدى الدقائــق الخمس!
وهــذه مجــرد أمثلــة يحيطهــا كثيــر مــن التفاصيــل مــن ناحيــة تأثيرها، 

وتواجدهــا، وأهميتهــا.
اإلعالم الرقمي

تتواجــد أغلــب إن لــم تكــن جميــع الوســائل اإلعاميــة عبــر اإلنترنــت، 

مواكبــة لهذه التطــورات، باإلضافة لظهور وســائل إعامية متخصصة 
تأسســت كمفهوم جديد ضمن اإلعام الرقمــي الحديث كتخصصات 
محددة، ومنها على ســبيل المثال حســابات إخبارية تتواجد على منصة 
»تويتــر« فقــط، وحســابات متخصصــة بنشــر األخبــار فــي صــور ذات 
معلومــات، وهــو ما يعــرف بـ«إنفوجرافيــك«، وحســابات متخصصة 
بطــرح موادها عبــر التصوير بالفيديو، أو »موشــن جرافيك«، باإلضافة 
إلــى منصات متنوعة ما بين مواقع مســتقلة بحدِّ ذاتهــا أو عبر منصات 
لشــبكات اجتماعيــة، وفــي الحالتيــن تمتلــك كافــة المنصــات الرقمية 
مميــزات ربما تتفــوق على اإلعــام التقليدي في بعــض النواحي، مثل 
ســرعة الوصــول، ورصد وتحليــل ومعالجة زوار المنصــة واهتماماتهم 

وتحديــد الجمهور المســتهدف، والخيارات تتشــعب أكثر.
األدوات المساعدة

تمتــاز الثــورة الرقمية بعوامل قيــاس وتحليــل وإدارة المحتوى الخاص 
علــى  يعتمــد  التقليــدي  اإلعــام  كان  حيــث  اإلعاميــة،  بالمنصــات 
بعــض مراكز األبحــاث والدراســات ليتعرف علــى قوة انتشــاره وتأثيره 
وتواجــده، وتختلــف تلــك المراكــز فــي طريقــة رصــد وتحليــل النتائــج 
ــا ويعتمد على  ًـّ المطلوبــة، منها ما يســتخدم برامــج تمَّ تطويره حصري



العدد 117 - يونيو 2019 م34

ملف خاص

بعــض الخوارزميــات والبرمجيــات، ومعظمهــا يعتمــد على االســتبانة 
الموجهــة لمجموعــات بشــرية موزعــة، تلــك طــرق عديــدة، فهــي وإن 
كانــت صحيحة أو قريبــة للدقة، إال أن الثورة الرقميــة أتاحت حتى للفرد 
أدوات رصــد وقيــاس من الســهل الحصــول عليها، وقد تكــون متوافرة 

ــا ومتاحــة للجميع. ـً مجانـ
هنــاك كثير من المنصات التي يســتطيع الفرد أو المنشــأة أو الوســيلة 
اإلعاميــة االســتفادة منهــا لتقديــم تحليــل يســاعد علــى تعــّرف أدق 
التفاصيــل، ويســاعد علــى اتخــاذ القــرار الصائــب، فبعــض المنصــات 
أخــرى  وتحليــات، وهنــاك منصــات  إحصــاءات  لــك  توفــر  الرقميــة 
متخصصــة تقــوم بتقديــم تحليات متقدمــة وتفصيلية عــن االنطباع 
ومــدى االنتشــار ومــاذا يقــال عــن الوســيلة اإلعاميــة وكــم مــرة تــمَّ 
ذكرهــا، ومنها على ســبيل المثــال األداة التي يوفرهــا »تويتر« وتعرف 
بـــ)Twitter Analytics( حيــث تقــدم لــكل حســاب تحليــات مجانيــة 
مثــل: عــدد الزيارات للحســاب خال شــهر، أعلى تغريــدة حصلت على 
انطباعــات، وأعلى تغريدة مشــاهدة، وعدد مشــاهدات مقاطع الفيديو 
المرفقــة بالتغريــدة، والعــدد اإلجمالــي لانطبــاع للحســاب، ومــع ذلك 
فهــذه األداة التــي يوفرهــا »تويتــر« ليســت كأدوات الرصــد والتحليــل 
التــي توفرهــا المنصــات الشــاملة والتــي تمّكــن وســائل اإلعــام مــن 

محتواها. تطويــر 
وبإمكان التقنية حالًيا أن توفر:

-نشــر المحتوى باســتهداف محــدد: حيث يتم تحديــد زوار المنصة من 
ســكان دولــة ما، أو للــزوار الذين لديهــم اهتمامات محددة، أو بحســب 

والعمر. الجنس 
-تحليــات تفصيليــة حــول: من أيــن أتــى زوار الموقــع، واهتماماتهم، 

ــا أو خال أســبوع أو شــهر؟. وعــدد الزوار اآلن وسابقـً

-اكتشــاف نقــاط القــوة التي يأتــي الــزوار من أجلهــا، ومــا معلوماتهم 
الكاملة؟

وبالحديث عن اســتخدام التقنيات لمســاعدة صانع القرار في الوســيلة 
اإلعاميــة للتأكــد مــن أن اتجــاه البوصلــة يســير حســب المخطــط لــه، 
وأن الوســيلة اإلعاميــة تحقــق أهدافهــا، هنــاك كثيــر مــن المنصــات 
واألدوات، وهــي ليســت حكــًرا علــى وســائل اإلعــام، بــل تســتطيع 
قطاعــات االتصــال والعاقــات العامــة، والمنشــآت الخاصــة والعامة، 

الحصــول عليهــا واالســتفادة منهــا، ومــن أبرزها: 
 Hoot suite, Sprout Social, Tap Influence, Melt water,Social(-

Bro( للمعلومــات الشــاملة عن المتابعين مع عدة مؤشــرات.
-)Social Mention( أداة تقوم بتتبع السمعة عبر اإلنترنت.

-)Keyhole( لتتبــع الوســم أو مــا يعرف بـ«هاشــتاق« الخــاص بالجهة 
الناشــرة وتعــّرف مدى وصولــه وتأثيره.

تأثيــر  مــدى  لقيــاس  مســاعدة،  أخــرى  ألدوات  المحلــل  يحتــاج  وقــد 
المســاهمين في صناعة المحتوى للوســيلة، وتحديد مدى انتشــار كل 

صانــع محتــوى علــى حــدة، ومــا شــريحة الجمهــور المتابــع له؟
وبحســب )Global Digital Report 2019(، فإن )7.6( مليار شــخص 
يعيشــون حــول العالــم، منهــم )5.1( مليــار يملكون هواتــف، و)4.3( 
مليار شــخص يســتخدمون اإلنترنت، و)3.4( مليار شخص يتواجدون 
علــى شــبكات التواصل االجتماعي، حيــث يأتي »فيســبوك« أواًل، يليه 
»يوتيــوب«، ومن ثم تطبيق المراســات و«اتســاب«، وهذه األرقام 
تحفــز وســائل اإلعام وصانعــي المحتــوى للرصد والتحليــل والمتابعة 

الدائمة. 
التغطيات المرئية

ــا عند زيــارة أي محفــل رؤية عــدة كاميرات ضخمــة، يتحكم  اعتدنــا دومـً
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بهــا مصــورون يرتــدون قبعــات وســماعات ضخمــة، ويقــف أمامهــم 
المذيــع ليتحــدث من أمام مدخل المحفل، هذا الســلوك حتى وإن كان 
مــا يــزال موجــوًدا إال أننــا نجــد - أيًضا - مــا ُيعــرف بـ«الرجــل الوحيد في 
ــا عن كل ما ســيتمُّ  ًـّ العــرض« )one man show(، وهو المســؤول كلي

إنتاجــه وتقديمــه من تغطيــة مرئية.
وبحســب دراســة مــن )Smart Insights( فــإن )%72( من األشــخاص 
يفضلــون مشــاهدة محتوى مرئي على أن يشــاهدوا محتوى ثابت، لذا 
فــإن كثيــًرا مــن الجهــات اليــوم تمتلــك: هاتف ذكــي ذو كاميــرا جيدة، 
حامــل كاميــرا لمنــع االهتــزازات، ميكروفــون... وربمــا إضــاءة فقــط! 
ويقــوم هــذا »الرجــل الوحيــد« بالتجول في مقــر الحفل والتقــاط كافة 
األحــداث، البعــض يعــود ويقــوم بتســجيل صوتــي ويدمجــه بداخــل 
الفيديــو، أمــا البعض اآلخــر فيقوم بالتســجيل مباشــرة مــع التصوير، 
وربما تكون تلك الجهة مســتعينة بمشــاهير الشــبكات االجتماعية، ثم 
يقــوم المصور أو المراســل بفتح أحــد تطبيقات المونتــاج، وفي متاجر 
التطبيقــات نجــد كثيــر منهــا، بعضهــا يوفر خدمــة تحريــر الفيديو حيث 

تقــوم بصبــغ الخلفيــة الخضــراء وتحويلهــا لمشــهد آخر كما نشــاهده 
فــي التلفــاز مــع بعــض المراســلين، وهــذه األدوات ال تتجــاوز تكلفــة 
التطبيــق الواحد منهــا ما يعادل خمســة دوالرات أمريكيــة، بينما تكلفة 
جهــاز مونتــاج ذي مواصفــات عاليــة يتجــاوز )5000( دوالر، باإلضافــة 
لعامــل الوقــت وهــو المهــم، حيــث إن الوســيلة اإلعامية التــي تقوم 
بتغطيــة حدث مهم وتحتــاج لعمل المونتــاج على المقاطــع وتجهيزها 
فــي مقــر الوســيلة وانتظــار وقــت النشــرة لبثهــا ربمــا ســيمضي يوم 

كامــل أو جــزء كبيــر منــه على هــذا الحدث.
ومن أبرز التطبيقات المفيدة في توثيق األحداث وتحرير المحتوى: 

وبعــض   ،)InShot, Video Éditor, Magisto, Splice, imovie(
هــذه التطبيقــات تعطــي ميزة صناعــة محتــوى متحرك، تمكــن صانع 

المحتــوى مــن إضافــة شــعار خــاص أو جملــة لفظيــة مختــارة.
التطبيقات الخاصة

تتميــز تطبيقــات الهواتــف الذكيــة بإمكانيــة االتصــال طــوال الوقــت 
ــا، مع ســهولة الوصــول إليها، ولكنها  باإلنترنــت، مــا يبقيها محّدثة دائمـً
ــا تحرص على إنشــاء  ـً تختلــف من ناحية التكلفة، ووســائل اإلعام حالي
تطبيقــات خاصــة بهــا لعــرض كافــة محتوياتهــا مــن خالهــا، األخبــار، 
البرمجــة  بشــركات  وتســتعين  الصــور،  المرئيــة،  الصوتيــة،  المــواد 
المتخصصــة إلنشــائها، كمــا تحرص وســائل اإلعام علــى التواجد عبر 
المنصــات والتطبيقات االجتماعية، والتي تقوم بالتشــارك مع الجميع 
ومتوافرة بشــكل مجاني، وبرزت مؤخــًرا التطبيقات التفاعلية والحيوية 
المتابعيــن وتحــرص علــى اســتقطابهم وبقائهــم  انتبــاه  التــي تشــدُّ 
أطــول وقت ممكن، منها على ســبيل المثــال تطبيقات البثِّ المباشــر 
للمباريــات، أو ربمــا لديها خدمات تفاعليــة تربط الزائر بالــزوار اآلخرين، 

كاأللعــاب التــي يشــارك فيها عــدد من األشــخاص بنفــس الوقت.

عـــنـــوان الـــخـــبـــر عـــلـــى الــصــحــيــفــة 
في  صياغته  إعادة  تتمُّ  المطبوعة 
يتناسب  بشكل  »تويتر«  عبر  تغريدة 

المنصة هذه  مع 
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قسم اإلعالم الجديد
أصبح هذا المجال من األقســام المهمة في المنشــآت ذات األنشــطة 
التــي تتطلــب إنتــاج مــواد إعاميــة، فاإلعــام الجديــد والرقمــي يحتاج 
لمختصيــن فيــه، علــى ســبيل المثــال، تعلمنا فــي الصحافــة أن عنوان 
الخبــر صناعة بحــد ذاتها، وهي التــي تجذب العين على الخبــر أو المقال 
كامــًا، باإلضافة ألساســيات كتابة الخبر الصحفــي أو التحقيق وغيرها 
مــن الطــرق، إال أن اإلعــام الرقمي واإلعام الجديــد يختلف في بعض 
األمــور، حيــث إن عنــوان الخبــر علــى الصحيفــة المطبوعــة، تتــمُّ إعادة 
صياغتــه فــي تغريــدة عبــر »تويتر« بشــكل يتناســب مع هــذه المنصة، 
ــا - علــى كتابة المحتــوى مقارنة بين مقــال كامل،  وينطبــق هــذا - أيضـً

وبين تغريــدة أو مجموعــة تغريدات.

الرصد والتحليل
مــع تطور التقنيات الناشــئة مثل الــذكاء االصطناعي، أصبح يســتخدم 
فــي تحليل ردود األفعال على محتوى الوســيلة اإلعامية، لقياس مدى 
تواجــد الزائــر علــى منصتها، وهــل قام بمشــاهدة المحتــوى كامًا أم 
مر مــرور الكــرام! فالــذكاء االصطناعي يقــوم بتحليل معطيــات كثيرة 
تعطــي نتيجة واضحة ودقيقة، فعلى ســبيل المثــال: قام زائر بالدخول 
لموقــع صحيفتــك اإللكترونيــة، تســتطيع تعــّرف خط ســير رحلته من 
الدخــول للصفحــة األولــى، اختيار القســم، التجول بين األخبــار، ومدى 
مكوثــه فــي كل خبر، ولمــاذا جذبته بعض األخبار أو المــواد خال تنقله، 
فالــذكاء االصطناعي يســتخدم كثيًرا فــي اإلنترنت وســأطرح مثال نراه 
أمامنــا بكثــرة، وعلى الرغم مــن أن الذكاء االصطناعي يعتبــر حتى يومنا 
هــذا من التقنيات الناشــئة، إال أنه في تطور متســارع، واســتخدامه في 

اإلعام ســيحدث قفزة كبيرة.

مثال على توظيف الذكاء االصطناعي
شــخصان األول مهتــم برياضــة كــرة القــدم، والثاني بأفام الســينما، 
علــى  كل  المســتخدم  ســلوك  بمعرفــة  االصطناعــي  الــذكاء  يقــوم 
حــدة، فلــو بحــث كاهمــا علــى نفــس الكلمــة، كلمــة »بطــل« علــى 
واحــد  لــكل  ســيجد  »جوجــل«،  بحــث  محــرك  علــى  المثــال،  ســبيل 

منهمــا نتائــج مختلفــة، فالــذي يتابــع رياضــة كــرة القدم ســتظهر له 
نتائــج أقــرب إلــى ميولــه مثــل »بطــل الــدوري« وهكــذا، أمــا محــب 
أفــام الســينما ســتظهر لــه النتائــج حــول »بطــل فيلــم«، وهــذا 
يحــدث للجميــع، بخاصــة فــي اإلعانــات، فلو قمــت اليــوم بالبحث 
فــي المتاجــر اإللكترونيــة عــن ســلعة مــا، مثــًا هاتــف ذكــي برقــم 
الموديــل، وتصفحــت مواقــع أخرى، ســتجد بــأن هذا الهاتــف يظهر 
لــك كإعــان، وكأنــه يتتبعــك ويعــرف اهتماماتك ويبعــث لك بعض 
اإلعانــات لجذب انتباهك وتســويق الســلعة، كذلك فــي المنصات 
اإللكترونيــة اإلخبارية، عندما تقوم بقراءة خبر عن شــخصية معروفة، 
تقــوم  بــذكاء  فهــي  »أخبــار مشــابهة«  الصفحــة  أســفل  فــي  تجــد 
بالمحاولــة إلبقائــك أكبــر قدر ممكن فــي الموقع، وهو ما يزيد نســبة 
القــراءة والزيــارات، ومــن ناحيــة أخــرى تســتطيع الوســيلة اإلعامية 
أيــن زياراتهــم؟ وكيــف انطباعاتهــم  تعــّرف الجمهــور األكثــر ومــن 
واهتماماتهــم؟ وكلها تدور حــول إقناع »المعلــن« وجذبه، حيث إنها 
تملــك تفاصيل دقيقة حــول جمهورها، باإلضافة إلــى إمكانية تحديد 

الشــريحة المســتهدفة مــن اإلعــان.
معلومة في صورة

كثيــًرا منــا يــرى اآلن أســلوب جديــد تنتهجــه وســائل اإلعــام الجديــد 
والرقمــي، وهــي عبــارة عن عــدة معلومــات في صــورة واحــدة، ويكون 

كثيرًا  يستخدم  االصطناعي  الذكاء 
ــخــدامــه في  ــت واســت ــرن ــت فــي اإلن

كبيرة قفزة  سيحدث  اإلعالم 
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لهــا انتشــار واســع، حيــث يســتخدم ناشــرو المحتــوى صــور ومقاطع 
فيديــو فــي أكثــر مــن )%50( مــن محتــوى مقاالتهم. 

ظهــر اإلنترنــت، فتواجــدت وســائل اإلعــام علــى اإلنترنــت، ثم ظهر 
الهاتــف الجــوال فظهرت الرســائل النصية اإلخباريــة، وتوفر اإلنترنت 
وبدائــل مجانيــة،  منــه تطبيقــات،  الذكيــة، فظهــرت  الهواتــف  عبــر 
ثــم ظهــرت مقاطــع الفيديــو القصيــرة والصــور ذات المعلومــات، 
ــا، فهــي مراحــل تتنقــل  وحققــت فــي وقتنــا الحالــي انتشــاًرا واسعـً
يعــرف  مــا  أو  المعلومــة فــي صــورة،  إن  وأدوات تســتخدم، حيــث 
بـــ)Infographic( ُتعــدُّ مــن أفضــل الخيــارات البصريــة لقــراءة خبر أو 
إيصــال رســالة، فهي تحمــل الكلمــات المفتاحيــة، الخاصــة، البداية 
والنهايــة، أهــم النقــاط، وهــذا الــذي يبحــث عنــه جمهــور الوســيلة 
اإلعاميــة، وفــي الغالــب يســتخدم مصمــم المعلومــة فــي صــورة 
برامــج ضخمــة وعاليــة الجــودة لصناعة هــذه الصور منها على ســبيل 
 Adobe Photoshop inks( وكذلــك   ،)Adobe Illustrator( المثــال 
cape( باإلضافــة إلــى )Tableau(، وظهــرت تطبيقــات تنافــس هــذه 
ــا حوالــي )500( دوالر، منها  ًـّ البرامــج، يبلــغ تكلفــة الواحد منهــا سنوي
رســومات  يوفــر  الــذي   )Assembly( تطبيــق  المثــال  ســبيل  علــى 
وأشــكال وألــوان تمّكــن المصمــم مــن العمــل عليها في مقــر تغطية 

ا. الحــدث وتصديــر صــورة بوقــت قصيــر جدًّ
تحديد األولويات

قبــل اســتخدام األدوات التقنيــة الحديثة التي تحقق االنتشــار لمحتوى 
وتعــّرف  المســتهدف،  الجمهــور  تحليــل  ينبغــي  اإلعاميــة  الوســائل 
المتوافــرة،  والوســائل  والمحيطــة،  المؤثــرة  والعوامــل  اهتماماتــه، 
والبنيــة التحتيــة التــي مهــدت لهــذه الشــريحة الوصــول إلــى المنصــة 
اإلعاميــة، لذلــك تعمد بعض وســائل اإلعــام للتواجد فــي كل مكان، 
وبــكل األدوات، وتغــرق جمهورهــا بكم هائــل من المحتــوى، ومن ثم 
تقوم باالنســحاب والبقاء على المنصات المناسبة لما تقدمه كوسائل 
إعــام، فعلى ســبيل المثال تعتبر أداة »معلومة فــي صورة« من أنجح 
 word of( الطــرق إلظهــار الخبــر، ولكــن قد تســتخدم مثــل مصطلــح
mouth( حيــث تقــوم بتحفيــز الزائــر لمشــاركتها، كونها قطعــة واحدة 

يســهل نقلهــا مــن جهــاز آلخر، ومصطلــح قطعــة واحدة تعبيــر رمزي، 
فعندمــا تقــوم بإرســال رابط مقــال أو تغريدة مثًا لشــخص لن يتمكن 
مــن مشــاهدة المحتــوى حتــى ينتقل مــن المحادثــة إلى الرابــط، ولكن 
الصــورة تغنــي عــن ذلك كســلوك ســهل وذات انتشــار، ويأتــي كذلك 

مقطــع الفيديــو القصير فــي مقامها. 
صناعة الفيديو 

أصبحــت صناعــة الفيديــو اآلن متوافــرة فــي جميــع الحــاالت، إمــا على 
أجهزة الحاســب ببرامــج مثل: »أدوبي بريمييــر« و«أدوبي افتر افكت«، 
ــا - لصناعــة مؤثــرات الســينما، أو باســتخدام  والتــي تســتخدم - أيضـً
تطبيقــات الهواتف الذكيــة والمواقع اإللكترونية التــي ال تحتاج لتحميل 
برامــج أو تطبيقــات، فهــي تقــدم خدمــة صناعــة الفيديو مــع مميزات 
تنقيح الصوت والـ«موشــن جرافيك«، وهنا بعــض المواقع التي توفر 

مثــل هــذه الخدمــات، بعضها مجانــي والبعض اآلخر باشــتراك:
-)Auphonic( منصــة لرفــع مقطــع صوتــي عليهــا، ومــن ثــم تنقيــح 

الصــوت وحــذف التنفــس والوقفــات وغيرهــا.
والرســومات  المتحركــة  الفيديــو  مقاطــع  لصناعــة   )Animaker(-

واألشــكال.
 )infpgraphic( منصات توفر تصاميم وأشــكال لمعلومة فــي صورة-

.)piktochartو canvaو visme( :مثل
وعالم اإلنترنت مليء بالمواقع والبرامج والتطبيقات المشابهة.

