




ولنا كلمة
تــّوج اجتمــاع الــدورة األربعين للمجلــس األعلــى لمجلس التعــاون العمل 
الخليجــي المشــترك فــي العــام 2019م، ليكــون ختامهــا مســًكا، حيث 
جــاء بيــان القمة مؤكــًدا لضــرورة المحافظة علــى وحدة صف هــذا الكيان 
الراســخ وتماســكه، ومواصلة الســعي نحو تحقيــق رفاٍه أكثــر لمواطنيه، 
عبــر قــرارات ومشــاريع متنوعــة، شــملت كل المجــاالت، وفــي مقدمتها 

أمــن واســتقرار المنطقة. 

وفي الســياق ذاتــه، العمل الخليجي المشــترك، حظيت الفتــرة الماضية 
بعمــل دؤوب لألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، اجتماعات ومشــاركات 
العامــة  األمانــة  وحصــدت  وخارجهــا،  المجلــس  دول  داخــل  وحــوارات، 
شــهادات وجوائــز في مجــاالت إدارة الجودة وبــراءات االختــراع، في داللة 
علــى المهــارات المتميــزة التــي يمتلكهــا المواطــن الخليجــي، والقــدرات 

اإلداريــة التي تحســن توظيــف وتحفيــز هــذه الكفاءات. 

وشــهد شــهرا نوفمبر وديســمبر أفراًحــا واحتفــاالت فــي دول المجلس، 
جــاءت هــذه المــّرة مــن بوابــة الرياضــة، بــدأت مــع تحقيــق نــادي الهالل 
الســعودي بطولــة دوري أبطــال آســيا، بعــد غيــاب خليجــي دام ثمانــي 
ســنوات، لتأتــي بعدهــا بطولــة كأس الخليــج لكــرة القــدم فــي ضيافــة 
قطريــة وتنافــس محمــوم، انتهــى بتتويــج منتخــب البحرين بطــاًل للمرة 
األولــى فــي تاريخــه، لتســتمر األنظــار موجهة للدوحــة تترقب المشــاركة 
الخليجيــة فــي كأس العالــم لألنديــة، والتــي اســتضافها الســد القطــري 
وخطــف األنظــار فيهــا الهــالل الســعودي، مقدًمــا مســتويات مميــزة، 

ليحقــق المركــز الرابــع فــي أول مشــاركة عالميــة. 

كل ما ســبق رصدته »إذاعة وتلفزيون الخليــج« بالكلمة والصورة؛ توثيًقا 
لمســيرة مباركة، واحتفاًء بمنجزات مبهجة.

كمــا يناقش هــذا العدد ظاهــرة استنســاخ وتعريب برامــج أجنبية حققت 
النجــاح، حيــث طــرح عدد مــن المختصين آراءهــم حول هــذه القضية، ما 

لها ومــا عليها. 

وألن الصــوت األعلــى فــي هــذه المرحلــة للــذكاء االصطناعــي، واألفعال 
الخليــج« مــا  لـ«الروبوتــات«، فقــد خصصــت لهمــا »إذاعــة وتلفزيــون 
يســتحقان من مســاحة، مــع التركيز في هــذا الجانب بشــكل أكبر على ما 

اإلعالمي. بالمجــال  يختــص 

وامتداًدا للســعي في تطوير محتوى اإلعالم، تأتــي آراء المختصين لتثري 
صفحــات العدد، ســواء عبر المقــاالت والرؤى المباشــرة، أو مــن خالل ما 
يتــم طرحــه فــي الملتقيــات المتخصصــة، ليبقى الهــدف قائًمــا .. نبني 

 . للمستقبل
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تهنئــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز  - 1
رئاســة  توليــه  علــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ملــك  آل ســعود، 
اجتمــاع المجلــس األعلى في دورته الـــ)40(، وتقدير مــا تضمنته كلمته 
االفتتاحيــة من حــرص واهتمام على تفعيل مســيرة التعــاون بين دول 

المجلــس فــي كافــة المجاالت.
عّبــر المجلــس األعلــى عــن بالــغ تقديــره وامتنانــه للجهــود الكبيــرة  - 2

الصادقــة والمخلصــة، التــي بذلهــا حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد المعظــم، ســلطان ســلطنة ُعمــان، حفظــه الله، 
وحكومتــه الموقــرة، خــالل فترة رئاســة ســلطنة ُعمــان للــدورة الـ)39( 
للمجلــس األعلــى، ومــا تحقــق مــن خطــوات وإنجــازات مهمــة، وهنأ 
المجلــس دولــة اإلمــارات العربية المتحدة على اســتالمها دور الرئاســة 
ــا لهــا التوفيــق فــي تعزيز مســيرة مجلس  خــالل العــام القــادم، متمنيًّ

التعــاون فــي كافــة المجاالت.
تأكيــد الحرص على قوة وتماســك مجلس التعــاون، ووحدة الصف  - 3

بيــن أعضائــه، لمــا يربــط بينهــا من عالقــات خاصة وســمات مشــتركة 
أساســها العقيــدة اإلســالمية والثقافــة العربيــة، والمصيــر المشــترك 
ووحــدة الهــدف التــي تجمــع بيــن شــعوبها، ورغبتها فــي تحقيــق مزيد 
مــن التنســيق والتكامــل والترابــط بينهــا في جميــع المياديــن من خالل 
المســيرة الخيــرة لمجلــس التعــاون، بمــا يحقــق تطلعــات المواطــن 

. لخليجي ا

اإلشــادة بالمســاعي الخيــرة والجهــود المخلصــة التي يبذلها ســمو  - 4
أميــر دولــة الكويــت، لــرأب الصــدع الــذي شــاب العالقــات بيــن الــدول 
األعضــاء، ودعــم تلــك الجهــود وأهميــة اســتمرارها فــي إطــار البيــت 
الخليجــي الواحــد، وهنــأ المجلــس األعلــى صاحــب الســمو أميــر دولة 
الكويــت علــى نجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجريــت لســموه مؤخًرا 

ــا لســموه الصحــة والعافيــة. متمنيًّ
أكــد القادة ضرورة تنفيذ كافة قــرارات المجلس األعلى واالتفاقيات  - 5

التــي تــمَّ إبرامهــا فــي إطــار مجلــس التعــاون، وفــق جداولهــا الزمنيــة 
حمايــة  فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  بمضامينهــا،  وااللتــزام  المحــددة، 
أمــن الــدول األعضــاء وصــون اســتقرارها وتأميــن ســالمتها ومصالــح 
مواطنيهــا، وإيجــاد بيئــة اقتصاديــة واجتماعية مســتقرة تعــزز من رفاه 

مواطنــي دول المجلــس.
أكــد المجلــس األعلــى علــى أن االعتــداء التخريبــي الــذي تعرضــت  - 6

لــه منشــآت إمــدادات النفــط لألســواق العالميــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية ســبتمبر 2019م، موجــه إلمــدادات الطاقــة الدوليــة، وهــو 
اســتمرار لألعمــال العدوانية الســابقة التي تعرضت لهــا محطات الضخ 
لشــركة أرامكــو باســتخدام أســلحة إيرانيــة، ودعــا المجلــس المجتمــع 
ــن يقف وراء ذلــك والتصدي  الدولــي إلى تحمل مســؤولياته فــي إدانة مـَ
لهــذه األعمــال االرهابيــة التي تمــسُّ عصب االقتصــاد العالمي، مشــيًدا 
بدعــوة المملكــة العربيــة الســعودية خبــراء دولييــن مــن األمــم المتحدة 

الدورة الـ)40( للمجلس األعلى لمجلس التعاون 
خطوات واثقة نحو مواجهة التحديات 

واستكمال مقومات الوحدة
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 

عقــد المجلــس األعلــى لمجلس التعــاون لدول الخليج العربية يــوم الثالثاء 10 ديســمبر 2019م، دورته األربعيــن، في العاصمة 
الســعودية الرياض، برئاســة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، ملك المملكة العربية السعودية 
- حفظــه اللــه - وقــد تبلــورت رؤيــة أصحاب الجاللة والســمو قادة ورؤســاء دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة في تعزيز 

العمــل الخليجــي المشــترك، مــن خالل البيــان الختامي الصادر فــي ختام أعمال الــدورة األربعين، ومن أبــرز ما جاء فيه:
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للوقــوف علــى الحقائــق والمشــاركة فــي التحقيقــات، ومؤكــًدا وقوف 
دول المجلــس مــع مــا تتخــذه المملكــة العربية الســعودية مــن إجراءات 
في ضوء ما تســفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واســتقرارها.

وجــه المجلــس األعلــى الجهات المختصــة في الــدول األعضاء وفي  - 7
إطــار مجلــس التعاون باســتكمال كافــة اإلجراءات الالزمــة لضمان أمن 
وســالمة أراضيهــا ومياههــا اإلقليميــة ومناطقهــا االقتصاديــة، وأكــد 
علــى أهميــة دور المجتمــع الدولــي في الحفــاظ على حريــة المالحة في 
الخليــج العربــي والمضايــق الدولية أمام أي تهديد، ومشــيًدا بما قامت 
بــه الواليــات المتحــدة األمريكية مــن جهود لتعزيــز تواجدها العســكري 

فــي المنطقة لهــذا الغرض.
لرؤســاء  - 8 والدفــاع  األمــن  مؤتمــر  بنتائــج  األعلــى  المجلــس  أشــاد 

األركان بــدول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، ومصــر، واألردن، 
وباكســتان، وبريطانيا، والواليــات المتحدة األمريكية، وفرنســا، وكوريا 
الجنوبيــة، وهولنــدا، وإيطاليا، وألمانيــا، ونيوزلندا، واليونــان، الذي ُعقد 
فــي الريــاض أكتوبــر 2019م، والــذي أكــد علــى الموقــف الموحد ضد 
االعتــداءات على المملكة العربية الســعودية واســتهداف البنى التحتية 
االقتصــاد  اعتــداء علــى  لهــا، بوصفهــا  وإدانتهــم  لالقتصــاد والطاقــة 
العالمــي والمجتمــع الدولــي، مثمنيــن مــا عبروا عنــه من الدعــم الكامل 
لجهــود المملكــة العربيــة الســعودية التــي بذلتهــا للتعامــل مــع هــذه 
ــها وشــركائها فــي الدفاع عن نفســها وردع أي  األعمــال اإلجرامية، وحقـّ

اعتــداءات أخــرى بمــا يتوافق مــع القانــون الدولي.
رّحــب المجلس األعلى بتســلم المملكة العربية الســعودية رئاســة  - 9

مجموعة العشــرين )G20(، في شهر ديســمبر 2019م، واستضافتها 
لقمــة المجموعــة فــي نوفمبــر 2020م، واجتماعــات الدورة الخامســة 
عشــرة، معرًبــا عــن ثقته فــي دور المملكــة العربية الســعودية في تعزيز 
التعــاون وتحقيق أهداف المجموعــة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا 
االقتصادية بهدف تحقيق اســتقرار االقتصــاد العالمي وازدهاره، وإبراز 

الــدور الــذي تقوم بــه منظومة مجلــس التعاون في هذا الشــأن.
علــى  - 10 المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  األعلــى  المجلــس  هنــأ 

اســتضافتها معــرض »إكســبو 2020م«، مؤكديــن دعمهــم الكامــل 
لكافــة دول وشــعوب  نجاًحــا  باعتبــاره  العالمــي  الحــدث  إلنجــاح هــذا 
المجلــس، عبــر تنظيم مثل هــذه الفعاليات الكبرى التي من شــأنها أن 
ُتعــّزز حــوار الثقافــات، وتتيح التواصــل بينها، وترّســخ مكانــة المنطقة 

لألعمال. دولــي  كمركــز 
الســعودية  - 11 العربيــة  المملكــة  بتوقيــع  األعلــى  المجلــس  أشــاد 

ومملكــة البحريــن على إنشــاء مجلــس التنســيق الســعودي البحريني، 
ــا من حرص البلديــن على توطيد العالقــات األخوية والرغبة في  انطالقـً
تكثيــف التعاون الثنائــي واعتماد اإلســتراتيجية المشــتركة للتكامل في 
شــتى المجــاالت، وأكد المجلس أن إنشــاء هذا المجلــس ُيعدُّ رافُدا من 
روافــد العمل المشــترك بيــن الدول األعضــاء، ويعزز المســيرة المباركة 

بمــا يحقق تطلعــات وطموحــات دول المجلس وشــعوبها.
أشــاد المجلــس األعلى بجهود دولة اإلمــارات العربية المتحدة في  - 12

مجــال استكشــاف الفضــاء الخارجــي، وإطالقها »مســبار األمل« الذي 
ســيبدأ مهمتــه عام 2020م، ليصــل إلى كوكب المريــخ عام 2021م، 
لتطويــر  المميــزة، ومــا ســتحققه  الخطــوة  لهــذه  تقديــره  عــن  معرًبــا 
المعرفــة والبحــوث العلميــة والتطبيقــات الفضائيــة التي تعــود بالنفع 

علــى البشــرية واالرتقــاء بمكانة المنطقــة في ســباق الفضاء.
أشــاد المجلــس األعلــى بنجــاح بطولــة كأس الخليــج فــي دورتها  - 13

الرابعــة والعشــرين، والتــي اســتضافتها دولة قطر خــالل الفترة من 26 
نوفمبــر حتــى 8 ديســمبر 2019م، وبالتنظيــم المتميــز والجهــود التي 

بذلتهــا في إنجــاح هــذه البطولة.
اســتعرض المجلس األعلى تطورات العمل الخليجي المشترك،  - 14

وأكد على أهمية الحفاظ على مكتســبات المجلس وإنجازات مســيرته 
التكامليــة، ووجه األجهــزة المختصة في الدول األعضــاء واألمانة العامة 
واللجــان الوزاريــة والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق األهداف الســامية 

التــي نص عليها النظام األساســي لمجلس التعاون.
أبــدى المجلــس األعلــى ارتياحــه لمــا تــمَّ إحــرازه مــن تقــدم فــي  - 15

تنفيــذ رؤيــة خادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
ملــك المملكــة العربية الســعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشــترك، 
التــي أقرها المجلــس األعلى في دورتــه الـ)36( في ديســمبر 2015م، 
والفنيــة،  الوزاريــة  واللجــان  والمجالــس  الهيئــات  المجلــس  وكّلــف 
واألمانــة العامــة وكافة أجهــزة المجلس، بمضاعفة الجهود الســتكمال 
مــا تبقى مــن خطوات، وفــق جداولها الزمنيــة، بما في ذلك اســتكمال 
مقومــات الوحدة االقتصادية في إطار مجلــس التعاون، والمنظومتين 
الدفاعيــة واألمنية المشــتركة، وبلورة سياســة خارجية موحــدة وفاعلة 
للمجلــس تحفــظ مصالحه ومكتســباته وُتجّنبــه الصراعــات اإلقليمية 

والدوليــة، وتلبي تطلعــات مواطنيــه وطموحاتهم.
اطلــع المجلــس األعلــى على مــا وصلت إليه المشــاورات بشــأن  - 16

تنفيــذ قــرار المجلــس األعلــى فــي دورتــه )36( حــول مقتــرح خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اللــه بن عبدالعزيــز آل ســعود  - رحمه 
اللــه  - باالنتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد، وتوجيــه 
المجلــس األعلى باالســتمرار فــي مواصلة الجهود لالنتقــال من مرحلة 
التعــاون إلــى مرحلة االتحاد، وتكليفــه المجلس الــوزاري ورئيس الهيئة 
المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة لذلك، ورفــع ما يتم 

التوصــل إليــه إلــى المجلــس األعلى فــي دورتــه القادمة.
اطلــع المجلس األعلى على تقريــر متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة  - 17

الشــؤون االقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق الســتكمال 
الدراســات والمشــاريع المتعلقــة بتحقيــق الوحــدة االقتصاديــة بحلول 
عــام 2025م، مؤكــًدا أهميــة اســتمرار تعميــق التعــاون والتكامل في 

المجــال االقتصادي بين دول مجلــس التعاون.
صــادق المجلــس األعلــى على قــرارات مجلس الدفاع المشــترك  - 18

فــي دورتــه السادســة عشــرة، مؤكــًدا الحــرص علــى تنفيذهــا حســب 
اإلجــراءات والتنظيمــات المتبعــة فــي ذلــك، وبــارك مــا توصــل إليــه 
مجلــس الدفــاع المشــترك فــي المجــاالت العســكرية المختلفــة، بمــا 
فــي ذلك ما يتعلــق بمواجهة التهديــدات المتنامية ضــد دول المجلس 
الدوليــة،  والمضائــق  العربــي  الخليــج  فــي  المالحــة  تهديــد  وخاصــة 
واســتكمال تفعيــل القيــادة العســكرية الموحــدة، وتطويــر المشــاريع 

المشــتركة وإدامتهــا. العســكرية 
رحــب المجلــس األعلى بافتتــاح المقر الرســمي للتحالــف الدولي  - 19

ألمــن وحمايــة المالحــة البحريــة وضمــان ســالمة الممــرات البحريــة، 
فــي مملكــة البحرين، فــي نوفمبــر 2019م، الهــادف إلى توفيــر أجواء 
آمنــة لضمــان حريــة المالحــة البحريــة، والتجــارة الدوليــة، وبــدء مهامه 
بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وعضوية دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، ومملكة البحريــن، والمملكة العربية الســعودية ودولة قطر، 
ودولــة الكويت، والمملكة المتحدة، وإســتراليا، وألبانيــا، مؤكًدا أن ذلك 
ســيعزز أمــن وحمايــة المالحــة البحريــة فــي مضيــق هرمز وبحــر ُعمان 

المندب. وبــاب 
عبــر المجلس األعلى عن تقديره البالــغ للجهود الكبيرة والمخلصة  - 20

والمميــزة، التــي بذلهــا معالــي الدكتــور عبد اللطيــف بن راشــد الزياني، 
األميــن العــام لمجلــس التعــاون، الذي ســوف تنتهــي فتــرة عمله في 
نهايــة شــهر مــارس 2020م، وإســهاماته الفعالــة فــي مســيرة العمل 

المشــترك، أثناء فتــرة عمله.
أبــدى المجلس األعلــى ترحيبه بأن تكون دورتــه الحادية واألربعون  - 21

لـــمملكة البحرين، بمشيئة الله تعالى.
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الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون

تولــى الحجــرف عــدة مناصــب فــي شــركات القطــاع العام والخــاص فــي الكويت، إذ عمــل نائًبــا لرئيــس جامعة الخليــج الخاصة 
للعلــوم والتكنولوجيــا فــي الكويــت ورئيًســا لقســم المحاســبة فيهــا، ثــم أصبــح المنســق العــام لكليــة العلــوم اإلداريــة في 

الجامعــة نفســها عــام 2000م.

وتقلد منصب مستشار مالي في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة من عام )2003 - 2004م(.

2008م( أصبــح مستشــاًرا مالًيــا فــي المشــروعات المشــتركة بيــن برنامــج األمــم   - 2007 وخــالل الفتــرة مــن عــام )
المتحــدة اإلنمائــي ووزارة التخطيــط الكويتيــة. وتســلم رئاســة شــركة أبو ظبي األولــى للتطويــر العقاري عام 2009م، 

وإدارة بنــك الكويــت والبحريــن فــي البحريــن، وشــركة البحريــن األولــى للتطويــر العقــاري.

ُعيــن فــي عــام 2010م، بالمجلــس األعلــى للبتــرول، كما عمل فــي الهيئة العامــة لالســتثمار، ونال العضوية في مجلســي 
إدارتهما.

أصبــح وزيــًرا للتربيــة والتعليــم العالــي بالحكومــة الكويتيــة فــي عــام 2012م، وفــي 2014م شــغل منصــب رئيــس مجلــس 
مفوضــي هيئــة أســواق المــال ومديرهــا التنفيذي، ثم في عــام 2016م أعيد اختياره وزيــًرا للتربية والتعليــم العالي، وبعدها 

بعــام واحــد أصبح وزيــًرا للمالية.

قــدم الحجــرف اســتقالته مــن منصــب وزيــر المالية فــي نوفمبر الماضــي، وأعلنــت حكومة الكويت الحًقا عن ترشــيحه لشــغل 
منصــب األمين العــام لمجلس التعــاون الخليجي.

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض

قــرر المجلــس األعلــى لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية فــي دورتــه األربعين التي 
ُعقــدت فــي العاصمــة الســعودية الريــاض فــي العاشــر مــن ديســمبر 2019م، تعيين 
معالــي الدكتــور نايــف بــن فــالح بــن مبــارك الحجــرف، مــن دولــة الكويــت، أميًنــا عاًمــا 
لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، اعتباًرا مــن أول أبريــل 2020م، متمنًيا لمعاليه 

التوفيــق والســداد فــي مهامــه الجديدة.
وعبــر المجلــس األعلــى عن تقديــره البالــغ للجهود الكبيــرة والمخلصــة والمميــزة، التي 
بذلهــا معالــي الدكتــور عبد اللطيــف بن راشــد الزياني، األميــن العام لمجلــس التعاون، 
الذي ســوف تنتهي فترة عمله في نهاية شــهر مارس 2020م، وإســهاماته الفعالة في 

مســيرة العمل المشــترك، أثناء فتــرة عمله.
ويتســلم الحجرف مهامه في أبريل عام 2020م، حيث تنتهي فترة األمين العام الحالي 
ا، ســيكون الكويتي الثاني الذي  عبد اللطيف الزياني، وباســتالم الحجرف لمهامه رســميًّ
يتقلــد نفــس المنصب بعــد معالي عبد الله بشــارة، الذي تقلد المنصب خــالل الفترة من 

)1981 - 1993م(، وفيما يلي ســرد للســيرة المهنية لمعالي األمين »الحجرف«.

نايــف الحجــرف مــن مواليــد 1971م، بدولة الكويت، وهو ابن أســرة سياســية، إذ كان والده عضًوا في مجلــس األمة الكويتي عن 
محافظــة الجهــراء، وتلقــى تعليمــه األساســي فــي الكويت، وحصل علــى البكالوريــوس في المحاســبة من جامعــة الكويت عام 
1994م، ثم حصل على ماجســتير علوم المحاســبة عام 1997م من جامعة إلينوى األميركية، والدكتوراه في المحاســبة والتمويل 

مــن جامعة »هول« البريطانية فــي عام 2002م.

دراسته وأسرته

سيرته المهنية
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اســتقبل معالي األميــن العام لمجلــس التعاون، الدكتــور عبد اللطيف 
الزيانــي، فــي مكتبــه بمقــر األمانــة العامــة في مدينــة الريــاض، في 23 
ديســمبر 2019م، معالــي الدكتور نايــف فالح الحجــرف، األمين العام 

التعاون. لمجلــس  المعين 
ورحــب الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي، بمعالــي الدكتــور نايــف فــالح 
إيــاه بمباركــة أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول  ــا  ـً الحجــرف مهنئ
مجلــس التعــاون، يحفظهــم اللــه، بتعيينــه فــي منصب األميــن العام 
المهــام  أداء  فــي  والنجــاح  التوفيــق  لــه  متمنًيــا  التعــاون،  لمجلــس 
والمســؤوليات الموكلــة إليــه لقيــادة دفــة العمــل فــي األمانــة العامــة، 
لتحقيــق  المشــترك  الخليجــي  العمــل  مســيرة  تعزيــز  علــى  والعمــل 
أهدافهــا الســامية نحو مزيد من التعــاون والتكامل بين الــدول األعضاء.
وأشــاد األميــن العــام بالجهــود المخلصة التــي يبذلها منســوبو األمانة 
العامــة لتعزيــز مســيرة مجلس التعــاون، منوًهــا بما لمســه منهم من 
كفــاءة وقــدرات وتعــاون بناء أســهم فــي تطويــر األداء وتحقيــق العديد 
من اإلنجــازات التكاملية وصواًل إلى األهداف الســامية لهذه المنظومة 

المباركة.
مــن جانبــه أعــرب الدكتور نايــف الحجرف، عن شــكره وتقديــره للدكتور 
عبــد اللطيــف الزيانــي، علــى حفــاوة االســتقبال والترحــاب، معرًبــا عن 
فخــره واعتــزازه بمباركة أصحاب الجاللة والســمو قــادة دول المجلس، 

رعاهــم اللــه،  لتعيينــه فــي هــذا المنصــب الرفيع أميًنــا عاًمــا لمجلس 
التعــاون، مؤكــًدا أن هــذه المنظومــة اإلقليمية المهمة تجســد الروابط 

الوثيقــة التــي تجمع بيــن دول المجلــس ومواطنيهــا الكرام.
وأوضــح الدكتــور نايف الحجــرف، بأنه ســوف يعمل بالتعــاون مع كافة 
قيــادات ومنســوبي األمانــة العامــة علــى مواصلــة الجهــود المخلصــة 
والــدور البنــاء الــذي تقــوم بــه األمانــة العامــة فــي دفــع مســيرة العمل 
الخليجي المشــترك، مؤكــًدا أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شــأنه أن 
يلبــي طموحــات قــادة دول المجلــس، رعاهم اللــه، وتحقيــق رؤيتهم 

المســتقبلية لمســيرة التعــاون الخليجي.
وقــد نظمــت األمانــة العامــة بهــذه المناســبة لقــاًء بيــن األميــن العــام 
التنفيذيــة مــن أمنــاء مســاعدين ورؤســاء قطاعــات  المعيــن والقيــادة 
ومديــري العموم، تــمَّ خالله تبــادل األحاديث حول المهــام والواجبات 

التــي تتولــى القيــام بهــا خدمــة للعمــل الخليجي المشــترك.
ا تناول مســيرة التعاون  ــا تعريفيًّ كمــا نظمــت األمانة العامة عرًضــا مرئيًّ
الخليجــي المشــترك واألهــداف اإلســتراتيجية الرئيســة التــي تســعى 
األمانــة العامة إلــى تحقيقها، والتحديــات المحلية واإلقليميــة والدولية 
المشــترك،  العمــل  وآليــات  الخليجــي،  العمــل  مســيرة  تواجــه  التــي 
والمهام الموكلــة إلى المجالس واللجان الوزاريــة المختصة، والهيئات 

والمكاتــب والمراكــز التــي تعمــل تحت مظلــة مجلــس التعاون.

األمين العام لمجلس التعاون يستقبل 
األمين العام المعين

|| الرياض - األمانة العامة
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وقــع وزيــر الخارجية فــي المملكة العربية الســعودية، األميــر فيصل بن 
فرحــان بــن عبداللــه، ومعالي األميــن العام لمجلــس التعــاون، الدكتور 
عبداللطيف الزياني، في 22 ديســمبر 2019م، في مقر وزارة الخارجية 
بمدينــة الريــاض، اتفاقيــة مقــر القيــادة العســكرية الموحــدة لمجلــس 
التعــاون، بحضور معالي قائد القيادة العســكرية الموحــدة، الفريق ركن 
عيد بن عواض الشــلوي، واألمين العام المســاعد للشــؤون العســكرية 
فــي األمانــة العامة لمجلــس التعاون، اللــواء أحمد علي حميــد آل علي.
وجــاءت هــذه االتفاقيــة انطالًقــا مــن قــرار المجلــس األعلــى لمجلس 
التعــاون في دورتــه )الرابعة والثالثيــن( في دولة الكويــت عام 2013م، 
المجلــس،  لــدول  الموحــدة  العســكرية  القيــادة  إنشــاء  المتضمــن 
ــا على قرارات أصحاب الســمو والمعالي وزراء الدفاع في دول  وتصديقـً
المجلــس فــي الدورة الثانية عشــرة المنعقــدة في مملكــة البحرين عام 
2013م، المتضمنــة إنشــاء مقــر القيــادة العســكرية الموحــدة، وذلــك 
رغبــة فــي الوصول إلــى التعاون والتنســيق فــي مجالي األمــن والدفاع، 
والمحافظــة على االســتقرار في دول مجلس التعــاون، وتحقيق الدفاع 

ــا مــن مبدأ األمــن الجماعي. ـً الذاتــي انطالقـ
وبهــذه المناســبة، نــوه ســمو وزيــر الخارجيــة بخطــوة التوقيــع علــى 
اتفاقيــة مقــر القيادة العســكرية الموحد لمجلــس التعــاون، والتي تعبر 
عــن دعــم المملكة للعمــل الخليجي المشــترك وتســهيل مهمة أعمال 
القيــادة العســكرية الموحــدة التــي حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود على اســتكمال متطلباتها في 
إطــار رؤيتــه – أيده اللــه - المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشــترك من 

مرحلــة التعــاون إلى مرحلــة التكامل.
مــن جانبه أعــرب الدكتور عبد اللطيــف الزياني، عن شــكر األمانة العامة 
وامتنانهــا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه - مــن اهتمــام ورعايــة لألمانة 
العامــة، والمؤسســات والمكاتــب التابعــة لألمانــة وتتخــذ مــن الرياض 

مقــًرا لها.
وقــال معالي األميــن العام: إن التســهيالت والدعم الذي تلقــاه األمانة 
العامة ومنســوبيها مــن الكفاءات الخليجية من حكومــة خادم الحرمين 
الشــريفين ووزارة الخارجيــة وأمانــة مدينة الرياض كان لهمــا األثر الكبير 
فــي تيســير أعمــال األمانــة العامــة ومهامهــا، ممــا مكنهــا مــن إنجــاز 
واجباتها ومســؤولياتها لتعزيــز العمل الخليجي المشــترك، والنجاحات 

التــي حققتها فــي مختلــف المجاالت.
وأشــاد معاليــه بانطــالق أعمال القيــادة العســكرية الموحدة مــن مدينة 
الريــاض، ومــا تحظــى بــه مــن رعايــة واهتمــام مــن أصحــاب الجاللــة 
والســمو قــادة دول المجلــس، ومجلــس الدفــاع المشــترك، باعتبارها 
منظومــة عســكرية مهمــة فــي تعزيــز التعــاون والتكامــل الدفاعــي بين 
الــدول األعضــاء، متمنًيــا لقيادتهــا ومنســوبيها دوام التقــدم والتوفيق 

والنجــاح فــي تحقيــق أهدافهــا النبيلة.