خاتمة
ا، أصبــح من الضروري  مع كل المتغيرات المتســارعة، والمتســارعة جدًّ
ا على المؤسســات اإلعامية بشــكل خــاص، والقطاعات الحكومية  جدًّ
والخاصــة بشــكل عــام، مواكبــة هــذا التطــور فــي التقنيــات الحديثــة 
حديثــة  وأنظمــة  تشــريعات  بوضــع  بدايــة  اإلعامــي،  والبــثِّ  لإلنتــاج 
ومتزامنــة مــع التطــورات التــي نشــهدها، مــروًرا بإيمان المنشــآت بأن 
اإلعــام ذراع قــوي لنهضة فكريــة وثقافية، وال يمكن تقويــة هذا الذراع 
إال بتعــّرف الوســائل واألدوات الحديثــة وتوظيفهــا، وانتهــاًء بالســعي 
الدائــم البتكار محتــوى مميز، فاألدوات متوافرة، ومســاحات التنافس 

ا. واســعة جدًّ
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رؤية نقدية

مستقبل اإلذاعة والتلفزيون في العصر 
الرقمي.. التحديات والحلول

|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان

عــاش اإلعــالم المرئــي والمســموع عبــر أقــل من نصف قــرن مضــى، بخاصة محطــات التلفزيــون واإلذاعة 
ومؤسســات اإلنتــاج المتخصصــة في مجالها، مفارقتيــن متضادتين جمعتا بين معادلتي الربح والخســارة أو 

الصعــود والهبوط. 
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ففــي بدايــة هذه الحقبــة - وتحديًدا فــي ثمانينيات القــرن الماضي - 
ــم الجميع بــأن اإلذاعة والتلفزيون بلغتــا ذروة فترة ذهبية واعدة  ـّ سل
مبعثهــا انتشــار تقنيــة البــثِّ الفضائــي الذي طالمــا حلم بــه العالم 
أجمــع، وعنــد مشــارف هــذه الحقبة التــي لم تعمــر طويــًا أصيبت 
الوســيلتان بصدمة مخيبة لآلمــال، وكأنما أراد التطــور التقني الذي 
صعــد بهمــا إلــى القمــة أن يقلــب لهما ظهــر المجــن، حيــن باغتهما 
وباغــت قطاعــات عديــدة بابتكار اإلنترنــت التي نقلت حقــل االتصال 
بكافــة تشــعباته إلــى فضــاء جديد، مســتندة فــي ذلك علــى تحويل 
نظام الوســائل اإلعامية الخطي المقنن )Analog( بشــكل رأســي 
أو أفقــي إلــى عالــم رقمــي )Digital( يتمــدد في كل اتجــاه، فأحدث 
هــذا التحــول المذهل تمــرًدا - ال يمكــن كبحه - علــى خصوصية كل 
وســيلة وقيمتهــا التي تميزها عــن غيرها كما كان عليــه حال الفضاء 
الســابق، وقاد هذا التحول كذلك، عبر اإلنترنت - التي إن كان لعالم 
االتصــال قائمــة عجائــب، فهــي تســتحق أن تتصدرهــا - إلــى فتــح 
الحــدود الحصريــة بين الوســائل علــى مصراعيها، وبات مــن الخطأ 
ألي وســيلة أن تبــق وحيــدة مقيــدة، في محيــط تحطمــت جدرانه، 
بخواص ســماتها أو نوعيتهــا )المطبوعة، والمســموعة، والمرئية(، 
فهي لم تعّد تملكها، واتســعت رقعتها التنافســية لتتجاوز الوسائل 
المصنفــة معهــا فــي محيطهــا إلــى غيرهــا، وضاعــف مــن التحدي 
الهائــل حقيقــة مفادهــا أن الفضــاء الرقمــي لــم يــأت ليبتلــع كافــة 
م بها  الوســائل الســابقة فحســب، بل ليغير في األشــكال التــي ُتقدَّ
موادهــا كذلــك، ســواء في مجــال النشــر الصحفي أو البــّث اإلذاعي 
والتلفزيونــي، أو حتــى االتصــاالت الشــخصية عبر الهاتــف أو البريد 
ــن يســبح في أجوائه أفــراًدا كانوا  ونحــوه، وعامــل هذا الفضاء كل مـّ
أو مؤسســات على أنهم شخصيات مســتقلة متساوية قادرة على 
المشــاركة فــي العمليــة االتصاليــة بــأي طريقــة يختارونهــا، بما في 
ذلــك ما كان إلــى وقت قريب خــاص بكيانات صناعــة اإلعام، وعزز 
ا أن  مــن دخــول الجميع إلــى أجوائه أنه أتــاح لهم بتكاليف زهيــدة جدًّ

يتنقلــوا بيــن جنباته كيف شــاؤوا، ومتــى أرادوا. 
هــذا التمهيــد ُيعــدُّ خلفيــة مهمــة لمــن يريــد ترتيــب أوراقــه، ويبقى 
حاضــًرا فــي صناعة االتصــال عموًما، واإلعام بوجه خــاص، كما أنه 
ضــروري للتأكيد على أن العيش في الماضي وعدم التســلح بثقافة 
ــا إلى طريق  ًـّ التطــور ذاته هــو المعوق الحقيقي الــذي ينتهي تدريجي
مســدود، ذلك أن إدراك تفاصيل البيئة الجديــدة هو الخطوة األولى 
للوصــول إلــى اإلعــام المطــور الــذي بانــت مامحه، ولم يتشــكل 

بعد.  ا  كليًّ
ــن يريــد التطويــر فعــًا أن تخصصــه شــهد تحواًل  البــد أن يعــرف مـَ
حــاًدا مــن فضــاء إلــى آخــر مختلــف فــي الخصائــص والســمات، 
ولــم يكــن األمــر مجــرد حلــول وســيلة جديــدة تضــاف إلى وســائل 
أخــرى، وهــو تحــول أدى إلــى حــدوث مطبــات عنيفة غير مســبوقة 
في مســار وســائل اإلعــام التقليدية مــن بينها اإلذاعــة والتلفزيون، 
مــن  للتحذيــر  كافًيــا  كان  الســريع  تطــوره  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
احتماالت الســقوط المريع في مغبة نســب ومســتويات االســتماع 
والمشــاهدة المتدنيــة، إال أن الســواد األعظم من محطــات اإلذاعة 
والتلفزيــون والقائميــن عليهــا لــم يتعاملوا بشــكل جــدي وبواقعية 
الجانــب  يعــززوا  لــم  أنهــم  علــى  الجديــدة، فعــاوة  الظاهــرة  مــع 
المعرفــي لديهــم بإعام مطــور حتمي الظهــور، فإنهم لــم يبادروا 
إلــى اســتثمار التغيــرات لصالــح وســائلهم، واســتمرت فــي أدائها 
الرتيــب ولم تكن جــزًءا من التغيــر، ففاقم من المشــكلة أنها تركت 
المجــال فــي ذلــك لهــواة قدمــوا أنفســهم علــى أنهــم اإلعاميــون 
الجــدد، فأصبحــت الوســائل التقليدية في موقــف المدافع من دون 

تقييــم دوري لواقــع الحــال.

ــن يظــن أن اإلذاعــة والتلفزيــون وصلتا إلى طريق مســدود، وهم  إن مـَ
كثر، نســي أو تناســى لســبب أو آلخر بــأن هاتين الوســيلتين العريقتين 
هما الموطن األصلي لألشــكال التي دخلت من خالها أدوات شــبكات 
التواصــل الجديــدة المعتمدة علــى الصوت أو الفيديــو أو كاهما، مثل: 
»البودكاســت، والســناب شــات« إلــى الحقــل اإلعامي، واســتطاعت 
عبــر أفــراد من الهــواة، وفي فتــرة وجيــزة، أن تجذب شــريحة كبيرة من 
الجماهيــر، فاســتقطعت نســبة ال يســتهان بها من حصص االســتماع 

التلفزيونية.  اإلذاعي والمشــاهدة 
حــدث هــذا علــى الرغــم مــن غيــاب المهنيــة والمصداقيــة التــي ال 
تتوافــر لــدى تلــك األدوات، ولكنهــا، وعبــر خصائــص جديــدة، منها 
اختصــار المــادة وعفويتهــا وخلوهــا مــن الرتابــة وغيرهــا ممــا يجب 
بحثــه، باتــت وبمســاعدة شــبكات التواصــل األخــرى، وبتقاعــس أو 
ــب أصحــاب الصنعــة األصلييــن أنفســهم، تســحب البســاط  تهيُّ
ــا من وســائل يتوافر لديها رأس مال مــادي ومعنوي لم ُيعاد  تدريجيًّ

اســتثماره كمــا يجب. 
فعلــى اإلذاعــة والتلفزيــون، كــي يعــززا مــن مكانتهمــا فــي العصــر 
الرقمــي، أن ُيعيدا حســاباتهما في ضوء القيــم المضافة التي جاءت 
بها األدوات المســموعة والمرئية في شــبكات التواصل االجتماعي، 
ــا من حقيقــة فحواها أن الفــورة التــي أحدثتها أدوات  وذلــك انطاقـً
التواصــل المســموعة والمرئيــة فــي بيئة اإلعــام الرقمي، شــكلت 
الــذي  التطويــر  كيفيــة  لتحديــد  والتلفزيــون  لإلذاعــة  ثرًيــا  منجًمــا 
تحتاجانــه، ويكفــي أنــه يزخر بموهوبيــن ومهرة كان يصعــب عليهما 
فــي الســابق الوصــول إليهــم، وبالتالي فإن اســتثمار هــذا المنجم 
الفريــد حــري بــأن يــرد لهمــا جــزًءا مــن اعتبارهمــا، وكــي تتمكنا من 
ذلــك البــد لهاتين الوســيلتين مــن االســتعانة بباحثيــن متخصصين 
ومهنييــن محترفيــن قادرين علــى البحث بدقة فــي الخصائص التي 
مّكنــت األدوات المســموعة والمرئيــة مــن تحقيــق شــعبية جارفــة، 
فتضيفــا تلــك المزايــا الجديــدة إلــى مقوماتهمــا البشــرية والفنيــة 
والتقنيــة الضخمــة التي ال تــزاالن تمتلكانها، بما في ذلــك موادهما 

األرشــيفية التــي ال تنافســهما فيهمــا وســائل أو أدوات أخرى. 
الجديــد  للفضــاء  والتلفزيــون  اإلذاعــة  دخــول  إن  القــول:  خاصــة 
يبقيهمــا  بــأن  كفيــل  االجتهــادات،  عــن  بعيــدة  مدروســة  بطريقــة 
وســيلتين أصيلتيــن، وعليهمــا أال تبقيــا - كما هو عليه الحــال اآلن - 
أســيرتين لثقافة عملهما الســابقة التي اقتاتت عليهما لســنوات، إذ 
إن ذلك ســبب رئيــس من أســباب ضعفهما الحالي، فقــد آن األوان 
للبحــث عــن عناصر قــوة جديــدة )متوافــرة( فرضتها طبيعــة العصر 

الرقمي. 
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االتصال ودوره في بلورة الصورة 
الذهنية للمؤسسة

المقدمة
يحيــل االتصــال التنظيمــي فــي أبســط تعريفاتــه إلــى أحد أوجــه االتصــال العمومي التــي تختصر إســتراتيجيات ومهــام عمل 
المنظمــة داخل محيطها، فهو مرآة عاكســة لســير خططها، وأســلوب مباشــر لترجمة سياســاتها العامة ومقيــاس فعال الختبار 

مــدى حضــور الحوكمــة العمومية في منهجيــة عملها.
ومــن الجديــر بالذكــر أن المنظمــة اليــوم لم تعّد مجرد كيان اجتماعي هادف ومنســق يــؤدي مجموعة من المهــام لتحقيق منافع 
ــا  مشــتركة، بــل أضحــت مؤسســة ذات شــخصية معنويــة تــروم تحقيق التفــوق وبلوغ الميــزة التنافســية التي تجعل منها رقمـً
فاعــاًل فــي معادلــة التنافــس ورفع التحــدي، من هنا اهتمــت المنظمات الحديثة بموضــوع تكوين الصورة الذهنية للمؤسســة 
لمــا لهــذه األخيــرة مــن دور فعــال في تشــكيل اآلراء وتكويــن االنطباعــات وتوافر الســلوك اإليجابي لــدى األفــراد والجماعات 

اتجاه هذه المؤسســات. 
فما المقصود بالمنظمة في هذا اإلطار؟ وكيف يسهم االتصال التنظيمي في بلورة صورتها الذهنية؟.

|| أ. د. فايزة يخلف 
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1 - تعريف المنظمة:
ــا إلــى النظــم االجتماعيــة التــي تعنــي  يشــير مفهــوم المنظمــة عمومـً
تلــك األوضــاع التــي يصطلــح عليهــا المجتمع لتنظيــم العاقــات بين 
األفــراد فــي مختلف شــؤونهم)1(، وقــد تكون هــذه الهيئة سياســية أو 
اقتصاديــة أو اجتماعية بحســب القواعد أو القيود التي يضعها اإلنســان 

لضبــط أشــكال تفاعاتها اإلنســانية)2(.
فمــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، قــد تخــصُّ المؤسســة فــرًدا 
أو أكثــر بقصــد تحقيــق الربــح التجــاري الخــاص، أو قــد تقــوم لخدمــة 
اإلنســان والمجتمــع من دون ربح، وهي التي تســمى عادة بالمؤسســة 

الخيريــة غيــر الهادفــة للربح.
إن الحديــث عــن المنظمــة اليــوم يعنــي مــن دون شــك التأكيــد علــى 
فكــرة المؤسســة والفكر المؤسســاتي الذي يعيــد إلى الواجهــة أهمية 
المــورد البشــري ونظم المعلومات واالتصــال ودور القيادة اإلدارية في 

التعامل مــع محيطيهــا الداخلــي والخارجي)3(.
فبعــد أن كانــت المنظمــة فــي ســنوات ماضيــة تضــع فــي أولويــات 
اهتماماتها مســألة تسطير األهداف ورســم الخطط واإلستراتيجيات 

التنظيمــي، أصبحــت تركــز فــي منــاخ  وتقســيم الوظائــف والهيــكل 
العمــل علــى فعاليــة االتصــال التنظيمــي ودوره فــي إرســاء مفهــوم 
المواطنــة التنظيمية التي تجعل العنصر البشــري مــن العناصر المهمة 
ــا مفتوًحــا يؤثــر في  الســتمرارية النســق، وتجعــل مــن المنظمــة نسقـً
البيئــة الخارجيــة ويتأثــر بهــا، الــذي مــن شــأنه تبنــي مفاهيــم جديــدة 
ــا عــن األجير،  فــي إدارة المــوارد البشــرية، مثل مفهوم الشــريك عوضـً
ومفهــوم القيــادة اإلداريــة بــداًل مــن مفهــوم المديــر، ومفهــوم فريق 

ــا عــن الرئيس والمــرؤوس. العمــل عوضـً
الخطــاب  فــي  المطلــوب  بالمعنــى  المؤسســة  فكــرة  تتحــدد  هكــذا 
التنموي الحديث، فهي تقوم على أســاس التفكير العقاني والترشــيد 
والدراســة التي تأخذ بعيــن االعتبار معايير الكفاءة وتوقعات المســتقبل 

فــي إدارة المنظمــة وتوجيهها)4(.
وفــي الواقــع يمكــن أن نطلق تســمية منظمــة على جميــع منظومات 
األدوار التــي تنظمهــا معاييــر وقيــم وتحكمها رتب ومراكــز، وعلى ذلك 
يبرز الســلوك المؤسســاتي بهذا المعنى بتوجيــه »تعاقدي« أي قانون 

وبيروقراطيــة وليــس نتيجة لعمــل وعاقات اجتماعيــة متوارثة)5(.

دور  لها  للمؤسسة  الذهنية  الصورة 
وتــكــويــن  اآلراء  تــشــكــيــل  فـــي  ــال  ــع ف

والجماعات. األفراد  لدى  االنطباعات 

الوقت  في  تركز  المنظمات  أصبحت 
ــال  ــصـ ــة االتـ ــي ــال ــع ــن عـــلـــى ف ــ ــراه ــ ال
مفهوم  إرساء  في  ودوره  التنظيمي 

التنظيمية. المواطنة 
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مــن هنــا كانــت »المؤسســاتية« حالــة حديثــة ومتقدمــة فــي التنظيم 
والسياســي  االقتصــادي  التطويــر  لضــرورات  تســتجيب  االجتماعــي 
والثقافــي المتكامــل، وهــي تفــرز ثقافتها الخاصة كشــكل من أشــكال 

البنيــة الفوقيــة لها.
إن الحديــث عــن ثقافــة المؤسســة فــي المنطــق الوظيفــي والجدلــي 
لمعنــى المنظمــة يشــير إلــى أهمية ذلــك الــكل المتكامل الــذي يصوغ 
مجمــوع المفاهيــم والقيــم واالتجاهــات والحقــوق والواجبــات التــي 
يتعامــل بهــا العاملــون فــي مؤسســة مــا)6(، إنهــا بتعبير آخــر منظومة 
معياريــة يسترشــد بهــا العاملــون فتحــدد قواعــد ســلوكهم الوظيفــي 
وأنماطــه وترســم وســائل تعاملهــم فــي البيئــة الداخلية للمؤسســة 

ومــع المتعامليــن الخارجييــن عنهــا.
ونظــًرا ألهميــة هذا المفهوم فــي التصــور اإلداري والتنظيمي الحديث 
ــا علــى كل منظمة أو مؤسســة فرض منظومــة تصوراتها  أصبــح لزامـً
وقيمهــا علــى أعضائهــا، حتــى يتمثــل هــؤالء األفــراد هــذه المنظومة، 
ممــا يعني أن ثقافة المؤسســة ســابقة في وجودها علــى األفراد الذين 
تتكــون منهــم )المؤسســة( وتفــرض نفســها عليهم وتبقــى بعدهم، 
أمــا عــدم تمثــل األفــراد لثقافة المؤسســة التــي ينتمــون إليهــا فيعني 
إلــى حــد ما اســتبعاد أنفســهم عــن التنظيم أو عــدم جدارتهــم للعمل 
المنضبــط الحديــث، ممــا يعنــي فشــل فكــرة المؤسســاتية الضرورية 

الرتقــاء المجتمــع وتقدمه.
وحتــى يتــم تجســيد المؤسســاتية وتفعيــل فكــرة ثقافــة المؤسســة 
علــى نحــو يــؤدي إلــى ترشــيد الســلوك التنظيمــي واإلداري الحديــث، 
كان ال بــد مــن مراعــاة أهميــة االتصــال كحلقة فاعلــة في تعزيــز العمل 

المؤسســاتي وتطويــره.
2 -االتصال التنظيمي: األبعاد النظرية والعملية:

يجمــع الباحثــون فــي مجــال دراســات المؤسســات وعلــم اإلدارة على 
أن االتصــال التنظيمــي هــو نــوع مــن االتصــال فــي المؤسســة يشــير 
إلــى أشــكال العاقــات والترابــط فيمــا بين أعضائها ســواء كأشــخاص 
فــي نفــس المجموعة، أو كأفراد فــي التنفيذ أو كمســؤولين على مهام 
ــا، وتســمح لهم  ــا مــن خطــط وبرامــج محــددة مسبقـً يؤدونهــا انطاقـً

هــذه االتصــاالت بتحقيــق هدفيــن أساســين ومتازمين:
األول: يتعلــق بإمكانيــة الحياة والحركة في نفس اإلطــار التنظيمي، بما 
يوفــره االتصــال من نقــل لمعلومات ومشــاعر ومعاني كفيلــة بتحقيق 
االنســجام والتنســيق في الحركات بيــن أعضاء المجموعــة، األمر الذي 
ا، وهو الهدف  ـً ــا حي ـً ــا أو كائن يمكنهم من االتجاه كمجموعة تكون نظامـً

الذي تصبو إليــه كل منظمة.
الثانــي:  الخــاص بتميــز وتفــوق المؤسســة وببلــوغ أهدافهــا المحددة 
وعلــى رأســها تحقيــق الثــروة، وهو الهــدف الــذي يحدد ضــرورة وجود 

وبقائها)7(. المنظمــة 
علــى هــذا النحو، تتبــدى أهمية االتصال فــي المؤسســة، ويتجلى دور 
التفاعــل بيــن أعضائها، فــي زمن أضحت هــذه الهيئات تتجــه نحو الكبر 
والتعقيــد، وتتبايــن فيمــا بينها فــي أوجه تنظيمهــا ومســتويات إدارتها 

وفــي طبيعة مواردها المســتعملة.
إن فتــح قنوات االتصال في المؤسســة يعني تســهيل حركة المعلومة 
وتعزيــز التفاعــل وإيجاد إجابات أفضل للمشــاكل المختلفة، وهي كلها 
عوامــل تدعــو إلى ترقية االتصــال التنظيمي باختــاف أنواعه »الصاعد، 
النــازل، األفقــي« مــن أجــل بلــوغ الهــدف األســمى وهــو بلــورة صورة 
ذهنيــة إيجابية عن المنظمــة، فما المقصود بالصــورة الذهنية في هذا 

الخصوص؟
 3 -الصورة الذهنية: مفهومها وإيجابياتها بالنسبة 

للمنظمة:
تــدل الصــورة الذهنيــة فــي مفهومهــا العــام على ذلــك الناتــج النهائي 
لانطباعــات الذاتيــة التــي تتكون عنــد األفــراد والجماعات إزاء شــخص 
معيــن أو نظــام ما أو شــعب مــا أو جنس بعينه أو منشــأة أو مؤسســة 
أو منظمــة محليــة أو دوليــة أو مهنــة معينــة أو أي شــيء آخــر يمكــن أن 
يكــون لــه تأثير في حيــاة اإلنســان، وتتكون هــذه االنطباعــات من خال 