وزير الخارجية السعودي واألمين العام يوقعان 
اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة للمجلس
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|| األمانة العامة - مسقط

 أشــاد األميــن العــام لمجلس التعــاون، الدكتــور عبد اللطيــف الزياني، 
بحصــول األمانــة العامــة المســاعدة للشــؤون التشــريعية والقانونيــة، 
ومكتــب الهيئــة االستشــارية للمجلــس األعلــى، ومكتب بعثــة مجلس 

التعــاون فــي جنيف، علــى شــهادة اآليــزو إلدارة الجودة. 
جــاء ذلك خــالل حفل أقيم بهذه المناســبة في مقر الهيئة االستشــارية 
فــي 9 أكتوبــر 2019م، بمدينــة مســقط فــي ســلطنة ُعمــان، بحضور 
األمين العام المســاعد للشــؤون التشــريعية والقانونية، حمد بن راشــد 
المــّري، والمديــر العام لمكتــب الهيئة االستشــارية للمجلــس األعلى، 
أحمــد الحســني، وممثل مكتــب بعثة مجلــس التعاون فــي جنيف،عبد 
اللــه العجمي، وعدد مــن كبار المســؤولين في األمانة العامــة، وممثلي 

إدارة الجــودة، ومنســوبي مكتب الهيئة االستشــارية.
 وأعــرب األميــن العام عــن تطلعه إلــى حصول كافــة قطاعــات األمانة 
ــا شــكره وتقديــره لألمين  علــى هذه الشــهادة الدولية المرموقة، مقدمـً
العام المســاعد وكافة منســوبي األمانــة العامة المســاعدة الذين قبلوا 
التحدي وتمكنــوا مــن الحصــول علــى هــذه الشــهادة المرموقــة فــي 

الجودة. مجــال 
مــن جانبه عبر األمين العام المســاعد للشــؤون التشــريعية والقانونية، 
بــن راشــد المــّري، عــن شــكره وتقديــره للتوجيهــات الســديدة  حمــد 
لألميــن العام والدعم والمســاندة التي أبداها لألمانة العامة المســاعدة 
للشــؤون التشــريعية والقانونيــة، مشــيًدا بالحماســة واإلصــرار الــذي 
أبــداه الموظفــون، ومثنًيــا علــى الجهــود التــي قــام بهــا مكتــب الهيئــة 

أجــل  مــن  جنيــف  فــي  التعــاون  مجلــس  بعثــة  ومكتــب  االستشــارية 
اســتيفاء متطلبــات الحصول على الشــهادة وإنجاز المهمــة على أكمل 

. جه و
ومــن الجديــر بالذكــر أن االلتــزام بمعاييــر اآليــزو إلدارة الجــودة يضمــن 
التطويــر والتحســين المســتمر لــإدارات التــي حصلــت عليهــا ورفــع 
مســتوى أدائهــا، باإلضافــة إلــى توثيــق جميــع السياســات واإلجراءات 
اإلداريــة لهــا، كمــا تــمَّ تحديد أصحــاب العالقــة معهــا ووضــع المعايير 
األداء  لقيــاس  مؤشــرات  ووضــع  متطلباتهــم،  لتلبيــة  المناســبة 
ومتابعتهــا، والعمــل علــى مســتندات الجــودة ومــن أهمهــا سياســة 
علــى  موظًفــا   )22( حصــول  إلــى  الجودة، باإلضافــة  ودليــل  الجــودة 
شــهادة التدقيــق الداخلــي لآليــزو، وتدريــب )9( مــن منســوبيها علــى 

شــهادة التدقيــق الخارجــي لآليــزو. 

شهادة اآليزو في الجودة لعدد من 
قطاعات األمانة العامة لمجلس التعاون
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دشــن األميــن العــام لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة، الدكتور 
عبــد اللطيــف الزيانــي، المنصــة المكانية ألهــداف التنمية المســتدامة 
لــدول مجلس التعــاون، وذلك في احتفال أقيم فــي 9 أكتوبر 2019م، 
بمقــر المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون بمدينــة مســقط في 
ســلطنة ُعمــان، بحضــور األمين العام المســاعد للشــؤون التشــريعية 
باألمانــة  االقتصاديــة  الشــؤون  ورئيــس  المــري،  حمــد  والقانونيــة، 
العامــة، عبــد الملــك آل الشــيخ، والمدير العــام لمكتب هيئة الشــؤون 
االقتصاديــة والتنمويــة، خالــد آل الشــيخ، ومديــر مكتــب هيئــة جــودة 
التعليم، خميس البلوشــي، وعدد من المســؤولين فــي األمانة العامة، 

المركز. ومنســوبي 
وأشــاد األميــن العــام فــي كلمتــه بهــذه المناســبة بالمســيرة المباركة 
لمركــز اإلحصــاء لــدول مجلــس التعــاون، بفضــل مــا يلقــاه مــن دعــم 
ومســاندة مــن أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعاون، 
مثنًيــا علــى الجهــود المتميــزة والعطــاء الكبير لمنســوبي المركــز الذين 
تمكنــوا مــن إنجاز المنصــة المكانية ألهــداف التنمية المســتدامة لدول 
مجلــس التعــاون، مؤكــًدا ثقتــه فــي أن دول مجلس التعاون ســتتمكن 
مــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة قبــل حلــول عــام 2030م، 
مثلمــا تمكنت في عــام 2010م، من تحقيق األهــداف األلفية للتنمية 
لعام 2015م، معرًبا عن شــكره وتقديره لمدير عام المركز ومنســوبيه 
واللجنــة الوزاريــة المعنية بالعمل اإلحصائي علــى الجهود التي يقومون 

بهــا لتفعيــل ودعم عمــل المركز.
مــن جهتــه أكــد مديــر عام مركــز اإلحصــاء، صابــر الحربــي، أن تدشــين 

مشــروع المنصة المكانية لمؤشــرات التنمية المستدامة لدول مجلس 
التعــاون يأتــي ضمــن خطــوات المركز فــي التنويع بأســاليب ووســائل 
نشــر وإتاحــة البيانــات، وذلك بهدف رصــد التقدم المحــرز نحو تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة في دول مجلس التعــاون، ليعكس الجهود 
التنمويــة الكبيــرة التــي تقوم بهــا دول المجلــس في شــتى المجاالت، 
ــا: أن المركــز قــام بتحديــث طــرق عــرض البيانــات مــن خــالل  مضيفـً
التمثيــل البصــري عبــر النظــم الجغرافيــة المكانيــة واإلنفوجرافيــك، 
باإلضافــة إلــى المــواد الفيلميــة، حتــى تكــون قريبة من مختلــف فئات 
المســتخدمين، مشــيًرا إلى أن المنصــة توفر إحصاءات رســمية تضم 
)100( مؤشــر خاص بأهداف التنمية المســتدامة يتم تحديثها بشــكل 

دوري بالتعــاون مــع الــدول األعضاء.

األمين العام يدشن المنصة المكانية 
ألهداف التنمية المستدامة لدول المجلس

مجلــس  دول  فــي  الثقافــة  وزراء  والســعادة  المعالــي  أصحــاب  كــّرم 
التعــاون عــدًدا مــن المثقفيــن والمبدعيــن مــن دول المجلــس، وذلــك 
خــالل حفل أقيم في 10 أكتوبر 2019م، بمدينة مســقط، وبمشــاركة 
معالــي األمين العــام لمجلس التعــاون، الدكتــور عبداللطيــف الزياني، 
بالتزامــن مــع عقد اجتماع لجنــة وزراء الثقافة فــي دول مجلس التعاون.
وبهــذه المناســبة أعــرب األميــن العــام عن بالــغ التقديــر واالمتنــان إلى 
صاحــب الســمو هيثــم بن طارق آل ســعيد، وزيــر التــراث والثقافة في 
ســلطنة ُعمــان، علــى النجــاح الــذي تحقــق فــي اجتمــاع وزراء الثقافة، 
واالجتمــاع المشــترك بيــن وزراء الثقافة والســياحة فــي دول المجلس، 
مشــيًدا بتنظيــم حفل تكريم المبدعيــن في ميادين الثقافــة والفكر من 
أبنــاء دول مجلــس التعاون، الذيــن كان لهم دور فعال ومتميــز في إثراء 

الســاحة الثقافيــة الخليجيــة بإنتاجاتهم الفكريــة واإلبداعية.
وقــال الدكتــور الزيانــي: إن هــذا التكريــم دليــل علــى ما يوليــه أصحاب 
الثقافيــة  بالحركــة  واهتمــام  عنايــة  مــن  الــوزراء  والمعالــي  الســمو 

ــز  ـّ الخليجيــة، وحرصهــم البالغ على توفيــر البيئة المحفزة لإبداع والتمي
الثقافــي فــي دول المجلــس ذات اإلرث الحضاري التاريخــي، مؤكًدا أن 
ــا يســتند إلــى العرفان والتقديــر، ويهدف إلى  ــا مباركـً التكريم يعزز نهجـً

الدعم والتشــجيع وترســيخ قيــم الوفــاء والثناء. 

األمين العام يشارك في حفل تكريم عدد من 
المثقفين والمبدعين
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األمانة العامة لمجلس التعاون تحتفل 
بيوم اإلحصاء الخليجي

المركــز  مــع  بالتعــاون  التعــاون،  لمجلــس  العامــة  األمانــة  نظمــت 
اإلحصائــي لــدول المجلــس، فــي 24 ديســمبر  2019م، احتفــااًل بيوم 
اإلحصــاء الخليجــي فــي مقــر األمانة العامــة بمدينــة الريــاض، بحضور 
األميــن العام لمجلس التعــاون، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وســفراء 
دول مجلــس التعــاون، واألمنــاء العاميــن المســاعدين، ورؤســاء أجهزة 
اإلحصاء في دول المجلس، ورؤســاء القطاعــات واإلدارات العامة وعدد 

مــن منســوبي األمانــة العامة.
وعبــر األميــن العــام فــي كلمــة لــه عــن بالــغ االعتــزاز بمــا يلقــاه قطــاع 
اإلحصــاء بــدول المجلــس مــن عنايــة واهتمــام كبيريــن مــن أصحــاب 
ــا منهــم بأهميــة تعزيــز  ـً الجاللــة والســمو قــادة دول المجلــس، إيمان
اإلحصائيــة،  المعلومــات  مجــال  فــي  الخليجــي  والتكامــل  التعــاون 
ــا مــن أهمية الــدور الفاعل والبنــاء الذي يقوم بــه قطاع اإلحصاء  انطالقـً
في رســم السياســات وصنع القــرار، مشــيًدا بدعم المجلــس الوزاري 
للعمــل الخليجــي المشــترك فــي المجــال اإلحصائــي، وقــدم شــكره 
لإحصائييــن الخليجييــن على جهودهم الفعالة فــي تعزيز دور اإلحصاء 
ــا لهم احتفالهــم بيوم اإلحصاء  ـً في المســيرة التنموية الشــاملة، مهنئ
الخليجــي، وقــال الزيانــي: »إن دول مجلــس التعــاون، من خــالل الرؤى 
االقتصاديــة البنــاءة لتعزيــز مســيرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ــا وعنايــة كبيرة،  حرصــت علــى أن تولــي قطــاع اإلحصــاء اهتماًما خاصًـّ
نظــًرا ألهمية المعلومات والمؤشــرات والبيانات اإلحصائية في رســم 
الخطــط اإلســتراتيجية للتنميــة الخليجيــة المســتدامة، وتعزيــز النمــو 
االقتصــادي وتنويــع مصــادره، وتعزيز القدرة التنافســية«، مشــيًرا إلى 
أن هــذا االهتمــام يتجســد مــن خــالل إنشــاء مركــز خليجــي لإحصــاء 
يعمــل علــى تعزيز التعــاون والتكامل الخليجي في هــذا المجال المهم، 
ــا المركــز بالنمــوذج البارز للعمــل الخليجي المشــترك، من خالل  واصفـً
عملــه الــدؤوب لتعزيز التعاون الفاعــل بين األجهــزة المختصة باإلحصاء 
وتأســيس  المشــترك،  الخليجــي  العمــل  ورفــد  المجلــس،  دول  فــي 
قاعــدة مهمــة للعمــل اإلحصائــي، منوًهــا بجهــود المركــز فــي دعــم 
عمــل اللجــان الوزاريــة المتخصصــة فــي عمليــة صنــع القــرار ورســم 
أرض  علــى  األعلــى  المجلــس  قــرارات  تنفيــذ  ومتابعــة  السياســات، 
الخليجيــة  الســوق  بمســارات  المتعلقــة  القــرارات  وبخاصــة  الواقــع، 
المشــتركة، لمــا لذلــك مــن مــردود إيجابي علــى تطويــر آليــات التنفيذ 
وتحقيــق المواطنــة االقتصادية الخليجية لخيــر مواطني دول المجلس 
ــا من أن اإلنســان هو هدف التنميــة وهو عمادها،  وصالحهــم، انطالقـً
إضافــة إلى التنســيق ومتابعة تطبيق مجلس التعــاون ألهداف التنمية 
المســتدامة، وكذلــك توفيــر المنصــات اإلحصائيــة الالزمــة لتحســين 

وتطويــر عــدة مجــاالت فــي العمــل الخليجي المشــترك .
وتخلــل الحفــل عــرض فيلم توثيقــي تناول مســيرة العمــل اإلحصائي 
الخليجــي، والجهــود التــي تقــوم بهــا األجهــزة المختصــة فــي الــدول 
األعضــاء فــي هذا المجــال، وشــاهد الحضــور فيلًما بعنوان: »مســيرة 
وشــموخ« تنــاول اإلنجازات التي تحققت في مســيرة العمــل الخليجي 
المشــترك باألرقــام واإلحصائيــات، وكرم األمين العــام والمدير العام 
للمركــز اإلحصائي لدول مجلس التعاون عدًدا مــن الكفاءات اإلحصائية 
الخليجيــة؛ تقديــًرا لجهودهم في هذا المجال الحيوي الداعم لمســيرة 

التنمية المســتدامة فــي دول المجلس.

القرارات  اتخاذ  دعم  أجل  من  »اإلحصاءات  نــدوة: 
ومستقبل العمل اإلحصائي«

ســبق االحتفــال بيــوم اإلحصــاء الخليجي نــدوة عقدتهــا األمانــة العامة 
لمجلــس التعاون، ممثلة في المركز اإلحصائــي لدول المجلس، وذلك 
تحــت عنــوان: »اإلحصــاءات من أجــل دعم اتخــاذ القرارات ومســتقبل 

العمــل اإلحصائي«. 
لالحتياجــات  المســتقبلية  التطــورات  اســتباق  إلــى  النــدوة  وهدفــت 
اإلحصائيــة والمعرفيــة المتعلقــة بصنــع القرارات ورســم السياســات 
والتخطيــط، ورصــد التقــدم، وتقييم اآلثــار واألداء في ظــل التطورات 
والمراكــز  الهيئــات  مديــري  مــن  عــدد  فيهــا  شــارك  حيــث  العالميــة، 
الشــؤون  عــن  والمســؤولين  التعــاون،  مجلــس  بــدول  اإلحصائيــة 

العامــة. األمانــة  فــي  والتخطيــط  االقتصاديــة 
وتخللــت النــدوة حلقة نقاشــية حــول عدد مــن المحــاور والموضوعات 
المتعلقة بالشــأن اإلحصائــي الخليجي من أهمها: دعم التنافســية من 
خــالل إحصــاءات فعالة وحوار هــادف بين المنتج والمســتخدم، والدور 
اإلســتراتيجي الــذي تقــوم بــه اإلحصــاءات الرســمية في دعــم تحقيق 
الــرؤى الوطنيــة، باإلضافــة إلــى اآلفاق المســتقبلية للعمــل اإلحصائي 
وماهيــة  العالميــة،  التطــورات  ظــل  فــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
اإلحصــاء الخليجــي في تلبيــة حاجة المســتخدم، كما ســلطت الضوء 
علــى الجهــود القائمــة والمســتقبلية للعمــل اإلحصائي بــدول مجلس 
التعــاون مــن خــالل تعزيــز المكتســبات المتحققــة فــي هــذا الشــأن، 
وتعزيــز الشــراكة القائمــة والتنســيق المســتمر بيــن أجهــزة اإلحصــاء 

الوطنيــة فــي دول المجلــس واألمانــة العامــة لمجلــس التعاون.
وأوضــح مديــر عــام المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون، صابر 
ــا مــن القادة  ـً الحربــي، أن تخصيــص يــوم لإحصــاء الخليجــي جاء إيمان
ومتخذي القرار وراســمي السياســات في دول مجلس التعاون بالعمل 
اإلحصائــي، وحرصهــم علــى تعزيز حضــور وأهميــة الرقــم اإلحصائي 
على المســتوى الرســمي والمؤسســاتي، وتأتــي هذه المناســبة لتعزز 
الســنوات  إن  ــا:  مضيفـً اإلحصائيــة،  والمعرفــة  والفاعليــة  الــدور  مــن 
الســابقة شــهدت ومنذ إنشــاء المركز اإلحصائي لــدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة تطــوًرا متســارًعا على صعيــد العمــل اإلحصائي 
أصحــاب  وقــرارات  لتوجيهــات  تنفيــًذا  وذلــك  المشــترك،  الخليجــي 

الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعاون.
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اللطيــف  عبــد  الدكتــور  التعــاون،  لمجلــس  العــام  األميــن  أكــد 
الزيانــي، علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الدبلوماســية فــي 
معالجــة النزاعــات واألزمــات والخالفات فــي الــدول، والبحث عن 

حلــول سياســية لهــا للحيلولــة دون تطورهــا إلــى صراعــات. 
جــاء ذلــك خــالل جلســة المائــدة المســتديرة لبرنامج حــوار القادة 
2019م،  22 نوفمبــر  انعقــدت فــي  التــي   ،)MDYLP( الشــباب
مملكــة  فــي  عقــد  الــذي  المنامــة  حــوار  مؤتمــر  أعمــال  ضمــن 
البحريــن خــالل الفتــرة مــن  22 - 24 نوفمبــر 2019م، وشــاركه 
فيهــا وزيــر الدولــة البريطانــي الســابق الســير ألــن دانكــن، ومديــر 
األمريكيــة،  الخارجيــة  بــوزارة  السياســات  تخطيــط  مكتــب 
الدكتــور بيتــر بيركويتــز، ومجموعــة مــن القيــادات الشــبابية مــن 
مختلــف دول المنطقــة لمناقشــة الــدور الحيــوي الــذي تقــوم به 
الدبلوماسية للتوســط وحــل األزمــات اإلقليمية التــي تشــهدها 

الشــرق األوســط. منطقــة 
وقــال األميــن العــام: »ينبغــي أن يتحلــى الدبلوماســي الوســيط 
بالثقــة فــي النفس والمعرفــة والحكمــة والصبر حتى يــؤدي دوره 
علــى أكمــل وجــه، وأن يعمــل علــى كســب ثقــة جميــع األطــراف 

واحترامهــم«.
وأوضــح الزيانــي أن الوســاطة الخليجية لحــل األزمــة اليمنية عام 
ــا للجهــود الدبلوماســية الناجحــة،  2011م، تمثــل نموذًجــا مثاليًّ
ــا: إن دول مجلــس التعــاون نجحــت  مــن خــالل المبــادرة  مضيفـً

أن  بعــد  اليمــن،  فــي  الدمــاء  ســفك  توقــف  أن  فــي  الخليجيــة 
وافقــت جميــع األطراف على التوقيــع على المبــادرة واختيار الحل 
السياســي الســلمي لألزمة، مشــيًرا إلى أن مجلس التعاون طبق 
مــا ينــصُّ عليــه الفصــل الثامن مــن ميثاق األمــم المتحدة بشــأن 
دور المنظمــات اإلقليميــة فــي المشــاركة فــي البحث عــن حلول 
لقيتــه  الــذي  بالدعــم  مشــيًدا  اإلقليميــة،  لألزمــات  وتســويات 

المبــادرة الخليجيــة مــن المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن.

األمين العام لمجلس التعاون: الدبلوماسية 
تعالج النزاعات وتحول دون الصراعات

للقــوات  العامــة  األركان  لرؤســاء  العليــا  العســكرية  اللجنــة  عقــدت 
المســلحة فــي دول مجلــس التعــاون اجتماعهــا االســتثنائي الرابــع في 
3 أكتوبــر 2019م، بمقــر األمانــة العامــة فــي مدينــة الريــاض، بحضور 
العــام  األميــن  وســعادة  الموحــدة  العســكرية  القيــادة  قائــد  معالــي 
المســاعد للشؤون العســكرية، وذلك بناًء على طلب القوات المسلحة 
في المملكة العربية الســعودية، للتشــاور بشــأن التهديــدات واألوضاع 
العســكري  التنســيق  مــن  تحقيق مزيــد  بهــدف  الحاليــة،  اإلقليميــة 

الخليجــي المشــترك .
وشــهد االجتمــاع اســتعراض ومناقشــة التطــورات واألوضــاع الراهنة 
بالمنطقــة، حيــث دعا أصحــاب المعالي والســعادة في ختــام االجتماع 
إلــى زيــادة توحيــد الجهود بيــن القــوات المســلحة فــي دول المجلس، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتخذهــا  التــي  لإجــراءات  ومســاندتهم 
للدفــاع عــن أراضيها، واإلجــراءات التــي تتخذهــا أي دولة ُيعتــدى عليها 

مــن دول مجلــس التعاون .

اللجنة العسكرية العليا لرؤساء األركان العامة للقوات 
المسلحة في دول المجلس تعقد اجتماعها االستثنائي الرابع
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أجــرى مجلس التعــاون واالتحاد األوروبي حوارهما االقتصادي العاشــر 
فــي 19 نوفمبر 2019م، بالعاصمة البلجيكية بروكســل، حيث شــارك 
فيــه مــن جانــب مجلــس التعــاون عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن مــن 
المجلــس،  الماليــة واالقتصــاد والتجــارة والخارجيــة فــي دول  وزارات 
واألمانــة العامــة والمركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون، ومثــل االتحاد 
المفوضيــة  قطاعــات  مــن  والمســؤولين  الخبــراء  مــن  عــدد  األوروبــي 

األوروبيــة وجهــاز العمــل الخارجــي األوروبي.
وناقــش الحــوار االقتصادي العاشــر آخــر المســتجدات االقتصادية في 
منطقــة مجلــس التعــاون ومنطقــة االتحــاد األوروبــي، وشــمل ذلــك 
السياســات االقتصاديــة الكليــة وتطوراتهــا، وضبــط أوضــاع الماليــة 
توظيــف  لزيــادة  الهامــة  والسياســات  االقتصــادي،  والتنــوع  العامــة 
الشــباب، واالســتثمار وإســتراتيجيات التنوع االقتصــادي، ودور اليورو 

الدولي.  الصعيــد  علــى 
والمفاوضــات  السياســية  للشــؤون  المســاعد  العــام  األميــن  وأشــار 
باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، الدكتور عبــد العزيز العويشــق، إلى 
أن الحــوار االقتصــادي مــع االتحــاد األوروبي الذي بدأ منــذ عام 2003م 
ُيعــدُّ أحــد أهــم الحــوارات االقتصاديــة التــي يعقدهــا مجلــس التعاون 
مــع شــركائه الرئيســيين، وتــم مــن خــالل الحــوار مناقشــة تطــورات 
التجــارب  وتبــادل  الجانبيــن،  لــدى  واالقتصاديــة  الماليــة  السياســات 
والخبــرات، حيــث كانــت ورشــة عمل بطالــة الشــباب التــي ُعقدت في 
مقــر األمانــة العامــة فــي ينايــر 2019م، أحــد أهــم مخرجــات الحــوار 

التاســع، والــذي ُأجــري فــي دولــة الكويــت فــي أكتوبــر عــام 2018م، 
كمــا تــم خالل الحــوار التعرف على التحديــات التي تواجه المشــروعات 
التكامليــة مثــل االتحــاد الجمركــي والســوق المشــتركة، كما نوقشــت 
مباشــرة  بعــد  القادمــة  الفتــرة  خــالل  األوروبيــة  المفوضيــة  أولويــات 

المفوضيــة الجديــدة أعمالهــا فــي ديســمبر عــام 2019م. 

عقــدت األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، ممثلــة فــي لجنــة الشــؤون 
السياســية والمفاوضــات، الحــوار السياســي األول مــع دائرة الشــؤون 
السياســية وبنــاء الســالم فــي األمــم المتحــدة، وذلــك فــي 8 أكتوبــر 

2019م، بمقــر األمــم المتحــدة فــي مدينــة نيويــورك.
والمفاوضــات  السياســية  للشــؤون  المســاعد  العــام  األميــن  وأشــار 
باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، الدكتور عبــد العزيز العويشــق، إلى 
أن عقــد هــذا الحــوار يأتــي انطالًقــا مــن دور مجلــس التعاون كشــريك 
لألمــم المتحــدة في تعزيز الســالم واألمــن على المســتويين اإلقليمي 
والدولــي، وتنفيــًذا لمذكرة التفاهــم المبرمة بين الجانبين في ديســمبر 
عــام 2018م، موضًحــا أنــه تــم االتفــاق في هــذا االجتمــاع على خطة 
عقــد  تشــمل  والتــي  2024م(،   -  2019( للفتــرة  المشــترك  العمــل 
مشــاورات سياســية دوريــة، والتعــاون فــي المجــاالت ذات االهتمــام 

المشترك.
كمــا تــم خــالل االجتماع مناقشــة القضايــا اإلقليميــة، خاصــة القضية 
الفلســطينية والوضــع في ســوريا والعــراق واليمــن وليبيا والســودان، 
ومناقشــة دور إيران في المنطقة، وتهديد المالحــة الدولية في الخليج، 
والهجمــات علــى المنشــآت النفطية فــي المملكــة العربية الســعودية 

النفط. ناقــالت  وعلى 

الحوار االقتصادي العاشر بين مجلس التعاون 
واالتحاد األوروبي

انعقاد الحوار السياسي األول بين األمانة 
العامة لمجلس التعاون واألمم المتحدة



العدد 119 - ديسمبر 2019 م14

الخليجـــي   العمـــل 
المشـــترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

6
يشارك  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
زايد  بن  محمد  جائزة  توزيع  حفل  في 

ألفضل معلم خليجي.

7
واالقــتــصــادي  الــمــالــي  الــتــعــاون  لجنة 
بمجلس التعاون تعقد اجتماعها العاشر 

بعد المائة.

االجتماع المشترك الثاني لوزراء الثقافة 
10والسياحة بدول مجلس التعاون.

مجلس التعاون يشارك في االستقبال 
12السنوي لجائزة شعلة السالم.

يشارك  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
وسوق  البشرية  الــمــوارد  مؤتمر  في 

العمل.
14

التعاون  مجلس  ــدول  ب الداخلية  وزراء 
16يعقدون اجتماعهم السادس والثالثين.

يشارك  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
في الجلسة األولى لمؤتمر “التكنولوجيا 

العسكرية في الشرق األوسط”.
29

االجتماع الرابع للنواب والمساعدين من 
9المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.

العليا  للجنة  األول  التنسيقي  االجتماع 
لألجهزة  المشترك  التعبوي  للتمرين 

األمنية بدول مجلس التعاون.
9
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االجتماع )19( للجنة مشروع سكة حديد 
دول مجلس التعاون. 9

الدفاع  لــوزراء  عشر  السادس  االجتماع 
بدول مجلس التعاون. 30

البترولي  اإلعالم  للجنة   )29( االجتماع 
بدول المجلس. 30

في  يشارك  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
اإلقليمي  األمن  لقمة  االفتتاحية  الجلسة 
)15( )حوار المنامة 2019م( بمملكة البحرين.

23

مؤتمر  في  يشارك  الخليجية  الشرطة  جهاز 
 .. العنيف  والــتــطــرف  للجريمة  “الــتــصــدي 

مسؤولية مجتمعية” في أبو ظبي.
17

الــتــجــارة  وزراء  بــيــن  األول  ــمــاع  ــت االج
دول  فــي  األعــمــال  ورواد  والــصــنــاعــة 

مجلس التعاون.
14

األمانة العامة لمجلس التعاون تشارك 
اإلستراتيجي  الــتــحــالــف  اجــتــمــاع  فــي 

.)MESA( للشرق األوسط
13

األمين العام لمجلس التعاون يستقبل 
لدول  الموحدة  العسكرية  القيادة  قائد 

مجلس التعاون.
12

يحصدون  التعاون  مجلس  دول  مخترعو 
المراكز األولى في »معرض سيؤول« 

لالختراعات.
30
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استعراض جهود األمانة العامة لمجلس 
مكافحة  في  المتحدة  واألمــم  التعاون 

اإلرهاب
8

في  يــشــارك  الخليجية  الــشــرطــة  جــهــاز 
ــة  ــيـ األوروبـ لــلــرابــطــة   )49( االجــتــمــاع 

للتحويالت اآلمنة.
8

المنتدى  فــي  تــشــارك  العامة  األمــانــة 
الحادي  النمساوي  العربي  االقتصادي 

عشر.
27

تعزيز  لبحث  أمــريــكــي  خليجي  اجــتــمــاع 
التجارة واالستثمار.

شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

المؤتمر  فــي  تــشــارك  العامة  األمــانــة 
المتحدة  األمــم  لمنظمة  الــــ)18(  العام 

للتنمية الصناعية.
5

االتحاد  سفير  مع  يجتمع  العام  األمين 
ــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ األوروبـــــــي ل

السعودية.
12

اإلستراتيجية  الشراكة  تعزيز  ُسبل  بحث 
21الخليجية األمريكية.

األمانة العامة تشارك في المؤتمر )31( 
لألطراف في بروتوكول مونتريال.