التجــارب المعاشــة ومن خــال الخبرات المكتســبة)8(.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مصطلــح الصــورة الذهنيــة، قــد ارتبــط فــي 
بدايــات ظهــوره بالمجــال السياســي، وكان العالــم »جراهــام دالس« 
أول مــن أشــار إليــه فــي كتابــه »الطبيعــة البشــرية والسياســية« حيث 

ــصــال  فــتــح قـــنـــوات االت
يعني  الــمــؤســســة  فــي 
المعلومة  حركة  تسهيل 

التفاعل وتعزيز 

ــة  ــيـ ــنـ ــذهـ الــــــصــــــورة الـ
ا  تقييمـً تمثل  للمؤسسة 
يتعلق  ــا  م لــكــل  ــا  ًـّ عــقــلــيــ
الجمهور لدى  بالمنظمة 
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أقرنــه بحاجــة الناخبيــن في المجال السياســي إلى تكوين صــورة ذهنية 
لــدى الجماهير، مــن أجل بناء وتعزيــز ثقتهم فيهم، ومنــذ ذلك الوقت 

تــمَّ اســتخدام المفهــوم وانتشــر ليشــمل كل مناحي الحيــاة)9(.
المجــال  وقــد تكرســت أهميــة هــذا المصطلــح بشــكل واضــح فــي 
االقتصادي، حيث ســارعت المؤسســات الحالية إلــى البحث في كيفية 
ــا إلزامية االهتمام  ًـّ إيجاد انطباع جيد عن نشــاطها، وهو ما فرض عملي
بــكل العناصــر الفاعلــة في تشــكيل الصــورة الذهنيــة للمؤسســة بدًءا 
بإطارهــا التنظيمــي والتشــريعي وانتهــاًء بصــورة عامتها التــي تختصر 

الهويــة البصريــة لهــذه المنظمة)10(.
من هنا أصبحت الصورة الذهنية للمؤسسة هي ذلك المركب الفكري 
الــذي يحيــل إلــى جملــة االنطباعــات والمــدركات الكليــة التــي تتضمن 
التعامــات اإلداريــة واالتصاليــة للمؤسســات، وأطرهــا القانونية، وما 
تقدمــه مــن منتجــات وخدمات، وكــذا مظهرهــا التنظيمي، ومــا تتركه 

كل هــذه العناصــر مجتمعة مــن آثار فــي جماهيرها)11(.
ــا لكل ما  مما ســبق يتضح أن الصورة الذهنية للمؤسســة تمثل تقييمًـّ

ــا  ًـّ يتعلــق بالمنظمــة في تصــّور الجمهور، ســواء كان هذا التقييم جزئي
لبعــض عناصــر المنظمــة »صــورة اإلدارة أو صــورة العامــة التجارية أو 
ــا للعناصر الكليــة للمنظمة بكل مكوناتهــا وأبعادها. المنتــج« أو تقييمـً

فــي هــذا المجــال يضطلــع االتصــال التنظيمي بــدور مهم فــي ترجمة 
فلســفة المنظمــة وثقافتهــا، فهــو يعكــس خططهــا، ســير عملهــا، 
توجهاتهــا االستشــرافية وأهدافهــا المســتقبلية، وهــو الــذي ُيســهم 
فــي تحديــد معامــات انخــراط المنظمــة فــي محيطهــا االقتصــادي 

واالجتماعــي.
لهــذه االعتبــارات كلهــا أولــت المؤسســات في الــدول المتقدمــة عناية 
فائقــة لــدور االتصــال داخــل المؤسســة، بل وجعلتــه الطاقــة المفجرة 
لــكل الجهود الرامية إلــى تنمية الميزة التنافســية للمنظمات، منطلقة 
ــا جيــًدا، وأن تبادل  ـً فــي ذلــك من حكمــة أن اإلصغــاء الجيد يصنع منصب
ــا  ــا محكمـً ًـّ الــرؤى التنظيميــة بيــن فريــق العمل يوفــر تفكيًرا إستراتيجي

ا)12(. ـً ومتوازنـ
الخاتمة:

فــي  االتصــال  دور  فــي  المتمعــن  أن  ــا  سابقـً أوردنــاه  ممــا  نخلــص 
المؤسســة الحديثــة يلتمس من دون شــك أنــه أحد المؤشــرات البارزة 
فــي تحديــد الكفــاءة التنظيميــة، وفــي تجســيد مفهومــي المشــاركة 
والحــوار داخــل المؤسســة، األمــر الــذي يفضي بــدوره إلى إيجــاد ورفع 

الــروح المعنويــة لــدى منســوبيها.
االســتعدادات  مختلــف  تنميــة  تعنــي  التــي  المعنويــة  الــروح  ورفــع 
الوجدانيــة التــي تســاعد الموظفيــن علــى زيــادة كميــة اإلنتــاج وإجادتــه 
مــن دون أن يعتريهــم مزيــد مــن التعب واالكتئــاب، ليتم بلــوغ أهداف 
المؤسســة وترقيــة أدائهــا، المعادلة التــي تؤكد طروحــات أن لاتصال 
التنظيمــي دور ال يســتهان بــه في بلــورة الصورة الذهنية للمؤسســة.:

بــدور  التنظيمي  ــصــال  االت يضطلع 
المنظم  فلسفة  تــرجــمــة  فــي  مــهــم 
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رؤية نقدية

الوالدة الجديدة للتلفزيون: من الذكي 
إلى االجتماعي

|| د. نصر الدين لعياضي

لــم تنتــه توقعــات المتنبئيــن بنهايــة التلفزيــون، فبعــد صــدور كتاب »جــون لويس ميســيكا« بعنــوان: )نهايــة التلفزيــون( في 
عــام فــي 2006م، تزايــد عــدد الذيــن اقتنعوا بــأن نهاية القنــوات التلفزيونية ســتكون على يد شــبكة اإلنترنت، لكــن المبتكرات 
التكنولوجيــة والجهــد االجتماعــي المبــذول لتكييفهــا مع البيئــة االتصالية التــي أفرزتها شــبكة اإلنترنت كــّذب توقعاتهم، فقد 
شــرعت العديــد مــن القنوات التلفزيونية فــي بثِّ برامجها عبر هذه الشــبكة وفق أنماط مختلفة: »البث المباشــر لبرامجها«؛ أي 
ــها عبــر حوامل مختلفــة: »الكمبيوتر المحمول، واللــوح الرقمي، والهاتــف الذكي«، والبث  ـّ متابعــة البرامج التلفزيونية ســاعة بث
االســتدراكي؛ أي تمكيــن المــرء من مشــاهدة مــا فاته من برامــج تلفزيونية في الوقت الــذي يفضله وحيثما يوجد، ومشــاهدة 
األفــالم والمسلســالت والبرامــج الوثائقيــة ضمن خدمة »الفيديو حســب الطلب« )Video on demand( وفق نظام اشــتراك 

معلوم. 

التلفزيون الذكي
باختــراع جهــاز  التلفزيــون  الجديــدة مــن والدة  المرحلــة  تعــززت هــذه 
التلفزيــون الموصــول بشــبكة اإلنترنــت أو مــا أصبح ُيعــرف بالتلفزيون 
الذكــي، والــذي يجمــع ما بين جــودة الصورة في الشاشــة المســطحة، 

والمبــادئ الوظيفيــة لجهــاز الكمبيوتــر، حيــث يســتطيع المــرء أن يتابع 
ــها، ويحصــل على فيديو وفق  ـّ برامج تلفزيون قناته المفضلة ســاعة بث
الطلــب، ويبحــر في شــبكة اإلنترنت، ويســتمع إلى األغاني المســجلة، 
ويقــوم بتحميــل الملفــات )الســمعية/البصرية(، فهــذا التطــور الــذي 
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شــهده التلفزيــون لم يــؤد إلى موته، بــل بالعكس ضاعف عــدد قنواته، 
ففــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، علــى ســبيل المثال، ارتفــع عددها  
ليبلــغ )200( قنــاة تلفزيونيــة بعــد أن كان ال يتجــاوز )50( قنــاة في عام 

1999م.
علــى ضــوء هــذه التطــورات التــي عرفهــا التلفزيــون راجــع المتوقعون 
بنهايته تصورهم لمســتقبله، فأكدوا أن المقصود من نهاية التلفزيون 
ليــس موتــه، بــل نهايــة نمــوذج التلفزيــون الذي ســاد قبل نهايــة القرن 
الماضــي، والــذي يفــرض علــى المشــاهدين متابعــة مــا يعرضــه فــي 
المواعيــد التــي يختارها، وال ســبيل لمشــاهدة مــا فاتــه إال انتظار موعد 
ــه، والجهاز الذي ال يمكن مشــاهدة برامــج التلفزيون من دونه. ـّ إعــادة بث
بعبــارة أخــرى، إن القصــد من نهايــة التلفزيــون هو نهاية مســار نموذج 
مــن التلفزيــون وليــس التلفزيــون ذاتــه؛ أي التلفزيــون العمــودي الذي 
ــها، ليحــّل محلــه  ـّ يفــرض علــى مشــاهديه برامــج معينــة وميقــات بث
نمــوذج آخــر »التلفزيــون األفقي«، الذي يجســد رغبات مشــاهديه؛ أي 
مشــاهدة مــا نريــد أن نشــاهده في الوقــت الــذي نرغب وعبر الوســيلة 
ــا  التــي نفضلهــا وحيثمــا نكــون )تلفزيون يتجــه إلى الفــرد(، وهذا خافـً
الغفيــر، والخاضــع لمنظومــة  التقليــدي الموجــه للحشــد  للتلفزيــون 

المؤسســة أكثــر مــن تكيفه مــع متطلبــات الفــرد ومزاجه. 
عودة التوقعات

عــادت التوقعــات بنهاية التلفزيــون من جديد، بخاصة بعــد أن اقتحمت 
ــا، وهي تملك  ًـّ ــا وبثــ مواقــع التواصل االجتماعي مجال التلفزيون إنتاجـً
مــا يرشــحها للتفــوق علــى القنــوات التلفزيونيــة لكونهــا تعــرف جّيــًدا 
مســتخدميها، ففي كتابه المعنون:  »التلفزيــون« يؤكد »برينو بتينو«، 
المديــر الســابق للبرامــج والقســم الرقمــي فــي التلفزيــون الرســمي 
الفرنســي، أن موقــع شــبكة »تويتــر« اشــترى حقــوق البــث الحصــري 
لعشــر مقابــات في كــرة القــدم األمريكية، وقامــت الرابطــة األمريكية 
لكــرة الســلة، من جهتها، ببــث المقابــات التحضيرية للفريــق الوطني 
األمريكــي لكــرة الســلة مباشــرة علــى »الفيســبوك« ويضيــف قائــًا: 
»إن مواقــع التواصــل االجتماعــي ســتكون المنافــس القــوي للقنــوات 
التلفزيونيــة فــي شــراء حقــوق بــثِّ المقابــات الرياضيــة التــي ترتفــع 

أســعارها من ســنة ألخــرى نظــًرا إلمكاناتهــا الماليــة الضخمة«.
موقــع  فــي   )IGTV(و  ،)Originals YouTube( خدمــة  فبعــد 
مواقــع  بهــا  تتنافــس  التــي   )Facebook Watch(و  ،)Instagram(
االجتماعــي علــى تقديــم فيديوهــات ومحتويــات ســمعية  التواصــل 
بصريــة أصيلــة، فتح موقع »ســناب شــات« بوابة مخصصــة للبرامج 
التلفزيونيــة المتنوعــة بما فيها األصيلة، وبهذا انتقلــت مواقع التواصل 
التلفزيونيــة وشــرائط الفيديــو  البرامــج  بــثِّ  االجتماعــي مــن مرحلــة  
وعرضهــا إلــى إنتاجهــا، والدليــل األكبــر على ذلــك أن موقعــي »تويتر« 
و«فيســبوك« شــاركا في الســوق الدولــي لبرامــج التلفزيــون والترفيه 
)MIPCOM( ، والــذي ُيعــدُّ أكبــر ســوق للمنتجــات التلفزيونيــة يجمع 
كل ســنة )12( ألــف مهني مختــص في الصناعــات التلفزيونيــة ومواد 

الترفيــه الــذي انعقــد فــي أكتوبــر 2018م بمدينــة كان الفرنســية.
المحتــوى  إســتراتيجية  عــن  المســؤول  هنيــك«  »ماتيــو  عبــر  لقــد 
فــي الشــركة المالكــة لـ«فيســبوك« عــن هــذا التوجــه بالقــول: »لقــد 
اخترنــا إنتــاج المحتويــات لنقــدم أفضــل مثــال عــن مــا نســتطيع فعله 
بأدواتنــا«، بالطبــع لــم يقــل هــذا المســؤول أن هــذا االختيــار فرضــه 
التحــّول الحاصــل في عــادات مشــاهدة المــواد )الســمعية/البصرية(، 
بخاصــة لدى النــشء الصاعد، فالوقت المخصص لمشــاهدة شــرائط 
الفيديــو والمحتويــات التلفزيونيــة عبــر الهاتــف الذكــي وداخــل البيــت 
 قــد ازداد بنســبة )%85( لــدى الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
ــا خال الفترة الممتدة من )2011 - 2015م( في العديد  )16 - 19( عامـً
مــن دول العالــم المتقــدم، بينما تناقص عدد الســاعات التي يقضونها 

أمام شاشــة التلفزيون بـ)50%(. 
هــذا التحــّول في عــادات المشــاهدة والــذي بنــت على أساســه مواقع 
المختصيــن  دفعــت  االتصاليــة  إســتراتيجيتها  االجتماعــي  التواصــل 
للتســاؤل: هــل ســنضطر إلى التوجــه إلى موقــع »فيســبوك وتويتر« 

مــن أجــل مشــاهدة برامــج التلفزيــون في المســتقبل؟
شاشتان

ظلــت قراءة مســتقبل التلفزيون أحادية الجانب، بمعنــى أنها اقتصرت 
وبقيــة  االجتماعيــة  التواصــل  مواقــع  اســتفادة  عــن  الكشــف  علــى  
المنصــات الرقمية مــن التلفزيون، ولم تر الجانــب اآلخر؛ أي رؤية مدى 

اســتفادة التلفزيــون مــن هــذه المواقع.
التلفزيونيــة  للقنــوات  المالكــة  العماقــة  الشــركات  أربــاب  ر  َقــدَّ لقــد 
الخدمــة الجليلة التي يمكن أن تقدمها لهــم مواقع التواصل االجتماعي 
خيــر تقدير، كانوا يدركون أن البرامج اإلخبارية والحوارية والمسلســات 
القنــوات  ــها  ـّ تبث التــي  الرياضيــة  والمقابــات  واألفــام  التلفزيونيــة 
التلفزيونيــة تســتحوذ علــى حصة األســد في المناقشــات التــي تجري 
فــي أماكــن العمل والدراســة وفــي المقاهــي واألندية، لكنهــم الحظوا 
اليــوم أن هــذه المناقشــات أصبحــت تجــري بشــكل متزامــن مــع بثِّ 
المــادة التــي تثيــر النقــاش، وهــذا بفضل مواقــع التواصــل االجتماعي، 
فمن يشــاهد البرامج التلفزيونية عبر الشاشــة الصغيرة أصبح يمســك 
بيده شاشــًة أصغر، شاشــة الكمبيوتر المحمول أو اللــوح اإللكتروني أو 
الهاتــف الذكــي، ليعلق على ما يشــاهد أو للرد علــى تعليقات أصدقائه 
على ما يشــاهدون، أو للتصويت على برنامج المســابقات التلفزيونية، 
أو طــرح ســؤال على ضيــوف البرامــج الحواريــة، وغيرها من األنشــطة 

التفاعلية. 
ــا بين القنوات  هــذا التفاعــل الظاهر هو ثمرة التعــاون الذي أصبح قائمـً
التلفزيونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ففــي هــذا اإلطــار بــادرت 
العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة ببــثِّ برامجهــا عبــر هــذه المواقع، إذ 
يذكــر أن القنــاة األولــى فــي التلفزيــون الفرنســي تبــث بعــض برامجها 
موقــع  عبــر  التلفزيونيــة  والمســابقات  واأللعــاب  القديمــة  اإلخباريــة 
»يوتيــوب«، وأبرمــت قنــاة )MTV( األمريكيــة عقــد تعــاون مــع موقــع 
 The( الشــهير  التلفزيونــي  برنامجهــا  إلطــاق  »فيســبوك«  شــبكة 
Real World( )العالــم الحقيقــي(، وهــو مــن أوائــل برامــج تلفزيــون 
ــه منذ أزيد مــن عقديــن، وقد بّرر  ـّ الواقــع التــي دأبــت هــذه القنــاة على بث
»كريســت كارتــي«، مديــر هــذه القنــاة التلفزيونيــة، هــذا الشــكل مــن 
التعــاون بالقــول: »يجــب أن نغيــر ذاتنــا ونبدع، وننســى كل مــا تعلمناه 
ا تخاطــب الجيل  فــي الســابق من أجل إنشــاء قنــاة )MTV( جديــدة كليًّ

الجديــد«. 
األمريكيــة   )Snappy TV( شــركة  »تويتــر«  شــبكة  موقــع  اشــترى 
ــها القنوات  ـّ والمختصــة فــي إنتاج وتقاســم محتويــات البرامج التي تبث
التلفزيونيــة، لقــد مّكنــت هــذه الشــركة الموقــع المذكــور مــن إدمــاج 
أفضــل محتويــات الفيديــو فــي شــريط األحــداث والمناقشــات اآلنيــة 

انتقلت مواقع التواصل االجتماعي 
التلفزيونية  البرامج  بثِّ  مرحلة   من 
ــط الــفــيــديــو وعــرضــهــا إلــى  وشــرائ

نتاجها إ
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التــي تــدور بين مشــتركيه علــى ما يشــاهدونه عبر شاشــة 
المتنقلــة،  الحوامــل  علــى  وتوزيعهــا  مباشــرة  التلفزيــون 
بشــراء  ذاتــه  الموقــع  قــام  لقــد  فحســب،  هــذا  ليــس 
القنــوات  الشــركات المختصــة بقيــاس نســبة مشــاهدة 
مواقــع  فــي  وتأثيرهــا  اإلعانيــة  والومضــات  التلفزيونيــة 
األمريكيــة،   )Gnip( شــركة  مثــل  االجتماعــي،  التواصــل 
و)Mesagraph( الفرنســية، و)Second Sync( البريطانية.
ويمكن ألي متابع أن ياحظ اإلعانات التي تظهر باســتمرار 
علــى شاشــات بعــض القنــوات التلفزيونيــة األجنبيــة في 
اللحظــات الحاســمة من بــثِّ برامجهــا والغــرض منها هو 
زيــادة نســبة انتشــارها لــدى مســتخدمي موقــع »تويتر«، 
هــذه  تظهــر  األولــى  الفرنســي  التلفزيــون  قنــاة  ففــي 
اإلعانــات فــي برامج المســابقات وتلفزيــون الواقع، مثل: 
)The Voice( (الصــوت) و« Secret story« )قصة ســرية( 
التــي تحظــى بشــعبية واســعة لــدى مســتخدمي شــبكة 
اإلنترنــت، بينمــا ترفــع )Canal+( الفرنســية اإلعانــات في 
برامجهــا الرياضيــة مســتهدفة الجمهور الرياضــي، وقامت 
قنــاة »كوميــدي ســنترال« األمريكيــة، مــن جهتهــا، ببــثِّ 
»كبســوالت« هزليــة متلفــزة يعلــق فيهــا الممثلــون على 

التغريــدات التــي حظيــت بأكبــر قــدر مــن »التعليقات«. 
ونظــًرا للمكانــة التــي أضحــت تحتلهــا البرامــج التلفزيونية 
في موقع شــبكة »تويتر« لم يتــردد البعض في  نعت هذا 
الموقــع  بالحجرة التي ترجــع للتلفزيون صــداه االجتماعي! 
كل هــذه األمثلة تؤكــد بأن عاقتنا بالتلفزيــون تغيرت على 
ضوء تطور اســتخدامنا لمواقع التواصــل االجتماعي وبقية 
المنصــات الرقمّيــة، وفي ظل هــذا التغيير برز »المشــاهد 
متعــدد المهام«، أي الذي يشــاهد شاشــة التلفزيون ويده 
علــى هاتفــه الذكــي أو لوحــه اإللكترونــي يعلــق مباشــرة 
علــى ما يشــاهده، أو يكبــس على زر »التشــارك« أو يهتف 

للتصويــت على المتســابقين في البرنامج التلفزيوني الذي يشــاهده أو 
يقــرأ الرســائل القصيرة التــي وصلته على »الماســنجر«.

)Social TV( التلفزيون االجتماعي
ُتعــدُّ هــذه الممارســات التــي أثــرت خبرتنــا التلفزيونيــة األرضيــة التــي 
أسســت ما يســمى بــ »التلفزيــون االجتماعي«، الــذي يعرفه المجلس 
األعلى )السمعي/البصري( الفرنسي بأنه: »مجمل التكنولوجيات التي 
تثــري المحتويــات التلفزيونيــة، وتعــزز تفاعل المشــاهد مــع المحتوى 
الــذي يشــاهده أو يرغــب فــي مشــاهدته، والتفاعــل بيــن المشــاهدين 
حــول المحتــوى ذاته«، فالمشــاهد انتقل إلــى قلب العمليــة االتصالية 
التــي تصقــل تجربتــه التلفزيونية عبــر العديد مــن الوســائط التي يمكن 
أن نســميها تجــاوًزا »الميديــا الســائلة«، لو ســايرنا ما ذهــب إليه عالم 
االجتمــاع »زيجمونــت بومان«، والتي تشــكل البيئة اإلعاميــة الجديدة. 
جلــب  علــى  يعمــل  االجتماعــي«  »التلفزيــون  أن  البعــض  يعتقــد 
مواقــع  بفضــل  الكاســيكية  التلفزيونيــة  للقنــوات  المشــاهدين 
الشــبكات االجتماعيــة، وهذا أمــر ال يجانبه الصواب، وينفــي القول: إن 
مواقــع الشــبكات االجتماعيــة تنافــس التلفزيــون، لكن غايــة التلفزيون 
االجتماعــي كمــا تجلــت في الممارســة فــي المجتمعــات المتقدمة هو 
الرفــع مــن شــأن الــدور االجتماعــي للتلفزيــون، ومنــح قيمــة مضافــة 
ــها مباشــرة والتــي  ـّ لعمليــة المشــاهدة التلفزيونيــة للبرامــج ســاعة بث

تكمــن فــي إثرائهــا بالتعليقــات عليهــا ومناقشــتها وتأويلهــا. 
إن فاعليــة التلفزيون االجتماعي ال تقاس بالكــم، مثلما تعبر عنه عملية 
قيــاس مشــاهدة برامــج قنــوات التلفزيــون الكاســيكي، بــل تقــاس 
بمــدى تغلغله في النســيج االجتماعــي ووصوله إلى الفئــات التي كفت 

عــن مشــاهدة القنــوات التلفزيونية ألســباب مختلفــة، وبلوغــه الجيل 
الــذي ُيعــرف بـ«أبنــاء الويب«، فهــذا الجيــل المرتبط بمواقــع التواصل 
ــا؛ ألنــه جماعــات  االجتماعــي ال يختصــر فــي األفــراد المتناثريــن جغرافيًّ
اجتماعيــة تربطهــا وشــائج مختلفــة، يتقاســم أفرادهــا الهوايــة ذاتها، 
وتجمعهــم الدراســة أو المهنــة أو ممارســة الرياضــة، هكــذا تســتطيع 
القنــوات التلفزيونيــة أن تعــدل برامجهــا مــع جمهورهــا وبــه نتيجــة مــا 
تمّدهــا بــه مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن معلومــات دقيقــة عنــه، 
التعديــل الــذي يوجــد عاقــات مــع جمهورهــا الجديــد ويمتــن عاقاتهــا 

المكتســب.  بالجمهور 
ــا علــى ما ســبق، أال يمكن القــول: »إن التلفزيــون االجتماعي  وتأسيسـً

يعتبــر والدة ثالثــة للتلفزيون«؟

ــمــواقــع  هــــذا الــجــيــل الــمــرتــبــط ب
التواصل االجتماعي ال يختصر في 
ألنه  ا؛  جغرافيًّ المتناثرين  األفــراد 
وشائج  تربطها  اجتماعية  جماعات 

مختلفة



47 العدد 117 - يونيو 2019 م

رأي

د. محمد محمود العطار

اإلعالم ولغة الطفل: 
اإلشكاليات والحلول

اللغــة لهــا قيمتهــا في جميــع مجاالت الحيــاة، حيث ُتعدُّ وســيلة اتصال بيــن البشــر، وأداة تعبير 
عــن مكنونــات النفــس، والمســاعد علــى اســتيعاب المواضيــع والمفاهيــم ومتغيــرات العالــم 
حمــة،  وأفــكار اآلخريــن، وهــي نمــط مــن الســلوك لــدى األفــراد والجماعــات، بهــا تتحقــق اللُّ

ويكتســب المجتمــع هويتــه، وكيانــه، وتمّيــزه عــن باقــي المجتمعات. 
واللغــة ليســت وســيلة اتصــال وحســب، وإنمــا هــي رمــز للهويــة ووعــاء للثقافة ومكــون مهم 
للنســيج االجتماعــي والثقافــي ألي مجتمــع وأمة، وهــي فكرة مهمــة تأتي في ســياق رفعها إلى 
مســتوى الخيــار الحضاري الضــروري عّل أبناءهــا يصلون إلى مســتوى المفاخرة بهــا، إذا تيقنوا 

أنها ليســت وســيلة اتصــال مجرد. 
ومنــذ ظهــور اإلذاعة ثم التلفزيون، والجــدل قائم حول مدى تأثيرهما فــي المتابعين، ومن ذلك 

مــا يتعلق بالتأثير فــي لغة األطفال. 
هنــاك لغتــان لإلذاعــة والتلفزيــون: لغــة فصحــى ولغــة عاميــة، واألفضــل اســتخدام الفصحى 
فــي لغــة اإلذاعــة والتلفزيــون؛ ألنها هــي اللغــة األم، ونحن نخســر كثيًرا بجعــل اللهجــة العامية 
هــي لغــة الحديث في وســائل اإلعام المســموعة والمرئية، وفي الحوار بالمسلســات اإلذاعية 
ــا طويًا في متابعتها، فاألطفال  ـً والتلفزيونية، حيث تنتقل منهم إلى الناشئة الذين يقضون وقت
ــن بعدهــم، واللغة العربيــة الفصحــى إذا مــا اضمحلت من  هــم الذيــن ســينقلون اللغة إلــى مـَ

ألســنة الصغار ســتضعف في المســتقبل من دون شــك. 
ــا دوًرا مؤثــًرا فــي تنميــة اللغــة لــدى الطفــل، حيــث تميــزت برامجهــا  لقــد أدت اإلذاعــة سابقـً
بأســلوب خــاص يعتمــد على الكلمــة المنطوقة، والــكام المنطوق عبــارة عن رمــوز صوتية لها 
داللــة ومعنــى يتعلمها الطفــل بادئ ذي بدء باالتصال المباشــر باألشــياء وبالتفاعــل الواقعي مع 

عالمه.  أحــداث 
ومــن اإلشــكاليات الحاليــة في وســائل اإلعــام المســموعة والمرئية، والتي تشــكل خطــًرا على 
لغــة الطفــل، إهمــال الفصحى إهمااًل كامًا في البرامج المباشــرة، وضعف إعــداد المذيعين في 
قنــوات األطفــال، باإلضافــة إلى تبنــي بعض قنــوات األطفال العاميــة لغة لألناشــيد، إلى جانب 

غيــاب البرامــج اإلذاعيــة الموجهة للطفــل، بخاصة تلك المهتمــة باللغة.
ُم ألطفالنا فــي قنواتهم الخاصــة أو القنوات العامة  وهنــا يجــب العمــل على مراجعة كل مــا ُيقدَّ
ــا، وجعــل اللغــة الفصحى لغة الحــوار، وكذلك  ًـّ مــن خــال ُحســن اختيــار المذيعين القادرين لغوي
ــرة هي اللغة الشــائعة فــي برامج األطفال،  العمــل علــى أن تكــون اللغة العربية الفصحى الميسَّ
وهنــاك تجــارب رائــدة فــي خدمــة اللغــة العربية لــدى األطفــال فــي عالمنــا العربي وهــي تجربة 
برنامــج »افتــح يا سمســم«، وهــو أول برنامــج عربي موحــد، اعتمد اللغــة العربية الميســرة في 
صيغــة متنوعــة الفقــرات، فيــه التجديــد والترفيه ما يغــري الطفــل العربي بمشــاهدته كل يوم، 
وبرنامــج »افتــح يا سمســم« هو النســخة العربية من برنامج »شــارع سيســامي« وهــو برنامج 
أطفــال أمريكــي أنتجتــه »ورشــة تلفزيــون األطفــال« في نيويــورك عــام 1969م، وتــمَّ تكليف 
مؤسســة اإلنتــاج البرامجــي المشــترك لــدول الخليــج العربــي ومقرهــا دولــة الكويــت بمهمــة 
اإلشــراف علــى البرنامــج، وكانــت المؤسســة قد أقــرت بإجمــاع خبرائهــا أن تكون لغــة البرنامج 
اللغــة العربية الفصحى الميســرة التــي يمكن للطفل أن يفهمها با عناء مــن دون أن يكون هناك 
تخصيــص لبعــض اللهجــات المحليــة أو الدارجة في بيئة مــا، حتى ال يصعب علــى األطفال في 
ــا ‒ تجربــة قناة )mbc( لألطفال  ــهمهما وإدراكها، ومن التجارب المهمة ‒ أيضـً البيئــات األخرى فـَ
ــا مختًصا بتطوير وتنمية لغة الطفل العربي وهو برنامج »عالم سمســم«،  التــي أنتجت برنامجـً
بالشــكل الــذي نجح في ربــط الطفل العربــي بالبرنامج، عل الرغــم من أن الشــخصيات الخيالية 
التــي أعطاها البرنامج أســماء عربية هي في األصل شــخصيات أجنبية، وهنــا يجب تعميم مثل 
هــذه البرامــج مع ابتكار شــخصيات ونمــاذج لعرائس عربية تماًما، ســواء من قبــل منتجي برامج 

األطفــال أو من قبــل الفضائيات المتخصصــة لألطفال.
ينبغــي علــى أصحــاب القرار فــي المؤسســات اإلعامية العربيــة إعــادة النظر في جميــع البرامج 
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التي تقدمهــا، بخاصة تلك الموجهة لألطفال، واألخــذ في االعتبار تقديمها 

بلغــة عربيــة صحيحة تراعي قواعد اللغة، وأن تكون مبســطة وسلســة فــي ذات الوقت. 
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مرصد الكتب

الرواية بين صورتين
|| عماد عبد المحسن

بينمــا تسترســل الصــورة التلفزيونيــة في محــاكاة الرواية األدبية، باحثة عــن تفاصيل كامنة فــي ثنايا الرواية، 
أو قــد تكــون أوحت بهــا، تنقض الصورة الســينمائية على المشــهد الروائي، لتأتي مكثفــة، موحية، ومعبرة 

باختــزال عن األحــداث والمواقف التي تعج بهــا الرواية.
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فطنــت الســينما إلــى الروايــة األدبيــة مبكًرا، 
واقتبســت عنهــا أو حولت حروفهــا إلى أفام 
ســينمائية منذ عقود طويلة، وعلى مدار تلك 
ــا للروائيين المصريين  العقود شــاهدنا أفامـً
المهميــن علــى وجــه التحديــد الذيــن احتفــت 
بهــم الســينما المصريــة، أمثال طه حســين، 
وإحســان عبــد القــدوس، ونجيــب محفــوظ، 

ويوســف الســباعي وغيرهم.
لعــل النصيــب األكبــر كان ألعمــال محفــوظ 
التــي يبــدو أن الســينما وجدت فيهــا ضالتها، 
ألنهــا األقــرب إلــى محــاكاة قصــص األحيــاء 
تتمتــع  كانــت  والتــي  مصــر،  فــي  الشــعبية 

كبيــرة. بجماهيريــة 
وهنــاك كثيــر مــن األفــام الســينمائية التــي 
تشــعر أن الروايــات المأخــوذة عنهــا يصعــب 
تحويلها إلى مسلســل تلفزيونــي، منها على 
ســبيل المثــال أعمــال الراحــل إحســان عبــد 
القــدوس ذات الطابع الرومانســي أمثال: »ال 
أنــام« و«أنا حرة«، وهي قصص رومانســية 
تكمــن نهايتها فــي ثنايا البداية، وتســير خلف 
خــط درامــي واحد فــي الغالب، علــى العكس 
يتيــح  الكاتــب،  لنفــس  أخــرى  أعمــال  مــن 
نســيجها الدرامــي، توســيع خطوطــه ومّدها 

فــي اتجاهــات عدة.
األمر نفســه يتكرر مع أعمال يوسف السباعي 
»بيــن األطــال« و«غــرام األســياد«، وغيرها 

من الروايــات العاطفية.
المصريــة،  الســينما  فــي  الروايــة  ســبحت 
وتعــددت موضوعاتهــا التاريخية والسياســية 
ملهمــة  وأصبحــت  والشــعبية،  والعاطفيــة 
للمخرجيــن الذيــن تناولوها مــن وجهات نظر 
متعــددة، وربما أســهم فــي حالــة التألق التي 
ــا،  ـً شــهدها منتصــف القــرن الماضــي تقريب
ــاب الروايــة عالــم الســيناريو  ـّ هــو دخــول كت
أســاطين  أن  نعــرف  أن  فيكفــي  والحــوار، 
الروايــة المصريــة، شــاركوا في كتابــة العديد 
مــن ســيناريوهات األفــام وحواراتهــا، وهو 
ــا، بلغت حد  ــا مختلفـً مــا منحها زخًمـــا ومذاقـً
اللغة الشــعرية فــي الحوار المكتــوب، والذي 
أســهم في صناعــة العديــد من األفــام التي 

اختارها النقاد فــي عام 1996م ضمن قائمة 
أفضــل مائــة فيلــم فــي الســينما المصرية.

ــاب الرواية  ـّ علــى الجانــب اآلخر لم يخــض كت
اب السيناريو والحوار للمسلسات  مجال كتـّ
التلفزيونيــة، وهــو مــا يعنــي أن الفيلــم هــو 
ــا إلــى جنــس الرواية، مــن حيث  األقــرب روحـً
والســرد  للشــخصيات،  المكثــف  الرســم 

الموجــز، وإيقــاع األحــداث وتاحقهــا.
علــى  للســينمائيين  ملهمــة  الروايــة  ــت  ـّ ظل
الحــسُّ  هــذا  كان  وإن  طويلــة  عقــود  مــدى 
قــد بدأ فــي الخفــوت منــذ تســعينيات القرن 
طغيــان  إلــى  ذلــك  يعــود  وقــد  الماضــي، 
األفــام الكوميديــة الخفيفــة، التــي حصرت 
األنــواع األخــرى مــن »تيمــات« األفــام فــي 
دخــول  ظــل  فــي  بخاصــة  ضيــق،  قفــص 
صناعــة الســينما مرحلــة جديــدة مــن تحقيق 
األربــاح، باســتغال أســماء نجــوم الكوميديــا 
وموضوعــات األفــام التــي ال تنتمــي للحسِّ 

الروائــي فــي شــيء.
ومــع ظهــور موجــات للكتابــة الجديــدة، ظهر 
على اســتحياء تناول ســينمائي جديــد للرواية 
األدبيــة فــي عــام 2006م مــع فيلــم »عمارة 
يعقوبيــان« المأخــوذ عن رواية عاء األســواني 
شــخصيات   .. االســم  نفــس  تحمــل  التــي 
حكايــة،  منهــا  كل  وراء  الروايــة،  فــي  عديــدة 
أتاحــت نســج ســيناريو ســينمائي قــام عليه 
الفيلــم، والملفــت أن مــروان حامــد مخــرج 
ذلــك  بعــد  أخــرج  مــن  ــا  أيضـً هــو  الفيلــم، 
المــاس«  و«تــراب  األزرق«  »الفيــل  أفــام 
و«األصلييــن« للروائي أحمد مــراد، وجميعها 
روايــات ينحــو مؤلفهــا فــي اتجــاه الغمــوض 

واإلثــارة. والتشــويق 
إن ســينما جديــدة صاحبــت  القــول  ويمكــن 
ظهــور هــذه النوعية من الروايــات المعاصرة، 
والتــي يصعــب تحويلها إلى مسلســات في 
اعتقادنــا، فأعمــال أحمــد مــراد علــى ســبيل 
المثــال، ليســت موجهــة لألســرة، وبالتالــي 
المسلســات  منتجــي  أهــداف  عــن  تبتعــد 

التلفزيونيــة.
ا - روايات عالمية تناولتها السينما  هناك - أيضـً

الروســي  األديــب  رائعــة  مثــل  والتلفزيــون، 
»ديستوفســكي« )اإلخــوة كرامــازوف( التــي 
ا باسم »اإلخوة  ًـّ ــا وتلفزيوني ًـّ عرضت سينمائي
الخــاف  »تيمــة«  أتاحــت  وربمــا  األعــداء«، 
بيــن اإلخــوة فــي العــادات والســلوك فرصة 
مســتوى  علــى  ســواء  الممصــر  الســيناريو 

التنــاول الســينمائي أو التلفزيونــي.
وكذلــك مسلســل »دهشــة« المأخــوذ عــن 
شكســبير  لوليــم  ليــر«  »الملــك  مســرحية 
صاحــب  كمــال،  الرحيــم  عبــد  كتبــه  والــذي 

التلفزيونيــة. الكتابــة  فــي  الخــاص  النغــم 
ــا في  ـً وبالعودة إلى شاشة السينما األقدم زمن
اإلطال على المشــاهدين، واألكثر جسارة في 
التعامــل مــع الكتابــة األدبيــة الروائيــة، واألقدر 
علــى صياغــة معــادل بصــري يتنــاص أو ينتــج 
عــن العمــل األدبــي، فــإن الســينما المصريــة 
تمكنــت باقتــدار مــن خــوض غمــار الســباحة 
فــي أمــواج الروايــة بكافــة أشــكالها وتعدديــة 
أصواتهــا، ومنحــت الكاتــب لقب بطــل العمل 
فــي بعض األحيــان، بخاصــة في زمــن القراءة 
الذي كان ســائًدا في منتصف القرن الماضي، 
مــا  ثــم ســرعان  الروايــة  يقــرأ  المتابــع  فــكان 

يتابعهــا على شاشــة الســينما.
ازدادت مســاحة الكاتــب الروائــي – كما ذكرنا 
– عندمــا تحول إلى كاتب للســيناريو والحوار، 
ــا للغة  ًـّ ــا شرعي ـً فأصبــح الحوار الســينمائي ابن

الروايــة، وتعبيراتها، وشــاعريتها.
اًبا كباًرا  أمثال عبد الحميد  ـّ يكفي أن نذكر أن كت
الشــرقاوي  الرحمــن  وعبــد  الســحار  جــودة 
وتوفيــق الحكيــم ونجيب محفوظ ويوســف 
الســباعي قد كتبــوا حــوارات وســيناريوهات 
وجــدان  فــي  حفــرت  التــي  األفــام  بعــض 

المشــاهد العربــي.
ومــا أن انحســر االهتمــام بتحويــل األعمــال 
حــّل  حتــى  ســينمائية،  أفــام  إلــى  الروائيــة 
االبتذال اللفظي والشكلي محلها، وأصبحت 
الســينما متهمــة بتدنــي الــذوق فــي بعــض 
األحيــان، ولكــن هــل يكفــي أن نتهــم صنــاع 

الســينما بالتقصيــر فــي حــق الروايــة؟ّ!
أظــن أن األمــر ال يخلــو مــن اتهــام الروايــة - 
أيًضــا - بالمشــاركة فــي هذا التقصير، ســواء 
ــا عــن بصــر وبصيــرة القــاريء  ـً بتعاليهــا أحيان
العادي، أو  بتقولــب موضوعاتها وجفاء لغتها 
التــي صــارت عصية علــى التحول إلــى صورة 

جذابة.
عاقــات  تحكمهمــا  والروايــة  الســينما  إن 
متشــابكة تحتــاج إلــى كتــاب مســتقل بذاتــه 
لتحليــل هذه العاقة وتبيــان الصالح والطالح 

. منها
لكــن تبقى الحكاية »الحدوتة« إحدى مفردات 
المتعــة اإلبداعية، أًيــا كان قالبهــا المكتوب أو 

المرئي.
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تكنولوجيا

مؤسسات اإلعالم الرقمي الجديدة 
»فوكس ميديا« من مدونة رياضية إلى 

شبكة واسعة في الفضاء العالمي
|| د. عباس مصطفى صادق

لزمــن طويــل ســاد اإلعــالم الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفة، مثــل: »تايــم وارنر، وإكســل شــبرنغر، وبرتلزمــان، وديزني 
ــا ويعرفها جيل الشــباب، أســماء مثــل: »فايس ميديــا، وبزفيد،  وغيرهــم«، اآلن دخلــت وجــوه جديــدة تصنــع محتــوى جديًدا كليًّ
وإنســايد إديشــن، وفوكــس، وإم آي ســي ميديــا«، هــؤالء عمالقــة جــدد فــي اإلعــالم الدولــي وبأحجــام وتأثيــرات واتجاهات 

. مختلفة

  نجحت شركة اإلعام الرقمي األمريكية العماقة »فوكس ميديا« 
)Vox Media( فــي صنــع نمــوذج إعامــي عمــاق يربط الشــباب 
مــن أنحــاء العالــم، من خــال قدراتهــا المتطــورة فــي ابتــكار المحتوى 
اإلعامــي الجديــد ونشــره وتوزيعه عبــر منصات اإلنترنــت، وهي تصف 
نفســها بأنهــا تعمــل علــى صياغــة مســتقبل الصحافــة والترفيــه، وقد 
أظهر توســعها وتطور عامتها خال الســنوات القليلــة الماضية كيفية 
بنــاء إمبراطورية رقمية حقيقية في المشــهد اإلعامي المتصدع اليوم.
 انطلقت »فوكس ميديا« من موقع المدونة الرياضية »سبورت بلوغز« 

)Sports Blogs( عــام 2005م، إلــى الفضــاء العالمــي العريض بثماني 
وبوليغــون   ،The Verge فيــرج  وذا   ،Vox »فوكــس  هــي:  عامــات، 
 ،Racked وراكد ،Eater وإيتــر ،SB Nation وإس بــي نيشــن ،Polygon
وكيرب Curb، وريكود Recode«، وهي تســتخدم منصة نشــر خاصة 
عبــر  وتوزيعــه  المحتــوى  ومعالجــة  إنشــاء  تســهل   )Chorus( باســم 

مختلــف منصــات الوســائط المتعددة.
المدونــات  لشــبكة  األم  الشــركة  بمثابــة  بلوغــز«  »ســبورت  وتعتبــر 
السياســي  الخبيــر  أسســها  التــي  نيشــن«،  بــي  »إس  الرياضيــة 