21

5
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ــة عــمــل “أســس  ــعــامــة تــعــقــد ورشــ ــانـــة ال األمـ
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تناولــت الــدورة التدريبيــة أحدث تقنيــات التصويــر الطائر، بهــدف إثراء 
وتطويــر معــارف ومهــارات المتدربيــن في مجــال التصوير باســتخدام 
العمليــة  بالتطبيقــات  وتزويدهــم  و«القوبــرو«،  »الــدرون«  ائــرات  ط
الالزمــة لجهــاز »الســاليدر« و«الرونين«، كمــا صاحب الــدورة التدريبية 
مخيــم تدريبــي ركــز على ممارســة الطيران فــي الهواء الطلــق، وكانت 

جدولتهــا الزمنيــة تتضمــن خمس ســاعات تدريبيــة يومًيا.
وتعــّرف المتدربــون فــي انطالقــة اليــوم األول للدورة علــى مواصفات 
األجهــزة المســتخدمة فــي التصويــر الطائــر، وأهــم األنــواع وكيفيــة 
اســتخدامها، وأهم التطبيقات المســتخدمة لكل جهاز باعتبارها تقنية 

تصويــر متعددة األغراض، وكيف أضافت هذه التقنية للمجال ســهولة 
الحصــول علــى مقاطع وصور بجودة عاليــة كان يصعب الحصول عليها 

فــي الســابق، إال بتكلفــة باهظــة ال يملكها كثير مــن المحترفين. 
وفــي اليوم الثاني كان المتدربون والمتدربــات على موعد للتعرف على 
آليــات »مراجعــة المحتــوى« والتطبيق العملي على جهــازي »الدرون« 
لعــرض  مميــزات  تحتــوي  التــي  التقنيــات  مــن  وهــي  و«،  ر ـ ـ ب و ق ل ا و
وتعديــل الصــور المفاجئــة واللقطــات المتتابعــة، وتســهل تطبيقاتهــا 
ألدوات تحريــر الفيديو البســيطة إنشــاء ومشــاركة المقاطــع القصيــرة 

ذات جــودة ووضــوح عال.

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة 
تدريبية للتصوير باستخدام )طائرات الدرون(

|| دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليــج العربية، دورة تدريبية تحت عنوان: »التصوير باســتخدام طائرات 
الــدرون«، بالتعــاون مــع المجلــس الوطني لإلعالم فــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة، وذلك خالل الفترة مــن 13 – 17 أكتوبر 

2019م.
شــارك في الدورة )9( متدربين من الهيئات اإلعالمية الرســمية بدول مجلس التعاون، ومؤسســة اإلنتاج البرامجي المشــترك، 
وجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وتركــز محتــوى الــدورة على أســس علميــة وتماريــن تدريبيــة احترافية، وتــم تنفيــذ التطبيقات 

العمليــة فــي أكاديمية »ســند« بمدينة دبي.
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الــدورة فُخصــص للتطبيــق العملــي علــى جهــازي  ـام  أيـ ا ثالــث  ـ أمـ
»الســاليدر« و«الرونين«، كأحد أهم تقنيات التصوير والتي تســتخدم 
ـينمائي لتعطــي عمــق وأبعــاد مميــزة لمشــاهدة  ـر السـ فــي التصويـ

الفيديــو.
وفــي اليــوم الرابــع تواجــد المتدربــون فــي المخيــم التدريبــي الُمعــّد 
خصيًصــا لهــذه الــدورة للتعــرف علــى أدوات التحكــم األساســية فــي 
الطائــرات بدون طيــار، وتم أيًضا إجراء تدريب محــاكاة داخلي، وتدريب 
علــى الطيــران في الهواء الطلــق، وأظهر المتدربون تميــًزا في التطبيق 
العملــي قدموا من خاللــه تغطيات مصورة ألحــداث المخيم التدريبي.
التدريبــي تعريــف  البرنامــج  د  ـ ر اعتمـ ـ الخامــس واألخيـ ـوم  ليـ ا ـي  وفـ
المتدربيــن علــى إجــراءات الطــوارئ وإحاطــة الســالمة أثنــاء عمليــات 
التصويــر الطائــر، فــي المقــرات الداخليــة والتصويــر الخارجــي، تبعــه 

تطبيــق حــر لممارســة الطيــران فــي الهــواء الطلــق، والتنبــه ألفضــل 
الوضعيــات واتجاهــات الريــاح للوصــول ألفضــل توظيــف لألجهــزة، 
ثــم عــاش المتدربون تجربــة اختبار المناورة األساســية بــدون طيار، ثم 

االختبــار النظــري الــذي شــمل كل محتويــات الــدورة.
وفــي نهايــة اليــوم التدريبــي األخير تــم تكريــم المتدربيــن والمتدربات 
لحضورهــم ومشــاركتهم فــي الــدورة التدريبيــة مــن قبل المستشــار 
التنفيــذي فــي جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليــج، فهد بن صالــح الخليف، 
ومديــر إدارة المــوارد البشــرية بالمجلــس الوطنــي لإعــالم فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، جاســم الحــداد، حيــث تســلم المتدربيــن 
والمتدربــات شــهاداتهم، وأبــدوا امتنانهــم وشــكرهم علــى تقديــم 
مثــل هــذه الــدورات اإلبداعيــة التــي ُتســهم في رفــع مســتوى أدائهم 

ومهاراتهــم.
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نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة، بالتعاون مع الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بســلطنة ُعمان، 
دورة تدريبيــة بعنــوان: »الترويــج عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي 
)قوقل، وتويتر، وإنســتغرام، ويوتيوب(«، والتــي ُعقدت في العاصمة 

الُعمانيــة مســقط، خــالل الفترة مــن 1 – 5 ديســمبر 2019م.
ــا ومتدربة من الهيئات اإلعالمية  ـً شــارك في الدورة التدريبية )15( متدرب
فــي الــدول األعضــاء واألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون ومؤسســة 
اإلنتــاج البرامجــي المشــترك وجهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليــج، وتعرف 
المتدربــون خــالل خمســة أيــام علــى أساســيات التســويق الرقمــي 
على منصــات التواصــل االجتماعي، والتســويق عبر محــركات البحث، 
إضافــة إلى تحليــل الحمالت الترويجيــة وصناعة المحتوى التســويقي، 
وعــاش المتدربــون تجربــة الممارســة عبــر التطبيقــات العمليــة التــي 

قدمهــا المدربــان: حاتــم الكاملــي، وماجــد بــن جعفــر الغامدي.
وأقيــم حفــل ختــام الــدورة بحضــور المستشــار التنفيذي بجهــاز إذاعة 

وتلفزيــون الخليــج فهــد الخليــف، ورئيــس القطــاع الســمعي بالهيئــة 
العامة لإذاعة والتلفزيون بســلطنة ُعمان محمد بن ســعيد البلوشــي، 

إلــى جانــب عدد مــن مســؤولي الهيئة. 
وقدم المستشــار التنفيذي بالجهاز فهد الخليف، شــكره للمســؤولين 
فــي الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بســلطنة ُعمــان على الجهود التي 
بذلوهــا من أجــل إنجاح الدورة، مشــيًدا بما قدمه المدربــان من محتوى 
مميــز وبحــرص المتدربين علــى التفاعــل واالســتفادة، وأشــار الخليف 
إلــى أن هــذه الــدورة جــاءت ضمــن الخطــة التدريبيــة المعتمــدة لعــام 
2019م، منوًهــا إلــى أن لجنــة التدريــب بجهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج 
اعتمــدت خطــة العــام 2020م، وســيعمل الجهــاز علــى تنفيذها وفق 

أعلــى المعايير.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هذه الــدورة حملــت الرقم )37( ضمــن برنامج 
التدريــب اإلعالمــي الــذي يقدمــه الجهــاز للــدول األعضــاء، وبلــغ عــدد 

المســتفيدين منــه حتــى نهايــة 2019م )580( متدرًبــا ومتدربــة. 

عقدت في مسقط بمشاركة )15( متدربا ومتدربة

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة 
»الترويج عبر منصات التواصل االجتماعي«

|| مسقط - إذاعة وتلفزيون الخليج
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ُعقــد فــي المقر الدائــم لجهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج بحي الســفارات 
فــي مدينة الريــاض االجتماع الثاني لمســؤولي التدريــب اإلعالمي بدول 
مجلــس التعاون، في يومــي الثالثاء واألربعــاء 29 – 30 أكتوبر الماضي، 
بحضــور ممثلــي دول مجلس التعاون واألمانة العامــة لمجلس التعاون 

ومؤسســة اإلنتاج البرامجي المشترك.
وقــد ناقــش االجتماع خطــة التدريب اإلعالمــي لعــام ٢٠٢٠م، وأوصى 
بالموافقــة عليها، كمــا تمت التوصية بتنفيذ بعــض البرامج النوعية في 

مجــال التدريب اإلعالمي.
وتــمَّ خــالل االجتماع طرح عــدد من األفكار للدراســة والتطويــر، ومنها: 
»التدريــب اإللكترونــي، والزيــارات الميدانيــة لالســتفادة مــن التجــارب 

العالمية«.
ومــن الجديــر بالذكــر أن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج نفذ خــالل عام 

وزارة  مــع  بالتعــاون  منهــا  اثنتيــن  تدريبيــة،  ات  ر و د ع  ـ ـ ب ر أ 2م  0 1 9
»صناعــة  بعنــوان:  إحداهمــا  البحريــن،  بمملكــة  م  ـال عـ إل ا ن  و ؤ ـ شـ
المحتــوى اإلعالمــي« فــي شــهر يونيــو، واألخــرى بعنــوان: »صناعة 
تنفيذهــا  وتــمَّ  )البرومــو(«،  تلفزيونيــة  ل ا ة  ـ ـ ي ج ي و ر ت ل ا ل  ـ ـ ص ا و ف ل ا
فــي شــهر أغســطس، بينمــا كانــت الــدورة التدريبيــة الثالثــة حــول: 
»التصويــر باســتخدام طائــرات الــدرون«، والتــي ُعقــدت فــي دبــي 
بالتعــاون مــع المجلــس الوطنــي لإعــالم بدولــة اإلمــارات العربيــة 
مبر  ـ يسـ د هر  ـ شـ ع  ـ مطلـ ن  ا ـ ُعمـ ـلطنة  سـ فت  ـتضا سـ ا و  ، ة د ـ لمتحـ ا
الماضــي الــدورة التدريبيــة الرابعــة بعنــوان: »الترويــج فــي منصات 

التواصــل االجتماعــي«. 
ويجــري التنســيق بيــن الجهاز والــدول األعضاء لتنفيذ عــدة دورات خالل 

الفتــرة المقبلــة وفق ما تضمنتــه خطة التدريب لعــام 2020م.

شمل خطة وتوصيات التدريب اإلعالمي لعام 2020م

االجتماع الثاني لمسؤولي التدريب في 
دول مجلس التعاون

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج
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مسيرة الرفاه واالزدهار 
االقتصــادي الخليجي
طريق للتكامل نحو تحقيق الوحدة 

االقتصادية 2025م
ــي  ــز اإلحصائـ ــن المركـ ــادر عـ ــاص الصـ ــدد الخـ ــن العـ مـ

لـــدول مجلـــس التعـــاون بمناســـبة القمـــة الخليجيـــة )40(

تصـــدرت جميـــع دول مجلـــس التعـــاون 
إقليـــم الـــدول العربيـــة فـــي مؤشـــرات 

- جودة وكفاءة الخدمات اللوجستيةاألداء اللوجســـتي العالمـــي 2018م

- كفاءة إدارة الجمارك والمنافذ

- األداء اللوجستي العالمي

عربًيا1

مؤشرات الكفاءة المالية لمجلس التعاون 2018م

عالمًيا1
في مؤشر إلتزام الحكومة في 

تأمين المدفوعات اإللكترونية

في مؤشر الحصة من 

مجموع عمليات اإلندماج 

واالستحواذ المالي العالمي

إقليمًيا1
ضمـــن قائمـــة أفضـــل الـــدول الــــ 8 األولـــى 

علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيـــا فـــي مؤشـــر ســـامة البنـــوك

جميع دول مجلس التعاون

- في مؤشر إنتاج النفط الخام

- في مؤشر احتياط النفط الخام

عالمًيا1
في مؤشر احتياطي الغاز الطبيعي

عالمًيا2
في مؤشر إنتاج الغاز الطبيعي

عالمًيا3

مؤشرات الكفاءة التنافسية للطاقة لمجلس التعاون 2018م
ير
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ــي  ــز اإلحصائـ ــن المركـ ــادر عـ ــاص الصـ ــدد الخـ ــن العـ مـ

لـــدول مجلـــس التعـــاون بمناســـبة القمـــة الخليجيـــة )40(

السوق الخليجــية 
المشتــركـــة

 نحو تحقيق وتعزيز مكتسبات المواطنة 
االقتصادية الخليجية

زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين
 فيما بين دول مجلس التعاون

% 75
ـــس  ـــن دول المجل ـــن م ـــياح  المواطني ـــبة الس نس
ـــي  ـــن إجمال ـــرى م ـــاء ا�خ ـــدول ا�عض ـــن زاروا ال الذي
عـــدد الســـياح الوافديـــن إلـــى دول المجلـــس فـــي 

ـــام 2018م. ع

% 31
ارتفـــاع عـــدد المشـــمولين مـــن مواطنـــي دول 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــد والتأمين ـــي التقاع ـــس ف المجل

بالـــدول ا�عضـــاء ا�خـــرى 

% 176

ــداد مواطــــني دول  ــدة فـــي أعــ ــادة متصاعــ زيــ
المجلـــس الذيــــن يمارســــون ا�نشــــطة االقتصادية 
ــاء  ــدول ا�عضـ ــي الـ ــة فـ ــتثمارية والخدميـ واالسـ

ا�خـــرى

% 169
ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة 

المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس

% 74
زيـــادة واضحـــة فـــي أعـــداد المســـتفيدين مـــن 

ــة  ــرارات الخاصـ ــن القـ ــس مـ ــي دول المجلـ مواطنـ

ــار ــك العقـ بتملـ

% 262
زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين

 فيما بين دول مجلس التعاون

% 75
ـــس  ـــن دول المجل ـــن م ـــياح  المواطني ـــبة الس نس
ـــي  ـــن إجمال ـــرى م ـــاء ا�خ ـــدول ا�عض ـــن زاروا ال الذي
عـــدد الســـياح الوافديـــن إلـــى دول المجلـــس فـــي 

ـــام 2018م. ع

% 31
ارتفـــاع عـــدد المشـــمولين مـــن مواطنـــي دول 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــد والتأمين ـــي التقاع ـــس ف المجل

بالـــدول ا�عضـــاء ا�خـــرى 

% 176

ــداد مواطــــني دول  ــدة فـــي أعــ ــادة متصاعــ زيــ
المجلـــس الذيــــن يمارســــون ا�نشــــطة االقتصادية 
ــاء  ــدول ا�عضـ ــي الـ ــة فـ ــتثمارية والخدميـ واالسـ

ا�خـــرى

% 169
ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة 

المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس

% 74
زيـــادة واضحـــة فـــي أعـــداد المســـتفيدين مـــن 

ــة  ــرارات الخاصـ ــن القـ ــس مـ ــي دول المجلـ مواطنـ

ــار ــك العقـ بتملـ

% 262

زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين
 فيما بين دول مجلس التعاون

% 75
ـــس  ـــن دول المجل ـــن م ـــياح  المواطني ـــبة الس نس
ـــي  ـــن إجمال ـــرى م ـــاء ا�خ ـــدول ا�عض ـــن زاروا ال الذي
عـــدد الســـياح الوافديـــن إلـــى دول المجلـــس فـــي 

ـــام 2018م. ع

% 31
ارتفـــاع عـــدد المشـــمولين مـــن مواطنـــي دول 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــد والتأمين ـــي التقاع ـــس ف المجل

بالـــدول ا�عضـــاء ا�خـــرى 

% 176

ــداد مواطــــني دول  ــدة فـــي أعــ ــادة متصاعــ زيــ
المجلـــس الذيــــن يمارســــون ا�نشــــطة االقتصادية 
ــاء  ــدول ا�عضـ ــي الـ ــة فـ ــتثمارية والخدميـ واالسـ

ا�خـــرى

% 169
ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة 

المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس

% 74
زيـــادة واضحـــة فـــي أعـــداد المســـتفيدين مـــن 

ــة  ــرارات الخاصـ ــن القـ ــس مـ ــي دول المجلـ مواطنـ

ــار ــك العقـ بتملـ

% 262
زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين

 فيما بين دول مجلس التعاون

% 75
ـــس  ـــن دول المجل ـــن م ـــياح  المواطني ـــبة الس نس
ـــي  ـــن إجمال ـــرى م ـــاء ا�خ ـــدول ا�عض ـــن زاروا ال الذي
عـــدد الســـياح الوافديـــن إلـــى دول المجلـــس فـــي 

ـــام 2018م. ع

% 31
ارتفـــاع عـــدد المشـــمولين مـــن مواطنـــي دول 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــد والتأمين ـــي التقاع ـــس ف المجل

بالـــدول ا�عضـــاء ا�خـــرى 

% 176

ــداد مواطــــني دول  ــدة فـــي أعــ ــادة متصاعــ زيــ
المجلـــس الذيــــن يمارســــون ا�نشــــطة االقتصادية 
ــاء  ــدول ا�عضـ ــي الـ ــة فـ ــتثمارية والخدميـ واالسـ

ا�خـــرى

% 169
ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة 

المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس

% 74
زيـــادة واضحـــة فـــي أعـــداد المســـتفيدين مـــن 

ــة  ــرارات الخاصـ ــن القـ ــس مـ ــي دول المجلـ مواطنـ

ــار ــك العقـ بتملـ

% 262

زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين
 فيما بين دول مجلس التعاون

% 75
ـــس  ـــن دول المجل ـــن م ـــياح  المواطني ـــبة الس نس
ـــي  ـــن إجمال ـــرى م ـــاء ا�خ ـــدول ا�عض ـــن زاروا ال الذي
عـــدد الســـياح الوافديـــن إلـــى دول المجلـــس فـــي 

ـــام 2018م. ع

% 31
ارتفـــاع عـــدد المشـــمولين مـــن مواطنـــي دول 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــد والتأمين ـــي التقاع ـــس ف المجل

بالـــدول ا�عضـــاء ا�خـــرى 

% 176

ــداد مواطــــني دول  ــدة فـــي أعــ ــادة متصاعــ زيــ
المجلـــس الذيــــن يمارســــون ا�نشــــطة االقتصادية 
ــاء  ــدول ا�عضـ ــي الـ ــة فـ ــتثمارية والخدميـ واالسـ

ا�خـــرى

% 169
ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة 

المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس

% 74
زيـــادة واضحـــة فـــي أعـــداد المســـتفيدين مـــن 

ــة  ــرارات الخاصـ ــن القـ ــس مـ ــي دول المجلـ مواطنـ

ــار ــك العقـ بتملـ

% 262

أبرز مؤشرات مكتسبات المواطنة الخليجية االقتصادية 
خال الـ 10 السنوات األخيرة )بين عامي 2008م و 2018م(
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متابعات

خالل اجتماع وحلقات نقاشية عقدتها في دبي
الجامعة العربية تناقش دور اإلعالم في 

التصدي ألفكار التطرف واإلرهاب
|| دبي - إذاعة وتلفزيون الخليج

نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الدول العربيــة فعاليات االجتماعــات الدورية لمناقشــة دور اإلعالم في مكافحــة اإلرهاب ونبذ 
الكراهيــة، والتــي اســتضافتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إمــارة دبي خــالل الفتــرة مــن 17 – 19 نوفمبــر 2019م، 
بالتعــاون مــع »نــادي دبــي للصحافة« و»مؤسســة وطني اإلمــارات«، ضمن الفعاليــات الدورية التــي تعقدها األمانــة العامة 

للجامعــة لمناقشــة موضوعــات وقضايــا حيوية تالمس حيــاة المجتمعــات العربيــة وتؤثر فيها. 

وفي مســتهل فعاليات اليوم األول رّحبت رئيســة نــادي دبي للصحافة 
بالشــكر  المشــاركين وتوجهــت  بجميــع  المــري، خــالل كلمتهــا  منــى 
لألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة الختيــار دبــي كمقر لعقــد ثالثة 
مــن االجتماعات الدوريــة للجامعة، وقالت: »إن اختيــار الجامعة العربية 
الفعاليــات يحمــل دالالت مهمــة  اإلمــارات، الســتضافة هــذه  لدولــة 
الســيما وأنهــا ُتعقــد فــي دبــي التــي اختارهــا وزراء اإلعــالم العــرب في 

يوليــو 2019م عاصمــة لإعــالم العربــي للعــام 2020م«.
وأثنــت »المري« علــى الهدف الذي ُعقــدت من أجله هــذه االجتماعات 
والمتمثــل في بحــث دور اإلعالم في مكافحة اإلرهاب ومســؤوليته عن 

رفع مســتوى وعي المجتمــع بأخطاره.
نجاح اإلعالم في  بحثت ُسبل  أوراق عمل  ثماني 

التصدي للتطرف ودعم الخطاب الوسطي
شــهد اليــوم األول لالجتماعــات ورشــة عمــل بعنــوان: »دور اإلعــالم 
فــي الترويــج للخطاب الدينــي الوســطي ومكافحة اإلرهــاب«، قدمت 
المنظمــة  إلــى  باإلضافــة  والعــراق،  اإلمــارات، ومصــر،  خاللهــا دول: 
عمــل  أوراق  أربــع  »األلكســو«،  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
تمحــورت حول التصدي لإرهــاب ونبذ الكراهيــة والتحريض، وتفعيل 

الخطــاب الدينــي الوســطي.
تــرأس ورشــة العمــل معالــي الوزيــر المفوض الدكتــور فــوزي الغويل، 
مديــر إدارة األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء اإلعالم العــرب بجامعة الدول 
لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  الفالســي،  ضــرار  وبمشــاركة  العربيــة، 
وطنــي اإلمــارات، الــذي قدم ورقــة العمــل اإلماراتية، كما قــدم صالح 
الصالحــي، عضــو المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم فــي جمهوريــة 

مصــر العربية ورقة العمــل المصرية، أما ورقة العمــل العراقية فقدمها 
عصــام أميــن، مدير قســم المصــادر العلنيــة بــوزارة الدفــاع العراقية، 
وقــدم ورقــة المنظمــة العربيــة للتربية والثقافــة والعلوم »األلكســو« 

محمــد الطناحــي، رئيس قســم البحــوث والدارســات فــي المنظمة.
خطاب االعتدال والوسطية 

أوضــح »الغويــل« أن تنظيــم جامعــة الــدول العربيــة لهــذه الفعاليــات 
يأتــي انطالًقــا مــن إيمانها أن اإلعــالم يحمل على عاتقه مســؤولية تجاه 
الترويــج للخطــاب الدينــي الوســطي، ومكافحــة الخطــاب المتطرف، 
ليبقــى اإلعالم منبــًرا للمعرفة والتنوير وبناء جســور المحبة والتســامح 
بيــن الشــعوب، مؤكًدا حرص مجلــس وزراء اإلعالم العــرب على تعزيز 
دور اإلعــالم فــي مكافحــة اإلرهــاب، وهــو مــا يتجســد فــي قــرارات 
المجلس وخطط عمله وإســتراتيجياته المتعلقــة بدور اإلعالم في هذا 
الصــدد، وفــي مقدمتهــا »اإلســتراتيجية اإلعالميــة العربيــة المشــتركة 

لمكافحــة اإلرهــاب«، والتــي أقرهــا المجلس في عــام 2014م. 
التسامح منهاج حياة 

قــدم المديــر التنفيذي لمؤسســة »وطنــي اإلمارات« ضرار الفالســي، 
فــي  التســامح  ثقافــة  اإلمــارات  جــّذرت  عنــوان: »كيــف  تحــت  ورقــة 
مجتمعهــا بيــن المواطنيــن والمقيمين«، أشــار خاللها إلى أهمية نشــر 
وتعزيــز ثقافــة التســامح، مضيًفــا أن تجربــة دولــة اإلمــارات أثبتــت أن 

اإلعــالم المتــوازن هــو األقــدر علــى نشــر التســامح، ونبــذ الكراهية. 
الخطاب التحريضي

تناولــت الورقــة العراقية التي قدمهــا عصام أمين، بعنــوان: »الخطاب 
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التحريضــي ودوره فــي تنميــة مــوارد اإلرهــاب« الخطــاب التحريضــي 
لتنظيــم داعــش اإلرهابــي الــذي وصفــه بأنه أقــوى خطــاب تحريضي، 
موضًحــا أنــه ما زال موجــوًدا في العالــم االفتراضي، ما يضــع المنطقة 
والعالــم أمــام مجموعــة من التحديــات أبرزهــا تحدي تزييــف الحقائق 

فيما يتعلــق بالدين اإلســالمي.
اإلعالم ومكافحة اإلرهاب 

أمــا الورقــة الثالثــة فكانــت ورقــة العمــل المصريــة  التي تناولــت: »دور 
اإلعــالم في الترويــج للخطاب الديني الوســطي ومكافحــة اإلرهاب«، 
لتنظيــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  الصالحــي  صالــح  قدمهــا  والتــي 
اإلعــالم  دور  أن  علــى  فيهــا  شــدد  حيــث  مصــر،  بجمهوريــة  اإلعــالم 
يتلخــص فــي عــدة مســؤوليات مــن أهمهــا: توضيح ماهيــة مصطلح 
الخطــاب الدينــي، ورصد التطــور في الخطــاب اإلعالمــي الديني لرصد 
الواقــع وتحديــد نقاط القــوة والضعــف في البرامــج والمــواد المقدمة، 

واالهتمــام بالشــباب وقضاياهــم.
التطرف الديني

الورقــة الرابعــة واألخيــرة فــي اليــوم األول، قدمتهــا المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافة والعلوم، وعرضها رئيس قســم البحوث والدارســات 
وأنواعــه  التطــرف  إلــى: »مفهــوم  الطناحــي، تطــرق خاللهــا  محمــد 
ومظاهــره«، موضًحا أن تكنولوجيا اإلعالم أســهمت في دفع الشــباب 
لالنتمــاء للتنظيمــات المتطرفــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، حيــث 
اتجــه المتطرفــون إلى االســتفادة من وســائل التكنولوجيــا الحديثة في 

أفكارهم.  عــرض 
دور القوة الناعمة والمناهج التربوية في مواجهة 

الفكر المتطرف
ُعقــدت ضمــن فعاليــات اليــوم الثانــي 18 نوفمبــر 2019م، الحلقــة 
النقاشــية البحثية الســابعة، وترأســها الوزير الغويل، وتمَّ تقديم أربعة 

أوراق عمــل لــكل من: اإلمــارات، والعــراق، والمغــرب، مصر.
القوة الناعمة اإليجابية

خــالل ورقــة العمــل اإلماراتيــة الثانيــة والتي جــاءت تحت عنــوان: »دور 
القــوة الناعمــة فــي مكافحة اإلرهاب«، اســتعرض ســعيد حســن، من 
إدارة مكافحــة الجريمــة المنظمــة في شــرطة دبــي، دور القــوة الناعمة 
في مكافحــة اإلرهاب، ُمعدًدا األدوات التي يمكــن توظيفها في تحقيق 
ا  القــوة الناعمــة اإليجابية التــي عّرفهــا بأنها: »القــدرة على التأثيــر إيجابيًّ

في ســلوك اآلخريــن للحصول علــى النتائــج المرغوبة«.
اإلعالم وداعش

تناولــت الورقــة البحثية العراقية التي قدمها أســعد علــي، تحت عنوان: 
»اإلعــالم وتنامــي تنظيــم داعــش فــي العــراق«، اعتمــاد التنظيمــات 
اإلرهابيــة ومنهــا »داعــش« علــى وجــه الخصــوص فــي توســعها على 
ــا فــي كافــة االختصاصات،  اإلعــالم مــن خــالل تجنيدهــا جيًشــا اعالميًّ
لشــن حرب إعالمية ونفســية، مستخدمين كل األســاليب من خالل بناء 
إســتراتيجية إعالميــة, كمــا تضّمنــت الورقــة العراقية بعض الوســائل 

التــي يســتخدمها تنظيــم داعش فــي الترويج لنفســه.
اإلعالم والمناهج التربوية

تحــت عنــوان: »أثــر التوعيــة االعالميــة والمناهــج التربوية فــي مواجهة 
فكــر اإلرهــاب« كانــت الورقــة الثانيــة لجمهورية مصــر العربيــة، والتي 
تضمنــت أهميــة اإلعــالم والمناهــج التربويــة باعتبارهــا مــن العناصــر 
الرئيســة فــي إســتراتيجية مواجهــة اإلرهــاب، وأن اإلعــالم والمناهــج 
التربويــة يســتطيعان إيجــاد درع مجتمعــي ضــد اإلرهــاب، مــن خــالل 
ترســيخ القيــم النبيلة ونقل األخبــار والمعلومــات، وتوظيفها لمواجهة 

اإلعالمي. التضليــل  عمليــات 

مقاربات إعالمية
أمــا الورقــة البحثيــة للمملكــة المغربية فعرضهــا الدكتور عبــد اللطيف 
الربــاط،  فــي  لإعــالم واالتصــال   العالــي  المعهــد  بــن صفيــة، مديــر 
وتحــدث خاللهــا عن اســتناد اإلرهــاب إلى اســتخدام العنف في أبشــع 

صــوره لتحقيــق غايــات سياســية أو إيديولوجيــة.
الــذي حــدث فــي  إلــى التحــّول الجــذري  ولفــت »بــن صفيــة« النظــر 
المقاربــات اإلرهابية، وتغيــر الفضاءات التي ظلت تعتبر مقرات ســرية 
لنشــر األفــكار المتطرفــة، واحتلت مكانها قــوة اإلنترنــت التي أصبحت 
وســيلة اتصــال آمنــة تتيح للتنظيمــات المتطرفــة التواصــل والتجنيد. 
الديني  الخطابين  على  بالتركيز  توصي  الجامعة 

واإلعالمي
2019م، بعقــد االجتمــاع )22(  19 نوفمبــر  اختتمــت الفعاليــات فــي 
التصــدي  فــي  اإلعــالم  دور  بمتابعــة  المعنــي  الدائــم  الخبــراء  لفريــق 
لظاهــرة اإلرهــاب، والــذي ترأســه الوزيــر فــوزي الغويــل، حيــث جــرى 
مناقشــة واعتماد التوصيات المرفوعة من خــالل أوراق العمل الُمقدمة 

مــن الوفــود المشــاركة خــالل اليوميــن األول والثانــي لالجتماعــات.
واإلعالمــي  الدينــي  الخطابيــن  علــى  التركيــز  التوصيــات  وتضمنــت 
المجتمــع،  أفــراد  بيــن  الســلوك  وتهذيــب  للتفكيــر  أدوات  وجعلهمــا 
وحــّث وســائل اإلعــالم العربية علــى تعزيز االهتمــام اإلعالمــي ببرامج 

المناصحــة.
األمن القومي اإلعالمي العربي

باختيــار  الفضائيــة  القنــوات  التــزام  ضــرورة  التوصيــات  أكــدت 
يحّصــن  الــذي  الصحيــح  المفهــوم  تعــزز  التــي  الدينيــة  الشــخصيات 
المشــاهد، والتصدي لفوضى الفتاوى المتضاربة التي تدعو للتطرف، 
وتكليــف الدول األعضــاء لمراكز البحــوث والدراســات المعنية باإلعالم 
لموافــاة األمانة العامة برؤاها حول اســتحداث مفهوم »األمن القومي 
اإلعالمــي العربــي« ومــدى إمكانيــة تجســيده والنظر في عــدم تعارضه 
مــع حريــة الرأي والتعبيــر، وتنظيم حلقة نقاشــية بحثية لمناقشــة هذا 

الموضوع.
وتضمنــت التوصيــات كذلــك، الدعــوة لتوظيــف اإلعــالم الجديــد فــي 
نشــر الوعــي بمخاطر التعامــل مع المواقع التي تشــجع علــى اإلرهاب، 
وتكثيــف جهــود الــدول إلزالــة منصاتهــا، ودعــوة الــدول األعضــاء إلــى 
الرســمية  العربيــة  اإللكترونيــة  والمواقــع  المراصــد  مــن  االســتفادة 
واعتمادهــا كمركــز موحــد للمعلومــات الصحيحة، ودعوة مؤسســات 
اإلعــالم إلــى االمتنــاع عــن عــرض أو وصــف الجرائــم اإلرهابيــة، بكافة 

أشــكالها، بطريقــة تضفــي البطولــة علــى مرتكبيهــا.
معالجة جوانب الضعف اإلعالمي

خرجــت التوصيــات بتعميــم األمانــة العامــة للجامعــة لورقــة العمــل 
اســتخدام  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تجربــة  المتضمنــة 
القــوة الناعمــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، وذلــك بهــدف االســتفادة منها 

بهــا.  واالسترشــاد 
التــي  اإلعالمــي  الضعــف  جوانــب  مواجهــة  علــى  التوصيــات  وحثــت 
تســتغلها الجماعات والتنظيمات اإلرهابيــة، وتعزيز أداء اإلعالم العربي 
ــا وفــق مســتويات: المواكبــة المجتمعيــة، وتنظيــم الممارســة  مهنيًّ

اإلعالميــة، والتربيــة اإلعالميــة.
مواصلة النقاش البّناء

دعــت التوصيــات لتنظيم حلقة نقاشــية بحثية حــول: »المصطلحات 
واألمــن  التربــوي،  واإلعــالم  اإلعالميــة،  التربيــة  بقضايــا  المتعلقــة 
اإلعالمــي، واإلعــالم األمنــي، والتطــرف واإلرهــاب«، لعرضهــا ضمــن 

جــدول أعمــال االجتمــاع القــادم.
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تقرير

شهد حضورًا كثيًفا ومميزا وتخلله تكريم الرواد والمبدعين

منتدى اإلعالم السعودي .. انطالقة أولى 
الستكشاف قدرات اإلعالم في عصر التحول

|| الرياض – هيثم السيد 
فــي حــدث هــو األول من نوعــه، وبمبادرة من هيئــة الصحفيين الســعوديين، اســتضافت العاصمة الســعودية الرياض يومي 
2 - 3 ديســمبر 2019م، منتــدى اإلعــالم الســعودي، والــذي أقيم تحت عنــوان: »صناعة اإلعــالم .. الفــرص والتحديات«، وذلك 
بحضور أكثر من )1000( إعالمي من )32( دولة شــاركوا في )50( جلســة وورشــة عمل، ناقشــوا خاللها أبرز القضايا اإلعالمية 
الراهنــة ومســتقبل صناعــة اإلعــالم فــي المملكــة والمنطقة، وقد ســجل المنتــدى حضور أكثر مــن )8( آالف من المشــاركين 

والمهتميــن والعاملين فــي حقل اإلعالم.

تحديات المنافسة .. تعدد المنصات
ر وتفاعــل اإلعــالم الســعودي مع  كان المنتــدى منصــة مهمــة لتطــوُّ
مرحلــة التغيــرات التــي تشــهدها المهنة، فــي الوقت الــذي تبرز فيه 
ضــرورة التحــول نحــو نمــاذج إعالميــة حديثــة قــادرة على اســتيعاب 
األحــداث وتقديمهــا بأكثــر الطــرق ســرعة ومصداقية وابتــكاًرا، وبما 
لتحديــات  ويســتجيب  المســتهدف،  الجمهــور  طبيعــة  مــع  يتفــق 
المنافســة المتصاعــدة فــي ظــل تعــدد المنصــات التــي يتــم فيهــا 

وتداوله.  المحتــوى  نقــل 

هل كل األزمات .. أزمات فعال؟
تنــاول المشــاركون قضايا صناعة اإلعــالم بمختلف أشــكاله، المرئي 
والمســموع والمطبــوع والرقمــي، إضافــة إلــى اســتعراض التجــارب 
المحليــة والدوليــة وتحديــات الرســالة اإلعالميــة، فــي ظــل التطــور 
التقنــي المتنامــي وانتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي والحضــور 
والتحليلــي  النقــدي  الحــسُّ  المشــهد، وكان  علــى  الطاغــي  الرقمــي 
حاضــًرا إزاء كل مــا تــمَّ تداولــه لســنوات علــى أنها أزمــات أو تحديات 

اإلعالمي. المشــهد  فــي 

مرحلة ما بعد »الخطب اإلعالمية«
وســلوكيات  اإلعالمــي  »المحتــوى  بعنــوان:  األولــى  الجلســة  جــاءت 
الجماهيــر«، لتناقــش تأثيــر المحتــوى فــي تشــكيل الرأي العــام، وأكد 
خاللهــا الدكتــور ضيــاء رشــوان، رئيــس الهيئــة العامــة لالســتعالمات 
ــا كانت عليه  المصريــة، أن وســائل التأثير في الجمهــور قد اختلفت عمـّ
فــي الماضــي، حيــث لــم يعــّدْ أســلوب »الخطــب اإلعالميــة« مالئًمــا 
دون  مازالــت  العربيــة  اإلعالميــة  العمليــة  أن  ورأى  الحاليــة،  للمرحلــة 
المســتوى المأمــول منهــا، ألســباب تتعلــق بسياســات اإلعــالم فــي 

الــدول العربيــة وعــدم مواكبتهــا لنظيراتهــا فــي العالــم.
التغيير ال يعني اإللغاء .. الراديو مثااًل

حديــث اتفــق مع رشــوان الدكتور ســعود كاتــب، وكيــل وزارة الخارجية 
إدراك  ضــرورة  علــى  أكــد  الــذي  العامــة،  للدبلوماســية  الســعودية 
متطلبــات التغيــر الــذي طرأ فــي صناعة اإلعــالم في العصــر الحديث، 
وكيفيــة انعــكاس ذلــك علــى المحتــوى والرســالة اإلعالميــة، فيمــا دعا 
عبــد الرحمــن شــلقم، وزيــر خارجيــة ليبيــا األســبق، إلــى تقبــل هــذا 
ــا إلــى األذهــان التحــوالت التــي حدثــت منــذ أن كان  ـً التغييــر، مستدعي
»الراديــو« وســيلة اإلعــالم األولى، غيــر أن الموقف األكثــر قطعية كان 



27 العدد 119 - ديسمبر 2019 م

للكاتــب الســعودي الدكتــور علي الموســى، الــذي فضــل أن يعلن في 
ــا، كنتيجة  المنتــدى – وبطريقــة دراميــة - موت الصحافــة الورقية تمامـً

لــوالدة شــبكات التواصــل االجتماعــي.
التوعية الرقمية ضد اإلساءة

ــا، لكــن هذا ال يعنــي أنها أفضل  وإن كانــت وســائل التواصــل أمًرا واقعـً
ما يمكن حدوثه، هذا ما ناقشــته جلســة »اإلعــالم الحديث واضطراب 
العــام  المديــر  المنصــوري،  منصــور  خاللهــا  أكــد  والتــي  الحقيقــة«؛ 
للمجلــس الوطني لإعالم في دولة اإلمــارات العربية المتحدة، ضرورة 
التوعيــة الرقميــة لمواجهة جــزء كبير من المعلومات الكاذبة التي تنشــر 
عبــر هــذه الوســائل، كمــا طالب نبيــل الحمر، مستشــار ملــك البحرين 
لشــؤون اإلعــالم وزير اإلعــالم البحرينــي الســابق، بعدم اعتبــار مواقع 

التواصــل كمصــادر أخبــار، والحذر مــن تحولها إلى أداة لإســاءة.
المؤسسات اإلعالمية .. ال وقت للتثاؤب

وألن المســتقبل الرقمــي هــو النقاش المتجــدد في أروقــة اإلعالميين، 
فقــد علــق جميــل الذيابــي، رئيس تحريــر صحيفــة عكاظ، جــرس فكرة 
محوريــة فــي هــذا النقــاش، حيــن طالــب بالتوقــف عن افتــراض موت 
الصحافــة بســبب تراجع الصحافــة الورقية، مشــدًدا على أن الوســائل 
تتغيــر، لكــن المهنــة ســتظل ثابتــة، مشــيًرا إلــى أن هــذا يتطلــب مــن 
المؤسســات اإلعالميــة تقديــم عمــل مهنــي بعقلية متطورة وســريعة 

التثاؤب. ال تقبــل 
شغف المعلومة .. ضمانة البقاء

وشــدد الذيابي على أن المؤسســات الصحافية لن تفنــى ما دام هناك 
شــغف دائــم للحصــول علــى المعلومــة، بشــرط مواكبــة التطــورات 
والمســتجدات فــي صناعــة الصحافــة بحكــم طبيعــة المهنــة، وهــو 
مــا اتفــق معــه محمــد التونســي المديــر العام لقنــوات »إم بي ســي« 
فــي الســعودية، والــذي أكد كذلك علــى أهميــة االحتكام إلــى المعايير 
ــا مســتخدمي  ـً المهنية لإعالم في وســائل التواصل االجتماعي، مطالب
هــذه الوســائل مــن الذيــن اتخــذوا صفــة إعالمي مــن دون أن يمارســوا 

العمــل اإلعالمــي أن يحترمــوا المهنــة ويحذفوها.
اإلعالم الجديد .. محتِوًيا ال مؤجًجا

يتحــول  الجديــد حيــن  اإلعــالم  الضــوء كذلــك علــى  المنتــدى  ســلط 
معمــر  أكــد  حيــث  الرســمي،  اإلعــالم  غيــاب  فــي  بديــل  إعــالم  إلــى 
اإلريانــي، وزيــر اإلعــالم اليمني، في جلســة »اإلعــالم وتأجيج األزمات 
السياســية فــي العالم العربــي«، أن الســعودية أعادت لملمة شــتات 
اإلعــالم اليمنــي وأتاحت منابر لهــا، مضيًفا: أن اإلعــالم الجديد كان له 
دور رئيــس فــي احتــواء كثير من األزمات السياســية بيــن عامي )2011 
و2014م(، مــع حالة انتقال سياســي نظمتها المبــادرة الخليجية، بعد 

مرحلــة صراع سياســي.
ردع اإلشاعات وأخالقيات اإلعالم الحربي

الحــروب  وتغطيــة  »اإلعــالم  جلســة  ناقشــت  متصــل،  شــأن  وفــي 
واألزمات« أخالقيات اإلعالم أثناء الحروب، واألدوار اإلنســانية لوســائل 
اإلعــالم واالتصــال، وذلــك بحضــور اإلعالمييــن: محمد العــرب وهاني 
الصفيــان وحســن الطالعي والدكتور فهد الشــليمي، الذيــن تحدثوا عن 
تجاربهــم فــي مجال اإلعالم الحربي، ورّكزت الجلســة علــى أهمية ردع 
اإلشــاعات التــي تأتــي من الجهــات المعادية حــول ما يحــدث في أرض 

المعركة.
االتصال المؤسسي .. توأم اإلعالم

ولــم يغفــل المنتــدى مجــال )االتصــال المؤسســي( الــذي يعــدُّ بمثابة 
»العالقــات  بعنــوان:  جلســة  فخصــص  اإلعالمــي،  للمجــال  التــوأم 
الدعايــة وصناعــة الصــورة« قــال فيهــا وائــل الســرحان،  بيــن  العامــة 
نائــب رئيس االتصــال المؤسســي في الشــركة الســعودية للصناعات 

العســكرية: »إن االتصال المؤسســي في آخر التســعينيات غير الصورة 
الذهنيــة للمنتــج عبر اســتالم اآلراء وتحليلها، وبدأ القطــاع الخاص في 
االســتثمار، والمتلقي ليس ســهاًل، فإن لم تعطه المعلومة ســيحصل 
عليهــا بنفســه، وإن منــح فرصــة الممارســة ألكبــر عــدد مــن أصحــاب 

الشــغف ســينتج أعمــااًل ضخمة«.
منافسة اإلعالم الغربي .. لم ال؟

فــي هــذه الندوة أكــد الدكتور عبــد الله المغلــوث، مدير مركــز التواصل 
الحكومــي فــي الســعودية، أن المركــز ربــط قرابــة )٩٤( جهــة حكوميــة 
فــي مــكان واحــد، ممــا أنتــج أكثــر مــن )١٠٠( اجتمــاع و)٥( آالف بيــان 
صحفــي، إلــى جانب العديــد من األعمــال والبرامــج، من أبرزهــا »جائزة 
التميــز اإلعالمــي« المخصصة لتكريــم المبدعين والمبدعــات، مضيًفا: 
»اإلعــالم لدينــا يعيــش أفضــل أوقاتــه، وينافــس اإلعــالم الغربــي، بل 

ــا كبيًرا«. ًـّ ويحمــل تحــواًل إستراتيجي
ا يحققون جائزة اإلعالم السعودي في  ًـّ )12( إعالمي

)6( فئات
ــا جائزة اإلعالم الســعودي في ست فئات،  ًـّ ــا سعودي ًـّ حقق )12( إعالمي
المســموع، والحــوار  المرئــي، واإلنتــاج  الصحافــة، واإلنتــاج  شــملت: 
الجماهيــري، وأفضــل تطبيــق إعالمــي، وشــخصية العــام اإلعالميــة، 

خــالل حفــل علــى هامــش المنتدى.
ونال جميل الحجيالن، وزير اإلعالم الســعودي األســبق، لقب شخصية 
العــام اإلعالميــة، بينمــا فــاز بفــرع الصحافــة عــن فئــة »كاتــب العمود 
الصحافــي« اإلعالمــي عبــد الرحمــن الراشــد، والصحافي جمــال جوهر 
من صحيفة »الشــرق األوســط« عن فئــة »الصحافة االســتقصائية«.

كمــا حصل عضــوان األحمــري، رئيس تحريــر »إندبندنت عربيــة«، على 
جائــزة »الصحافة السياســية«، ونال محمد الريــس من صحيفة »عرب 
نيــوز« جائــزة »صحافة الرســم الكاريكاتيري«، وحاز عدنــان مهدلي من 
»االقتصاديــة« جائــزة »صحافــة الصــورة«، وذهبت جائــزة »الصحافة 
االجتماعيــة« لســلطان األحمري من وكالــة األنباء الســعودية، بينما فاز 
فيصــل الخماش من صحيفــة »عكاظ« عن فئة »الصحافــة الثقافية«، 
وتلقــت دانة توفيق بوبشــيت جائــزة الصحافة االقتصاديــة لعملها في 
صحيفــة »اليــوم«، في حين حقق فهــد الدوس من جريــدة »الرياض« 

جائزة »الصحافــة الرياضية«.
وفــي فــرع اإلنتــاج المرئــي فاز علــي العليانــي، من قنــاة )إم بي ســي(، 
بجائــزة التقريــر المصــور، ونــال عبــد اللــه المديفــر، مــن قنــاة )روتانــا 
العبــد  خالــد  تحصــل  حيــن  فــي  المصــور،  الحــوار  جائــزة  خليجيــة(، 
العزيــز مــن )روتانــا إف إم( علــى جائــزة اإلنتــاج المســموع لفــرع الحوار 
المســموع، وفاز بجائزة اإلعالم الســعودي الريــادي عبد الرحمن جامي.

وســلم وزير اإلعالم الســعودي، تركي الشــبانة، الجائزة التقديرية لعدد 
من األســماء اإلعالميــة من رواد المهنــة، كما تمَّ تكريم أبــرز اإلعالميين 
الراحليــن لعــام 2019م، وهــم: فاروق لقمــان، والدكتور عبــد الرحمن 

الشــبيلي، وعبــد الفتاح أبو مدين، ومحمد الرشــيد.
أفكار ومقترحات من المنتدى

ــا 	  ـً إيجاد التكامل بين المؤسســات اإلعالمية والمتلقي، ســواء كان قارئ
ــا، واستيعاب مختلف الفئات العمرية. ا أو مستمعـً أو مشتركـً

تطويــر المحتــوى اإلعالمي بشــكل يحاكي الذهنيــة الجديدة من خالل 	 
مواءمة المحتــوى للمنصات كافة بأشــكال متخصصة. 

تدريــب وتأهيل الكوادر البشــرية، وهي من األمــور المهمة التي تعول 	 
عليها المؤسســات اإلعالمية في الســباق والمنافسة. 

الرقميــة 	  المنصــات  فــي  اإلعالميــة  المؤسســات  وجــود  تكثيــف 
اإليــرادات  بوصلــة  وتوجيــه  المتغيــرات  مــع  والتكيــف  المتجــددة 

. هــا نحو
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تقرير

)8( جلسات و)12( ورشة عمل حضرها أكثر من )1500( مشارك

»مسك لإلعالم« في القاهرة .. استثمار 
التحوالت الذكية لصناعة إعالم مؤثر

|| القاهرة – إذاعة وتلفزيون الخليج

شــهدت العاصمــة المصريــة القاهــرة، يــوم 26 أكتوبــر 2019م، فعاليــات »منتدى مســك لإلعالم«، الــذي ُعقد بهــا ألول مرة، 
ونظمــه مركــز المبــادرات في مؤسســة محمــد بن ســلمان الخيرية )مســك الخيرية( تحت شــعار: »التحوالت الذكيــة في صناعة 
اإلعــالم«، حيــث ســجل المنتــدى حضــور أكثر مــن )1500( مشــارك مــن الصحفييــن واإلعالمييــن ورواد األعمال والشــخصيات 
ــا من )12( دولة في )8( جلســات ناقشــت واقع ومســتقبل المجال اإلعالمي و)10( ورش عمل  ـً البارزة، فضاًل عن )29( متحدث

وعــدد من العــروض التــي قدمتها جهــات رائدة في هــذا المجال.

مسؤولية المواكبة إلعالم متطور
ركــزت نقاشــات المنتــدى علــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب 
والمجتمعــات،  األفــراد  خدمــة  فــي  اإلعالميــة  والحلــول  بالتطــورات 
واستكشــاف فــرص العمــل المتاحــة أمــام الشــباب فــي كل مجاالت 
اإلعــالم، وتســريع عمليــات تزويدهم بالمهــارات والتقنيــات اإلعالمية 
المتقدمــة، واإلســهام فــي تمكيــن المنطقــة مــن تحقيــق الريــادة في 
صناعــة المحتــوى اإلعالمــي، بجانــب اســتعراض أبــرز قصــص نجــاح 

اإلعالمييــن وتجربتهــم مــع تحديــات المهنــة ومســتجداتها.

دور جديد لوزارات اإلعالم
خــالل الجلســة األولــى التــي ُعقدت تحــت عنــوان: »اإلعــالم أداة إلدارة 

العالــم« دعــا ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة مصر 
أو  الدبلوماســي  اإلعــالم  وجــود  تعزيــز  إلــى  نقلــي،  أســامة  العربيــة، 
الرســمي فــي األحــداث المهمــة، مــع الحــرص علــى الوصــول لوجدان 
الــرأي العــام فــي الوقــت المناســب، لقطع الطريــق أمــام الطروحات 
اإلعالميــة التــي تغطي األحــداث وفــق أيديولوجيتها الخاصــة، والتي قد 

يصعــب التعامــل مــع تأثيراتهــا فيمــا بعد.
الذهنية تصنع الفارق

بــدوره، أشــار األميــن العــام المســاعد لجامعة الــدول العربية، الســفير 
حســام زكي، إلــى أن »الذهنية« تصنع الفارق فــي اإلعالم والمنصات 
االجتماعيــة، مؤكــًدا أن امتــالك التأثيــر لــدى صانــع الرســالة اإلعالميــة 
ــا باألدوات التــي يســتخدمها وإنما بالمصداقيــة والذهنية  ليــس مرتبطـً
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الصحيحــة للتعامــل مــع الواقــع، وبعدم المغامــرة بتحليــالت وأفكار ال 
مصادرها. يعــرف 

التأثير: مصداقية وسرعة 
مــن جهتــه قال وزيــر الدولــة لإعــالم بجمهورية مصــر العربية، أســامة 
هيــكل: إن وســائل اإلعــالم تعتمــد علــى ركيزتيــن أساســيتين: األولى 
ــا »األولى  القــدرة علــى التأثيــر، والثانية الســرعة فــي التوصيل، موضحـً
مرتبطــة بالمصداقيــة والموضوعيــة والمهنيــة، وهي مرتبطــة بالثانية 
ألن عــدم الســرعة يجعلنــا نجد أنفســنا أمام إعــالم األزمــة، وإذا تأخرنا 
عــن توصيــل المعلومــة فــإن المواطــن يبحــث عــن بديــل ولألســف قد 

يكــون البديل الســيئ«.
»هنا الرياض .. هنا القاهرة«

كان هــذا عنــوان إحــدى جلســات منتــدى »مســك لإعــالم«، والتــي 
ســلطت الضــوء علــى عراقــة التواصــل بين اإلعــالم المصــري ونظيره 
الســعودي، والتقــارب الكبيــر بينهمــا منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، 
خاصــة فــي تجربــة إذاعة جدة التــي كان عدد مــن اإلعالمييــن المصريين 

جــزًءا مــن تدريــب الجيــل األول مــن مذيعيها.
 وكيــل وزارة اإلعــالم الســعودية الســابق لشــؤون التلفزيــون، الدكتــور 
علــي النجعــي، تطــرق إلــى تأثيــر المسلســالت المصريــة والمصريين 
ممــن وضعــوا بصمــة فــي المجــال اإلعالمــي فــي المملكــة والوطــن 
العربــي، وأضــاف النجعــي أنــه بعــد االنفتاح فــي صناعة اإلعــالم أصبح 

للمملكــة مدرســة خاصــة بهــا وشــكل إعالمــي مختلف.
مــن جانبــه أوضــح مديــر التحريــر بوكالــة أنبــاء الشــرق األوســط، علــي 
عطــا، أن الوكالــة حريصــة علــى أن يكــون لهــا وجــود في الريــاض، في 
ظــل التكامل اإلعالمي بيــن البلدين ومواكبة تطورات اإلعالم الســريع، 
وشــدد عطــا علــى أن المهنيــة هــي أهــم ســالح لمواجهــة القنــوات 
ــا  والمنصــات المغرضة، مشــيًرا إلى أن الســعودية ومصر حققتا نجاحـً

ــا فــي أمــور ملموســة وغاية فــي األهمية. ــا واضحـً ًـّ إعالمي
مفاهيم جديدة من إعالم الغد

تطرقت نقاشــات منتدى »مســك لإعــالم« إلى تعريفــات ومفاهيم 
حديثــة ومتجــددة تعكــس التغيــرات التي طــرأت على صناعــة اإلعالم، 
ــا ألهــم الممارســات اإلعالمية العالميــة في الوقــت الراهن، ومن  وفقـً
بينها: االســتثمار في البيانات الضخمة، والتركيز على الحلول، واإلعالم 
الذكــي، واألخبــار البطيئــة، وريــادة أعمــال اإلعــالم, وأظهرت نقاشــات 
المشــاركين في المنتدى أن »االســتثمار في البيانات الضخمة« ُيعّرف 
بأنــه طريقــة بنــاء محتــوى أو منتج إعالمــي مبتكر وغيــر متوقع اســتناًدا 
علــى تحليــل وقــراءة البيانــات الضخمــة، كما يتمثــل مفهــوم »التركيز 
علــى الحلــول« فــي عــدم اكتفــاء أي توجــه إعالمــي بعــرض المشــكلة 
فقــط بل طــرح الحلول لمعالجــة الخلل، أما مفهــوم »اإلعالم الذكي« 
فيطلــق على المحتــوى اإلعالمي الــذي يوظف الــذكاء االصطناعي في 
عــرض المــادة، فــي حيــن يأتــي مفهــوم »األخبــار البطيئة« فــي الجهة 
المعاكســة ألســلوب نشــر األخبار العاجلة، ويســتند على بناء المحتوى 
ــا، يرتكز مفهوم »ريــادة أعمال اإلعالم«  ببــطء ليكــون أكثر جودة وعمقـً
إعالميــة مســتقلة،  قيــادة مؤسســات  مــن  اإلعالمييــن  تمكيــن  علــى 

ودعمهــم بــأدوات إدارة األعمــال، لإســهام في إحداث أثــر أكبر.
خطوة نحو عصر اإلعالم الذكي

عكس اإلقبال الواســع الذي حققته نســخة القاهرة من منتدى »مسك 
ــا كبيــًرا في اســتقطاب المهتميــن بمواكبــة التحوالت  لإعــالم« نجاحـً
اإلعالميــة، فــي أحــد أعــرق الــدول العربيــة فــي هــذا المجــال، كمــا أكد 
الدور الســعودي فــي قيادة الحوارات بشــأن مســتقبل صناعة اإلعالم، 
والســعي إلــى صناعــة جيــل ومحتــوى إعالمــي يطــّوع التقنيــة الحديثة 
فــي نهضــة رقميــة متميــزة، يمتلــك فيهــا الجيــل الشــاب كل الوعــي 

والمهــارات المتقدمــة وصناعــة الحلــول المطلوبــة فــي عصــر اإلعالم 
الذكي.