ن
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بليزينســكي«،  »تايلــر  الصحفــي  والكاتــب  أرمســترونغ«،  »جيــروم 
 و«ماركوس موليتســاس« مؤســس منتديــات ومدونــات ديلي كوس 
)Daily Kos( التي تركز على الحزب الديموقراطي والسياســة الليبرالية 

األمريكية. 
يشــرف  متخصصــة  رياضيــة  مدونــة  مــن  تطــور  قــد  الموقــع  كان 
مجــااًل  توفــر  التــي   )Athletics Nation( هــي  »بليزينســكي«  عليهــا 
الــدوري  فــي  المعــروف  البيســبول  فريــق  حــول  والتعليــق  للكتابــة 
وذلــك   ،)Oakland Athletics( أثليتيــك«  »أوكوالنــد  األمريكــي 
اندمــاج  إلــى  الموقــع  شــعبية  أدت  وقــد  المعجبيــن،  منظــور  مــن 
األمــر  تطــور  ثــم  فيــه،  األخــرى  الرياضيــة  المدونــات  مــن  كبيــر  عــدد 
بانكــوف بــي نيشــن« جيــم  2008م، عندمــا عينــت »إس  عــام   فــي 
)Jim Bankoff( المديــر التنفيــذي الســابق لشــركة »أمريــكا أونايــن« 
)AOL( للمســاعدة فــي نموها وبناء شــبكة من المواقــع الرياضية ذات 

المتخصص. التوجــه 
فــي عــام 2011م، تــمَّ تغييــر اســم »ســبورت بلوغز« إلــى »فوكس 
ــاب الســابقين  ـّ ميديــا«، وفــي نفــس العام عيــن بانكوف عــدًدا من الكت
فــي مدونــة )Engadget( المتخصصة فــي التكنولوجيا التابعة لشــركة 
»أمريــكا أونايــن« وعلــى رأســهم رئيــس التحريــر الســابق »جوشــوا 
عالــم  نحــو  موجــه  جديــد  ويــب  موقــع  إلنشــاء  وذلــك  توبولســكي«، 
التكنولوجيــا يعمل ضمن »إس بي نيشــن« لتؤســس »فوكس ميديا« 
المولــود اإلعامــي الرقمــي الجديــد »ذا فيــرج« فــي األول مــن نوفمبــر 
ــا إلــى جنــب مــع  إطاق الشــركة األم الجديــدة »فوكس  ـً 2011م، جنب
األولــى  الرقميــة  اإلعاميــة  الشــبكة  بمثابــة  فيــرج  لتصبــح  ميديــا«، 
للشــركة الجديــدة التي تركز علــى التكنولوجيا من خــال األخبار  والمواد 
ــا باســم  ًـّ التعريفيــة ومــواد الفيديــو والبودكاســت، وهــي تبث أسبوعي
)The Vergecast( فضــًا عن عرض مخصص ألجهــزة الهواتف الذكية 

.)Verge Mobile Show(
ــا هــو »أون ذا فيرج«  ــا ناجحـً باإلضافــة إلى ذلك قدمت المنصة برنامجـً
)On the Verge( كسلســلة ويــب تلفزيونيــة أســبوعية ترفيهية ألخبار 
التكنولوجيــا، تقــوم على نســق برامج منتصــف الليــل الحوارية، ولكن 

يتم بثــه عبر اإلنترنــت وليس علــى التلفزيون.
بعــد ذا فيــرج توالــت المنتجات الجديــدة لفوكس ميديــا، ففي 2012م 
أطلقــت موقــع »بوليغــون« المتخصــص فــي ألعــاب الفيديــو، وفــي 
2013م تملكــت الشــركة شــبكة »كيربــد« التي تضم شــبكة مدونات 
العقــارات كيربــد، ومدونة »إيتر« المتخصصة فــي الطبخ ومعها مدونة 
األزيــاء »راكــد«، وفــي أبريــل 2014م أطلقــت الشــركة منصــة إخبارية 
2015م علــى  باســم »فوكــس« )Vox(، ثــم اســتحوذت فــي مايــو 
موقــع »ريكــود« الشــهير والخــاص بصناعــة التكنولوجيــا وشــركاتها، 
وفــي 15 أبريــل 2019م تملكــت مجلــة )Epic(، والتــي ســتصبح جــزًءا 

.)Vox Media Studios( مــن قســم جديــد يســمى
وبالعــودة إلــى منصــة فوكــس اإلخباريــة، التــي خرجــت إلــى الوجــود 
علــى أيــدي مؤسســيها: »ايــزرا كايــن«، و«مليســا بيــل«، و«ماثيــو 
ايغليســياس«، حيث تقول: إن صحافييهــا يقدمون لجمهورهم كل ما 
يهمهــم، ويعالجــون القضايا الكبيــرة والمعقدة والمهمة في السياســة 
واالقتصــاد وثقافــة البــوب   والطعــام والعلــوم، وذلــك فــي كل مــكان 
فــي اإلنترنــت، »فيســبوك« أو »يوتيــوب« أو »انســتغرام« وغيرهم، 
مــن خــال الفيديــو والنــص والصــوت، فــوق ذلــك كلــه تهتم بشــكل 
ــهم األحــداث،  أساســي بالصحافــة التفســيرية التــي تســاعد علــى فـَ
ــا  ًـّ ــعًدا معلوماتي ـُ وتحليــل األســباب، وتعريــف المســميات، وتضيــف ب

ــا بفضــل التكنولوجيــا الجديدة. ـً أصبــح ممكن
وكمــا أشــرنا، فقــد أطلقت الشــركة موقــع »بوليغــون« علــى اإلنترنت 
األخبــار  بنشــر  يهتــم  حيــث  2012م،  عــام  فــي  الفيديــو  أللعــاب 
والمراجعــات والتعليقات المختلفة المتصلة بهــذا العالم، وهو ال يركز 
ــا- على  ــن يتمتعون بممارســتها فقط، بل -أيضـً علــى أخبار األلعاب ومـَ
ــن يبتكرون ويصنعــون ويطورون هــذه األلعاب من شــركات وأفراد،  مـَ
ويســتخدم الموقــع نمــوذج »رعايــة المحتــوى المباشــر« لإلعــان عبــر 

اإلنترنت.
أمــا كيربــد التي اشــترتها »فوكــس ميديا« فــي نوفمبــر 2013م، فهي 
شــبكة مدونات عقارية أمريكية تأسســت عــام 2010م، وكانت تغطي 
أخبــار العقــارات فــي نيويــورك، ثــم توســع نطاقهــا بســرعة لتشــمل 
عــدة مدن، مثــل: »لــوس أنجلــوس، وســان فرانسيســكو« وغيرهما، 
وتنظم مســابقة ســنوية الختيــار أفضل حي في كل مدينــة، كما تقدم 
برامــج بالفيديو والصــوت، مثل برنامــج )The Curbed Appeal(، وهو 
»بودكاســت« يشــمل كل مــا يتعلق باألماكــن التي يعيــش فيها الناس 

واألشــياء التــي يســتخدمونها ويتعاملون معها بشــكل يومي.

موقع  من  ميديا«  »فوكس  انطلقت 
إلى  2005م  عــام  بلوغز«  »ســبــورت 
بثماني  العريض  العالمي  الفضاء 

عالمات
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تكنولوجيا

أمــا بالنســبة لمنصــة »إيتــر«، فقــد تــمَّ تكريســها بشــكل كامل لنشــر 
األخبــار والتعليقــات الخاصــة بصناعة المطاعــم والطبــخ، وهي تقدم 
النصائــح واألفــكار واألخبــار الغذائيــة بالنــص والفيديــو والصــوت فــي 
المنصــات الرقميــة المختلفة، وقد تمددت لتغطي مــا يقرب من )20( 
ــا فــي  ًـّ مدينــة فــي عــام 2012م، ثــم أصبــح لديهــا )25( موقًعــا محلي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا في عــام 2017م، إلــى أن أطلقت 
أول موقــع دولــي لهــا في لنــدن، وقد تمَّ االعتــراف بمنصــة »إيتر« أربع 
مــرات من خال جوائز مؤسســة »جيمس بيــرد« )James Beard( التي 

ــا الســم »عميــد المطبــخ األمريكي«.  تمنح تكريمـً
وفــي موقــع »راكــد« الــذي يركــز كمــا أشــرنا علــى موضوعــات وأخبار 
التســوق، بخاصــة الموضــة واألناقــة فــي لــوس أنجلــوس ونيويــورك 
وميامــي وســان فرانسيســكو، فقــد تمَّ تحويلــه في ســبتمبر 2018م 
من موقع مســتقل إلى قســم جديــد يعمل تحت فوكــس اإلخبارية هو 
)The Goods by Vox(، وهــو يركز على العادات االســتهاكية واإلجابة 
عــن تســاؤالت مثــل: لمــاذا نشــتري مــا نشــتريه، كمــا يقــدم القســم 
الجديــد للعمــاء المعلومات الازمــة ليكونوا مســتهلكين أذكياء، فضًا 
عــن إيضــاح االتجاهــات المختلفــة فــي التكنولوجيــا والتصميــم والبيع 

بالتجزئــة واألزيــاء والطعــام والشــراب والســفر وغير ذلك.
ا جديًدا لتطوير وإنتاج برامج  في مارس 2015م، أسست الشبكة قسمـً
 ،)Vox Entertainment( »ومواد الفيديو، باســم »فوكــس الترفيهيــة
وهــو ينشــط فــي عــرض إنتاجــه فــي المنصــات المختلفــة في شــبكة 
 American( اإلنترنــت وغيرهــا، وتشــمل منتجاته عروًضــا مثل برنامــج
Style( الــذي قــدم علــى »ســي إن إن«، وبرنامــج )Explained( علــى 
 )PBS( الــذي عرضتــه قنــاة )No Passport Required(نتفليكــس«، و«

وغيرهــا مــن المنتجات التــي تعرض فــي »يوتيوب«. 
أو  الصوتيــة  المتعــددة  الوســائط  بساســل  ميديــا  فوكــس  وتهتــم 

مدونــات البودكاســت فــي مجــاالت مختلفــة، وقــد خصصــت لذلــك 
منصــة )Vox Media Podcast Network( للصحافــة الصوتيــة، وهي 
تقــدم مــن خالهــا مجموعة واســعة مــن الموضوعــات من خــال أكثر 
مــن )100( برنامــج نشــط مــن إنتــاج الجهــاز التحريــري وخارجــه لهــذه 
المنصة، تشــمل االقتصــاد والتكنولوجيا واألخبار والسياســة والرياضة 

وغيرها. والمطبــخ 
أمــا فــي مجــال اإلعــان والترويــج، فقــد أطلقــت الشــبكة فــي أبريــل 
 )NBCU universal( »2016م بالتعــاون مع »إن بي ســي يونيفيرســال
منصة »كونســيرت« )Concert( كشــبكة إعانية تهــدف للوصول إلى 
أكثــر مــن مائتــي مليــون شــخص فــي أماكــن مختلفــة لاســتفادة من 
خصائصهــا الرقميــة والذكية، وقــد وصفتها فوكس بأنهــا المكان الذي 
يأتــي إليــه أصحاب العامــات التجاريــة، للتفاعــل مع جمهــور حقيقي. 

ــا لإلبــداع اإلعاني،  فضــًا عــن ذلــك فإن لــدى »فوكــس ميديــا« قسمـً
هــو »فوكــس كريتــف« )Vox Creative( المتخصص في بناء قصص 
التســويق للعامــات التجاريــة وتصميــم وعــرض اإلعانــات التجاريــة، 
2017م باســم  الــذي أطلقــه فــي أكتوبــر  بخاصــة مــن خــال ذراعــه 
)The Explainer Studio( لتطويــر معالجــات إبداعيــة إعانية للعامات 

التجاريــة المختلفــة للتكنولوجيــا والرياضــة والترفيــه وغيرها.
أخيــًرا فــإن النجــاح أظهرته األرقــام بشــكل واضح، ففي عــام 2016م 
فــي  المتخصصــة   )Inc( االمريكيــة  ســي«  إن  »أي  مجلــة  وضعتهــا 
مجــال األعمــال شــركة العام، مشــيرة إلى أنهــا حققت إيــرادات تقارب 
)100( مليــون دوالر فــي عــام 2015م، وكانــت تجــذب )170( مليــون 
ــا، وفــي  ًـّ مســتخدم جديــد و)800( مليــون مشــاهدة محتــوى شهري
عــام 2017م حصلــت علــى لقب إحدى أكثر شــركات وســائل اإلعام 
ــا فــي العالــم، كما صنفت ضمــن   )50( أفضل مــكان للعمل في  إبداعـً

األمريكية واشــنطن. العاصمــة 

قـــدمـــت مــنــصــة فـــوكـــس اإلخــبــاريــة 
للخبر جديًدا  مفهوًما 

»فوكس  انطالقة  2011م  عام  شهد 
الرقمية ميديا« 
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|| إعداد: عماد عبد المحسن

منذ ســنوات بعيدة كان شهر رمضان 
ــا للدراما التلفزيونية، وأشــبه  موسمـً
القنــوات  فيــه  تتنافــس  بســباق 
وشــركات اإلنتــاج والممثلون لتقديم 
أفضــل ما لديهم للمشــاهد العربي، 
تطــورت  الدرامــا  صناعــة  ولكــن 
الســابق،  عــن  واختلفــت  مفاهيمهــا 
اقتصاديــات  تحكمهــا  فأصبحــت 
أصبحــت  الــذي  الشــرس،  الســوق 
لغــة المــال تتحكــم فيه إلى حــد كبير، 
وأصبحــت نقطة البداية ال تنطلق من 
عند مؤلــف العمل، بل تبــدأ بالمعلن 
الــذي يرغــب فــي األعلــى مشــاهدة 

واألكثــر نجوميــة.

البحث عن المكاسب المادية طغى على الجودة
موسم دراما رمضان األسوأ في مصر .. 

والخليجية متماسكة

تقرير



العدد 117 - يونيو 2019 م54

تقرير

وبالطبــع أثــر ذلــك فــي المحتــوى المقــدم، ألنــه ليــس مــن الضــرورة 
أن يتوافــر للنجــم المرغــوب فيــه ســيناريو عمــل يليــق بتقديمــه له، أو 

ــا مــع عمــل جيــد. باألحــرى فــإن اللهــاث خلــف الربــح، ال يتــاءم دائمـً
ــا - فــي »تفصيــل« أعمــال تــدور في فلــك النجم  تســبب ذلــك - أيضـً
ــا البطــوالت الجماعيــة، مــا حدا بنا إلــى إيجاد  ًـّ األوحــد، واختفــت تدريجي
حالــة أســطورية حــول بطــل العمــل، الــذي يظهر فــي الغالب فــي دور 

صاحــب الحــق الــذي ينتصــر فــي النهاية علــى أهــل الباطل.
ــا - ارتفاع مســتوى أجور الممثلين بشــكل  مــن الظواهر الجديدة - أيضـً
كبيــر، ما جعل بعض شــركات اإلنتــاج تبحث عن الممثــل صاحب األجر 

األقل، بعيــًدا عن تقييم مســتواه الفني.
وفــي كل عام، تشــعر كأن شــركات اإلنتاج تفاجأ بحلول شــهر رمضان 
فتســرع فــي إنهاء العمل الذي يســتمر تصويــره أثناء شــهر رمضان، ما 
يضــع القائميــن علــى عناصــر العمــل المختلفــة يعملــون تحــت ضغط 
الوقــت، ويتخلــون عــن كثيــر مــن عوامــل الجــودة مقابــل إنجــاز العمل 
ــا - مــن العوامل التــي أضعفت من  فــي الوقــت المطلوب، وهو - أيضـً

جــودة األعمــال المقدمة.
ال ضيــر فــي أن يكــون هنــاك تســابق وتنافــس خــال شــهر رمضــان، 
مــن أجــل تقديــم إبــداع جيــد مبتكــر ومغايــر، بــل إن المشــاهد العربــي 
ينتظــر هــذا الموســم ليســتمتع عبــر الشاشــة الصغيــرة بما يقــدم له 
مــن وجبــات درامية دســمة تتنــوع بيــن الدرامــا االجتماعيــة والكوميدية 

والتراجيديــة.
لكــن مــا الــذي حدث هــذا العــام فــي واحدة مــن أهــم وأشــهر البلدان 
العربيــة التــي تقــدم مسلســات رمضانيــة متميــزة، فالمسلســات 

المصرية ســقطت هــذا العام في هوة التكــرار والنمطية وعدم تقديم 
الجديد.

وهنــا البد من أن تشــير أصابــع االتهام إلى غياب المؤلــف الناضج الذي 
يتمكن من نســج حكايات تتســم بالقــدرة على الحبكــة الدرامية والحوار 
الجيــد لكــي يتيــح للممثلين اســتعراض إمكاناتهــم، ويســهل للمخرج 

ــا. ًـّ طريق صياغة العمل فني
غــاب هــذا المؤلــف، فغابــت الصنعــة والحرفيــة والمهــارة، واكتفينــا 
بمشــاهدة أعمــال بعضهــا مســتقى مــن أعمــال كثيــرة شــاهدناها من 
قبــل أو علــى أقــل تقدير تــدور في نفــس فلكهــا، والبعض اآلخــر ُاتهم 
بأنــه تقليــد ألعمــال أجنبيــة، بينمــا بــرز عــدد ضئيــل مــن المسلســات 

لكنهــا أفضــل الســيئ لــو صــح التعبير.
كمــا شــعرنا بقيمــة الممثليــن الكبــار الذيــن غابــوا عــن ســاحة الســباق 
الرمضانــي هــذا العام، فتــرك كل من الفنانيــن يحيــى الفخراني وعادل 
إمــام مكانيــن شــاغرين لــم يتمكــن أحــد مــن ســدِّ فراغهمــا، وهــو مــا 

أســهم فــي تقديــم موســم باهــت غيــر محفــز علــى المتابعة.
ــا،  علــى الجانــب اآلخر فإن الدراما الخليجية بدت هذا العام أكثر تماسكـً
محافظة على األنماط التي يميل إليها المشــاهد، ســواء المسلســات 
االجتماعيــة التــي تتحلق حولها األســرة، أو التاريخية التــي تناقش تاريخ 
وتــراث بعــض البلدان أو الكوميدية التي اتســمت هذا العام بمناقشــة 

الراهنة. القضايا 
كان المحتــوى الدرامــي لألعمــال الخليجيــة جيــد فــي معظمه، مــا أتاح 
فرصــة لبزوغ نجــم الممثلين المشــاركين في هذه األعمــال، فلم تخُل 
ــز، وهو ما  ـّ شاشــة خليجيــة مــن عمــل أو أكثــر على قــدر كبير مــن التمي
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يجعلنــا نشــعر أن صناعــة الدراما في الخليج تســير نحــو األفضل، ربما 
ــاب الذيــن أثبتــوا وجودهم  ـّ يعــود ذلــك إلــى وجود جيــل جديد مــن الكت
علــى الســاحة، إلــى جانــب دخــول الدولة بقــدر كبيــر فــي الصناعة وهو 
مــا يســهم فــي التخلي عن إعــاء قيمــة الربحية علــى حســاب الجودة.

شــارك معظم النجــوم الخليجيين في األعمــال الرمضانية هذا العام، 
وكان لــكل منهم صوالته وجوالته، ما أســهم في إحــداث زخم الئق.

ممثلو الكويت كاملو العدد
ظلــت المسلســات الكويتيــة لعقــود ذات تأثيــر واضــح فــي الدرامــا 
العربية بشــكل عام، وعلى المســتوى الخليجي بوجه خاص، فالكويت 
ــابها ومخرجيها، قدمت هــذا العام ما يقرب من  ـّ الشــهيرة بنجومها وكت
)12( مسلســًا خــال الموســم الرمضانــي، وكان الســياق االجتماعي 
هو األبرز، فناقشــت غالبيــة األعمال قضايا اجتماعية محلية وإنســانية.
لــم يغــب فنانــو الكويــت عــن الّســباق الرمضاني، بــل كان لــكل منهم 
ــه في المشاركة في األعمال التي شــاركت في رمضان هذا العام،  حظـّ
فشــاهدنا الفنانــة حيــاة الفهــد والفنــان أحمد الجســمي في مسلســل 
»حــدود الشــر«، أمــا الفنانة ســعاد عبد الله، فشــاركت بمسلســل »أنا 

عنــدي نــص«، الذي يــدور في إطــار كوميــدي اجتماعي. 
وفــي »مسلســل أمنيــات بعيــدة«، نجــد الفنانــة هــدى حســين التــي 
تقــوم بــدور األم التــي تعتمــد على ابنها في كل شــيء بســبب وظيفته 
المرموقــة وشــخصيته المهابة، كما ظهر الفنانون ســعد الفرج، وهدى 
الخطيب، وفيصل العمري، في مسلســل »إفراج مشــروط«،  وننتقل 
إلــى أحــد المسلســات التراثيــة الكويتية، وهــو مسلســل »الديرفة«، 
بطولــة الفنــان محمد المنصور مع النجوم: »بثينة الرئيســي، وحســين 

المهــدي، وأســمهان توفيق، وهيفــاء عادل«.
وشــارك الفنــان داود حســين فــي بطولــة مسلســل »موضــي قطعــة 
مــن ذهــب« إلــى جانب عــدد مــن نجــوم الشاشــة الخليجيــة، ومنهم: 
»أســمهان توفيــق، ونــور الكويتيــة، ولميــاء طــارق، وحســين المهدي، 
وفهــد العبــد المحســن، وشــهد ياســين«، يحكــي المسلســل عاقــة 
الــزوج بزوجتــه وأوالده والصراعــات والصعاب في مقابل تكوين أســرة، 
ويضــم أحقاًبا زمنية متعددة، يبــدأ من الثمانينيات مــروًرا ببداية األلفية 

ووصــواًل لعــام 2018م.
مــن جهــة أخــرى شــارك الممثل المصــري بيومــي فؤاد في مسلســل 
»ســبع أبــواب«، إلــى جانــب الفنانيــن: »ســعد الفــرج، وهيفــاء عــادل، 
وزهــرة  الخطيــب،  وهــدى  النبهــان،  وجاســم  الحربــي،  وإبراهيــم 
الخرجــي، وهبة الــدري، وبثينــة الرئيس، وطيــف، وهنــادي الكندري«، 
ويــدور العمــل حول كثيــر من األحــداث االجتماعيــة من خــال مجموعة 

قصــص متنوعــة.