قراءة سريعة بين دفاتر ورش العمل في المنتدى 
ــم الذاتي والمهــارات التطبيقيــة التي تزيد مــن قدرات  ـّ فــي عصــر التعل
اإلعالمــي علــى مواكبــة التجــدد المتســارع فــي مجالــه، قــدم منتــدى 
»مســك لإعــالم« فــي القاهرة، مــادة معرفيــة وعملية قيمة اســتفاد 
منهــا اإلعالميــون المشــاركون، تمثلــت فــي عــدة ورش عمــل ركــزت 
بشــكل خــاص على مجــاالت اإلعــالم الرقمي، واالســتفادة مــن مجال 
التقنيــة اإلعالميــة، وفي الســطور التالية نتعرف على أبــرز ما تمَّ طرحه 

مــن محاور خــالل هــذه الورش:
»صحافة الهواتف الذكية« 

ــا أو  ـً اســتعرضت الورشــة أســاليب صناعــة المحتــوى اإلعالمــي مكتوب
ــا عبــر الهواتــف الذكيــة مــن خــالل المعاييــر المهنيــة  ـً ــا أو مرئي مسموعـً
ــهم العالقــة التكاملية بين المهنية والتنافســية ضمن  واألدوات، عبــر فـَ
الفضــاء الرقمــي، مــع التركيــز علــى متطلبــات إنتــاج محتــوى مهنــي 
والمعــدات،  التطبيقــات  وفــرة  الجــودة،  المرونــة،  ومنهــا:  تنافســي، 

وتقليــل التكاليــف.
»الثورة الذكية والفن السابع«

تناولــت التغييــرات الضخمــة التــي طــرأت على المشــهد الســينمائي، 
وانتقــال الســينما مــن دور العرض إلــى المنــازل عن طريــق التطبيقات 
الذكيــة، مثــل نتفليكــس، مما أنتــج مفهوم جديد لمشــاهدة الســينما 

فــي محــاوالت لجذب المشــاهد مــن جديد.
»استخدام البيانات لفـَهم المستخدم« 

ركــزت علــى أهمية مراقبــة المحتوى على اإلنترنت لغــرض البحث، مع 
إدراك أن الحصول على محتوى ســلمي يتطلب أســاس بحثي سليم، 
ــهم وإدراك إمكانــات األدوات التي تســتخدمها في عملية  فضــاًل عن فـَ
البحــث، والمواقــع التي يرغــب الباحث في اســتخراج المعلومات منها، 
وكيــف يمكن أن تقود هــذه العملية لرصد اتجاهــات القراء واهتمامات 

العام. الرأي 
»قوة التأثير في التدوين الصوتي« 

ناقشــت التدويــن الصوتــي كأداة إعالميــة وترويجية للعديد من الســلع 
بيــن رواد عالــم اإلنترنــت، والذي لم يعّدْ هــذا دوره الوحيد، بل أن هناك 
العديــد مــن األدوار التــي أصبــح يقدمهــا لمتابعيــه، مــن أهمهــا متابعــة 

األخبار اليوميــة والفعاليــات العالمية.
»اقتصاديات وسائل اإلعالم«

ركــزت هذه الورشــة على أبرز التحديــات التي تواجه اإلعــالن في العالم 
العربــي، ومنهــا: تفتيت القاعــدة الجماهيرية، وغياب األســعار المحددة 
ــا، وغيــاب الدراســات، ومحدوديــة المحتــوى اإلعالمــي الجــاذب  سلفـً

الجماهيرية. للمشــاهدة 
»إعالم األزمات«

ورشــة ركزت علــى أن التعامل اإلعالمي مع األزمــة يجب أن يتم بصورة 
كافــة  ونقــل  المصداقيــة  علــى  تعتمــد  وأســاليب  وبقواعــد  احترافيــة 
المعلومــات مــن قبــل اإلعالمــي للمجتمــع بصــورة واضحــة وصحيحة 
وبلغــة مفهومــة، وأن تكــون هــذه المعلومــة خاليــة مــن أي مصالــح أو 

أغــراض لخدمــة فئــة بعينها.
»اإلعالن الرقمي«

ســلطت هذه الورشــة الضوء علــى عالم اإلعالن الرقمــي دائم التغيير، 
ــبل بنــاء عناوين  ودور المعلنيــن فــي دعــم صناعة اإلعــالم الجديد، وسـُ
جذابــة للقــراء بدعــم خوارزميــات محــركات البحــث، إضافة إلــى تناول 

كيفيــة جذب المالييــن لمشــاهدة المحتوى.
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تقرير

منتدى أسبار الدولي 2019م 

رؤى اقتصادية وتنموية تواجه عصر 
التحوالت بقوة المعرفة

|| الرياض – هيثم السيد 

وأشــاد أميــر منطقــة الريــاض بمســيرة »منتــدى أســبار« وبمحتــواه 
ــا: »نحــن  العلمــي المتميــز وأســلوب استشــرافه للمســتقبل، مضيفـً
إلــى  العلــم والتقنيــة بأســلوبه الصحيــح، وننظــر  نعيــش فــي عصــر 
المســتقبل ونســير في االتجاه الســليم برعاية ســيدي خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز وســمو ولــي عهــده األمين، 

حفظهمــا اللــه«.
 وأكــد األميــر فيصل بن بنــدر على أهميــة اإلعالم وتطوره واســتمراره، 
مشــيًرا إلــى أن اإلعــالم ال يتوقف ومســيرته مســتمرة، وأن اإلبداع فيه 
مرتبــط بالنجــاح فــي إحــداث التأثيــر فــي الجمهــور، وأضــاف »إعالمنــا 
سيســتمر على قاعدة ثابتة وســليمة، وقد عاصــرت المنتدى من دورته 

األولــى وتوقعــت أن يســتمر قوًيــا وينتج ويعطي بشــكل جيد«.
الشبانة: اإلعالم صناعة متجددة

وزير اإلعالم الســعودي تركي الشــبانة وصف المنتدى بالحدث العلمي 
ــا مــع مــا تشــهده المملكة من  والتنمــوي المهــم، والــذي يأتــي متوائمـً
تحــوالت كبــرى، متمثلة في معطيــات رؤية 2030م، مؤكــًدا على دور 
اإلعــالم المحــوري والكبيــر في نمــو اقتصــاد المعرفة والدفــع بعجلته، 

وذلــك لمــا لوســائل اإلعــالم مــن أهمية فــي صناعــة محتــوى معرفي 
يواكــب تطــورات العصــر واالهتمامات الجديــدة للمجتمعات، مشــيًرا 
إلــى أن اإلعــالم بحــد ذاتــه صناعــة رائــدة ومتفــردة ومتجــددة وســريعة 
النمــو، مــا نتج عنــه ضخامــة االســتثمارات في مجــال اإلعــالم، وبحث 

المؤسســات اإلعالميــة الكبــرى عن حلــول وتقنيــات جديدة. 
الحارثي: شراكات الستمرار النجاح

رئيــس مجلــس إدارة »منتــدى أســبار الدولــي«، الدكتــور فهــد العرابي 
الحارثــي، أكــد علــى ســعي المنتــدى إلضافــة مزيد مــن النجاحــات إلى 
مســيرته، مــن خالل توســيع نطاق الشــراكات التــي وصلت إلــى )15( 
ــا من الداخــل والخــارج، كان آخرهم جامعة  ًـّ ــا وعلمي ًـّ شــريًكا إستراتيجي

العريقة. األلمانيــة  فورتســبورغ 
»هاكاثون إعالمي« ألول مرة

شــهد منتدى أسبار الدولي 2019م، مشــاركة مدير المبادرات اإلثرائية 
بجامعــة الملــك عبــد الله للعلــوم والتقنيــة، الدكتــور خالد الشــهراني، 
والــذي أعلــن عــن إطــالق جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة 
وبالشــراكة مع منتدى أســباِر الدولي مبادرة »هاكاثــون اإلعالم«، الذي 

احتضنــت العاصمــة الســعودية الريــاض فعاليــات الــدورة الرابعــة مــن منتــدى أســبار الدولــي 2019م، خــالل الفترة مــن 4 - 6 
نوفمبــر، برعايــة األميــر فيصــل بــن بندر بن عبد العزيــز، أمير منطقــة الرياض، وبحضور وزير اإلعالم الســعودي، تركي الشــبانة، 
وبمشــاركة أكثــر مــن )100( متحــدث وخبيــر محلــي ودولي من أكثر مــن )15( دولة حــول العالــم، وتضمن المنتــدى، الذي أقيم 
تحــت عنــوان: »الســعودية الملهمــة«، )14( جلســة نقــاش علميــة، و)8( محاضــرات، و)6( ورش عمــل، ســجلت حضــور أكثر من 

)4500( زائــر، فــي وجــود عدد مــن القيادات المحليــة واإلقليميــة والدولية.
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ســوف يقــام خالل الفترة مــن 7 - 8 فبراير 2020م، فــي رحاب جامعة 
الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة، ويهدف هــذا الهاكاثــون األول من 
نوعــه إلــى اســتقطاب المواهب الشــابة مــن العقول الرائــدة في مجال 
البرمجــِة؛ إليجــاد أحــدث الحلــول التقنية التي ســوف تعمل علــى إثراء 
وتحســين قطــاع اإلعــالم الرقمــي، وكذلــك تحفيــز نطــاق االبتــكار في 
هــذا المجــال مــن أجــل الوصــول إلــى الريــادة اإلقليميــة والدوليــة فــي 
المجــاالت التقنيــة لدعــم الطاقــات الشــابة وتوفيــر الفــرص المتنوعة 

الطاقات.  لهــذه 
نقاشات منتدى أسبار الدولي 2019م

واصــل المنتــدى فــي هــذه الــدورة طــرح محــاور اقتصاديــة وتنمويــة 
تمــسُّ اهتمامــات الواقع الراهــن، حيث تناولــت الجلســة األولى، التي 
حملــت عنــوان: »الصناعــة فــي المســتقبل«, وضمــت خمســة محاور 
المنتجــات  اســتخدام  و«دعــم  الرابعــة«،  الصناعيــة  »الثــورة  هــي: 
المحليــة فــي وزارة الدفــاع«، و«تصنيــع الســيارات ودورهــا فــي تنمية 
الصناعــات المعرفية والتحويلية«، و«التجارة اإللكترونية« و«مســتقبل 
عــام  فــي  اإللكترونيــة  التجــارة  طــرود  نتلقــى  كيــف  اللوجســتيات: 

2025م«.
فيمــا ناقشــت الجلســة الثانيــة »الخدمــات في المســتقبل« عــدًدا من 
والتغيــر  الحكوميــة،  الخدمــات  مســتقبل  أبرزهــا:  مــن  العمــل  أوراق 
والتحــول نحــو المســتقبل فــي منظومة العمــل اإلحصائــي، وتحديات 

الخدمــات فــي المســتقبل.
فيمــا تطرقــت الجلســة الثالثــة »اإلعــالم فــي المســتقبل« إلــى عــدد 
مــن الموضوعــات المهمــة، منهــا صحــة األخبــار وكيفيــة تداولهــا على 
منصــات التواصــل االجتماعــي، والتعليــم اإلعالمــي فــي المســتقبل، 
ومســتقبل المؤسســات اإلعالميــة فــي ظــل الثــورة الرقميــة، إضافــة 
إلــى المهــن والوظائــف اإلعالمية فــي المســتقبل، ومســتقبل صحافة 
البيانــات فــي اإلعــالم العربــي، كمــا طرحــت الجلســات الســؤال الذي 

يــدور منــذ ســنوات فــي أذهــان القــراء »هــل ســتختفي الصحافة؟«.
أمــا جلســة »البحــث العلمــي والتطويــر واالبتــكار فــي المســتقبل«, 
فقــد اســتعرضت تجربــة كليــة الملــك فهــد األمنيــة فــي نشــر ثقافــة 
اإلبــداع واالبتــكار األمني، والنشــر العلمي األمنــي، وتعزيــز االبتكار على 
المســتوى الوطني، وعصر االنفرادية، وسياســات ابتــكار الجيل الثالث 

ودراســات المســتقبل واالبتــكار والعالقــة بينهمــا.
كمــا عقــدت جلســة بعنــوان: »األمــن فــي المســتقبل« وتناولــت عــدة 
موضوعــات من أبرزها: األمــن الدوائي، واألمن االقتصــادي، وتحديات 

األمــن الســيبراني، والرؤيــة المســتقبلية لألمــن االجتماعي.
اليــوم األول بمناقشــة كتــاب »نظريــة ماكويــل  واختتمــت جلســات 
لالتصــال الجماهيــري«, وكتــاب »معجــم المصطلحــات األساســية 

المســتقبلية«. للدراســات 
ندوة: »اإلعالم في المستقبل« تضع اإلعالميين 

أمام مسؤولية التحول
فــي الوقــت الــذي تواجه فيــه وســائل اإلعالم خــالل الســنوات األخيرة 
متغيــرات جذريــة علــى مســتوى اإلرســال والتلقــي والجمهــور، ومــع 
ظهــور أنمــاط اتصاليــة وإعالمية جديدة تســتجيب لها شــرائح واســعة 
مــن المتابعيــن، أصبــح ســؤال المســتقبل أكثــر أهميــة للمؤسســات 
اإلعالميــة التــي تحــاول علــى نحــو متســارع في إعــادة التموضــع ضمن 
المعــادالت الجديــدة، فــي هــذا الســياق، ناقــش إعالميــون مســتقبل 
المحتــوى  بيــن  الجــدل  فتناقلــوا  عاليــة،  بصراحــة  اإلعالمــي  الواقــع 

ــا. والوســيلة، وتباينــات آراؤهــم، ومخاوفهــم أيضـً
جابر: نحن نخسر السباق التكنولوجي!

علــي جابــر، مديــر مجموعــة »إم بــي ســي« لــم يخــف خشــيته من أن 

يحــدث التطور التقني في اإلعالم على حســاب المهنيــة والمصداقية، 
مشــيًرا إلــى أن الــذكاء االصطناعــي قــد يــؤدي دوًرا فــي صقــل األخبــار 
الكاذبــة بحيــث يصعــب التحقــق منهــا، األمر الــذي ســيجعل الصحفي 
بـ)الســباق  الــذي يبحــث عــن نشــر الحقيقــة يخســر مــا وصفــه جابــر 

التكنولوجــي(.
الحارثي: التغير التقني مجرد شماعة 

محمــد فهــد الحارثــي، رئيــس تحرير مجلــة )الرجــل( ومجلة )ســيدتي( 
قــال: إن األخبــار المكذوبــة تمثل قضية كبــرى، لكنهــا خدمت الصحف 
الجيــدة؛ ألن المتلقــي بــدأ يبحــث عــن المصــادر الموثوقة إلــى درجة أن 
بعــض الصحــف العالمية الشــهيرة زادت اشــتراكاتها، وهذا ســيخدم 
ــا هــذه الجزئية بتعليــق »كما هو  المؤسســات اإلعالميــة القوية، خاتمـً

الحــال فــي أي ســوق، الســلعة الجيدة ســوف تطــرد الرديئة«.
األحمري: المهرجون ليسوا إعالميين

مــن جانبه، قــال عضــوان األحمري، رئيــس تحريــر اإلندبندنــت العربية: 
إن الصحافــة لــن تنتهــي مــادام هنــاك بشــر يعيشــون علــى األرض، 
مستشــهًدا علــى ذلــك بخلــود قصائــد المعلقــات حتى يومنــا هذا في 
الوقــت الــذي اختفــت فيــه مــا وصفهــا بالقصائــد الطارئــة، وأضاف أن 
ــا للباحثيــن  ًـّ أرشــيف الصحــف الرصينــة ســيظل يمثــل رصيــًدا مرجعي

واألكاديمييــن.
ــن  األحمــري انتقــد إطالق بعــض الفعاليات مســمى »إعالمي« على مـَ
وصفهــم بـ«مهرجــي مواقــع التواصــل االجتماعي« مّمن ال يمارســون 

العمــل اإلعالمــي أو الصحفي.
العلياني: قد يتم استبدالنا بروبوتات!

المذيــع علي العلياني بدوره قال: إن المشــاهد حل محــل مدير البرامج، 
ــا بأن زمن  ــن يحدد متى يشــاهد البرامج التي يريدها، معلقـً وبات هو مـَ
التســمر أمام الشاشــة النتظــار برنامج معيــن قد انتهــى، وأن المرحلة 
الحاليــة تشــهد شــراكة بيــن المتلقــي وصانــع المحتــوى، واستشــهد 
العليانــي بدراســة من شــركة إريكســون التقنيــة تقــول: إن )%50( من 
المشــاهدة ســتصبح علــى األجهــزة المتنقلــة بــداًل مــن شاشــة التلفاز 

2020م. بحلول 
المديفر: لهذا السبب لن يختفي الحوار

أمــا المذيــع عبــد الله المديفــر، فقد أكد أن الحــوار التلفزيونــي لن ينتهي 
ــا ذلــك إلى أن اإلنســان يملك رغبــة فطرية في  فــي المســتقبل، مرجعـً
مشــاهدة الشــخصيات التــي يشــار إليهــا بالبنــان، ليــس فقــط وهــي 
ــا، وأضــاف أن الحــوار لن  تتحــدث، بــل وهــي تجيب عــن األســئلة أيضـً
يســتمر بهــذه الطريقــة فالمتلقــي هــو الذي ســيتحكم فيه مســتقباًل، 
محدًدا ثالثة أنماط من األســئلة يبحث عنها المشــاهد، وهي: »ســؤال 

يــدور في باله«،«ســؤال يهمه«،«ســؤال يدهشــه«.

باشطح: صحافة البيانات هي المستقبل
الكاتبــة الصحفيــة الدكتــورة ناهــد باشــطح راهنــت من جانبهــا على أن 
المســتقبل ســيكون لصحافــة البيانــات، وهــو ما يســتدعي مزيــًدا من 
التدريب واالســتعداد لها، مشــيرة إلى أن صحفي البيانات لديه مهارات 
تختلــف عــن الصحفــي العــادي، وهــو يلتــزم أكثــر بالجانــب البحثــي، 
ــا تجربة واضحة في صحافــة البيانات  ًـّ وقالت باشــطح إنــه ال توجد حالي
على المســتوى الخليجي، مرجعة ذلك إلى غياب صحافة االســتقصاء.

فــي جانــب آخر، أكــدت الدكتورة ناهد علــى أنه ال خوف علــى الصحفي 
ــن  حتــى لــو أتى الروبوت والــذكاء االصطناعي، حيث إن الصحفي هو مـَ
يقــوم بالعمليــة االبتكارية، وإن كانــت ترى أن هذا ال يعفــي الصحفيين 
ـّــم والتدريب وعدم االكتفاء  من اكتســاب مزيد مــن االحترافية عبر التعل

فقط. بالموهبة 
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تلهث وراء اإلعالنات والرغبة في الربح

ظاهرة البرامج المستنسخة بين 
اإلبهار وفقر األفكار

|| عماد عبد المحسن

ا يعيش فيه كل ســكان األرض في بوتقة واحــدة، وأصبح بإمكان أي  علــى الرغــم مــن أن اآللــة اإلعالمية صنعت عالًمــا افتراضيًّ
فــرد أن يتابــع أي برنامــج بغــض النظر عن جنســيته، إال أن اإلعالم العربي يبــدو أنه لم يكتف بذلك بل راح يستنســخ برامج أجنبية 
ــا، مــن دون النظر إلى مــدى مالءمة البيئــة العربية لهذه البرامج، ومــن دون األخذ في االعتبــار قيمة هذه  ويعيــد صياغتهــا عربيًّ

ا، ومدى تأثيرها على المشــاهد العربي. البرامــج فنيًّ
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انقســمت اآلراء حــول أهميــة هــذا االستنســاخ ومــدى ضرورتــه، ففي 
حيــن يــرى البعض أنهــا تعطل آلة االبتــكار والتجديد فــي عالمنا العربي، 
المعلبــة  اتخــاذ المســار األكثــر يســًرا مــن حيــث األفــكار  إلــى  وتدعــو 
جاذبــة  إعالميــة  وســائل  ابتــكار  فــي  الجهــد  بــذل  دون  مــن  الجاهــزة، 
للمشــاهد العربــي، يــرى فريق آخــر أنها مواكبــة لروح العصــر، وإطاللة 
علــى ما يجــري في الســاحة العالميــة، وأن صناعة نســخ عربية تتشــابه 
فــي التقنيــات واألســلوب هــو جــزء مــن التباهــي أمــام العالــم بــأن 

اإلعــالم العربــي قــادر علــى مواكبــة روح العصــر.
لكــن هنــاك جانــب ال يمكــن إغفاله في هــذه الصناعــة، وهو أن شــهرة 
بقــوة  الدخــول  علــى  اإلعــالن  شــركات  تحفــز  ــا  عالميًّ البرامــج  هــذه 
لرعايــة هــذه البرامــج، وهــو األمر الــذي يحقق عوائــد اقتصاديــة طائلة 
العــرب مــن ممثليــن  للشــركات المنتجــة، والدليــل مشــاركة نجــوم 
ومطربيــن وغيرهــم فــي هــذه البرامج، نظير أجــور باهظــة يتقاضونها 

مــن عائــد الشــركات المعلنــة والرعــاة.
ويبقى المشــاهد مســلوب اإلرادة، يدور بين فكي الرحى، يســتقبل من 
دون حــول لــه وال قــوة، وتظــل اآللــة اإلعالمية أســيرة الربــح المضمون 
والمأمــول، فتتخــذ أقصر الطرق لمــا يحقق لها أهدافهــا الربحية، وفي 
بعــض األحاييــن يكــون ذلك بعيــًدا عــن حســابات القيمة والجديــة التي 

ا في اإلعــالم بوجه عام. البــد مــن أن تكون معيــاًرا أساســيًّ
جمال الشاعر: »التقليد األعمى انتشر بقوة في 

فضائياتنا العربية«
يــرى اإلعالمــي المصــري الكبيــر جمــال الشــاعر، أن استنســاخ البرامج 
هــو استســهال ناتج عن فقــر في األفــكار اإلعالمية المبدعــة، إلى جانب 
وجــود أهــداف تجاريــة مــن وراء إنتاج برامج مستنســخة، فعلى ســبيل 
ــن ســيربح المليــون( تأسســت ألجلــه شــركة إنتــاج  المثــال برنامــج )مـَ

بوصفــه مشــروع تجــاري ضخم.
 ويضيــف الشــاعر: »إن هــذه البرامــج ال تناســب ثقافتنــا واهتماماتنــا، 
وبالتالــي فــإن تأثيرهــا اإليجابــي فــي نفــوس المشــاهدين ضعيــف وال 
يتناســب مــع حجــم اإلنتــاج الضخــم، فنحــن ال توجــد لدينــا مراصــد 
لقيــاس نســب المشــاهدة وآرائهــم تجــاه مــا يشــاهدونه مــن برامــج، 
إضافــة إلــى أن افتتــان الضعيف بالقــوي يوقعنــا دائًما في فــخ التقليد 

ــا إلى  ـً األعمــى وهــو الذي انتشــر بقــوه علــى الفضائيــات العربية«، الفت
أنــه علــى الجانــب اآلخر برامــج ذات طبيعــة تتعلــق بوجداننــا ذات تأثير 
كبيــر، ولم تقع فــي فخ االستنســاخ األعمى، وحققت نجاًحــا جماهيرًيا 

عريًضــا مثــل برنامــج )صاحبــة الســعادة( للفنانــة إســعاد يونس.
ويشــير الشــاعر بأصابع االتهام لمؤسســات الدولة اإلعالميــة وتوقفها 
عــن إنتــاج البرامــج المتميزة التــي كانت بمثابــة الكفة التي ترجــح ميزان 
ــا، مستشــهًدا ببريطانيــا التــي ال يزال  ــا وثقافيًّ المصلحــة العامــة إعالميًّ
إعــالم الدولــة صاحــب تأثير قــوي في المشــاهدين، وفــي أمريكا نفس 
الحــال مــن خــالل المؤسســات اإلعالميــة العامــة، مؤكــًدا أننــا بحاجــة 
إلــى إعــادة هيكلــة مؤسســات اإلعــالم الوطنيــة مــن زاويتــي الرســالة 
اإلعالميــة الهادفــة، وكذلــك من زاويــة اقتصادية بحتة بمــا ال يتنافى مع 
قيمنــا ومبادئنــا، أما أن نجد برامج تتالعب بأحالم ومشــاعر المواطنين، 
مــن خــالل مســابقات تتعــدى جوائزهــا المالييــن فهــو أمــر مســتهجن 

ومرفوض.
ــنــاس يــعــقــوب: »اإلفــــالس اإلبـــداعـــي سبب  إي
اإلعالمي  للمشهد  األجنبية  البرامج  تصدر  في 

العربي«
مــن جهتهــا أوضحــت مخرجــة الرســوم المتحركــة، البحرينيــة إيناس 
يعقــوب، أن هنــاك عــدًدا كبيــرً امــن األســباب التــي تدفع الستنســاخ 
أعمــال أجنبيــة وتعريبهــا، منهــا اإلفــالس الفكــري، إضافــة إلــى أنهــم 
يرونهــا الطريقــة األســهل فــي عمليــه اإلنتــاج، مشــيرة إلــى أن هــذا 
الجديــدة،  األفــكار  تهمــش  اإلعالميــه  المؤسســات  جعــل  القصــور 
اب  وعــدم العمل علــى تطويرها إلــى جانب عــدم إعطاء الفرصــة للكتَّ
والمعديــن  لتقديــم أفــكار تســعى إلــى تطويــر منهجية الفكــر العربي. 
ونوهــت يعقــوب بأن هــذه البرامج ال تناســب مجتمعاتنــا العربية ألنها 
ب يكــون هناك شــروط للتعريــب، معتبرة  بطبيعــة الحــال عندمــا ُتعــرَّ
أن النســخ العربيــة للبرامــج األجنبيــة ال تقــل فــي جودتهــا عــن البرامج 

األصليــة، لكنهــا ال تتــواءم مع عاداتنــا وتقاليدنــا وأعرافنا.  
وفــي هذا الصــدد أكدت يعقــوب على وجود فــوارق بيــن المجتمعات 
بســبب  المجتمعــات  هــذه  دمــج  يمكــن  ال  وأنــه  والغربيــة،  العربيــة 
الفــوارق االجتماعية العربيــة، لذلك يجب الحرص علــى الهوية الفكرية 

ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات اإلعالم 
الوطنية من زاويتي الرسالة اإلعالمية 

الهادفة، وزاوية اقتصادية بحتة

يــجــب أال يــتــم الــتــركــيــز فـــي الــبــرامــج 
الصورة،  جودة  على  فقط  المستنسخة 

بل على المحتوى أيًضا
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العربيــة، مضيفــة: يجــب أال يتم التركيز فقــط على جــودة الصورة، بل 
علــى المحتــوى أيًضا. 

قالــت  العربــي،  الطفــل  علــى  المستنســخة  البرامــج  تأثيــر  وبشــأن 
يعقــوب: إن الطفــل العربــي هــو المتضرر األساســي في انتشــار هذه  
األعمال المستنســخة، ألنــه ال يوجد عليها رقابة جدية لهــا طابع تربوي، 
ــا أصبحــت غربيــة الهــوى، وعلينــا تغيير  وألن المنهجيــة المتبعــة إعالميًّ

السياســات المتبعــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــالم الطفــل العربي.
واســتدركت يعقــوب موضحــة أنــه ال يمكــن إغفــال وجــود منتــج عربــي 
متميــز، معربــة عــن أســفها لعــدم االحتفــاء بهــذه البرامــج مــن قبــل 
الفضائيــات، وذلــك لســيطرة المحتوى الغربي، واللهــاث خلف رغبات 
المعلنيــن وشــروطهم التــي أصبحــت لها اليــد الطولى في سياســات 
بالتوعيــة اإلعالميــة، والتحفيــز  إلــى االهتمــام  القنــوات، داعيــة  هــذه 
علــى تســليط الضوء علــى اإلنتاج العربــي، بخاصة في مجال الرســوم 
المتحركــة، وتــرى أنــه يجــب أن يكــون لهــذا المجــال مســاحة أكبــر مــن 
ــاب والمؤلفين لتقديم أفــكار برامجية  االهتمــام، وأن يتم تشــجيع الكتَّ
مبدعة تناســب مســتوى وفكر الطفل الذي أصبح منفتًحا على العالم.
وبشــأن المشــهد العربي الذي تســعى جميــع الفضائيات إلــى إرضائه، 
قالــت يعقــوب: إن المشــاهد أصبــح أكثــر وعًيــا مــن خــالل انتقــاء مــا 
يشــاهده، وأضافــت أن االتجاه نحو ضعف متابعــة الفضائيات في ظل 
ــا عبــر »يوتيــوب« و»نتفليكس«  ًـّ وجــود برامج يمكــن متابعتها إلكتروني
وغيرهــا مــن التطبيقــات اإللكترونيــة، وهــو مــا يزيــد مــن حجم ســوق 

المستنســخة. البرامج 
واعتبــرت يعقــوب أن البرامــج المعربــة ليــس لهــا هدف، معلقــة »هنا 
ال أعمــم« فأغلــب البرامــج أخــذت الطابــع المــادي عنــد عرضهــا، كمــا 
أن المشــاهد أصبــح قــادًرا على التفريــق بيــن البرامج الســيئة والبرامج 
الجيــدة، وعلــى الرغم مــن ذلك مــا زال أصحاب القنــوات يعتمدون في 
برامجهــم علــى تســطيح عقــول الشــباب العربــي، وهــذا في حــد ذاته 

هــدم للثقافــة العربيــة التــي هي أســاس  تطويــر األفــكار البرامجية.
أنهــا مرحلــة  تــرى يعقــوب  المستنســخة  البرامــج  وبشــأن مســتقبل 
نمــت في ظــلِّ حالــة الركــود التي يعانــي منها اإلعــالم العربي، بســبب 
األحــداث السياســية واالقتصاديــة، وتعتبر أننا فــي انتظار حالــة انفجار 
فكــري إبداعــي سيســيطر علــى اإلعالم العربــي بفضل جهود الشــباب 

ــز لإلنتــاج العربي. ـّ ووعــي المنتجين وشــركات اإلنتــاج للتحي
والهيئــات  الحكومــات  مــن  يعقــوب  تمنــت  مشــاركتها  ختــام  وفــي 
والمؤسســات والبنــوك أن تقــوم بدعــم اإلنتــاج العربــي، وفتــح الباب 
أمــام كافة شــركات اإلنتاج بعيًدا عن فكرة احتكار الســوق الســائدة في 

بعــض البلــدان العربيــة، وهــو ما سيســهم فــي تحقيق نهضــة كبرى 
فــي االقتصــاد، وتحريــك عملية التنمية المســتدامة في مجــال اإلعالم 
ا في مواجهة اإلعالم الغربي،  بشــكل واســع وســريع للنهوض اقتصاديًّ
الــذي يعتبــر اإلعــالم مصــدًرا للدخــل، مــن خــالل مــا يــدره بيــع البرامج 
واألفــالم والمسلســالت التــي يتحمــل تكلفــة إنتاجهــا كــم هائــل من 

المســتثمرين المؤثريــن فــي هــذا االقتصاد.
ــبــرامــج ليس  ــد: »االســتــنــســاخ فــي ال ــال أحــمــد خ
ظاهرة منعزلة عن االستنساخ من الغرب في كل 

المناحى«
اإلعالمــي أحمد خالد، رئيس تحرير نشــرة أخبار قنــاة »القاهرة والناس« 
المصريــة، يعتبــر االستنســاخ فــي البرامــج ليــس ظاهــرة منعزلــة عــن 
االستنســاخ من الغــرب في كل المناحى، مشــيًرا إلــى أن هناك ما كان 
ــا إلى تذكــر أن الدعوة للنهضــة العربية  ــا بــل مــا كان نهضوًيا داعيًّ إيجابيًّ
تأثــرت في القرنيــن الماضيين بالدعوات إلى إحــالل العلم وقيم الحرية 
إيجابيــة نقلهــا  والعــدل والمســاواة والكرامــة اإلنســانية، وهــي قيــم 

مفكــرون إلــى الســاحات العربية ولقيــت مكانها فــي المجتمع. 
ويقــول: »كان غالبيــة أو بعض طليعــة المفكرين العــرب وهم ينقلون 
القيــم الغربيــة إلــى مجتمعاتنــا ينقلون المبــادئ الحاكمــة ومحتواها ال 
مظهرهــا وتطبيقاتهــا، أو هكذا كانوا يحلمون«، لكنه يشــير إلى أن من 
الطليعييــن مــن نقلــوا المظهــر فقــط ولــم يركزوا علــى نقــل المبادئ 
الحاكمــة مــع تطبيقهــا بمــا يناســب اختــالف المجتمعــات، مؤكــًدا أنه 
كان مــن المهــم نقــل القيــم العلميــة كطريقــة تفكيــر، ومــن ثــم حياة 
تناســب جميــع المجتمعــات، منتقــًدا علــى ســبيل المثــال نقــل القيم 
الديموقراطيــة أو الحريــات االجتماعيــة كمــا هــي، ســاخًرا مــن الــذي 
يهاجــم الغــرب وبيده ســاعته وعلى فمــه ميكروفونه وعلــى أذنه هاتفه 