حيــث  مــن  ســابقيه  مــن  أفضــل  الموســم  هــذا  ُيعــدُّ  عــام  وبشــكل 
المضمــون والموضوعــات التــي تناولتهــا المسلســات، وكذلــك مــن 

ــزوا مــن خــال أعمالهــم. ـّ حيــث أداء الممثليــن الذيــن تمي
الدراما اإلماراتية بين التاريخ والمجتمع

ــا  ال تــزال األعمــال الدراميــة المأخــوذة عــن روايــات أدبيــة تتخــذ مذاقـً
ــا مــن حيث التنــاول، والفكرة التــي تخرج عن الصنــدوق المعلب  مختلفـً

الــذي تقــع فــي فخــه غالبيــة األعمال. 
دارت  الــذي   ،»1003 ب  »ص.  مسلســل  حملهــا  جديــدة  فكــرة 
لفتــح  الفضــول  يأخــذه  البريــد،  أحداثــه حــول مســؤول عــن صناديــق 
وانتحــال  »عليــاء«  بمراســلة  المطــاف  بــه  لينتهــي  الرســائل  إحــدى 
 شــخصية حبيبهــا المتوفــي »عيســى«، والقصــة مســتوحاة مــن رواية 

»ص. ب. 1003« للكاتب سلطان العميمي.
بينما عبر مسلســل »مقامات العشــق« عن الدرامــا التاريخية من خال 
تنــاول ســيرة الشــيخ »محــي الدين بــن عربي«، ومــا زخرت به مســيرته 

من مواقــف وحكايات.
وفــي الجانــب االجتماعــي فقــد بــدا واضًحــا فــي مسلســل »قديمــك 
نديمــك«، حيــث نجــد زمــن النقــاء والفطــرة الحياتيــة، التــي تــؤدي إلى 

اصطــدام أبطــال المسلســل بالواقــع المعــاش.
أما مسلســل »فتنــة« فهو عمل يســتلهم حياة البداوة بكل طقوســها 

وأجوائها.
وهنــا نلفــت النظر إلــى النظــام اإلداري الذي يحكم صناعــة الدراما في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال شــركة أبــو ظبــي لإلعام 
التــي تمكنت مــن المزاوجة بين تحقيــق األهداف االقتصاديــة اإلنتاجية 
والمســتوى المتميــز لألعمــال المنتجــة، هــذا األســلوب يضــرب فكرة 
احتــكار الســوق، وتوظيفــه لصالح أهــداف معينة، كما أنــه يتيح للدولة 
أن تقــوم بدورهــا تجــاه مواطنيهــا لتقديــم وجبــات إبداعيــة متميــزة 
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تقرير

ــا جديدة لموضوعــات لم يتــّمْ تناولها من  تنتصــر للقيمــة، وتفتح آفاقـً
. قبل

ا .. الكوميديا الهادفة تتميز ًـّ سعودي
حفلــت الدرامــا الســعودية بعــدد مــن األعمــال الرمضانيــة هــذا العام، 
لكــن أبرزهــا مسلســل »العاصــوف )ج 2(« بطولــة ناصــر القصبــي، 
والمسلســل يؤكــد أن الممثل الكوميــدي المتمكن ال ينحصــر دوره في 
ــا ‒ مناقشــة قضايــا اجتماعيــة  الترفيــه فقــط، ولكنــه يســتطيع ‒ أيضـً
وسياســية وتاريخيــة مهمة، وهــو ما أثبته المسلســل، والــذي تعرض 
لقضايــا وأحــداث مــّرت بالمملكــة العربية الســعودية في الســبعينيات 
والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وحظــي بمتابعة كبيــرة، وتعليقات 
مــن رواد مواقــع التواصل االجتماعــي، ومن الجدير بالذكر أن مسلســل 
»العاصــوف« تنــاول فــي الجــزء األول الــذي ُعــرض فــي شــهر رمضان 
الماضــي، التغيــرات التــي طــرأت علــى مدينة الريــاض، حيــث رصد ما 
يعــرف بالطفــرة والتحــوالت الفكريــة التي طالــت بعــض المجتمع في 
فترة الســتينيات، ويحســب للفنــان ناصر القصبي جســارته في تقديم 

هــذا العمل.
كذلــك الحــال فــي مسلســل »شــباب البومــب« الجــزء الثامــن، الــذي 
ناقــش قضايــا تهم شــباب الوطــن العربي بطريقــٍة كوميديــة، فهناك 
حلقــة عــن لعبــة )PUBGE(، وأخــرى عــن تقنيــة )VAR( المتبعــة فــي 
مباريــات كــرة القــدم، باإلضافــة إلى حلقــات في أجــواء مــن الفانتازيا.
أمــا مسلســل »يــا نســوق« فهــو مسلســل كوميــدي، يناقــش حــال 
المــرأة الســعودية بعد صدور قرار قيادة المرأة للســيارات في المملكة، 
حيــث تدور أحداث المسلســل داخــل معهد لتعليم القيادة للســيدات.
ويســتمر مسلســل »بــدون فلتــر« الــذي ُعــرض الجــزء األول منــه فــي 
رمضــان العــام الماضي، في مناقشــة قضايا اجتماعية تهــم المجتمع 
الســعودي فــي قالــب مــن الكوميديــا، وعــاب علــى العمــل انخفــاض 
جودتــه، وبــرر منتــج العمــل وبطلــه الفنــان عبــد اللــه الســدحان ذلــك 
بســبب تأخــر التعميــد واســتمرار تصويــر العمل خــال شــهر رمضان. 
بينما يرصد مسلســل »هايبرلوب« بشكل ســاخر األحداث االجتماعية 
والتغيــرات االقتصاديــة فــي سلســلة من الفقــرات، التــي تحتوي على 

العديــد من الحديــث الغنائي في قالــب كوميدي.
كل هــذه المسلســات ال تخلــو مــن هــدف نبيــل وراءهــا تقدمــه فــي 
قالــب كوميدي، لكنها تواجه مشــكات تحيط بالمجتمــع وينبغي التنبه 
لخطورتهــا وتقديــم حلــول لمعالجتهــا وهــو مــا جعــل مــن الكوميديــا 

رســالة اجتماعيــة مهمة.

ز األردني ـّ التمي
تعانــي الدرامــا العربيــة بشــكل عــام مــن ضعــف فــي إنتــاج األعمــال 
التاريخيــة، وال يمكــن التــذرع باألســباب اإلنتاجيــة، إذ إن أجــور بعــض 
الممثليــن فــي الوقــت الحالــي تكفــي إلنتــاج أعمــال تاريخيــة متميــزة، 
وربمــا نعــزي الســبب إلــى غيــاب المؤلــف القــادر علــى صياغــة عمــل 
تاريخــي، والتقــاط اللحظــة التاريخيــة التي يمكــن معالجتهــا، إلى جانب 
هــروب بعض الممثلين مــن التصدي لمثل هذه األعمــال التي تتطلب 
جهــًدا كبيــًرا فــي األداء، ناهيــك عــن عناصــر العمــل األخــرى بخاصــة 

الديكــور واألزيــاء والماكيــاج.
ــا بــرز المسلســل األردنــي التاريخــي »العاشــق: صــراع الجواري«  ًـّ أردني
بطولــة الفنــان غســان مســعود، وهــو عمــل تاريخــي تــدور أحداثــه في 
عصــر الخافــة العباســية الثانية وما شــهدته تلك الفتــرة من اضطراب 

فــي تداول الســلطة. 
المسلســل بطولــة كوكبــة مــن النجوم، فــي مقدمتهم الفنان غســان 
مســعود ومنــذر رياحنــة وركيــن ســعد وفاطمــة ناصــر، ومــن تأليــف 

الكاتــب أحمــد المغربــي والمخــرج علــى محيــي الديــن.
الدائــم  اهتمامهــا  األردنيــة  الدرامــا  فــي  اإليجابيــة  الجوانــب  ومــن 
بالمسلســات التاريخيــة والبدويــة، وهــي عناصــر تمّيــز تحســب لهــا، 

العربيــة. الدرامــا  فضــاء  فــي  منفــردة  تغــرد  وتجعلهــا 

الدراما المصرية .. غاب النصِّ فتراجع اإلبداع
عــدد مــن المسلســات المصريــة تــوزع علــى القنــوات الفضائيــة هذا 
العــام، وتنــوع مــا بيــن التشــويق واإلثــارة والكوميديــا، فــي ظــل غياب 
صــارخ للدراما االجتماعية التــي كانت مثار جذب المشــاهد في األعوام 

الماضية.
ــا - قلــة عــدد البطــوالت الجماعيــة  ومــن الملفــت هــذا العــام - أيضـً
واالنتصــار لفكــرة البطــل األوحــد، حتــى أن األمر صــار أقرب إلــى تعاقد 
الشــركة المنتجــة مــع البطــل قبــل الحصــول علــى روايــة تلفزيونيــة 
ــا ألهــواء البطل وتطلعاته. تعــرض عليه، وصرنا أقرب إلى الكتابة وفقـً

ــا  ـً عدد كبير من المسلســات اعتمد على أســلوب التشويق واإلثارة بحث
عــن لفــت نظر المشــاهدين وضمــان متابعتهم للمسلســل، لكن هذه 
الحيلــة لم تفلح فــي غالبية األعمــال، ألنها بدت غيــر مقنعة، وأصبحت 
أكثــر ميًا الختاق خطوط درامية زائدة عــن الحاجة، والميل إلى الترهل 
الــذي بات ســمة تســببت في ملل المشــاهد وفــراره مــن المتابعة، إال 
أن بعــض المسلســات نجــح إلــى حد ما فــي إقنــاع المشــاهدين بهذا 
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األســلوب، مــن بينهــم يأتــي مسلســل »قابيــل«، الــذي دارت أحداثه 
حــول تولــي أحد محققي الشــرطة التحقيق والبحث فــي جريمة خطف 
ــا تحديــد هويــة الخاطف،  فتــاة، حيــث يحــاول الوصــول لمكانها وأيضـً
والعمــل مــن بطولــة الفنانين الشــباب محمد ممــدوح، ومحمــد فراج، 
وأمينــة خليــل، وُيعــدُّ المسلســل ذا طابــع خــاص فــي التمثيــل وفــي 

ــا. ًـّ األجــواء التي تميزت إخراجي
ومــن األعمــال التــي تميزت - أيًضا - مسلســل »زي الشــمس«، ويأتي 
ــزه فــي الحقيقــة مــن األداء المقنــع ألبطالــه، بخاصة الفنانــة ريهام  ـّ تمي
عبــد الغفــور التي قامت بدور )فريــدة(، على الرغم مــن التكلف الواضح 

لمؤلــف العمــل مــن أجل إدخال حــدث غيــر متوقع في نهايــة القصة.
موسم سقوط النجوم

َمــن المســؤول عــن إخفــاق بعــض المشــاهير فــي تحقيــق معــدالت 
ــا؟ّ! ًـّ مشــاهدة عاليــة، والظهــور فــي ثــوب غير مقنــع درامي

يبــدو أن اإلجابــة ســتكون هــي موضــوع العمــل، فلم يكن مسلســل 
ــا  »ولــد الغابــة« الــذي يقــوم ببطولتــه الفنــان أحمــد الســقا، مقنعـً
فــي أحداثــه، إذ إن محاولــة إضفــاء هالــة على شــخص يرتكــب العديد 
مــن اآلثــام ويســعى المؤلــف إلــى كســب تعاطــف المشــاهدين لــه، 
أمــًرا يمكــن أن يمــرَّ علــى ذائقــة المشــاهد ووعيــه، فالمثاليــة أمــٌر غير 
موجــود علــى أرض الواقــع، فكيف تحــاول الدراما إقناعنــا بها، ناهيك 
عن تسلســل األحــداث غيــر المنطقي، وغيــاب المنطــق المقنع لهذه 

األحداث.
مواقــع  رواد  بعــض  ردده  مــا  بعــد  ــا  هجومـً المسلســل  القــى  وقــد 
التواصــل االجتماعي من وجود تشــابه بينه وبين المسلســل األمريكي 
»بريكنــج بــاد«، حتــى أن »ماكيــاج« أحمــد الســقا يتشــابه مــع ماكياج 

بطــل المسلســل األمريكــي.
وهــو أمــٌر يســتدعي التوقــف عنــده، فالعديــد مــن المسلســات هذا 
ــا  ًـّ العــام مقتبســة مــن أعمــال أجنبية، بعضهــا تــمَّ التصريح به رسمي
التواصــل  مواقــع  رواد  تناولــه  اآلخــر  والبعــض  العمــل،  صنــاع  مــن 
االجتماعــي، وفــي الحالتيــن، تشــعر وكأن قضايانــا المحليــة نضبــت، 
ولــم تعــّدْ هنــاك أفــكار جديــدة، فصرنــا نســتورد األفــكار واألحــداث 

البعيــدة تمــام البعــد عــن بيئتنــا ذات الخصوصيــة الشــديدة.
محمد رمضان يسقط في »زلزال«

نفــس األمر يتكــرر مع الفنان محمــد رمضان، األعلى أجًرا في الســوق 
الدرامــي، واألكثــر نجوميــة بيــن أقرانــه، وينتظــر المتابعــون كل عــام 
مــا ســيقدمه علــى الشاشــة التلفزيونيــة، ولكــن لــم يحظ مسلســل 
»زلــزال« الذي قام ببطولته بالشــعبية نفســها والجماهيرية المعتادة 
الرحيــم  عبــد  الكاتــب  ألفهــا  التــي  فالقصــة  رمضــان،  لمسلســات 
ــاب المتميزين، تنصل منها عبــد الرحيم، بعدما  ـّ كمــال، وهــو أحد الكت
اتهــم المخــرج إبراهيــم فخــر، بتغييــر العديد مــن األحــداث، وإضافة 
شــخصيات لــم تكــن موجــودة فــي العمــل، بــل وتغييــر النهايــة التي 

وضعهــا المؤلــف، مــا أدى إلــى تشــويه العمــل إلى حــد كبير.
ممثلون في األسر

الشــخص  دور  عديــدة  لســنوات  شــعبان  مصطفــى  الفنــان  قــدم 
المــزواج، الــذي تــدور حياتــه بيــن زوجاتــه وأبنائــه، وفــي هــذا العــام 
شــارك شــعبان بمسلســل »أبــو جبــل« الذي أوقع شــعبان في أســر 
ــها، والتــي تبحــث عــن انتــزاع هــذا الحــق،  الشــخصية المســلوب حقـّ

ــياق. وهــي تيمــة مكــررة جعلــت المسلســل علــى هامــش السـّ
ويتكــرر نفــس األمــر مــع الفنان ياســر جــال الــذي نجح خــال األعوام 
الماضيــة مــن إثبات نفســه كممثل قادر على تحمل مســؤولية بطولة 
عمــل بمفــرده، وبــرز دوره فــي مسلســل »ظــل الرئيــس«، لكنــه هذا 
العــام يعــود بمسلســل »لمــس أكتــاف« الــذي يتــورط فــي أعمــال 
إجراميــة، وعندمــا يقــرر التوبــة، يواجــه مشــكات كبرى مــع عصابات 

ــا إلى رصيد ياســر  ـً كبيــرة، وهــي صياغــة عادية مكررة لــم تضف شيئ
جــال لدى المشــاهد، وإن كانــت قد برزت إلــى حد كبيــر الفنانة حنان 

مطــاوع في هــذا العمــل من خــال أدائهــا المتميز.
األكشن يكسب

ــا  علــى صعيــد آخــر حقق مسلســل »كلبــش« في جزئــه الثالث نجاحـً
اســتثمره من نجــاح الجزأين الســابقين، وتمكن البطل أميــر كرارة من 

ــا. ًـّ أن يصبــح اســمه بين أبطــال الدراما الرمضانية سنوي
بينمــا نشــاهد الفنــان محمــد إمام فــي مسلســل »هوجــان«، وهي 
محاولــة إلبــراز البطــل كواحــد مــن الخارقيــن، وإن كانت هــذه النوعية 
ــا - مع الشــهر الفضيل وما يقدم  من األعمال لم تعّدْ تتناســب - أيضـً
فيــه، وكأننــا ال زلنــا فــي إطــار إضفــاء هالــة غيــر منطقيــة علــى بطــل 

. لعمل ا
الكوميديا هذا العام خارج الخدمة

عــدد قليــل من نجــوم الكوميديا شــارك هــذا العام، وجــاءت األعمال 
الكوميديــة المشــاركة خاليــة مــن المــذاق الجديــد، بــل اضطــر بعض 

الفنانيــن إلــى اجتــرار نجاحاتهــم الســابقة، ولكن مــن دون جدوى.
دخــل الفنان أحمد فهمي الســباق هذا العام بمسلســل »الواد ســيد 
الشــحات« حيث شــاركه البطولة الفنــان محمد عبد الرحمــن والفنانة 
هنــا الزاهــد، وحــاول فهمــي اســتغال نجاحــه العــام قبــل الماضــي 
ليبحــث عــن تيمــة مشــابهة مــن خــال التعــرض ألحــداث ومواقــف 
عديــدة تتيــح لــه مســاحات مواقــف كوميدية متعــددة، لكنه لــم يفلح 

هــذه المرة فــي تحقيــق ذلك.
مــن صنــدوق  الخــروج  غانــم فقــد حاولــت  دنيــا ســمير  الفنانــة  أمــا 
األفــكار المعتــادة مــن خــال تقديــم ثــاث شــخصيات تكــون محوًرا 
ألحــداث تنتهــي كل قصــة في عشــر حلقــات، حيث يدور المسلســل 
حــول ثــاث قصــص مختلفــة، ولــم تتمكــن دنيــا مــن القفــز فــوق 
مسلســلي »لهفــة«، و«نيللــي وشــريهان«، وظلت أســيرة حالة من 
االرتبــاك الفنــي الــذي بــدأ العــام الماضي في مسلســلها »فــي الاال 
ــا - الــذي حاولت خاله اســتكمال  الند« ومسلســل هــذا العام - أيضـً

مسلســل »لهفــة« لكــن محاولتهــا لــم تفلح.
وفــي ذات الصــدد فــإن مسلســل »فكــرة بمليــون جنيــه«، بطولــة 
الفنــان علــي ربيــع وكريم عفيفــي وصابرين وصــاح عبد اللــه، خا من 
المواقــف المضحكــة والمقنعــة، وكان أســيًرا لفكــرة تحقيــق الحلــم 
ــا ببذل الجهــد والعناء من أجــل الوصول  بالثــراء، الــذي ال يكــون مرتبطـً

ليه. إ
وفــي تكــرار متعــدد لفكرة الحلم بتحقيق الشــهرة نشــاهد مسلســل 
»شــقة فيصــل« للفنــان كريــم محمــود عبــد العزيــز الــذي شــاركته 
بطولتــه آيتــن عامــر، حيث تدور أحداث المسلســل في إطــار كوميدي 
اجتماعــي، يحلم »ميزو« بالغناء والشــهرة وعلــى الرغم من الظروف 

القاســية التي يعيشــها، يســعى لتحقيــق حلمه.
لــم يفلــت من هذه األطر النمطية غير مسلســل »الســهام المارقة« 
الــذي تنــاول مشــكلة اإلرهــاب، بخاصــة تنظيم داعش، واســتعرض 

كل مــا يدور داخــل هذا التنظيــم اإلرهابي.
ــا، يظــل التســاؤل: لمــاذا نصنــع مسلســات؟ هــل مــن أجــل  ختامـً
المجتمــع،  توعيــة  فــي  واإلســهام  للجمهــور،  ممتــع  إبــداع  تحقيــق 

ــا؟ والترفيــه عنــه أيضـً
أم أن األمــر أصبحت أهدافه مالية فقط؟! فالمنتج يســعى لتحقيق 
أقصــى األربــاح، ويختــار الممثــل األكثــر نجوميــة فيدفــع لــه مقابــًا 
ــا، لتشــتري القنــوات الفضائيــة أعمــااًل حســب نجوم  ــا ضخمـً ًـّ مالي
العمــل، ويدفــع المعلــن لهــا أمــوااًل طائلة، ليــس لدينــا تحفظ على 
اقتصاديــات هــذه الصناعــة، لكــن الهــدف األســمى يبدو أنــه تراجع 

المال!!. أمــام 
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دراسة

الصحافة نمط بالغي أواًل وأخيرًا .. األعمال 
االستقصائية والوثائقية نموذجا

|| د. مسفر الموسى 

تتجه بعض األدبيات في الفيلم الوثائقي واألعمال االستقصائية إلى ربط هذه األعمال 
االتصالية بالبيئة العلمية البحتة. يشير عزام أبو الحمام وهو يقدم لكتابه »المنهج العلمي 
إال  هو  »ما  الصحافة  في  االستقصائي  العمل  أن  إلى  االستقصائية«  الصحافة  في 
التفكير  وإلى  العقلي  المنطق  إلى  المرتكز  الرصين،  العلمي  البحث  ضرب من ضروب 

العلمي وأدواته وإجراءاته«)١(. 
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فــي المســار ذاتــه يميل أيمن نصــار إلى علميــة العمل الوثائقي بشــكل 
غيــر مباشــر، وهو يحــثُّ المشــتغلين في الحقــل األكاديمــي والباحثين 
العلمييــن باالتجــاه صــوب الكتابة لألفــام الوثائقية، ثــم يضيف وهو 
يســرد متطلبــات اإلعــام العلمــي المتخصــص، علــى اعتبــار انتمــاء 
األعمــال الوثائقيــة إليــه، »أنــه يحتــاج إلــى متخصصيــن لديهــم القــدرة 
المــرن فــي تنــاول الموضوعــات  الكتابــة المبســطة، والحديــث  علــى 