وفــي بيته ثالجتــه وتلفــازه... إلخ.
 وشــّبه خالــد هذا النموذج بأنه يرفض ما يعيشــه أو يعيــش ما يرفضه، 
وبالمثــل عــاد النقــل والتقليــد بشــكل أو بآخــر، ضارًبــا المثــل  ببعــض 
مدعــي التحديــث والتطويــر الــذي يســرق األفــالم بــل حتــى »أفيــش 
الفيلــم« معتبــًرا ذلــك تطــوًرا، فهــو يســرق أفــكار المدربيــن فــي كــرة 
القــدم مثاًل، ويســمي ذلــك مواكبة، وهو نفســه الذي يســرق »خلطة 
كنتاكــي« ويصنعهــا في البيــت ويقول: »كنتاكــي عربي«، معتبــًرا أنه ال 

أحــد مــن هــؤالء أخذ المبــدأ وتطــور به. 
ويضيــف خالــد: الفضائيات عالــم جديد علــى العرب الســارقين، الذين 
لــم يتمكنــوا مــن األخــذ بمعاييــر االقتبــاس، وحــدوده المتعــارف عليها 

ــا، لكنهــم ســرقوا األمــر برمته مــن دون »فلتــرة« أو تعديل. عالميًّ
ويلقــي خالد تهمة االستنســاخ على المجتمع بأســره، قائــاًل: »الحقيقة 
أن االستنســاخ يكشــف مجتمًعــا، وليــس صناعــة الفضائيــات فقــط، 
برامــج مستنســخة  لكــن هنــاك  المجتمعــات،  تخــدع  التــي أصبحــت 
حققــت نجاًحــا ال لكونهــا مستنســخة، لكــن ألن طبيعــة البرامــج مثــل: 
»ذى فويــس، وقــوت تالنــت »، هــي برامــج مصممــة أصــاًل لتناســب 
ــها من دون شــرائها  ـّ فــي مرونتهــا أى مجتمــع، لكــن ال أحد يســتطيع بثـ
مــن مصممهــا األصلي وبنفس شــروطها ولذلــك فهى تنجــح، إضافة 
إلــى أن طبيعــة هــذه البرامــج مثــل »ذى فويــس« تقــدم لنــا المفقــود 

اللصوص،  على  جديد  عالم  الفضائيات 
الذين لم يأخذوا بمعايير االقتباس
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فــي مجتمعاتنــا، حيث إن طبيعة الصــراع تذكي حيويــة التنافس وفكرة 
االنتصــار، لذلــك تنجح وربمــا يكون هذا هــو االستنســاخ الجميل، لكن 

هــذا الجمــال يخفــي وراءه كارثــة .. إنه اســتثناء.
محـــــــمد بغــــــــدادي: »الطفل العربى هو المتضرر 
األكبر من تعاطيه للبرامج المستنسخة التى تغيبه 

عن عروبته«
فــي ذات الصــدد يعتقــد الكاتب الصحفي ومؤســس إحــدى فضائيات 
البرامــج  استنســاخ  لظاهــرة  دافــع  مــن  أكثــر  هنــاك  أن  األطفــال 
التلفزيونيــة، وهــي على التوالــى: أولها رغبة شــركات اإلنتــاج في الربح 
الســريع، ويأتــي بعــد ذلــك االستســهال واإلفــالس وعــدم االســتعانة 
ذات  برامــج  إنتــاج  فــي  المحترفيــن  والمهنييــن  الخبــرة  بأصحــاب 
خصوصيــة عربيــة فــي هــذا المجــال، ثــم اســتبعاد وربما إقصــاء خبراء 
اإلعــالم المتخصصين في هــذا المجال، وأخيًرا غيــاب الرؤية والبصيرة 
الثقافيــة فــي تحديــد العائــد الثقافــي الــذي تهــدف إليــه هــذه البرامج.
وحــول مســتوى جــودة البرامــج العربية المستنســخة يرى بغــدادي أنه 
متفــاوت، فهنــاك برامــج يتــم استنســاخها مثل األصــل تماًمــا، وربما 
تســتعين شــركات اإلنتــاج بمخرجيــن وفنييــن من نفــس الشــركة التي 
والتفاصيــل  )الفورمــات(  نفــس  تســتخدم  ــا  ـً وأحيان األصــل،  أنتجــت 
والديكــورات، وهــذه البرامــج ذات جــودة عاليــة، وعــادة مــا تكــون هــي 
نســخة عربيــة تنتجهــا نفــس الشــركة األم، وتعممهــا ليــس فــي البالد 
العربيــة فقــط، بــل تجد نظيــر لها في عدد كبيــر من الدول، على ســبيل 
المثــال برنامــج »ذي فويــس« أو أحلــى صــوت، وهــو النســخة العربية 
 »The Voice مــن برنامج تلفزيــون »الواقع الغنائــي الهولندي العالمــي
الــذي تعــود فكرة ابتــكاره إلى »جون دي مول« عــام 2010م، وهو من 
إنتاج »ســوني بيكتشــرز إنترتينمنت« وشــبكة »تالبــا اإلعالمية«، ويتم 
تصويــر النســخة الناطقــة بالعربية للبرنامــج في اســتديوهات »إم بي 
ســي« في منطقــة »ذوق مصبح« بالعاصمة اللبنانيــة بيروت، وهناك 
برامــج مســتواها أقــل بكثير مــن مســتوى البرنامج األصــل، وهناك ما 
هــو ســيئ للغايــة مقارنــة باألصــل، وكل هــذا يتوقــف علــى اإلمكانات 

الماديــة والتقنيــة، ومســتوى اإلنفاق وســخاء اإلنتــاج أو فقره.
ويشــير بغــدادي إلــى أن فكــرة التعامــل مــع الفــوارق االجتماعيــة بيــن 
الغــرب والعــرب، تتوقــف علــى شــريحة الجمهــور المســتهدف، الذي 
تتوجــه نحــوه أعيــن الشــركات المنتجــة، فعندما تكــون خطــة البرنامج 
تســتهدف تلقــي مكالمــات هاتفيــة مــن الجمهــور، وهــي المكســب 
الحقيقــي واألربــاح الطائلــة التي يجنيهــا البرنامج مــن المتصلين، حيث 

المصريــة  الســوق  - فــي  الواحــدة بخمســة جنيهــات  الدقيقــة  تكــون 
البرامــج  تربحهــا  التــي  الجنيهــات  عــن مالييــن  نتحــدث هنــا  - فنحــن 
الكبــرى، وهنــا ال تســأل عــن الفــوارق االجتماعيــة والفكرية أو أســلوب 
المســتهدفة هنــا وهنــاك قــادرة علــى ذلــك،  المعالجــة، فالشــريحة 
وهنــا يتســاوى المشــاهد األوروبــي مــع المشــاهد العربــي القــادر على 
ا  إجــراء مكالمــة واثنتيــن وثــالث.... وهكــذا، أما الفــوارق الحقيقــة فكريًّ
ــا فســتجدها فــي الطبقــات الفقيــرة، والشــرائح التــى تحــت  واجتماعيًّ
خــط الفقــر، فهــذه البرامــج ال تعنيهــا، وهــذه الطبقــات ربمــا ال تمكنها 
ظروفهــا ومعاناتهــا اليوميــة مــن مشــاهدة هــذه البرامــج، خاصــة وأن 
معظــم البرامــج المستنســخة ترفيهيــة فــي األســاس األول، وبالتالي 
فالشــركات المنتجة ال تعنيهــا الفوارق وال أســلوب المعالجة، ألن هذه 
البرامــج تنتجهــا عقــول وثقافــة ليس علــى أجندتهــا هذه الشــرائح التي 

ا. ــا وفكريًّ يجــب االنحيــاز لهــا اجتماعيًّ
ويعتبــر بغــدادي أن الطفــل العربي يتعرض لمســخ مشــوه من ثقافات 
ــا بواقع تجربته الشخصية  ـً أخرى، بوســاطة البرامج المدبلجة، مستعين
التــي كان طرًفا فيها، ويقول: »منذ ســنوات كنــت مديًرا إلحدى قنوات 
األطفــال، وأطلقت قناة جديــدة لطفل ما قبل المدرســة، وكانت القناة 
لديهــا خطة ثابتــة لتقديم ثالثة أنواع من البرامج: برامج جاهزة تشــترى 
مــن شــركات أجنبيــة ويتــم عمــل تعريب لهــا )الدوبــالج(، وهــذه كارثة 
بــكل المقاييس فــال ثقافتها تخصنا كعــرب، وال توجهاتهــا تعنينا كقناة 
بــل تســيء ألطفالنا وتخــرب عقولهم، وبرامــج تنتجها شــركات أجنبية 
لحســاب القنــاة بتوجيهات مــن إدارة القنــاة، ومعظمها مستنســخ من 
برامــج قنــوات أجنبيــة ال تمــت لثقافتنــا العربيــة بصلــة، وإن كانت إلى 
حــد مــا أقل ضــرًرا على عقــول أطفالنا، أما النــوع الثالث فــكان ما تنتجه 
ــا مــن األلف إلى اليــاء - من كتابــة نصوص وإخــراج، وكافة  القنــاة داخليًّ
العناصــر الفنيــة األخــرى - وهــذه البرامــج التــي كانــت قائمة علــى رؤية 
متوازنــة تخاطــب الطفل العربي بــكل فئاته االجتماعيــة، وتحرص على 
تقديــم مضمون يحقق األهــداف المرجوة«، ويضيف بغــدادي: »لكن 
بكل أســف كانت هــذه النوعية تمثــل )%20( من المــادة المقدمة على 
شاشــة هــذه القنــاة، و)%30( مــن البرامــج يتــم إنتاجهــا خــارج القناة، 
والـــ)%50( الباقيــة كانــت مــن البرامــج ســابقة التجهيــز وتشــترى من 

شــركات أجنبية ويتــم ترجمتها إلــى العربية«.
مؤكــًدا أن الطفــل العربــي هــو المتضــرر األكبــر مــن تعاطيــه للبرامــج 
المستنســخة التــي تغيبــه عــن عروبتــه، وتعيــد صياغــة وجدانــه وفكــره 
وثقافتــه بعيــًدا عــن االنتمــاء والوالء لبــالده ولثقافتــه ولعاداتنــا وتقاليدنا 

العربيــة األصيلــة.
علــى صعيد آخــر، يرى بغدادي أنــه ال توجد أزمة حقيقيــة في النصوص 
العربيــة، لكــن هنــاك شــركات منتجــة تســعى إلــى الربــح، ويضيــف: 
ــاب متخصصون فــي هذا المجــال ال يتم االســتعانة  »لدينــا خبــراء وكتَّ
بهــم، بل يتم إقصاؤهم واســتبعادهم لحســاب أصحــاب المصالح، 
الذيــن ال يرغبــون في أن يزاحمهم أحد في هــذه )الوليمة( التي ينفردون 
بهــا، وال أحــد يرغــب في بــذل مجهــود حقيقي إلنتــاج برامــج ذات هوية 
عربيــة تخــدم أهدافنــا القوميــة، وتعبــر عــن ثقافاتنــا وتؤكــد انتمائنــا 

لبالدنا. 
أمــا المشــاهد العربــي، فيعتبــره بغــدادي مغلــوب علــى أمــره، وهــو 

أمره  على  مغلوب  العربى  المشاهد 
ومجبر على التعاطي مع ما يقدم له
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مضطــر ألن يتعاطــى مــع مــا يقدم لــه، وكل مــا يملكه هــو أن يضغط 
علــى زر القنــوات بيده ليختــار ما يحلو له من البرامج، ولكن األثر الســيئ 
واألخطــر هو إفســاد الذائقة الفنية للمشــاهد، وإعادة ترتيــب أولوياته، 
وصياغــة وجدانــه الثقافــي وفًقــا لمــا يقــدم لــه مــن برامج مستنســخة 
ال يعتقــد أن لهــا أهداًفــا بريئــة، بــل معظمهــا يهــدف إلــى أشــياء أخرى 
ليســت بالضرورة واضحة ولكن بمرور الوقت ســتكون عواقبها وخيمة.
وبشــأن مســتقبل البرامج المستنســخة على الشاشــات العربية، يؤكد 
بغدادي أنه في ظل الســماوات المفتوحة، أصبــح العالم قرية صغيرة، 
وفي ظــل النظام العالمــي الجديــد ومقتضيات العولمــة »نحن جميًعا 
نحتــاج ألن تكــون لدينــا رغبــة أكيــدة في الحفــاظ علــى هويتنــا العربية، 
وحريصــون علــى ثقافتنا العربيــة التي يجب أن نلقنهــا لألجيال القادمة، 
ومــا لــم تكن لدينــا إرادة سياســية فــي نبذ هــذه النماذج المستنســخة 
والســيئ منهــا علــى وجــه الخصــوص، فنحــن أمــة فــي خطــر، ويجب 
علينــا أن ننتبــه ونســعى ألن تكــون لدينا مؤسســات إعالمية تســتوعب 
هــذه الطموحات لتأســيس خطاب ثقافــي عربي، ووضــع رؤية إعالمية 
ــن  عربيــة تتمســك بتراثنــا الحضــاري وهويتنــا العربيــة، حتــى ال يأتي مـَ
يحتــل عقــول األجيــال القادمــة بثقافــة مغايــرة تعمــل علــى تغييبنا عن 

ماضينــا وحاضرنا ومســتقبلنا.
ريهام منيب: »العالم يبدع ونحن نحترف استهالك 

خيال اآلخرين«
فــي ذات الصــدد تعتبــر اإلعالميــة ريهــام منيــب، المذيعــة بقنــاة النيل 
الثقافيــة المصريــة، أن العالــم يبــدع ونحــن نحتــرف اســتهالك خيــال 
اآلخريــن، وتضيــف: »هذا مــا اعتدنا عليه خــالل الســنوات األخيرة فيما 
يتعلــق بصناعة اإلعالم بخاصــة، فالبعض يتصور أن استنســاخ برامج 
أجنبيــة حقــق نجاًحــا مدوًيــا فــي الخارج هــو الطريــق األســهل لضمان 

نســب مشــاهدة عاليــة مرتبطة بســوق اإلعــالن، وهو المتحكــم األول 
فــي اســتمرارية برنامــج مــن عدمــه، مــن دون أي اعتبــارات للمحتــوى 
والقيــم اإليجابيــة أو حتــى الهــدف من طرح هــذه البرامــج وتأثيرها في 
المشــاهد العربــي، فاألهــم هــو التســابق علــى االحتفــاظ بالمشــاهد 
مثبًتــا )الريمــوت كنتــرول( ألطــول فتــرة ممكنــة علــى قنــاة أو برنامــج 

 . » بعينه
وتعتقد منيب أن عدًدا قلياًل من البرامج تعاملت مع قضية االستنســاخ 
باحترافيــة ولــم تقع فــي فخ التقليد األعمى لتعيد إنتاج نســخ مشــوهة 
مــن العمــل األصلــي، مســتدلة على ذلــك ببرامــج اكتشــاف المواهب 
المنتشــرة اآلن فــي العالــم العربــي، والتــي تســتغل أحــالم الشــباب 
الموهــوب فــي تحقيــق النجــاح والشــهرة الســريعة، فتمنحهم فرص 
الظهــور والنجــاح الزائف ومــا أن تنتهــي الحلقات حتى تخفــت األضواء 
وتتباعــد األحــالم مهمــا كانــت الموهبــة الفتــة، فتتحــول إلــى فقاعــة 
ــن منــا يتذكــر نجــوم المواســم الســابقة من  هــواء، ضاربــة المثــل: مـَ
 )Arab Idol و The Voice أو Arabs Got Talent أو   X Factor( برامــج
حتــى األصوات التــي قدمت بعض األعمــال الناجحة ســرعان ما توارت 
عكــس ما يحــدث في العالــم، حيث أســهمت هذه البرامــج في إحداث 

حــراك فنــي حقيقــي وأثرت فــي تغيير مســار نجــوم كثيرين. 
وتتهــم منيــب مــن قدمــوا برامــج )الفورمــات( أو المستنســخة بأنهم 
التــي  للجمهــور  والذائقــة  والعــادات  المجتمــع  يلتفتــوا الختــالف  لــم 
تختلــف مــن منطقة ألخــرى ومجتمع يحمل ســمات تميــزه، لذلك من 
 )Star Academy( ضمــن البرامــج التي تعرضت النتقــادات برامج مثــل
فالبرنامــج هو مــن برامج تلفزيــون الواقع المنتشــرة في الغــرب والتي 
تقــوم علــى فكــرة المعايشــة الكاملــة للمشــاهد فــي تفاصيــل الحياة 
اليوميــة ألبطالــه، لكن لم يــراع القائمون عليه الهوية العربية والشــرقية 
لمجتمعاتنــا، فمــن الصعــب تقبل فكــرة اختالط الشــباب مــع الفتيات 
لشــهور طويلــة في نفــس المنــزل ومتابعــة أدق التفاصيل ومشــاهدة 
تجــاوزات علــى الشاشــة اعتبرهــا البعــض صادمــة وال تتناســب مــع 
العــرف والتقاليــد، لذلــك لم تنجح بشــكل عــام برامج تلفزيــون الواقع 
علــى الرغــم مــن أنها فــي الغــرب األكثــر شــهرة وجماهيريــة، أيًضا لم 
يتفاعــل الجمهور مع بعــض حلقات برامج مستنســخة تناولت الجنس 
أو  العقيــدة  أو مناقشــة قضايــا خالفيــة تمــس  فــج  الديــن بشــكل  أو 

ا.  الثوابــت، فــرد الفعــل دائًمــا ما يكون عكســيًّ
وفــي شــأن البرامــج المقدمــة للمــرأة وللطفــل، تشــير منيــب إلــى أنه 
فــي الوقــت الــذي تزايــدت فيه نســبة برامــج المــرأة المستنســخة من 
برامــج أجنبيــة قلت نســبة ما قدم للطفــل، إال إذا اعتبرنــا أن كل المادة 
الموجهة للطفل العربي باألســاس مادة أجنبية ســواء رســوم متحركة 
أو برامــج مدبلجــة، مما يشــكل خطورة كبيرة علــى الهويــة العربية، أما 
برامــج المــرأة فقد تحولــت لبرامج جلســات نميمة بين أكثر من ســيدة 
وهــي موضــة ســائدة بعد استنســاخ برنامــج )view( الــذي يعتمد على 
مائــدة مســتديرة تضم أكثــر من امــرأة في مجــاالت مختلفــة يتحاورن 
عــن أمــور وقضايا آنيــة، فتم تحويله إلى )الســتات ميعرفــوش يكدبوا( 
لتتطــور  األخــرى  النمــاذج  وعشــرات  نواعــم(  )كالم  ســتات(  )ثــالث 
المســألة لمجــرد حالة مــن الثرثرة تتخللهــا فقرات إعالنيــة مدفوعة عن 

األطبــاء أو منتجــات تجميلية وســلع اســتهالكية.
وتضيــف منيــب: »عندما تتجــول بين أروقــة أكاديمية الفنــون في مصر 
أو شــبيهاتها فــي العالــم العربــي، ســتتواصل مــع شــباب مبــدع لديــه 
طاقــة وأحــالم وخيــال ممتد قــادر علــى ابتــكار عشــرات األفــكار وتنفيذ 
ــن الذي  برامــج أقرب لمجتمعنا وأكثــر متعة وقدرة على الترفيه، ولكن مـَ
يمنــح الفــرص بعــد ســطوة اإلعــالن علــى كل شــيء ومــن ُيســهم في 
الكشــف عــن هذه المواهــب ويحــرك الراكد«، معتقــدة أن الحــل في يد 
المؤسســات التابعــة للدولــة بعيــًدا عن ســيطرة رجــال المــال واألعمال. 

المشاهد  تمنح  المستنسخة  البرامج 
المحلية  البرامج  بينما  اإلبهار  من  حالة 
إذا ُقدمت بشكل متقن ستكون األقرب 

إلى الروح
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إال أن منيــب ال تنكــر أن بعض البرامج حققت نجاًحــا كبيًرا وقت عرضها 
ــن ســيربح المليون(  ونالت استحســان األســرة العربية، مثل برنامج )مـَ
الــذي شــاهده العــرب لســنوات وصنــع نجوميــة مذيــع معــروف هــو 
»جــورج قرداحــي«، لكــن عندما تــم إعادة استنســاخ نفــس التجربة مع 
برامــج المســابقات بأســماء أخــرى لــم تنجــح، ممــا يؤكــد أن الجمهور 
يتفاعــل فــي البدايــة ثم يصــاب بالملل من إعــادة تكرار الفكــرة لمرات، 
كمــا أن هنــاك بعــض البرامــج المستنســخة التي اســتمرت لســنوات 
بســبب طبيعتهــا القائمــة على األحــداث الجارية واليوميــة، مثل )صباح 
الخيــر يــا مصــر( وأيًضــا )صبــاح الخير يا عــرب( تلــك البرامــج المأخوذة 

.)Good Morning America( عــن البرنامــج اليومــي الشــهير
أمــا عن مســتقبل هذه النوعيــة من البرامــج، فتعتقد منيــب أنها كانت 
مجــرد »هوجة« اســتمرت لســنوات وبــدأت تتراجع، وأبلــغ دليل على 
ذلــك حنيــن المشــاهد لمشــاهدة قنــاة )ماســبيرو زمان( على ســبيل 
بقــدر  ســابقة  فتــرات  فــي  التلفزيونــي  اإلنتــاج  مشــاهدة  أو  المثــال، 
كبيــر مــن اإلعجــاب وافتقاد هذا الشــكل الــذي خاطب ذائقــة الجمهور 
بوعــي، فصاحــب الفكــرة اقتبســها مــن بيئتــه وثقافتــه ومجتمعه ولم 
يفرضهــا علــى المتلقــي واجتهد فــي البحث عــن قالب مناســب، ففي 
الوقــت الــذي تمنــح فيــه البرامــج المستنســخة المشــاهد حالــة مــن 
اإلبهــار المعتمــد علــى الصــورة، إال أنهــا عــادة ما تكــون عاليــة التكلفة، 
لكــن البرامــج المحليــة إذا قدمت بشــكل متقن فهي غالًبــا األقرب إلى 

الروح. 
الطفل  مجال  في  العربية  »الدراما  بهجت:  محمد 

من تضييق وعدم اهتمام«
أمــا مديــر تحريــر جريــدة األهــرام الشــاعر محمــد بهجــت، فيعتبــر أن 
مــن أهــم دوافــع استنســاخ البرامــج األجنبيــة أن األعمــال األجنبيــة، 
التــي تقــدم للطفــل ســواء كانــت درامــا أو برامــج، يعتنــي  بخاصــة 
فنيــة  وطاقــات  كبيــرة  ميزانيــات  لهــا  ويخصــص  العنايــة  أشــد  بهــا 
ضخمــة، تتعــاون مًعــا وتبــذل كل خبراتهــا مــن أجــل إنجــاح العمــل، 
ولهــذا تصبــح تلــك األعمــال ذات مســتوى فنــي وتقني ممتــاز يغري 
بتعريبهــا، باإلضافــة إلــى ما تعانيــه الدرامــا العربية في مجــال الطفل 
مــن تضييــق وعــدم اهتمــام، ليــس أدل عليهمــا مــن توقــف إنتــاج 
التلفزيــون المصــري، وشــركة صــوت القاهــرة، وقلــة مــادة الطفــل 

ــا فــي كل القنــوات الخاصــة. عمومـً
كمــا أن انجــذاب قطاع كبير مــن المتلقين، بخاصة الشــباب واألطفال، 
كل  خلــف  واللهــاث  األجنبيــة،  باللغــات  والتباهــي  الغربيــة  للذائقــة 
صيحــات الموضــة، وتحــول الفنــون نفســها إلــى موضــات، كل ذلــك 
ســاعد فــي جماهيريــة البرامــج األجنبية وســعي المنتجين إلــى تعريبها 
ا،  وأخــذ )الفورمــات( الجاهــزة بــداًل مــن البحث عن اإلبــداع المكلــف جدًّ

فضــاًل عــن المغامرة.
 ويشــير بهجــت إلى أنــه في بعض األحيــان تكون البرامج المستنســخة 
ا مثــل )أراب جــوت تالنــت( أو )أراب أيــدول( وما إليهــا، لكنه  ناجحــة جــدًّ
نجــاح خــادع ال يحقــق تكافــؤ الفــرص الحقيقــي فــي المســابقات، وال 
يرتقــي بالــذوق العــام وال يــؤدي إلــى النهــوض بالمســتوى البرامجــي 
فــي النهايــة، مؤكــًدا أن النجــاح ينتمــي إلى األصــل المقلــد، وليس إلى 
التقليــد، وأن البرامــج المستنســخة تنجح بقــدر اإلنفــاق واالعتماد على 

النجــوم والشــركات المعلنة، لكنهــا ال تحمل في داخلهــا قيمة أو فكرة 
مبتكــرة يختبر مــدي نجاحها.  

ونــوه بهجــت بأنــه ال يوجــد حــرص علــى مراعــاة الفــوارق االجتماعيــة 
أو الثقافيــة بيــن الشــعوب، ولهــذا تكــون بعــض البرامــج ذات خطــر 
شــديد علــى مجتمــع شــرقي يحمــل تقاليــد مختلفــة، ففي أحــد برامج 
المســابقات التــي كانــت تقوم علــى إقامة المتســابقين من الجنســين 
ــا فيما يشــبه المعســكر، أثار مزاح الشــباب مع الفتيات في غرفهن  معـً
حمــالت نقــد واســعة، وطالب البعض بمنــع عرض مثل هــذه البرامج، 
العــادات  فــي  اختــالف  الواحــد  العربــي  الوطــن  داخــل  أنــه  والحقيقــة 
والتقاليــد والثقافــة، بــل تختلف في نفــس البلد ما بين الريــف والمدن، 

ومــا بيــن المناطــق البدويــة والمناطــق الحضرية.
ويشــير بهجــت إلى أنــه عدم النظر فــي خصوصية الطفــل العربي على 
اإلطــالق، وُيعــد دائًمــا وعــاًء للتلقــي وليس عنصًرا مشــارًكا فــي اإلبداع 
والجــدل الــذي يجــب أن يحدثــه الفــن، وحتى األطفــال الذين يشــاركون 
ــا فــي التمثيل يكونــون في قوالب ثابتــة متمثلة فــي الطفلة التي  ـً أحيان
تعــرف أكثــر من ســنها، منــذ فيــروز الصغيرة وحتــى اليــوم، أو الطفل 

المتاعب.  مثير  الشــقي 
إلــى  أدت  العربــي  النــص  أزمــة  أن  بهجــت  يــرى  الســياق  ذات  فــي 
االنســياق وراء االستنســاخ البرامجــي والعكــس، فكل منهمــا أدى إلى 
اآلخــر، وكل منهمــا جــذب الحبــل مــن ناحيــة، حتــى انقطــع الحبــل ما 
بينهمــا أو كاد، وبالطبــع إهــدار قيمــة مؤلــف النــص والتعامــل معــه 
علــى أنه »أرخــص« العناصــر اإلنتاجية، وفــي مجال الطفــل خصوًصا 

يحصــل علــى نصــف أجر!
البرامــج  بعــض  تشــهده  الــذي  للــرواج  أســفه  بهجــت  يبــدي  كمــا 
المستنســخة، وأنهــا ُتدعــم بقــوة مــن شــركات الدعايــة التي تســيطر 
العربيــة  األفــكار  وجــود  مــن  يأًســا  أو  استســهااًل  ربمــا  الميديــا،  علــى 
النيــرة، وربما –أيًضا- لألســف بســبب ســيطرة فئة من أنصــاف وأرباع 
الموهوبيــن علــى إدارة وعمــل القنــوات الخاصة، كل منهــم يبحث عن 
أســرع وســيلة للنجــاح مــن دون تكبــد مشــقة أو الدخــول فــي مغامــرة 
إنتاجيــة غيــر معروفــة العواقب، أما عن حجم ســوق المستنســخ فهذا 

يحتــاج إلــى دقــة إحصائيــة غيــر متوافرة.
ويختــم بهجــت: »ال أريــد أن أفقــد األمــل وأؤكد علــى اكتســاح األعمال 
المستنســخة وتنامــي فرصهــا، ولكــن لألمانــة يجــب أن أشــير إلــى أنــه 
مــن دون تدخــل المؤسســات الرســمية في الــدول العربية إلنقــاذ دراما 
فالخطــر  للجمهــور  المقدمــة  البرامــج  هويــة  وإنقــاذ  الطفــل  وفنــون 

مســتمر والقــادم أســوأ«.

أو  االجتماعية  للفوارق  مراعاة  يوجد  ال 
الثقافية بين الشعوب وهنا الخطر
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متابعات

هوليود مصغرة في الرياض
الموهبة والشــغف والرغبة هــي األركان الثالثة التــي احتاجها المبدعون 
والــزوار بمختلــف فئاتهــم العمريــة قبــل أن يدخلوا )360( ورشــة عمل 
وضعتهــم وجًهــا لوجــه أمــام عــدد مــن كبــار المتخصصيــن المحليين 
والعالمييــن، الذيــن يمثلــون أســماًء بارزة فــي عالم اإلنتــاج المرئي، من 
صنــاع محتــوى وســينمائيين ومنتجيــن، والذيــن قدموا تجــارب عملية 
لتفاصيــل إنتاج المحتوى المرئي من التحضير حتى اإلنتاج، باســتخدام 
ذات المعــدات التي تســتخدم فــي األفالم، حيث بــدت بعض المواقع 
فــي الفعالية كما لــو كانت مواقع تصوير أفالم بالفعــل، أو كما وصفها 

البعض بهوليــود مصغرة!.
الرحلة التفاعلية .. جديد هذا العام

متكاملــة  ترفيهيــة  فعاليــة  أكبــر  الريــاض،  موســم  مــع  بالتزامــن 
تشــهدها العاصمة الســعودية، قدمت »حكايا مســك« فكــرة »الرحلة 
التفاعلية«، والتي حولت الزائر من مجرد مشــاهد صامت إلى مشــارك 
متفاعــل يســتطيع إدراك ما يدور حوله في مجــال صناعة األفالم، وهو 
مــا يجعله يشــعر بإحســاس الممثليــن في أكثر المشــاهد الســينمائية 

جذًبــا وتشــويًقا على المســتوى البصــري والدرامي.
مشاريع شبابية واعدة

جمعــت الفعاليــة نخبــة مــن المشــروعات والتجــارب الشــبابية الناجحة 
فــي مســارات متعــددة، شــملت التحضيــر لإلنتــاج، ومــا قبــل اإلنتاج، 
واإلنتاج، وما بعد اإلنتاج، والمنتج الصغير، وســوق حكايا، واإلنميشــن، 
والكتابة، والرســم، إضافة إلى اســتضافة عدد مــن المنصات اإلعالمية 

ــا، وتخصيــص جــزء لمبدعي التقنية في قســم  ــا وعالميًّ المعروفــة عربيًّ
والتقنيــات  األدوات  اقتنــاء  للموهوبيــن  أتاحــت  كمــا  تــك«،  »حكايــا 
المبتكــرة، إلى جانب قســم خــاص بالمنتج الصغير، ومســاحة لعربات 

الطعام.
الحقوق الفكرية .. مظلة المحتوى

المحتــوى  صنــاع  يــؤرق  هاجًســا  الفكريــة  الحقــوق  إشــكالية  ظلــت 
اإلعالمــي والفنــي فــي الســعودية، غيــر أن هــذا الواقــع تغيــر تماًما بعد 
العــام 2018م، حيــن تــمَّ إنشــاء هيئــة متخصصــة فــي هــذا المجال، 
كان هــذا جــزء من حديث محمــد العمير، مدير عام الشــركة الســعودية 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة، خــالل »حكايا مســك« الذي أكــد أن انتهاك 
ـــا، حيــث يمــسُّ األمــن والصحــة  الملكيــة الفكريــة ال ُيعــد أمــًرا بسيطـً
ــا أن الملكيــة الفكريــة مثلهــا مثــل أي  والســالمة واالقتصــاد، مضيفـً

ملكيــة يمكــن شــراؤها، وبيعهــا، وتأجيرهــا، وترخيصهــا. 
كيف ينجح اإلعالن؟

اســتضافت منصــة »حكايا مســك« جلســة حوارية بعنــوان: »اإلعالن 
التلفزيونــي: القيم والطموح« ناقشــت صناعة اإلعالن على المســتوى 

المحلــي والعالمي. 
التلفزيونــي  اإلعــالن  صناعــة  فــن  حــول  ــا  ـً نقاشـ المنصــة  وشــهدت 
ــا مــن الفكــرة مــروًرا بعمليــة اإلنتــاج  ـً والمراحــل التــي يمــرُّ بهــا انطالقـ
واإلخــراج, وكيفيــة المواءمــة بيــن الفكــرة اإلبداعيــة وقيــم المجتمــع. 

أفالم سينمائية عن روايات عظيمة
لطالما طرح متابعو الســينما أســئلة بشــأن الروايات العالمية العظيمة 

حكايا مسك )2019م( .. صناعة المشهد 
السينمائي القادم على يد المبدعين

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج
يمكننــا أن ننظــر بتفــاؤل إلــى المشــهد القــادم لصناعــة األفــالم واإلنتــاج الفنــي واإلعالمــي علــى المســتويين الســعودي 
والخليجــي، هــذا أول مــا يخطــر فــي بــال الزائــر الــذي حظي بفرصــة الوجود فــي )حكايا مســك( في الريــاض خــالل الفترة من 
5 - 11 نوفمبــر 2019م، فالفعاليــة التــي نظمهــا مركز المبادرات في مؤسســة األمير محمد بن ســلمان الخيريــة، والتي تدخل 
عامهــا الرابــع، أصبحــت أكثر قدرة على اســتقطاب الموهوبين في مجاالت عــدة، وتمكينهم من امتــالك أدوات مهنية تجعلهم 

فــي مصــاف المحترفيــن في الصناعــة اإلعالمية والســينمائية واألعمــال الفنية.
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التــي يتــم تحويلهــا ألفــالم، ومــا يبعثــه ذلك مــن مقارنــات بيــن نجاح 
هــذه الخطــوة فــي االحتفــاظ بقــوة العمــل أو اإلضافــة عليهــا أو ربمــا 

ــا. ـً االنتقــاص منها أحيانــ
كان هــذا أحــد محــاور النقــاش التــي أثارهــا صنــاع األفــالم فــي )حكايا 
مســك( تحليل نقدي للفيلم المقتبس من الرواية الشــهيرة )غاتســبي 
العظيــم( للكاتــب األمريكي فيتســجيرالد، وكذلك هو الحــال مع فيلم 
)البؤســاء( المأخــوذ عــن الروايــة الشــهيرة للكاتــب الفرنســي فيكتــور 
هوجــو، في حين كان الفيلم الشــهير بـ)العّراب( هــو اآلخر تحت محك 
النقــد، حيــث رأى متخصصــون أنــه قــدم عصابــات المافيــا بطريقــة 

تحصرهــا فــي فئــة معينة من البشــر.
التقنية تدفع قدًما باإلبهار

 عناصــر اإلبهار في صناعة المشــهد البصري ال تتوقــف، فهذه الصناعة 
فــي حالة تطور مســتمر مع التقدم التقني  المطــرد، وقد أتاحت )حكايا 
مســك( لزوارهــا فرصة اكتشــاف أحــد الفنــون الحيوية فــي منطقة ما 
بعــد اإلنتــاج، وهــو علــم أو مــا يعــرف بـ«فــن أســلوب دمــج المؤثرات 
البصريــة فــي األعمــال الحيويــة«، وهذا الفــن قادر علــى توليــد أي بيئة 
أو تخيــل أي شــيء داخــل المشــهد الســينمائي وعلــى درجــة عاليــة من 
الواقعيــة والتأثيــر، األمر الذي ســيعني الحصول على أعمال مدهشــة، 
فضــاًل عــن كونها تســاعد علــى إنتاج مشــاهد من غيــر الممكــن إنتاجها 
بوســاطة التصويــر الحــي بســبب الخطــورة أو التكلفــة العاليــة أو عدم 
إمكانيــة تمثيــل المشــهد، وعبر ورشــة عمل شــهدتها الفعالية، ســلط 
المحاضــر عبــد الهادي عبد الفتــاح الضوء على أســاليب العمل المتعلق 
فــي صناعــة  التقنيــة  هــذه  واســتخدام  البصريــة  المؤثــرات  بصناعــة 
الســينما واإلعالنــات والتطرق لخبايــا هذا النمط الجديــد وكيفية عمله.

الفيلم من اإلنتاج إلى الشاشات
خــالل »حكايــا مســك« قالــت المخرجــة لميــاء الشــويعر، التــي تعمــل 
كمراقبــة محتــوى ســينمائي في هيئــة اإلعــالم المرئي والمســموع بــــ 
المملكــة العربيــة الســعودية: »إن أهــم عناصــر صناعــة الفيلــم وجود 

طاقــم عمــل مميــز، وســيناريو وقصــة جميلــة تصــل للجمهور«.
وتحدثــت الشــويعر فــي جلســة حواريــة بعنــوان: »الفيلــم مــن اإلنتاج 
إلــى شاشــات الســينما« عن أهــم المجــاالت العملية التي يفتقــر إليها 
ســوق صناعــة األفالم فــي المملكــة، مشــيرة إلــى تركيز كثيريــن على 
مجــاالت مثل اإلخــراج واإلنتاج، فيما يفتقد الســوق إلــى المتخصصين 

فــي اإلضاءة، وهندســة الصــوت والمؤثــرات، على ســبيل المثال.
وفيمــا يتعلــق بالمجــاالت اإلبداعية الفنية فــي صناعة األفــالم التي لم 
يتــم التركيــز عليهــا، أكــدت الشــويعر أهميــة كتابــة المحتــوى وتنميــة 
المواهــب فــي هــذا المجــال عبــر المعاهــد المتخصصــة، موضحــة أن 
مناطــق المملكــة، تحتــوي علــى عديــد مــن القصــص الملهمــة لكتابة 

المحتوى.
الصورة عن ألف عبارة

قدمــت »حكايا مســك« لعشــاق التصوير وهــواة اللقطــات الحصرية 
فرصــة االســتفادة مــن وجــود المصوريــن المحترفيــن عبــر ورش عمل 
ــم ومعرفــة مزيــد مــن المهــارات أو  ـّ منطقــة اإلنتــاج لالســتفادة والتعل

طــرح التســاؤل علــى الخبــراء العالمييــن المتواجديــن فــي حكايا.
واســتعرض المصور هشام الصالح خالل إحدى الدورات استخدامات 
الكاميــرا التصويرية، موضًحا قواعد حجــم الصورة الصحيحة والجميلة 
واعتمادهــا علــى التناســق واألبعاد، حيث إن كل مســافة فــراغ فيها لها 

مدلولهــا وتبرهن على االتجــاه والنظرة والحركة.
خطى العرب .. وتحديات الكواليس

يعــرف كثيــرون منــا الدكتــور عيد اليحيــى، وبرنامجه الشــهير علــى قناة 
العربيــة »علــى خطى العرب« غيــر أن كثيًرا من التحديــات التي يواجهها 

هــذا المقدم أثنــاء تحضيــر وتصوير البرنامــج تبقى فــي الكواليس، لذا 
تحدث اليحيى في »حكايا مســك« بشــكل خاص عــن الصعوبات التي 
تواجــه فريــق العمل وهو يعمل ويقيــم في الصحراء لفتــرات قد تصل 

إلى ثالثة أشــهر.
شؤون وشجون من المسرح والتلفزيون

شــهدت الجلســات الحوارية تجارب مختلفة منها مــا يتعلق بالعاملين 
فــي القنوات الفضائيــة وقصصهم خلــف الكواليــس، وكذلك فقرات 
مختلفــة للحديــث عــن أبــرز األفالم الســينمائية الشــهيرة التــي حققت 

مبيعــات عالية حــول العالم.
وســلط متخصصــون األضــواء علــى مجاالت عــدة، كاقتصاد الســينما 
وأبــرز الصعوبــات فــي اإلنتــاج، إلــى جانــب النقاشــات التــي تجيب عن 
أســئلة مختلفــة حــول األفضلية فــي تقديم المنتــج الســينمائي وهل 
األكثــر  هــو  المفتــوح  المســرح  أن  أم  األكبــر  األثــر  التلفــاز  لشاشــات 

. شعبية
وتحــدث مجموعــة من مذيعــي القنــوات الفضائيــة عن تجربــة عملهم 
فــي األماكــن الخطرة، كمــا تناولــوا قصصهم مع الضيــوف والملفات 
التــي ناقشــوها على الهــواء وكيف جرى اإلعــداد لها وما الظــروف التي 

تكتنــف البث المباشــر لألخبار.
حلمي وهنيدي .. ونصائح لجيل الشباب

شــهدت »حكايا مســك« حضور أبرز األســماء العربية في مجال صناعة 
األفــالم، شــملت عديد مــن الممثليــن والمنتجين وكذلــك المخرجين، 
لمشــاركة تجاربهــم وخبراتهــم المتراكمة مــع زوار الفعالية، بأســلوب 

تفاعلــي وحــواري يعتمد على تحفيــز اإلبداع وتمكيــن األفكار.
فنــان الكوميديــا ومنتــج األفــالم المصــري أحمــد حلمــي، تحــدث عــن 
تجربته الســينمائية والفنية، مســتعرًضا من خاللها مشاركاته ومشواره 
ا إلى اســتثمار  الفنــي في أكثر مــن )25( فيلًما، وعدة مسلســالت، داعيًّ
اإلمكانــات الفنيــة الضخمة، واســتغالل تواجــد الشــركات العالمية في 

والتصوير. اإلنتاج واإلخــراج 
مــن جانبه، وصف الفنان محمد هنيدي المســرح بأنه »الرهبة الكبرى« 
مشــيًرا إلــى أنــه مازال هنــاك نجــوم معروفيــن يخافون الوقــوف على 
الخشــبة، علــى الرغــم مــن نجاحهم فــي التلفزيــون والســينما، مرجًعا 
الســبب إلــى أنهــم لــم يبــدؤوا مســيرتهم الفنيــة مــن المســرح، كمــا 
تحــدث هنيــدي عــن تجربتــه فــي »موســم الريــاض« عبــر مســرحية 
)ثــالث أيــام فــي الســاحل( والتي أعادتــه إلى المســرح بعد غيــاب )16( 

ــا: »أشــعر أنني قــد عدت إلــى بيتي«. ـً عاًمــا، معلقـ
وأصعــب  أمتــع  مــن  هــي  الجمهــور  مواجهــة  أن  هنيــدي،  وأضــاف 
اللحظــات في الوقــت ذاته، مؤكًدا تركيزه على األعمــال الكوميدية التي 
وصفهــا بأنهــا العقــد الــذي بينــه وبيــن النــاس، قبــل أن يضيــف »الكرة 

األرضيــة محتاجــة ضحــك!« 

حكايا مسك .. نظرة عامة
مــع اختتــام نســخة هــذا العــام، تكــون »حكايــا مســك« قــد قدمــت 
)1610( ورش عمل، تنوعت بين الكتابة، الرســم، اإلنتاج، واإلنيميشن، 
وذلــك ضمــن عملهــا علــى تمكيــن الشــباب مــن اســتلهام األفــكار، 
بــدًءا مــن التفاصيــل الصغيــرة والظــروف المحيطة، وتعليمهــم آليات 
ا. تحويــل األفــكار الملهمــة إلى خطــوات عملية يمكــن تحقيقهــا واقعيًّ

ومــن الجديــر بالذكــر أن »حكايا مســك 2019م« ُتعدُّ إحــدى الفعاليات 
التي تهدف لتشــجيع الشــباب الســعودي ومســاعدتهم على اكتشاف 
وتمكيــن قدراتهم في مجاالت إبداعية متعددة تشــمل الفنون والتقنية 
واإلنتــاج، وصــواًل إلــى بنــاء مشــاريع مبدعــة ذات طابــع عالمــي حديــث 
ُتســهم فــي دعم التوجــه التنمــوي للمملكــة القائم على بناء اإلنســان 

فــي ظل رؤيــة )2030م(.



العدد 119 - ديسمبر 2019 م40

رؤية نقدية

الروبوت واإلنسان .. مخاوف وتحديات
يتجــدد الحديــث عــن تطورات عالم الروبوتات وتوســع اعتماد عدد من الشــركات الكبــرى على مجال الــذكاء االصطناعي، والتأكيد 

علــى أن نطاق عمل الروبوتات ســيتجاوز إلى مجاالت أوســع. 
وقــد قامــت شــركة أمــازون بأول عمليــة توصيل منزلي باســتخدام طائرة مــن دون طيار فــي بريطانيا، باإلضافــة إلى إطالقها 
سلســلة متاجــر »أمــازون غــو« بهــدف القضــاء على طوابيــر االنتظار فــي المتاجر، كمــا أن عدًدا مــن شــركات التكنولوجيا بدأت 
فــي تعليــم اآلالت كيفيــة الــرد علــى التســاؤالت، وحل المســائل شــديدة التعقيد، وتحليــل أحجام هائلــة من البيانات بســرعة 

فائقــة، وظهــرت الســيارات ذاتية القيــادة والطائرات مــن دون طيار.

|| د. ذكرى يحيى القبيلي

لكــن تتابــع أخبــار المنجــزات حــرك المخــاوف مــن أن تحــلَّ الروبوتــات 
محــل البشــر وتســتولي علــى وظائف كانــت مقتصــرة عليهــم، فتقل 

مصــادر الدخــل وفــرص التوظيــف وتتزايــد البطالــة. 
تقــول المجموعة االستشــارية )أكســفورد إيكونوميكس( وهي شــركة 
خاصــة تهتــم بالبحوث واالستشــارات ومقرها في بريطانيــا: إن أجهزة 
الروبــوت اســتولت على مالييــن الوظائف في مجــال التصنيع، وأخذت 
ذوي  العمــال  علــى  ســيصعب  وهــذا  الخدمــات،  قطــاع  إلــى  تتمــدد 
المهــارات المحــدودة العثــور على وظائف في أي مكان آخــر، وإن أجهزة 
الروبــوت ستســتحوذ على حوالي )20( مليون وظيفــة في أنحاء العالم 

بحلــول عــام 2030م، كمــا عــّزز هــذه المخــاوف تقرير صــادر في عام 
2015م، عــن شــركة »ديلويــت« للمحاســبة؛ أن الروبوتــات ســتحتل 
الوظائــف اإلداريــة فــي المكاتــب، وأكــد تقرير آخــر عن شــركة ماكينزي 
لالستشــارات أن وظائــف الخدمــات الغذائيــة والتصنيــع هــي مــن بين 
الوظائــف التــي ستســيطر عليهــا الروبوتات وتحــل محل البشــر، وقّدر 
كبيــر االقتصادييــن فــي بنك إنكلتــرا أن حوالي )15( مليــون وظيفة في 
ســوق العمل البريطاني ســتذهب إلــى الروبوتات، فيمــا ذكرت أبحاث 
أن )%47( مــن العمــال األميركييــن مهــددون بســبب الروبوتــات خالل 

الســنوات العشــرين المقبلة.
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وفــي فبرايــر 2019م، انعقــدت »قمــة الحكومــات« فــي دبــي وذكــر 
خاللهــا رئيــس تحرير شــبكة »نــو ويــر اإلخباريــة« )ناتانيــال بارلينــغ( أن 
الصحــف فقدت الســيطرة على شــبكات التواصــل االجتماعي بصورة 
شــبه كليــة! وأن الــذكاء االصطناعــي بــات يقــدم مــواد صحافيــة أكثــر 
موضوعيــة وأعمــق مصداقية مــن البشــر، مضيًفا أنه يجب أال نخشــى 

مــن قــدوم الروبــوت إلــى عالمنا لــو كنــا نعي ونفكــر فــي مصلحتنا.
الروبوتــات، فبالمقابــل ســتوجد  قــدوم  مــن  أال نخشــى  يجــب  نعــم 
وظائــف جديدة كما يؤكــد الخبراء، كما أن على البشــر تطوير مهاراتهم 
هنــاك  أن  إلــى  دراســات  ذهبــت  وقــد  وخبراتهــم،  أدائهــم  وتجويــد 
ــا وتهويــاًل في حجم الوظائــف المهدرة في ســوق العمل، من  تضخيمـً
ذلــك دراســة صــادرة عن المركــز األوروبي لألبحــاث االقتصاديــة تقول: 
إن )%9( فقــط مــن وظائــف ســوق العمــل األميركيــة، و)%10( مــن 
وظائف ســوق العمل البريطانية ســتقوم بها اآلالت، وقال بول واالس 
فــي مقــال نشــرته وكالــة رويتــرز عــام 2017م: إن المخــاوف المثــارة 
مبالــغ فيهــا، وأن التقارير التي تتحدث عن عدد الوظائف التي ســتذهب 
للروبوتــات أغفلــت الحديــث عن عــدد الوظائــف التي ســيجري إيجادها 
فــي المقابــل، وبعــض الوظائف ســتحتاج قــدًرا مــن المهــارة والتفكير 
والخبــرة ال يتوافــر لــدى اآلالت، مثــل: وظائــف الســجالت المحاســبية 
والمحاســبة عموًمــا التــي تتطلب تفاعــالت اجتماعية واســعة النطاق.

وعلــق أحــد العلمــاء الذيــن أســهموا في صناعــة الروبــوت بقولــه: »إن 
هــذا التطــور الجديــد ال يعنــي أن الروبوتات ســتحل محل اإلنســان في 
األعمــال الصحفيــة، فهــذه اآلالت قــادرة على كتابــة الكلمــات والرموز، 

كمــا أنها تقــوم بكتابة النصــوص القصيــرة والطويلة أيًضــا، لكنها غير 
قــادرة علــى إجــراء المقابــالت الصحفيــة أو طرح األســئلة علــى الناس.

وفــي المؤتمــر الســعودي للروبوتــات، والــذي نظمتــه الهيئــة الملكية 
للجبيــل وينبع فــي مركز الملــك عبد اللــه الحضاري بالجبيــل الصناعية 
فــي مــارس 2019م، قــال المهنــدس فيصــل الخالــدي، مديــر الخبراء 
فــي وحدة التحــول الرقمي الوطنــي: إن نماذج األعمال الجديدة ســتغير 
مــن هيكلــة مؤسســاتنا اإلداريــة فــي الســعودية وطريقة اتخــاذ القرار، 
وهــو مــا يجعل التحــول الرقمــي ضرورة قصــوى وليس مجــرد رفاهية 
جانبيــة، وأضــاف إنها ســتفتح البــاب للكثير مــن الوظائــف ذات القيمة 
العاليــة والتــي تتطلب مهــارات متخصصة، وهــي ذات عائــد أكبر على 

رأس المال البشــري.
وتؤكــد المجموعــة االستشــارية )إكســفورد إيكونوميكســفإن( أن زيادة 
االعتماد على التشــغيل اآللي ســيعزز اإلنتاج والنمــو االقتصادي، ويوفر 

وظائــف كثيرة بالقدر نفســه الــذي يقضي بــه على أخرى.
     وأخيــًرا فالخبــراء، كمــا يقول ياس خضيــر البياتي، يؤكــدون أن الذكاء 
البشــري سيســتمر دوًما بالتفــوق على الــذكاء االصطناعــي؛ ألن الذكاء 
البشــري يمتلــك خليًطــا متقدًما وهائــاًل ومعقــًدا من مهــارات التفكير 
المنطقــي، واالســتنتاج متعدد المســتويات، والمنظومــات األخالقية، 
والضوابــط الســلوكية، والوعــي لنــوازع الخير والشــر، واالتصال متعدد 
المشــكالت  وتقييــم  الظــروف،  مختلــف  تحــت  والشــعور  األوجــه، 
االجتماعــي،  والتفاعــل  العاطفــي،  واإلدراك  االســتباقية،  والمخاطــر 

والبديهــة غيــر المتوقعــة، والتأويــالت اإلبداعية.
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رؤية نقدية

التغريد في مملكة التلفزيون

لقــد بــدأت القنــوات التلفزيونيــة تســتعين بالتغريــدات فــي برامجهــا 
التلفزيونيــة بدًءا من عام 2012م، والســبب في ذلــك ال يعود إلى تزايد 
عــدد مســتخدمي هــذا الموقــع، فموقــع »الفيســبوك«، علــى ســبيل 
المثــال؛ يتفــوق عليه في عدد المســتخدمين، بل ألن نصيــب التلفزيون 

مــن المضاميــن التي تتداولهــا التغريــدات يتزايد. 
لقــد قــدر بعــض المختصيــن أن )%50( مــن التغريــدات التــي أرســلها 
مســتخدمو موقــع شــبكة »تويتــر« الفرنســيون فــي الســنة المذكورة 
أعــاله كانــت ذات صلــة ببرنامــج مــن برامــج التلفزيــون: »موضوعــه، 
المشــاهدة  لقيــاس  الفرنســي  المركــز  وقــّدر  وضيوفــه«،  مذيعيــه 
ــها  ـّ التلفزيونّيــة أن عــدد التغريــدات التــي أرســلت إلــى البرامــج  التــي بث
التلفزيــون الفرنســي في عام 2015م بلــغ )70( مليــون تغريدة!  رقم 

رهيــب.. أليــس كذلــك؟ 
التنافس

لقــد مكّنــت هــذه التغريــدات التلفزيــون الفرنســي مــن تحقيــق أمنيته 
الغاليــة والمتمثلة فــي االلتحاق بركب القنــوات التلفزيونّيــة األمريكّية، 
فالبرنامــج المســمى بــ)لــي بــرول أي لــي زاكت(،«األقــوال واألفعال«، 

الــذي كانــت تبثــه قناتــه الثانيــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 23 يونيــو 
2011م إلــى 26 مايــو 2016م، تلقــى حوالــى )40.063( تغريــدة فــي 
إحدى حلقاته  حســب مؤسســة »ميزاغراف« )Mesagraph(، شريكة 
التلفزيــون الفرنســي فــي مجــال قيــاس اســتخدام مواقــع التواصــل 

االجتماعي. 
إن البرنامج التلفزيوني المذكور سياســي بامتياز، يســتضيف شخصية 
سياســية بــارزة فــي حــوار يــدوم ســاعتين ونصــف الســاعة، يشــارك 
فيــه صحفيــون مــن مختلف وســائل اإلعــالم الفرنســية ونشــطاء في 
»االقتصــاد،  مختلفــة:  مجــاالت  فــي  وإخصائييــن  المدنــي  المجتمــع 
والتجــارة، والزراعة، والســكن، والصحة، والعمل والتشــغيل، والهجرة، 

والطاقــة« وغيرهــا مــن المجاالت. 
ا  إن عــدد التغريدات التي ترســل إلى حســابه في »فيســبوك« أســبوعيًّ
ــها  ـّ جعلــت هذا البرنامــج يقترب من البرامج السياســية الكبرى التي يبث
التلفزيــون األمريكــي، مثل  البرنامــج الشــهير )Meet the press( »في 
ــه في  ـّ لقــاء الصحافــة« الذي شــرعت قناة »أن بي ســي« )NBC( في بث
 Fox News( تغريدة، وبرنامج )عام 1947م، والــذي يتلقى )109.717

|| د. نصر الدين لعياضي 

يأخــذ موقــع شــبكة »تويتــر« النصيــب األوفــر مــن الحديــث عــن التلفزيــون االجتماعــي أو التلفزيون التشــاركي مثلما يســميه 
الناطقــون باللغة الفرنســّية. 

الســبب فــي ذلــك ال يعــود للمصداقية التي يتمتع بها هــذا الموقع في أوســاط الصحفيين وممتهني اإلعــالم وميلهم إلى 
ــعده  ـُ اعتمــاده كمصــدر إعالمــي فحســب، بــل لكونه - أيًضــا - من أنشــط مواقع التواصــل االجتماعي التــي منحت للتلفزيون ب

التشــاركي، وأثرت تجربة المشــاهدين التلفزيونّية. 
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ــه في  ـّ Sunday( »أخبــار األحــد فــي فوكــس نيــوز« الذي شــرعت في بث
 )Al Punto( تغريدة، وبرنامــج )عــام 1996م، والــذي يتلقــى )51.940
أي »فــي آنــه« الــذي تبثــه قنــاة »أي بــي ســي« )ABC( للمشــاهدين 
المنحدريــن مــن جنــوب القــارة األمريكيــة، والــذي يحظى بـــ)41.336( 

تغريدة.
لقــد كانــت القنــوات التلفزيونيــة تتنافــس علــى كســب أكبــر عــدد مــن 
المشــاهدين، وهــا هــي رقعــة المنافســة تتســع اليــوم لتشــمل عــدد 

التغريــدات التــي تحصــل عليهــا برامجهــا!  
قــد يالحــظ القــارئ الكريــم أن هــذه البرامج المذكــورة كلها سياســية، 
وقــد بــدأت تنافــس برامــج الرياضــة وبرنامــج تلفزيــون الواقــع، مثــل: 
»ســتار أكاديمي« في عــدد التغريدات! حيث لم يتجــاوز عدد التغريدات 

فــي أي مــن هذيــن البرنامجيــن )20( مليــون تغريدة طيلة الســنة!
تعّدد الشاشات

يشــترط التلفزيــون االجتماعــي مــن المغــرد أن يمتلــك شاشــتين على 
التلفزيونــي  البرنامــج  عبرهــا  يتابــع  التــي  التلفزيــون  شاشــة  األقــل، 
وشاشــة أخــرى: »لــوح إلكتروني أو هاتف ذكي« ليرســل عبــر أحداهما 
تغريداتــه في شــكل نص، ال يزيد على )280( عالمــة بعد أن كان يقتصر 
علــى )140( عالمــة، أو صــور أو فيديوهات أو روابــط إلكترونية، فتظهر 
التغريــدة في أســفل شاشــة التلفزيون لبرهــة ال تزيد على اثنى عشــرة 
ثانيــة، ويمكــن ألي مغرد أن يضع )hashtag( »هاشــتاغ«، أي الوســم 
الــذي يعمــل علــى توحيــد التغريــدات فــي محــور أو فــي عبــارة واحــدة، 
البرنامــج  بعنــوان  الوســم ككلمــة مفتاحيــة ذات صلــة  ويعتبــر هــذا 
التلفزيونــي أو الموضوع الــذي يطرحه للنقاش، مما يســمح للمغردين 
بمتابعــة الحــوار علــى موقع شــبكة »تويتــر« والتعليق على مــا جاء في 

البرنامج. 
مــن المنطقــي، بــل مــن الضــروري أال ينشــر أي برنامــج تلفزيونــي كل 
التغريــدات التــي تصلــه حّتــى وإن كان في اســتطاعته فعــل ذلك، فإن 
فعــل فإنه ُيدفن في ســيل التغريدات وُيطمــس، فالبرنامج التلفزيوني 
الفرنســي المذكــور ال يبّث ســوى  حوالــي )60( تغريدة  مــن بين ماليين 
التغريدات التي تصله عبر هاشــتاغ »وســمه«، حســب الباحث حســان 
عطيفــي من جامعــة التكنولوجيا بـــمدينة » تروا« )Troyes( الفرنســية، 
حيث يتولى ســبعة أشــخاص مهمة انتقاء التغريدات التــي تعتبر مهمة 
ــها عبر الشاشــة  ـّ لعرضهــا علــى رئيســي التحريــر للنظــر فــي إمكانية بث

عندمــا يتطــرق البرنامــج التلفزيونــي إلى المحور الــذي تثيره. 
وقــد تســاءل الكاتب ذاته عــن معاييــر انتقاء التغريــدات ملمًحــا إلى أنها 
تبطــل الحديــث عن مــوت حــارس البوابة اإلعالميــة الذي راج بعــد تزايد 
اســتخدام شــبكة اإلنترنــت وتدفــق األخبار في شــرايينها، إنــه الحديث 
الــذي لــم يأخــذ في الحســاب عمليــة تمّلك وســائل اإلعــالم التقليدية 