المعقــدة بأســلوب علمــي واضح وبســيط«)2(. 
مــع ذلــك، يعود نصار ليخصص بابــه األخير عن ســيكولوجية التأثير عبر 
الشاشــة ويضمنه الحديث عن التأثير واإلقنــاع، وعن اإلبداع والجماليات 
والفــن، ثــم يختم بقولــه: »لكي يكــون التأثير فعــااًل، ويقبل المشــاهد 
المعلومــات والرســالة، فيجب أن نصــل إلى إدراك المشــاهد، ونبحث 
عــن االحتياجــات النفســية له«)3(، وفي هــذا تنازل واضح عن األســلوب 
العلمــي البســيط، الذي دعــا إليه نصار فــي مطلع كتابــه، واتجاهه نحو 

األســلوب الباغي لاستدالل.
فــي المقابــل، تؤكــد مجموعــة مــن ذوي المرجعيــات المتخصصة في 
 Spence &(و  )Plantinga()5(و  )Nichols()4( مثــل:  الوثائقــي  الفيلــم 
Navarro()6( أن األفام الوثائقية بشــكل عــام تنتمي إلى البيئة الباغية 

في االســتدالل. 
»نايكلــز« اعتمــد علــى الباغة األرســطية في االســتدالل والتــي تتعدى 
مرحلــة اإلثبات والبرهنة إلى مرحلة اإلقنــاع، حيث يؤكد أن الصحافيين 
يجــب أن يقومــوا بــأدوار إقناعيــة خصوًصــا عندمــا يقدمــون تقارير ذات 
مضاميــن غيــر متوقعــة وغير معتــادة، هنا يحضــر االســتدالل الباغي، 
والحديــث لنايكلــز، علــى الرغــم مــن تقييدهــا بوســاطة القواعــد التــي 

تحكــم العمــل الصحافي. 
 )Nonfiction( الاخياليــة  األعمــال  جميــع  أن  فيبيــن  »بانتينقــا«  أمــا 
بمــا فيهــا األعمــال االســتقصائية ال يمكــن أن تنفــك عــن االســتدالل 
الباغــي، وبعــد ذلــك يســتدل باســتخدام الفيلم االســتقصائي حصاد 
ــته )CBS( فــي عام 1960م  ـّ العــار )Harvest of the Shame( والــذي بث

لاســتدالل الباغــي. 
»ســبينس ونافارو« ليسا استثناًء من ســابقيهم، إذ يؤكدان أن الحجاج 
ــا بالخطــاب الشــفهي، وإنمــا قد تقــوم الصورة  الباغــي ليــس مرتبطـً
والموســيقى والمؤثــرات الصوتية باإلســهام فــي العمليــة الحجاجية، 
والقوالــب  الوســائل  مختلــف  فــي  يوجــد  الباغــي  الحجــاج  أن  كمــا 
اإلعاميــة، منها: »األفام الوثائقية بشــكل عــام«، ويضيفان أن واحدة 
مــن الطرق التــي تعلماها مــن الباغة القديمــة التي تســتخدم بفعالية 
إلقنــاع المتلقــي في األفــام الوثائقية هي عرض سلســلة من األقوال 
التــي تؤدي إلى خاتمة معينة ونتيجة محددة، وهذا ما يســمى بالســلم 

الحجاجــي عنــد المتخصصين فــي الباغة واللســانيات.   
لاســتدالل  مرادفــة  باعتبارهــا  الحجاجيــة  النظريــة  فــي  المشــتغلون 
الباغــي واالســتدالل شــبه المنطقــي يبينون أن وســائل اإلعــام تمثل 

إحــدى تطبيقــات الحجــاج فــي العصــر الراهــن.  
يقــول عبــد اللــه صولــة إن كًا مــن »برلمــان« و«تيتيــكاه«، صاحبــي 
كتــاب »مصنــف فــي الحجــاج: الخطابــة )الباغــة( الجديــدة«، اعتمــدا 
مــن أجــل بنــاء نظريتهمــا الحجاجيــة علــى »ضــروب المحاججــات التي 
يســتخدمها الصحفيــون فــي صحفهــم، والسياســيون فــي خطبهم، 
والمحامــون فــي مرافعاتهــم، والقضاة في حيثياتهم، والفاســفة في 

تصنيفاتهــم«)7(. 
كمــا يذكر محمــد الولــي أن »النظريــة الحجاجيــة التي اكتملــت خلقتها 
مــع أرســطو.....، قــد أعــاد فيهــا الباحثــون الحجاجيــون المعاصــرون 
النظــر فــي عصرنــا، الــذي اشــتهر بفــوران التواصــل البشــري بســبب 
والقنــوات  الصحافــة  االتصــال:  لوســائل  النظيــر  منقطــع  االزدهــار 

واإلنترنــت...«)8(. 
ويخــصُّ عبــد العزيــز لحويدق اســتخدامات الحجــاج الوصفــي باألفام 
الوثائقيــة واإلعــام البصري، ثم يضرب مثااًل لصور الحروب البشــعة؛ 
بهــدف إدانة مرتكبيها وفضــح تصرفاتهم أمام الرأي العام العالمي)9(.
االســتقصائية  الوثائقيــة  األفــام  فــي  االســتدالل  أســاليب  ربــط 
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دراسة

ــا - من خال  باألســلوب الباغي في االســتدالل أو الحجــاج يتبين- أيضـً
المقاربــة المفاهيمية بين األعمال االســتقصائية واالســتدالل الحجاجي 
باألعمــال  المتعلقــة  المفاهيــم  إلــى  فبالنظــر  الباغيــة،  البيئــة  فــي 

االســتقصائية يتبيــن أنهــا ركــزت علــى التأثيــر واإلقنــاع. 
دي بــورغ )De Burgh( يــرى أن الصحافــة االســتقصائية تقــوم علــى 
توســيع دائــرة األفــكار نحــو القضايــا والموضوعــات التــي ينبغــي علــى 
ــهمها علــى نحــو  فـَ ـِ الجمهــور االلتفــات إليهــا واالعتنــاء بهــا ودفعهــم ل

معيــن)10(. 
وغني عن القول إن دفع الجماهير إلى فـَهم القضايا والموضوعات 
علــى نحو معيــن ُيعدُّ فعــًا يتجاوز البحــث عن الحقيقــة إلى مرحلة 
الحقــة متمثلــة فــي إقنــاع الجماهيــر، وهذا لــب العمــل الحجاجي 
أو االســتدالل الباغــي كمــا جــاء فــي تعريف محمــد العبــد للحجاج 
بأنــه: »جنــس خــاص مــن الخطــاب، يبنى علــى قضيــة أو فرضية 
خافيــة، يعــرض فيهــا المتكلــم دعــواه مدعومــة بالتبريــرات، عبر 
ــا، قاصًدا إلى إقناع  ًـّ ــا منطقي سلسلة من األقوال المترابطة ترابطـً
اآلخــر، بصــدق دعــواه والتأثيــر فــي موقفــه أو ســلوكه تجــاه تلــك 

القضية«)11(. 
وكمــا اهتم محمــد العبد بقضيــة اإلقناع، فإنــه اهتم كذلــك بالطريقة 
التــي توصــل إليه مــن خال التبريــرات والحجــج واألدلــة المترابطة التي 

من شــأنها دعــم الدعــوى التي يبنيهــا المتكلم حــول القضية. 
ــا، فبالرجــوع إلــى  فــي الصحافــة االســتقصائية ال يبــدو األمــر مختلفـً
تعريــف جينــز )Gaines( للصحافــة االســتقصائية ياحــظ أن مســاحة 
التشــابه واســعة، حيــن يصفها بأنهــا: »ذلك النــوع مــن الصحافة الذي 
تكــون فيــه األدلة والبراهين محور االهتمام األول، ســواء لكشــف زيف 
االدعــاءات التــي يدلي بها المشــاركون أو لدعم ادعــاءات الصحافي التي 

نحوهــم«)12(.  وجهها 

فــي الســياق ذاتــه يــرى »دي بــورغ«، أن الطريقة التي مــن خالها يوجه 
الصحافــي االســتقصائي عقل المتلقي نحو الحقيقــة أهم من الحقيقة 

ذاتها.
ممــا ســبق، يتضــح أن األســلوب االســتداللي فــي األفــام الوثائقيــة 
االســتقصائية يتجــه أكثر نحــو االســتدالل الباغي أو الحجاجــي عنه في 
االســتدالل فــي البيئــة العلميــة البحتــة، فهــو بذلــك: اســتدالل ظنــي 
وغيــر ملــزم، بمعنــى أنه يقبــل الطعن في الدعــاوي التــي يوردها صانع 
الفيلــم االســتقصائي، إذا ما توافرت حجة دحضيــة متفوقة، كما أنه ال 
يقــف عند حد المعرفة واكتشــاف الحقيقة، وإنما ينشــد اإلقناع وحشــد 
الــرأي العــام للتأثيــر فــي صناعــة القــرار وتغييــر الواقــع، وبالتالــي فهو 
يتطلــب جمــع أكبــر عــدد مــن الحجــج والبراهين التــي يتطلبها الســلم 
الحجاجــي ليقوي بعضها بعًضا، بخاف االســتدالل المنطقي الرياضي 
واالســتدالل فــي العلــوم البحتــة التي قد تكتفــي بدليل واحد، يشــترط 

فيــه اللزوم ليــؤدي إلــى النتيجة.  
فــي  الباغيــة  للبيئــة  يتبــع  وهــو  االســتقصائي  الوثائقــي  الفيلــم 
االســتدالل )الحجــاج( ال يســتثني المنهــج العلمــي بشــكل كامــل مــن 
خطواتــه اإلجرائيــة، شــأنه فــي ذلك شــأن الحجاج بشــكل عــام، ولكن 
كافــة اإلجــراءات العلميــة يتــم عملهــا فــي مرحلــة ســابقة للخطــاب 
النهائــي للفيلــم، بمعنــى أن هنــاك عمليــة ســابقة قد تحتــوي المنهج 
العلمــي قبــل مرحلــة اإلنتــاج النهائــي للخطاب فــي األفــام الوثائقية 

ــا.  ًـّ ــا استداللي ـً االســتقصائية التــي تتبنــى الحجــاج أسلوب
يطلــق أرســطو على هــذه العمليــة »مرحلة اإليجــاد«، وهــي المرحلة 
التــي يتم فيهــا إعداد التقريــر األولي، والتي قد تتطلب عمل الدراســات 

العلميــة وجمع المعلومــات وتحليلها.
عمــل الدراســات هنــا قــد يقــوم بهــا الصحافــي أو صانــع الفيلــم مــع 
أشــخاص  بهــا  يقــوم  أو  جيــًدا،  ــا  ـً تدريب تلقــى  قــد  يكــون  أن  ضــرورة 
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متعاونــون من المؤسســات األكاديميــة والبحثية، أو تقــوم بها المراكز 
 )Insight( البحثيــة التابعــة للمؤسســة اإلعامية، مثــل: مركز إنســايت

تايمز.  للصنــداي  التابــع 
وفــي كل األحــوال الســابقة تشــترط بعــض المؤسســات اإلعامية أن 
تكون الدراســات محكمة مــن قبل ثاثة أعضاء مســتقلين، ونتائج هذه 
الدراســات فــي النهاية ســتكون بمنزلة الحجــج التي تــمَّ إيجادها لدعم 
فرضيــة الفيلم االســتقصائي، والتــي تأتي متجاورة مــع الحجج األخرى 
فــي الســلم الحجاجــي فــي مرحلــة إنتــاج الخطــاب النهائــي للفيلــم، 
بعبــارة أخــرى، صانــع الفيلــم االســتقصائي يحتــاج لبعــض المهــارات 
العلميــة فــي مرحلة اإلعــداد، لكنه فــي النهايــة يحتاج إلى مهــارة باغية 

حجاجيــة فــي مرحلــة الرواية األخيــرة للفيلم.
علــى  االســتقصائية،  الوثائقيــة  لألفــام  الحجاجــي  االســتدالل  يوفــر 
ــا مــن الحريــة المنضبطة  الرغــم مــن العمليــات العلمية القبلية، مناخـً
علــى  العلميــة   )Paradigm( النمذجــة  تفرضهــا  قــد  التــي  والحيويــة 
مناهجهــا وأســاليبها، هــذا الهروب مــن النمذجــة العلمية جعــل صناع 
الفيلــم والصحافييــن االســتقصائيين يفلتــون مــن وهــم الموضوعية 
االســتدالل  فــإن  وبالتالــي  الحجاجيــة،  باالســتدالالت  ليســتبدلوها 
المجــاالت  فــي  األفــام  وصنــاع  للصحافييــن  يضمــن  الحجاجــي 
للمجتمــع  التفســيرية  رؤيتهــم  لممارســة  أكبــر  حيــًزا  االســتقصائية 
وقضاياه، كما أنه يوفر بيئة أوســع للدراســات النقديــة الفيلمية لتقييم 

مســتوى العمليــة الحجاجيــة مــن خــال ممارســة الحجــاج.
إن مــن أهــم المآخــذ علــى اســتخدام االســتدالل الباغــي فــي األفام 
الوثائقيــة االســتقصائية هــو إمكانيــة اســتخدام مــا يســمى بالدليــل 
العاطفــي )Emotional Proof( بهــدف اإلقنــاع، باعتبــار أن اإلقنــاع فــي 
الباغــة األرســطية التــي تعتمــد عليهــا أدبيات الفيلــم الوثائقــي تقوم 
علــى ثاثــة أنواع من األدلة يوردهــا نايكلز )Nichols( علــى النحو التالي:
-النــوع األول: الدليــل األخاقــي )Ethical Proof(، وهــو مــا يفترض أن 
يلتــزم بــه صانــع الفيلــم فــي معالجتــه للموضــوع وللشــخصيات من 
العدالــة والمصداقيــة، وُيشــِعر المشــاهدين بــه، كمــا أن شــهرة صانع 
الفيلــم وموثوقيــة الناس بــه عبر الزمن، ُتســهم فــي مصداقية العمل 

الجاري.
-النــوع الثانــي: الدليــل العاطفــي )Emotional Proof(، وفيــه تبرز قدرة 
صانــع الفيلــم على شــحذ العواطف من خــال الموســيقى والمؤثرات 
الصوتيــة والمونتــاج المتجــاور والحركة البطيئــة، باإلضافة إلــى التركيز 

ــعد العاطفي فــي القصص التــي يوردها صانــع الفيلم. ـُ علــى الب
ويعنــي   ،)Demonstrative Proof( البرهانــي  الدليــل  الثالــث:  -النــوع 
االحتــكام إلــى البراهيــن واألدلة، مثــل: الوقائع والشــهود واإلحصاءات 
واألمثلــة واالعترافــات والوثائــق، هــذا النــوع تحديــًدا هــو لــب العملية 

الحجاجيــة، ومــن دونــه فــإن األدلــة الســابقة ال تســتطيع أن تقــدم مــا 
يشــفع لهــا فــي إطــار العمليــة اإلقناعية.

إن استخدام الدليل العاطفي هو محل النزاع في األعمال االستقصائية 
بصفــة عامــة، ففي حيــن يؤكــد دي بــورغ )De Burgh( أن معايير اإلنتاج 
التشــهير،  قانــون  يفرضهــا  التــي  االســتقصائية،  لألعمــال  البريطانــي 
 Spence &( تتطلــب التــزام أكبر بجــودة األدلة، يذكر ســبينس ونافــارو
 )Michael Moore( أن صانــع الفيلــم األمريكي مايكل مــور )Navarro
فــي الفيلــم االســتقصائي )Bowling for Columbine( لــم يســتطيع 
أن يقــدم إجابة شــافية مــن خال األدلة على تســاؤله األساســي: لماذا 
تكثــر جرائم القتــل في أمريكا؟ علــى النقيض، اســتطاع فيلمه أن يؤثر 

ــا وبشــكل كبير على المجتمــع األمريكي.  ًـّ عاطفي
األعمــال  أن  إلــى   )Aucoin( أوكويــن  يشــير  ذاتــه،  الســياق  فــي 
ــعد العاطفي  ـُ االســتقصائية األمريكيــة الحديثــة أصبحــت تركز علــى الب
أكثــر مــن تركيزهــا على ربــط المشــاهد باألدلــة واإلثباتــات، حيث وجد 
مــن خــال مقارنتــه أن األعمــال االســتقصائية الصحافية فــي منتصف 
القــرن الماضي اســتطاعت أن توســع دائرة الحقيقة، بحســب رأيه، من 
خــال تركيزها علــى األدلــة العقلية، مثل: اســتخدام اإلحصــاءات أكثر 

مــن االعتمــاد علــى القصــص العاطفيــة للضحايــا)13(.
مــع كل هــذه االعتراضــات فــإن األفــام الوثائقيــة االســتقصائية على 
ــا تقدمــه مــن أدلــة، ال تســتطيع أن تنفصــل عــن الجانــب  الرغــم ممـّ
التلفزيــون  مثــل:  بصريــة،  الســمع  الوســائل  ألن  ذلــك  العاطفــي؛ 
والســينما، ال تســتطيع أن تقــدم موادهــا فارغة من العواطف بســبب 
طبيعتهــا فــي التعامــل مــع الصــوت والصــورة، والمؤثــرات الصوتية، 

والمونتــاج. والموســيقى،  وزواياهــا،  اللقطــات  وأحجــام 
كمــا أن الواقــع المــراد تمثيله في قضية معينة، قــد يحتوي على معاني 
عاطفيــة ال يســتطيع صانــع الفيلــم االســتقصائي إهمالهــا، فالضحايا 
الذيــن يحملــون قصًصــا مأســاوية واقعيــة، قد يمثلــون الحقيقــة أكثر 
مــن تجاهلهــم كمــا يعتقــد أوكويــن، وبالتالــي فإن مســألة اســتحضار 
ــعد العاطفــي تعتمــد علــى قدرتهــا فــي تمثيــل الواقــع، مــع ضرورة  ـُ الب

عــدم طغيانها علــى األدلــة العقلية.
الحجــاج هــو  فــي  المتمثــل  الباغــي  إن االســتدالل  القــول:  وخاصــة 
عمليــة  فــي  األفــام  وصنــاع  الصحافيــون  يتبعــه  الــذي  األســلوب 
اإلثبــات واإلقنــاع، على الرغم مــن العمليــات العلمية األوليــة في جمع 
المعلومــات والتأكــد منهــا وتحليلهــا، هذه العمليــات األولية، عــدا أنها 
ــا في حدِّ  ـً مطلــب حجاجي في االســتدالل الباغــي، إال أنها ال تنتج خطاب
ذاتهــا، وإنمــا يســتخدمها الصحافيــون ويوظفونهــا لروايــة قصصهــم 
الوثائقيــة  األفــام  فــي  االســتدالل  تقنيــات  خــال  مــن  النهائيــة، 

االســتقصائية.
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رياضة

أبو ظبي تحتضن نهائي بطولة كأس 
زايد لألندية األبطال

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - خاص

شــهدت مدينة أبو ظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ختــام بطولة كأس زايــد لألندية األبطال »البطولــة العربية«، يوم 
الخميــس 18 أبريــل الماضــي في حفل مبهر تضمــن العديد من 
الفقــرات الفنيــة بجانــب إطــالق األلعــاب الناريــة، بحضور الشــيخ 
محمــد بــن زايــد ولــي عهــد أبــو ظبــي، واألميــر عبــد العزيــز بــن 
تركــي الفيصــل رئيس الهيئــة العامــة للرياضة بالمملكــة العربية 
الســعودية، ومحمــد بــن خلفــان الرميثــي رئيــس الهيئــة العامــة 
للرياضــة فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة، إلــى جانب تركي 
آل الشــيخ رئيــس االتحــاد العربي لكرة القدم، وعــدد من رموز كرة 

العربيــة والعالمية. القدم 
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ــت مراســم االحتفــال بيــن شــوطي المبــاراة النهائية التــي جمعت  وتمَـّ
علــى  التونســي  الســاحلي«  و»النجــم  الســعودي،  »الهــال«  ناديــي 

ملعــب »هــزاع بــن زايــد«، بمدينــة »العيــن« اإلماراتيــة.
وانتهــى لقــاء »الهــال« و«النجــم الســاحلي« بتفــوق األخيــر بنتيجــة 
علــى حســاب  تاريخــه  فــي  األولــى  للمــرة  ــا  ًـّ عربـي بطــًا  ليتــّوج   )1/2(
»الهــال«، الــذي ســبق لــه أن حقــق البطولــة مرتيــن متتاليتيــن عامي 

و1995م(.  ،1994(
تفاصيل البطولة )28( وأدوارها األولى

مــن  العديــد  النســخة  فــي هــذه  العربيــة  البطولــة  شــهدت مجريــات 
ــا  ًـّ التفاصيــل، والتي كان من بينها تغيير مســمى البطولة ليصبح رسمي
»كأس زايــد لألنديــة األبطــال 2019/2018م«، وهــي النســخة الثامنة 
»كأس  الجديــد  بمســماها  العربيــة  األنديــة  مســابقة  مــن  والعشــرين 

العــرب لألنديــة األبطــال«، ونظمهــا االتحــاد العربــي لكــرة القدم.
ــا مــن اتحادين قارييــن، وانطلقت  شــارك في هذه النســخة )40( فريقـً
فــي أبريــل 2018م بدوريــن تمهيدييــن على شــكل مجموعــات ضمت 
ــا للمشــاركة  )10( فــرق، تأهــل منهــم فريقــان انضما إلى ثاثين فريقـً
فــي دور الـــ)32( الــذي أقيــم بطريقــة الذهــاب واإليــاب حتــى المقابلة 

النهائيــة التــي تمــت في أبريــل 2019م.
قرعة البطولة 

أجريــت القرعة في أبريــل 2018م، وانطلقت بعدها مواجهات الملحق 
المؤهــل للــدور األول من البطولة فــي 17 مايو 2018م، واســتمر هذا 
الــدور حتــى 24 مايــو 2018م، بحيث شــهدت المســابقة في نســختها 
ا لم يتــّمْ العمل به من قبــل، حيث لم ُتلعب  ــا جديًدا كليًّ األخيــرة نظامـً
البطولــة كمــا ســبق بطريقة مجمعــة، بل امتــدت لموســم كامل كما 

هــو الحال بالنســبة لدوري أبطــال أوروبا وغيره من المســابقات.
وُلِعبــت أدوار البطولــة العربيــة األساســية بنظام خــروج المغلوب في 
مجمــوع مباراتــي الذهــاب واإلياب لــكل المواجهات في جميــع األدوار، 

باســتثناء النهائــي الذي تــمَّ في مبــاراة واحدة.
لقاءات دورّي )32( و)16( تنافس كروي شرس

شــهدت لقاءات دوري )32( و)16( منافســة كروية شرســة كان أبرزها 
فــي دور )32( تفــوق »األهلي« المصــري على بطــل المجموعة األولى 
»النجمــة« اللبنانــي بنتيجــة )1/4( بمجمــوع مباراتي الذهــاب واإلياب، 
وكانــت قرعــة دور الـــ)16( مــن البطولــة العربيــة أجريــت فــي 6 أكتوبــر 
2018م، وبــدأت مبارياتــه فــي الســابع والعشــرين مــن نفــس الشــهر 

وانتهــت فــي 11 ديســمبر 2018م.

ربع النهائي وخروج الكبار
ــت قرعــة ربــع نهائــي البطولــة فــي 17 ديســمبر 2018م، حيــث  تمَـّ
احتضنتهــا العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، وأســفرت القرعة عن عدٍد من 
المواجهــات القويــة، كان أبرزها ديربي الشــمال إفريقــي بين »الرجاء« 
المغربــي و»النجم الســاحلي« التونســي، أمــا »االتحاد الســكندري« 
قاهــر »الترجــي التونســي« و»الزمالــك« المصــري، فقــد وقــع فــي 
طريــق »الهــال« الســعودي، فيمــا واجه »الوصــل« اإلماراتــي فريق 
»األهلــي« الســعودي بعــد أن أقصــى األول »األهلــي« المصري من 
المســابقة، ونتج عن الربــع نهائي تأهل الفريقين الســعوديين »الهال 
واألهلــي«، إلــى جانــب »المريــخ« الســوداني و«النجــم الســاحلي« 

التونسي.
طموحات   .. والــنــهــائــي  النهائي  نصف  الـــدور 

وتصفية حسابات
شــهد نصف نهائــي كأس زايــد لألندية األبطال »كاســيكو« ســعودي 
مــن العيــار الثقيل بيــن »األهلــي والهال«، تأهــل من خالــه »الهال« 
بعــد أن أقصــى »األهلــي« بــركات الترجيح، بعــد تعــادل الفريقين في 
الــدور نصــف  الذهــاب واإليــاب ضمــن منافســات  مجمــوع مباراتــي 
النهائــي بنتيجــة )1/1(،  ليواجــه »النجــم الســاحلي« التونســي، الــذي 
صعــد علــى حســاب »المريــخ« الســوداني بهــدٍف نظيــف كمجمــوع 
لمباراتــي الذهاب واإليــاب، وكان »المريــخ« مفاجأة البطولــة لما قدم 

من مســتويات طــوال المســابقة.
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رياضة

حصاد موسم )2019/2018م( في دوريات 
كرة القدم الخليجية

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض

جــاء حصــاد أنديــة كــرة القــدم الخليجيــة فــي الموســم )2019/2018م(، مثيــًرا لمتابعي المشــهد الكــروي الخليجي، وشــهدت 
ــا للتتويــج، وهبوط آخرين  الدوريــات الخليجيــة منافســة قويــة طوال األشــهر الماضية، بإثارة لعبــة النقاط، وبروز األكثر استحقاقـً
لــم يكــن الجمهــور يتوقع هبوطهــم، بينما نجت فرق كبيرة كانت مهددة، وســتعود في المواســم القادمــة للبحث عن حظوظها 
فــي الصعــود لمنصــات التتويــج، »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« رصدت مــا حققه أبطــال الدوريــات الخليجيــة خالل هذا الموســم 

)2019/2018م(.

»الشارقة« بطاًل للدوري اإلماراتي بعد )23( عاًما
أحــرز الفريق األول لكرة القدم بنادي الشــارقة لقــب بطل دوري الخليج 
العربــي لكــرة القــدم للمــرة السادســة فــي تاريخــه واألولــى منــذ عــام 
1996م، بعــد فــوزه علــى ضيفــه الوحــدة )2/3( في 15 مايــو الماضي 
الخامســة والعشــرين مــن  األخيــرة،  مــا قبــل  المرحلــة  افتتــاح  خــال 
البطولــة، والتــي اختتمهــا بمجمــوع نقــاط بلــغ )59( نقطــة جمعها من 
)26( مبــاراة فــاز فــي )17( منهــا، وتعــادل فــي )8( لقــاءات بينما خســر 

لقــاًء واحــًدا فقط.
وكان »الشــارقة« الذي تفوق بفارق المواجهات المباشــرة عن منافسه 
»شــباب األهلــي« يحتاج حينهــا إلى ثاث نقــاط ليتوج باللقــب الغائب 
ــا، وهو ما حققه أمــام الوحدة في ذلك اللقاء. عــن خزائنه منذ )23( عامـً

»الرفاع« يتصدر دوري ناصر بن حمد الممتاز
تــّوج فريق كــرة القدم بنادي الرفــاع بطًا لدوري ناصر بــن حمد الممتاز 
البحرينــي، بعــد فــوزه علــى فريــق »المالكيــة« بهدفين نظيفيــن، على 
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اســتاد البحريــن الوطني بالرفــاع، في افتتــاح منافســات المرحلة )18( 
فــي 25 أبريــل الماضي، وبذلك الفــوز حصد الرفــاع الثنائية وضم لقب 
الــدوري إلــى كأس الملــك، على الرغم مــن تبقي مباراة أخيــرة له كانت 

مؤجلة أمــام المحرق مــن المرحلة الحادية عشــرة.
ــا بفارق )6( نقاط عن  وبلــغ الرفــاع النقطة )40( من )18( مباراة، متقدمـً
منافســه المباشــر »المنامة«، فيمــا تجمد رصيد »المالكيــة« عند )13( 
نقطــة فــي المركز العاشــر واألخير ، مؤكــًدا هبوطه إلــى مصاف دوري 

الثانية. الدرجة 
»النصر« يقتنص دوري األمير محمد بن سلمان

اقتنــص الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي »النصــر« الســعودي لقــب 
دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن، للمــرة الثامنة في 

تاريخــه، بعــد أن تزعــم جــدول المســابقة، برصيــد )70( نقطة.
وحقــق »النصــر« اللقب بعد فــوز ثمين علــى نظيره »الباطــن« بنتيجة 
)1/2( خــال اللقــاء الــذي جمــع الفريقيــن فــي 16 مايو الماضــي، على 

أرض ملعــب الملــك فهد الدولــي بالريــاض )الدرة(.
وكان نــادي »النصــر« قــد جمــع نقاطــه الســبعين بعــد أن لعــب )30( 
مبــاراة في الدوري، فــاز في )22( مباراة منها، وتعادل في أربعة وخســر 
مثلهــا، ليتصــدر الترتيــب بفــارق نقطــة واحــدة فقــط عــن المنافــس 
األشــرس نادي »الهــال«، الذي بقي فــي المركز الثاني بـــ )69( نقطة.

»ظفار« بطل دوري ُعمان »عمانتل«
حقــق فريق »ظفــار« الُعماني لقب الــدوري الُعماني لكــرة القدم للمرة 
الحاديــة عشــرة في تاريخــه، بعد تغلبه علــى مضيفه فريــق »النهضة« 
بثاثيــة نظيفــة فــي الجولــة الحاديــة والعشــرين للمســابقة، وذلك في 

15 مايــو الماضي.
وكان انتــزاع »ظفــار« للقــب قبــل خمــس جوالت مــن نهاية الموســم 
2019م، وذلك بعد أن اتســع فــارق النقاط بينه وبين مطارده »النصر« 
إلــى )19( نقطــة حينها، وكانت نتيجــة حتمية وفارق ضمــن به »ظفار« 

التربع على صــدارة الترتيب.
وتوجــت الصــدارة »ظفار« بمجمــوع نقــاط )66( نقطة مــن واقع )26( 
مبــاراة لــم يخســر فيهــا إطاًقــا، حيث فــاز بعشــرين لقاء، وتعــادل في 
ســتة لقــاءات، بينمــا توقــف الرصيــد النقطي لمنافســه »النصــر« عند 

)50( نقطــة بفــارق )16( نقطة.
ــا بلقب الــدوري في ســلطنة ُعمان  ويعتبــر »ظفــار« أكثــر الفرق تتويجـً
ـــا، يليه »فنجاء« بإجمالي )9( بطوالت، وقد اســتعاد  ـً بإجمالي )11( لقب
»ظفــار« اللقــب بعدما فشــل في التتويــج به الموســم الماضي، حيث 

كانــت آخر مــرة فاز فيها باللقــب في موســم )2017/2016م(. 
»السد« يحرز »دوري نجوم قطر«

تصــدر فريق »الســد« القطــري دوري نجوم قطر لكــرة القدم، وحقق 
اللقــب للمــرة )14( فــي تاريخــه، بعــد أن غــاب عــن تحقيقهــا منــذ عام 

2013م، وذلــك بفــوزه على فريــق »األهلي« في اللقــاء الذي جمعهما 
فــي الرابــع من أبريــل الماضــي، بنتيجة )2/7( فــي الجولة قبــل األخيرة 

من المســابقة.
وكان الســد قبــل إقامــة الجولــة األخيرة بحاجــة إلى الفوز على منافســه 
»األهلــي« ليحقــق اللقــب، وهــو مــا تحقــق معتلًيــا قائمــة الترتيــب، 
ليختتــم بعدهــا موســم 2019م، وبلغــت نقــاط البطــل )57( نقطــة 
جــاءت مــن )22( مبــاراة، فــاز فــي )18( مبــاراة منهــا، وتعادل فــي )3(، 
بينمــا خســر واحــدة كانت أمــام »األهلــي« مطلــع الموســم، وأصبح 
فــارق النقــاط بين »الســد« ومنافســه »الدحيل« ســبع نقــاط، واألخير 

هــو حامــل لقــب الموســم الماضي.
»الكويت« يحتكر الثالثية الكويتية

القــدم  لكــرة  الكويتــي  الــدوري  بطولــة  بلقــب  »الكويــت«  نــادي  احتفــظ 
للموســم الثالــث علــى التوالــي بفــوزه علــى الســالمية بنتيجــة )1/4( فــي 
المرحلــة )18( واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك فــي 9 مايــو الماضــي، بعد 
تحقيقــه )42( نقطــة جمعهــا منــذ انطــاق البطولــة فــي )18( مبــاراة، فــاز 
فــي )13( لقــاء منها، وتعــادل في ثاث مباريات، وخســر مباراتيــن، ليتصدر 

الترتيــب بفــارق ســت نقــاط عــن منافســه األقــرب »القادســية«.
لقًبــا،   )15( إلــى  المســابقة  فــي  رصيــده  »الكويــت«  رفــع  اللقــب  وبهــذا 
باإلضافــة إلــى احتــكاره بطــوالت كــرة القــدم الكويتيــة لموســم 2019م، 
بتحقيقــه الثاثية المحليــة المتمثلة في الدوري وكأســي األمير وولي العهد.
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بطل جديد من الفائزين الستة ينضم لقائمة 
أبطال الكأس بدول الخليج )2019/2018م(

|| إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض

اختتمت بطوالت الكؤوس في دول مجلس التعاون لموســمها )2019/2018م(، على فترات متفاوتة خالل األشــهر الماضية، 
منذ مطلع 2019م وحتى نهاية المواســم الكروية الخليجية، وشــهدت مســابقاتها صعود أندية أبطال جدد بعد منافســات حادة 

شــهدها جمهــور كــرة القدم في دول الخليج العربية، بينما احتفظ أبطال ســابقين بألقابهــم في بعض البطوالت. 

التاسع لـ »شباب أهلي دبي« 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة تــّوج فريق »شــباب أهلــي دبي« 
بطًا لــكأس رئيس الدولة، بتغلبه على نظيره نــادي »الظفرة« بهدفين 
مقابــل هدف، فــي المباراة التــى جمعتهما في 29 أبريــل الماضي على 
اســتاد هــزاع بــن زايــد، بحضــور حاكم إمــارة عجمــان الشــيخ حميد بن 

راشــد النعيمي.
وكان تأهــل شــباب األهلــي إلــى النهائــي للمــرة الحاديــة عشــرة فــي 
تاريخــه، بعــد فوزه على الوصل )1/5( في نصــف النهائي، بينما تخطى 
الظفــرة نظيره الشــارقة )1/2( ليبلــغ المباراة النهائية للمســابقة للمرة 

تاريخه. األولى فــي 
وبتحقيــق »شــباب أهلــي دبــي« بطولــة كأس رئيس اإلمــارات يصبح 
ــا باللقب بواقع تســع مرات، حيث ســجل بمســماه  أكثــر األنديــة تتويجـً

القديــم »األهلي« ثمانيــة ألقاب.
»الرفاع« بطاًل لكأس ملك البحرين للمرة الخامسة

فــي مملكــة البحريــن، بعــد أن غاب نــادي »الرفاع« تســع ســنوات منذ 
آخــر بطولــة، تــّوج بطًا لــكأس ملــك البحرين في نســخته الـــ)42( بعد 
فوزه على منافســه »الحد« )1/2( على اســتاد البحرين الوطني بالرفاع 

في 21 فبرايــر الماضي.
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وُيعــدُّ هــذا اللقــب هو الخامــس في تاريخ نــادي الرفاع بعد غياب تســع 
ســنوات منــذ آخر بطولة حققهــا في موســم )2010/2009م( وقبلها 

مواســم )1985/1984م( و)1986/1985م( و)1998/1997م(.
وشــهدت المبــاراة حضــور الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ملــك 
مملكــة البحريــن، الــذي تــوج الرفــاع بــكأس البطولــة وقلــد الاعبيــن 

الذهبيــة. بالميداليــات 
»التعاون« بطل كأس خادم الحرمين الشريفين

تــوج خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز فريق 
نــادي التعــاون بــكأس بطولــة كأس خــادم الحرميــن الشــريفين لعــام 
2019م، بعــد المبــاراة النهائية التــي أقيمت يوم الخميــس، الثاني من 
مايــو الماضــي، بين فريقي التعاون واالتحاد، وبذلــك التتويج دّون فريق 
التعــاون التاريخ لنفســه بتحقيقــه كأس خادم الحرمين الشــريفين ألول 
مــرة في تاريخــه بعد فوزه علــى فريق نــادي االتحاد بنتيجــة )1/2( على 

ملعــب الملــك فهد الدولــي أمام أكثــر من )58( ألــف متفرج. 
ــا ُيعــدُّ نــادي االتحــاد أكثــر األنديــة وصــواًل للمبــاراة النهائيــة في  ًـّ تاريخي
األخيــر  والموســم  نهائيــة،  مباريــات  ســت  ولعــب  األخيــرة،  النســخ 
2019م كان ســابع نهائــي ينافــس عليــه االتحــاد منــذ عــام 2008م.

»صور« الُعماني يحقق كأس السلطان قابوس
حقــق فريــق كــرة القــدم بنــادي »صــور« الُعمانــي لقــب كأس جالــة 
الســلطان قابــوس لكــرة القــدم للمــرة الرابعــة فــي تاريخــه بعــد فوزه 
فــي 11 أبريل الماضــي في المباراة النهائية لموســم )2019/2018م( 
علــى نــادي »فنجــاء« بنتيجــة )1/2( والتــي أقيمــت على ملعــب مجمع 

الســلطان قابــوس الرياضــي تحــت رعايــة وزير النفــط والغاز بســلطنة 
ُعمــان الدكتــور محمد بــن حمــد الرمحي.

ــا فــإن أول بطولــة حققهــا نادي صور فــي تاريخه هي النســخة  ًـّ وتاريخي
األولــى من بطولة كأس جالة الســلطان قابوس، وذلك عام 1972م.

»الدحيل« يحتفظ بلقب كأس أمير قطر
احتفــظ فريق كرة القــدم بنادي »الدحيل« بلقــب كأس أمير قطر لكرة 
القــدم بعــد تغلبــه علــى منافســه »الســد« بنتيجــة )1/4( فــي المباراة 
النهائيــة للبطولــة التــي أقيمــت فــي 16 مايــو الماضــي علــى اســتاد 

الجنــوب فــي الدوحة.
وقام أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد، عقب المباراة بتتويج »الدحيل« 
بالميداليــات وكأس البطولة، وتوج الســد بالميداليات الفضية، واألخير 
يحمــل الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز باللقــب )16( مرة، مقابل 

للدحيل. مرات  ثاث 
»الكويت« يتوج بـ«كأس أمير الكويت«

أحــرز فريق كــرة القديم بنــادي »الكويت« لقب »كأس أميــر الكويت«، 
بالنســخة الـــ)57( للبطولة التي رعاها أمير الكويــت األمير صباح األحمد 
الجابــر الصباح، وذلك للمرة الـــ)14( في تاريخه، بعد أن نجح »الكويت« 
في الفوز على منافســه القادســية فــي اللقاء النهائي الــذي جمع بينهما 

فــي 23 أبريــل الماضي، على ملعب »جابــر األحمد الدولي«.
وبــات نــادي »الكويت« بهذا اإلنجاز النادي األول فــي دولة الكويت الذي 
يحقــق اللقــب أربع مرات متتاليــة، بينما حصل نادي »القادســية« على 
لقــب الكأس )16( مرة من قبل، كان آخرها موســم )2015/2014م(.
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مجّري بن مبارك القحطاني

كيف تصبح إعالميًّا معروًفا من األخيرة
أول مقال أو تغريدة؟

ت عليه كتيبات أو تســاؤالت، مثــل: كيف تتعلم اللغــة اإلنجليزية  كثيــًرا منــا مــرَّ
فــي أيــام؟ وكيــف تكــّون ثــروة كبيــرة فــي ســاعات؟ أو كيــف تصبــح شــاعًرا أو 

ــا في شهر؟ مثقفـً

ــا محفــزة وتتاءم مــع مرحلة ما قبــل التواصل  هــذه األســئلة، وإن كانــت سابقـً
االجتماعــي، إال إنها تغيرت بحكــم تعدد المصادر والتطــورات اإلعامية والتقنية 

بشكل ســريع ومتاحق.

مــن الســهل أن تكتب مقــااًل قصيــًرا أو تغريدة عابــرة ليتم تقديمك في وســائل 
التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام التقليديــة والملتقيات العامــة كإعامي 
وصحفي معروف، وتكتســب شــهرة تتجاوز ســهر العلمــاء وأفكار األدبــاء ونبوغ 

األذكياء!! وبراعــة  األطباء 

فــي المجــال الرياضــي، وهو ســاحة عشــق كبيرة لكافــة شــعوب األرض، كانت 
العاقــة بين اإلعام والرياضة عاقة تحدي وشــهرة قائمة على اإلثارة المطلوبة 

التــي ال تقفز علــى المبادئ والحقائــق، وتعتمد على التنافــس في الملعب.

اإلعــام الرياضــي فــي مجملــه أفضــل ســاحة لتســليط األضــواء، فالطريــق 
ســهل ومبســط، يقــوم على االنتقــاد المســتمر، والتاعــب بالعبارات ومشــاعر 
الجمهــور، وتبديــل المواقــف واأللــوان وفــق المــزاج العــام، لتتحــول إلــى قلم 

معــروف وصاحــب رأي ســديد.

تســتطيع التغريــد أو الكتابــة بعدة كلمات عن نقــاط خافية أو قانونيــة، أو تتبنى 
ــا  ًـّ ــا شعبوي ــا وعالـمـً ـً ــا جهوري ـً لون فريقك المفضل أو رأيك المبجل، لتكون صوتـ
يامــس الغمــام، ثــم تبــدأ االنتشــار ليبــدأ بــك المشــوار مــع اللقــب األســهل 

»اإلعامــي الكبيــر والمعــروف« الــذي ليس لــه محددات.

فــي الخليــج كبــار الصحفييــن واإلعامييــن بــدأوا مــن الكتابــة الرياضيــة وبنهــج 
ــا في أفق متســع ال حدود وال  ـً مختلــف يتفــق مــع طبيعة كل مرحلــة، ولكنه حالي

شــريعة لــه، علــى الرغم مــن أن اإلبــداع ال يتوقــف والســاحة تتســع للجميع.

أخًيــرا أطلــق »اللون الذي بداخلك« وســتجد الترحيب والتمجيــد بين الجماهير، 
ــا حصانــك )األبجــر(، فعــًا إنهــا  ــا ســيفك وممتطيًّ كعنتــر كل األزمنــة ممتشقـً
ــا للجميع نحو  ــا مشرعـً ـً مهنــة ســهلة ال تحتاج إلــى علم أو جهد أو محددات، وباب
الشــهرة ومقدمــة الصفــوف، وبما إن التنافــس الرياضي يحتاج إلــى ملعب ال بد 
لنــا من االستشــهاد بقــول المثل: »اللي تكســب بــه العب به«، وعلينــا كجمهور 

أن نــردد »اللــي ما يشــتري يتفرج«.
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