لمنصــات التواصــل االجتماعي. 
انتقاء

لقد اســتنتج الباحث حســان عطيفــي جملة من القواعد التي يسترشــد 
بهــا رئيــس تحريــر البرنامــج المذكــور فــي عمليــة اختيــار التغريــدة التي 
تظهــر علــى شاشــة التلفزيــون، منهــا علــى وجــه التحديــد اختيــار عينة 
تمثيليــة مــن التغريــدات مــع الحفــاظ علــى التــوازن فــي اتجاهاتها، أي 
عــدم نشــر التغريــدات التــي تعــارض فقــط الضيــف أو تخالــف رأيــه، 
واالمتنــاع عــن نشــر التغريــدات التــي تقــدح أو تســّب الضيــف أو أحــد 
المشــاركين في الحــوار، وكذا التغريــدات التي تكون عبــارة عن وصالت 
إلكترونيــة لصفحــات ومواقــع في شــبكة اإلنترنــت أو اقتبــاس لما قاله 
الضيــف فــي البرنامــج، إضافــة إلــى األخــذ بعيــن االعتبــار اإلكراهــات 
التقنيــة، أي نشــر التغريــدات وفــق فاصــل زمنــي محــدد، وعــدم إبــراز 

التغريــدة فــي الشاشــة بطريقــة تغطــي وجــه ضيــف البرنامج.
أحــدث إقحــام التغريــدات فــي متــن البرامــج التلفزيونّيــة تغييــًرا فــي 

طريقــة عمل التلفزيــون وفي عقد االتصــال الضمني الــذي يجمع مذيع 
البرنامــج التلفزيونــي وجمهــوره وضيفــه، فالتغريدات التــي تظهر على 
شاشــة التلفزيون يشــاهدها مذيع البرنامــج ويتابعها المشــاهدون وال 
يطلــع عليهــا المشــاركون فــي الحــوار وال الضيــف على الرغم مــن أنها 
موجهــة إلــى هذا األخيــر! ويكتفــي المذيــع بقراءتها ويطلــب من ضيفه 
التعليــق عليهــا أو الرد على أصحابهــا، وهذه الطريقة المتبعة في نشــر 

التغريــدات تنتــج شــكاًل من التواصــل غيــر المتكافئ إن صــح التعبير. 
اإلجابة

تختلــف اإلجابة عن هذا الســؤال باختــالف مســارات المجيبين، فمدير 
قســم التلفزيــون فــي مؤسســة قيــاس المشــاهدة »ميديــا متــري« 
)Médiamétrie(، »جوليــان روســفالون« يرى أن القنــوات التلفزيونّية 
لــذا تشــجعهم علــى االنخــراط فــي  مهتمــة برفــع عــدد مشــاهديها، 
الحديــث الرقمــي عن البرامــج التلفزيونيــة، ويرى نائب مديــر الطباعات 
اإللكترونيــة فــي مؤسســة التلفزيــون الفرنســي مــن جهتــه أن التغريــد 
عبــر شاشــة التلفزيــون ُيعّد وســيلة مــن أجل تعويــد الجمهــور للحفاظ 
ــه، وبعد نهاية  ـّ ــه، وفي أثناء بثـ ـّ علــى صلتــه بالبرنامج التلفزيوني قبل بثـ
إرســاله، فالتغريــدة التــي تبــّث عبــر شاشــة التلفزيــون تولــد جملة من 

التعليقــات والتعقيبــات بيــن مســتخدمي شــبكة اإلنترنت.  
إن التغريــدات التــي تبــثُّ فــي البرامــج التلفزيونّيــة تؤكــد علــى التناغم 
مــن  جــزء  وخطــاب  التلفزيونــي  البرنامــج  خطــاب  بيــن  والتكامــل 
مشــاهديه، وتدعــو إلــى التفكيــر فــي المنطق الــذي يجعــل »الخطاب 
الخــاص«، الــذي تتضمنه تغريــدات بعض المغردين، ينفذ إلى شاشــة 

التلفزيــون وينتشــر فــي الفضــاء العمومــي.
يعتقــد كثيــر مــن الباحثيــن أن توظيــف القنــوات التلفزيونيــة لمواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وشــبكة »تويتــر« تحديــًدا ينــدرج ضمن المســار 
الــذي ســلكه التلفزيــون منذ مطلع تســعينيات القرن الماضــي، والذي 
ُدشــن ببرامــج الحــوار االســتعراضي )Talk show( وتلفزيــون الواقــع 
الــذي أعطــى الحــق فــي الــكالم لألشــخاص العادييــن والمغموريــن، 
أي مــن عامــة النــاس الذيــن يأتون إلــى األســتوديو لتقديم شــهاداتهم 

العفويــة علــى واقعهــم المعاش.
ويعتقــد البعــض أن »التغريــد فــي مملكــة التلفزيــون« ينــدرج ضمــن 
التحــول العــام الذي يشــهده قطاع اإلعــالم والثقافــة والتعليم، والذي 
يســتند إلــى فكــرة التشــارك فــي اإلنتــاج، وتقاســم المنتــج، وتطبيــق 
الــذكاء االجتماعــي، كمــا هــو مجســد فــي موســوعة »وكيبيديــا« على 
ســبيل المثــال؛ وفي هــذا التحول تغيــرت مكانة الجمهور فــي المعادلة 
اإلعالميــة أنتقل من الجمهور المســتهلك إلى الجمهــور المواطن، ومع 
تملــك وســائل اإلعــالم التقليديــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي ظهــر 

الجمهــور الشــاهد، والمناضــل، والقاضــي والمحلل.
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دراسة

اإلعالم الثقافي العربي: الرهانات والتحديات
|| أ. د. فايزة يخلف

المقدمة
يرتبــط تطــور المجتمعات البشــرية وإنجازاتها الحضاريــة والفكرية بتطور معنى الثقافة، فثقافة المجتمعات البدائية ليســت هي 
ذات الثقافــة التــي ظهــرت مــع المجتمــع الصناعي وال تلــك التي تقتــرن بمجتمعات ما بعــد الحداثــة )postmodernes(، حيث 

ســيادة العلوم والمعارف وحظوة المخترعــات التكنولوجية.

انعــكاس  الســابق هــي  بالمعنــى  الثقافــة  إن 
علــى  األمــم  واستشــرافات  لطموحــات 
اختــالف انتماءاتهــا العرقيــة والدينيــة، وهــي 
محصلــة مــا يتــزود بــه اإلنســان مــن معــارف 
وعلوم، ومــا يحققه إلدراكه وفكــره من تقدم 

وعمــق.
وفــي هذا اإلطــار يؤدي اإلعــالم الثقافــي دوًرا 
ــا فــي تشــكيل وتدعيم اتجاهــات األفراد  رياديًّ
وآرائهــم إزاء قضايــا الفكــر واإلبــداع والثقافة، 
بــل إن هنــاك مــن المفكريــن من يربــط تطور 
الوعــي النقــدي الفكــري وانتعــاش الثقافة في 
اإلعــالم  وفعاليــة  تطــور  بمــدى  مــا  مجتمــع 

الثقافــي في ذلــك المجتمــع)1(.
وحــّري التأكيــد فــي هــذا الســياق أن اإلعــالم 
الثقافي العربي قد ســجل تراجًعــا في محتواه 
وأســلوبه مــع تراجــع وانحســار العمــل األدبي 
النقدي الهادف الذي قادته أســماء كبيرة مثل: 
طــه حســين، وأحمــد حســن الزيــات، وزكــي 
نجيــب محمــود، ومصطفى صــادق الرافعي، 
وميخائيــل نعيمة، والعقــاد ... وغيرهم، ممن 

الثقافيــة والنقديــة بأفكارهــم  أثــروا الســاحة 
التــي أوجــزت فلســفة معرفــة الحيــاة وكيــف 
نفــوز بها، وقدمــت للبشــرية أســباب تحقيق 
النجــاح والنصــر في هــذه الحياة وأكــدت على 
أهميــة اإلرادة والحيويــة في تخطــي الصعاب 
وتجــاوز العراقيل، وأبانت بوضــوح أثر األخالق 
والضعــف  االنكســار  حالــة  مــن  الوقايــة  فــي 

ــا. ًـّ الــذي تعرفه األمــة العربية حالي
الثقافــي  اإلعــالم  ســاد  كيــف  نفهــم  وحتــى 
آنــذاك وكيــف اســتطاع أن يدقــق فــي عرض 
موضوعــات شــتى بعيــًدا عــن النــوازع الذاتيــة 
علينــا  لزاًمــا  كان  الشــخصية،  والتهويمــات 
الثقافــي؟  اإلعــالم  معنــى  عــن  نتســاءل  أن 
أساســياته؟ ومــا أهــم الرهانــات والتحديــات 

ــا؟. عربيًّ الثقافــي  اإلعــالم  يواجههــا  التــي 

المفهوم  الــثــقــافــي:  اإلعـــالم 
واألبعاد الداللية

اإلعــالم الثقافــي، هو ذلك الجــزء الخاص من 
اإلعــالم الــذي يهتم بقضايــا الثقافة وأســئلة 

اإلبــداع، ويناقــش قضايــا وهمــوم المعرفــة 
ويطرح أســئلة وإشــكاليات الحضــارة والهوية 

وأبعــاد الرقــي والتطور)2(.
بهذا المعنــى يكون لإلعــالم الثقافي دور مؤثر 
الداعــم  فهــو  واألمــم،  الشــعوب  حيــاة  فــي 
للمعرفــة وركيــزة النقد ووســيلة نقــل التراث 
االجتماعــي عبــر األجيــال، باإلضافــة إلــى كونه 
منظومــة لترســيخ القيــم اإليجابيــة وكل مــا 
مــن شــأنه خدمــة المجتمــع وتحقيــق برامجه 
خطــط  خــالل  مــن  والثقافــة،  التنميــة  فــي 
عقالنيــة  رؤى  إطــار  وفــي  ومســتقبلية  آنيــة 

ومتأنيــة)3(.
لإلعــالم  الشــمولي  الطابــع  يتبــدى  هنــا  هــا 
لمجــاالت  الواســعة  رؤيتــه  وتتأكــد  الثقافــي 
فاإلعــالم  الــرأي،  وتشــكيل  القناعــات  بنــاء 
ــا لمــرة واحــدة، وال  الثقافــي ليــس لقــاًء حواريًّ
كعابــر  تمــرُّ  فكريــة  قــدرة  أو  نقــاش  جلســة 
ســبيل، وال مقالــة صحفيــة ناقــدة ســرعان ما 
يخفــت واقعهــا، إنما هــو إعالم يالحقنــا أينما 
تواجدنــا: فــي الشــارع، والبيــت، والمدرســة، 
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والجامعــة، ووســائل المواصــالت، والنوادي، 
ــا أماكن  ـً والتجمعــات العديــدة اليومية، وأحيان
كتــاب  كل  هــو  الثقافــي  فاإلعــالم  العمــل، 
جديــد يحمــل فــي طياته مــادة علميــة أو أدبية 
راقيــة، وكل إصدار أو منشــور يســتبطن فكًرا 
ــا هادًفــا، وكل ملتقــى أو مؤتمــر يطــرح  ثقافيًّ
أفــكاًرا ويناقــش قضايــا ومســائل تــؤدي إلــى 
مســتوى رفيع في األداء والوعــي الثقافي لدى 

والمهتــم)4(. والمتلقــي  المشــارك 
ممــا ســبق، يتضــح أن اإلعــالم الثقافــي هــو 
ذلــك اإلعــالم المتخصــص الــذي يوحــد بيــن 
الثقافــة كمضمون وبين اإلعــالم كوعاء يقدم 
مســتفيًدا  الثقافــي،  المضمــون  خاللــه  مــن 
مــن إمكانــات اإلعــالم ووســائله، وهنــا تتأكد 
العالقــة الوثيقة بين الثقافــة واإلعالم، وتتأكد 
القائمــة علــى توصيــل  الهــدف  معهــا وحــدة 
المعلومــة، فــال ثقافــة مــن دون إبــالغ وتعبير 
عــن محتواهــا وال إعــالم جيــد مــن دون ثقافة 

تــؤازره)5(.
وألن اإلعــالم الثقافــي يضطلــع فــي المقــام 
األول بمهمــة نشــر الوعــي العلمــي والمعرفي 
في أوســاط المجتمــع، وكذا تنميــة المواهب 
مــن  كان  األفــراد  لــدى  الفكريــة  والقــدرات 

أساســياته الجوهريــة أن يعمــل علــى:
خــالل 	  مــن  الفكــري،  باإلنتــاج  -النهــوض 

اإلبــداع واالبتــكار  تشــجيع وإبــراز كل أشــكال 
وتوزيعــه  والمــادي، ونشــره  الفنــي  الفكــري، 

البشــر)6(. بيــن  نطــاق  أوســع  علــى 
فــي 	  الكامنــة  اإلبداعيــة  الطاقــات  -تفجيــر 

موقعــه،  مــن  كل  وتمكينهــم،  األشــخاص 
مــن اإلســهام فــي االرتقــاء بمســتوى الثقافة 
وتهذيــب الذوق العــام، وحــث الجماهير على 

التفاعــل مــع كل إنتــاج فكــري متــوازن.
العلميــة 	  الثقافــة  العلــوم ونشــر  -تبســيط 

مــن  وغيرهــا  والخرافــة  الجهــل  ومحاربــة 

المظاهــر الباليــة التــي تغــرق الشــعوب فــي 
وخرافاتهــا. أوهامهــا 

والنهــج 	  األســلوب  أهميــة  علــى  -التأكيــد 
العلمــي فــي حــل المشــكالت، ومحاربــة كل 

العلمــي.  والتطــور  التقــدم  معوقــات 
علــى هــذا النحــو تــؤدي هــذه المقاصــد إلــى 
تدعيــم ديموقراطيــة الثقافــة، وهــو مــا تعثــر 

اإلعــالم الثقافــي العربــي فــي بلوغــه. 

ــات اإلعــــالم  ــديـ ــحـ ــات وتـ ــ ــان رهــ
الثقافي العربي 

يعــزي النقــاد المعاصــرون تراجــع دور اإلعالم 
الثقافــي بالوطــن العربي إلى عــدم قدرته على 
التأثيــر فــي المجتمع وعدم تمكنــه من تقديم 
أوســع  علــى  والعلــم  والفــن  الفكــر  ثمــرات 
نطــاق، فالمحتــوى الثقافي الــذي ال يدفع إلى 
مزيــد من التفوق واإلجــادة هو محتوى  - وفًقا 
لهــؤالء النقــاد ‒ فــارغ ال يعمــل إال علــى إلهــاء 
المتلقــي وصرفــه عن قضايا جــادة وعميقة)7(.
ومــا يصــدق علــى اإلعــالم الثقافــي المكتوب 
في هــذا المجــال، يصــدق أكثــر علــى البرامج 
الوســيلة  باعتبــاره  التلفزيــون  فــي  الثقافيــة 
األنجــع لتحقيــق التكامــل بيــن فــروع الثقافــة 

المختلفــة)8(.
البرنامــج  الثقافــي الصحيــح، هــو  فالبرنامــج 
الــذي يعمــل علــى االرتقــاء بمســتوى الثقافة 
من خــالل تبســيطها وجعلها مفهومــة، وهذا 
ثقافيــة  إعالميــة  سياســة  وجــود  يســتوجب 
هادفــة ترتكــز علــى إيجاد تــوازن بيــن األنماط 
الثقافية شــفوية ومكتوبة، مسموعة ومرئية، 

كالســيكية ومعاصــرة، علميــة وفنيــة. 
إن التأكيــد على فكــرة ارتباط البرامــج الثقافية 
بمفهــوم الثقافــة ال يبرر بأي حــال من األحوال 
األخيــرة  فهــذه  التعليميــة،  بالبرامــج  خلطهــا 
ترتبــط بمفهــوم التعليــم ومــا يتطلبــه مــن 
مضاميــن توجــه إلى الكبــار في قضايــا تتصل 
بمحــو األميــة، أو تعليــم اللغــات أو التدريــب 

على بعــض المهــارات)9(.
مــن هنــا كانت الثقافــة كما يقــول الدكتور طه 
حســين أوســع مــن التعليــم، وأن كل متعلم 
ــا بالمعنــى الدقيق للكلمــة، وهو  ليــس مثقفـً
الرهــان الــذي يجعــل معــدي هــذا النــوع مــن 
البرامــج أمــام جملــة مــن التحديــات، أهمها:

كيفيــة بلــوغ مســتوى ثقافــي يؤهــل المعد 	 
لتقديــم برنامــج ثــري ومفيد، فال يكــون مجرد 

بــل  الثقافيــة،  معــد ومقــدم بســيط للمــادة 
عليــه أن يقــوم بإثــراء وتطويــر المــادة المــراد 

إيصالهــا للمشــاهد.
وفــي هذا الخصوص تصبح الثقافة الواســعة 
البرنامــج أهــم مــن  والخبــرة بالنســبة لمعــد 

األكاديمي. المؤهــل 
ــه 	  ـّ بحب البرنامــج  ومقــدم  معــد  يتســم  أن 

وتفانيــه فــي تقديم المــادة الثقافيــة، وهو ما 
ــا وعلــى  يســتلزم بالضــرورة أن يكــون مثقفـً
لتقديــم  تؤهلــه  االطــالع  مــن  كبيــرة  درجــة 

هــادف. ثقافــي  برنامــج 
أن يكون ذو شــخصية رزينــة، عميقة الفهم، 	 

احتــرام  كســب  علــى  قــادرة  بالثقــة،  جديــرة 
الجمهــور، توحــي بالعمــق الذهنــي والحضور 

الالفت.
االهتمــام  بمجــرد  الحضــور  يرتبــط  وال 
بــل  واللغــة،  الخارجــي واألســلوب  بالمظهــر 
المقــدم  يمتلكــه  مــا  علــى  باألســاس  يرتكــز 
وتصبــح  إقناعيــة،  وقــدرات  مهــارات  مــن 
ا فــي التلفزيون ألن  هــذه المســألة مهمــة جــدًّ
المشــاهد ســرعان مــا يكتشــف ويفــرق بيــن 
وبيــن  المتــوازن  الناضــج  المتمكــن  المقــدم 
النجــم التلفزيونــي الذي يلمــع فقط من فوق 

الســطح.
أن يكــون ذو بديهــة حاضــرة، فيقــدم المادة 	 

الثقافيــة بكل بســاطة ووضوح، بعيــًدا عن كل 
تصنــع ومغــاالة في عــرض األفــكار الثقافية.

الشــريحة 	  طبيعــة  جيــًدا  يعــرف  أن  عليــه 
توســيع  مــع  إليهــا،  يتوجــه  التــي  االجتماعيــة 
الطبيعــة  ذات  الثقافيــة  البرامــج  قاعــدة 

. يــة هير لجما ا
خاتمة

تفضــي  الســابقة  الضوابــط  إلــى  بالعــودة 
المعاينــة النقدية لواقــع الحال إلى وجود برامج 
إعالميــة تثقيفيــة وليــس إعــالم ثقافــي عربي 
الباحــث عــن  العربــي  لثقافــة اإلنســان  داعــم 
ــا يحقق له وجوده في إطــار العولمة  ذاتــه وعمـّ

وســيطرة اآلخــر علــى أساســيات الفكــر.
النــوع  هــذا  يواجــه  الــذي  الكبيــر  التحــدي  إن 
هــو  العربيــة  منطقتنــا  فــي  اإلعــالم  مــن 
ــها  ـّ كيفيــة الحيــاد عــن الــرداءة الثقافية التي تبث
الفضائيــات إلــى جمهــور عريض يظن نفســه 
ــا، وتبقــى هويتنا فــي ثقافتنا  قــد أصبح مثقفـً
العربيــة اإلســالمية هــي االمتياز الذي يشــكل 
مــع غيــره مــن المقومــات التغييــر المطلوب.

اإلعالم الثقافي العربي 
ا في محتواه  سجل تراجعـً
وأســلــوبــه مـــع انــحــســار 
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تقرير

)ON DXB( في مهرجان
نجوم العالم يناقشون تطوير المحتوى 
اإلعالمي ويعرضون تجاربهم الملهمة

فــي مدينــة دبــي لالســتديوهات وخــالل الفتــرة مــن 21 - 23 نوفمبــر 
2019م، تابعنــا عــدًدا مــن نجــوم صناعــة اإلعــالم والترفيــه والفيديــو 
واأللعــاب في أحــدث إضافة لألنشــطة اإلبداعية الدوليــة المتخصصة، 
 )ON DXB( نجــوم مــن أنحــاء العالــم شــاركوا فــي فعاليــات مهرجــان
أو »الملتقــى اإلقليمــي لتطويــر المحتــوى واإلعــالم الجديــد«، الــذي 
نظمتــه مدينــة دبي لإلعــالم بالتعاون مع لجنــة دبي لإلنتــاج التلفزيوني 

والســينمائي.
بــدأت الفعاليــات بعــرض ألوركســترا اإلمارات الســيمفوني للشــباب، 
والمقابــالت  العمــل  وورش  الحواريــة  الجلســات  مــن  مجموعــة  ثــم 
التــي شــارك فهــا أهــم مشــاهير المحتــوى وممثلــي أبــرز العالمــات 
التجاريــة من شــتى أنحــاء العالــم، قدموا خالصــة خبراتهــم وتجاربهم 
الملهمــة وناقشــوا أهــم التحوالت والتطــورات في المشــهد اإلعالمي 
والصناعــات المرتبطــة بالمجــاالت األربعة التــي يركز عليهــا المهرجان.
 شــهدت منطقــة »إنداســتري أرينــا« أكثــر مــن )100( فعاليــة و)60( 
و«الفــن  ســتيج«،  »ســيركل  مســارح  علــى  أقيمــت  حواريــة  جلســة 
ســتيج«، و«سيشــن ســتيج« على مدار األيــام الثالثة، األمــر الذي أتاح 
للمختصيــن والــزوار االطــالع علــى أحــدث التجــارب في مجــال اإلعالم 
والترفيــه، وذلك من خالل سلســلة من األنشــطة التفاعليــة الحية مثل 
العــروض الموســيقية والعروض البصريــة وعروض األفــالم واأللعاب 
اإللكترونيــة الجديــدة مــع فــرص نــادرة الســتعراض التقنيــات الحديثــة 

المســتخدمة في إنتــاج األفالم ومقاطــع الفيديو والموســيقى وتطوير 
األلعــاب اإللكترونيــة وغيرها.

وقال ماجد الســويدي، المدير العام لمدينــة دبي لإلعالم: إن المهرجان 
اســتقطب شريحة واسعة من الشــباب العربي والمواهب الناشئة في 
المنطقــة، فضــاًل عــن أصحاب الخبــرات والتجــارب الناجحة في شــتى 
المجــاالت المرتبطــة بقطاعي اإلعالم والترفيه، واســتجابت للمهرجان 

كبرى الشــركات الرائــدة في قطاع اإلعــالم وتطوير المحتوى.
وأضــاف الســويدي: إن الملتقــى يســعى إلــى إحــداث تغييــر نوعي في 
مجــال اإلعــالم والمحتــوى الجديــد الــذي يخضــع لهيمنــة شــبه كاملــة 
مــن الغــرب، في حيــن تحتاج المنطقــة العربية إلى مزيد مــن المنصات 
الداعمــة لإلبــداع فــي هــذا المجــال، والتــي توفــر المجــال لكــي تكــون 
للمنطقــة قــدم راســخة في القطاعــات اإلعالميــة والترفيهيــة الجديدة 

التــي ظهــرت نتيجــة التطــور التكنولوجــي الهائل فــي العالم.
 وشــهد المهرجــان مشــاركة المخــرج والمنتــج الســينمائي األمريكــي 
»كانــو«،  المعــروف  البريطانــي  والمغنــي  لــي«،  »ســبايك  الشــهير 
باإلضافــة إلــى الممثلــة والمنتجة »ليزا كوشــي«، إلى جانــب مجموعة 
كبيــرة مــن صنــاع األفــالم والمحتــوى والموســيقى من دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة ومختلف أرجــاء المنطقة وعدد مــن العالمات التجارية 

العالميــة مثــل »فيســبوك، وســبوتيفاي، وتنســنت« وغيرهــا.
وفــي إطــار فعاليــة »مقابلــة مــع ســبايك لــي«، فقــد اعتلــي المخــرج 

|| دبي - إذاعة وتلفزيون الخليج
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الشــهير خشبة مســرح »سيركل ســتيج« في منطقة »إنداستري أرينا« 
فــي جلســة حوار تطــّرق خاللها إلــى قوة اإلعــالم، وحديث عن مســيرته 
المهنيــة التــي تتجــاوز ثالثة عقــود، أخرج خاللها أشــهر أفالمــه وأنجحها، 
أمثــال »دو ذا رايــت ثينــغ« و«شــيز غوتــا هــاف إت« و«جانغــل فيفــر« 
و«مالكولــم إكــس« و«ســامر أوف ســام« وفيلــم »بــالك كالنزمــان« 

الحائــز جائزة األوســكار.
وألن األلعــاب اإللكترونيــة احتلــت حيًزا بــارًزا ضمن فعاليــات المهرجان، 
األلعــاب  مجــال  فــي  المعروفــة  الشــخصية  المهرجــان  اســتقبل  فقــد 
اإللكترونيــة »ريــان األحمــري« مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو 
صاحــب قنــاة »يوتيوب« األكثــر متابعة في العالم العربــي، الذي تحدث 
)6.7( مالييــن مشــترك علــى قناتــه  عــن قصــة نجاحــه، واســتقطاب 

الخاصة.
وبجانــب العــروض المتخصصة شــهدت المنصات الحواريــة للمهرجان 
مشــاركة فارس عقاد، مدير شــراكات فيســبوك في الشــرق األوســط، 
الــذي تحــدث خــالل جلســة بعنــوان: »المحتــوى اليومــي«، وجلســات 
حواريــة أخــرى من أبرزهــا مقابلة مــع »ليزا كوشــي« المنتجــة األمريكية 
حواريــة  جلســة  إلــى  باإلضافــة  العالميــة،  يوتيــوب  موقــع  ونجمــة 
اســتضافت المدونــة العراقيــة »نــور ســتارز« وهــي أول مؤثــرة ونجمــة 
يوتيــوب في العالــم العربي حققــت نجاًحا بارًزا تمثل في جذب شــريحة 

واســعة مــن الجمهــور العربــي وصــل إلــى )10( ماليين مشــترك.
حميــد  للمخــرج  )مســك(  اإلماراتــي  الفيلــم  المهرجــان  واســتضاف 
الســويدي، بحضــور الممثــل محمــد الحمــادي، الذي شــارك فــي حلقة 
نقاشــية بعــد عرض الفيلــم الذي فــاز بجائزة أفضــل فيلــم إماراتي في 
مهرجــان العيــن الســينمائي، وشــارك أخيــًرا فــي مهرجــان »كاغــران« 
الســينمائي المتنقــل بمدينة مومبــاي، ومهرجان »تازة« الدولي لســينما 
التنــوع بالمغــرب، كمــا ُعــرض في مهرجــان الخطــوط الجويــة اإلماراتية 

لألفــالم القصيــرة، وفــي جامعــة الســوربون فــي أبــو ظبي.
ــا مــن المهرجــان، فقــد تــمَّ تقديــم  وألن الموســيقى تمثــل جانًبــا مهمـً
عــرض موســيقي لباســل الهــادي، مؤلــف األغانــي والمغنــي الرئيــس 
»أنغامــي  عــن فعاليــة  العربــي »كروهــات«، فضــاًل  الريغــي  لمشــروع 
تقــدم« التــي اســتعرضت أفضــل المواهــب الموســيقية الواعــدة فــي 

العربيــة. المنطقــة 
مــن  االســتفادة  أهميــة  أكــدوا  الموســيقي  القطــاع  فــي  المتحدثــون 
شــهرتهم  نطــاق  لتوســيع  دبــي  تتيحهــا  التــي  المتنوعــة،  المنصــات 
واالنتقــال مــن المحليــة إلــى العالمية، وفي هذا الســياق قــال توبي آلن، 
مؤســس شــركة مغنــى ميوزيــك، الوكالــة المتخصصــة فــي تســويق 
الموســيقى: إن الموســيقى فــي النهايــة منتــج ويحتــاج تســويقها إلــى 
ــا، كأن  ــعًدا عاطفيًّ ـُ منتــج جيــد وابتــكار، ويجــب أن تحمــل الموســيقى ب
ــا محــددة، فيمــا أشــار مغني  ــا أو أهدافـً ــا وتاريخـً ـً تعكــس قضيــة أو تراثـ
الــراب فريــك، إلــى أن إقبــال الجمهــور واالســتماع إليــه كان أحــد أكبــر 
أحالمــه، وأكــد أنــه تمكن من نشــر أغنياته بيــن الجمهور، بفضل وســائل 

االجتماعــي. التواصــل 
ــا لعــدد مــن صنــاع المحتــوى اإلعالمــي  فــي المهرجــان كان الفــرح رفيقـً
والترفيهــي، الذيــن ســبق لهــم أن قدمــوا أفكارهــم للمنافســة ضمــن 
مســابقة »دعوة للمحتوى« )Call For Content(، والتي اســتقبلت نحو 
)400( مشــاركة ضمــن فئات األفالم والموســيقى والفيديــو واأللعاب، 

حيــث تــمَّ تكريــم الفائزين فــي مســابقة المهرجان.
فضمــن فئــة األفــالم فــاز مشــروع »الطبيــب وبناتــه« بقلــم: ريشــيل 
شــاه كابــور بالمركــز األول، فيما جاء »نوم الديك« لســيف عبــد الله في 
المركــز الثانــي، وحــّل مشــروع »مغلــي« لمريــم مصطفــى فــي المركز 
الثالــث. أمــا فــي فئــة األلعــاب اإللكترونية، فقد حــّل »غريــم هولو« من 
قبــل ماهــوم نجــم أواًل، بينمــا حلــت لعبــة »زوايــا« لســالم الســباعي 

فــي المركــز الثانــي، وجاءت لعبــة »ذا أيســلي« بقلم: ســتيفن كليمنت 
ســيمونز فــي المركــز الثالث.

وفــي فئــة الفيديو، احتــل مقطع مــن » قديًمــا« لعرفة المغيــري المركز 
األول، وجــاء »بودكاســت ووتــر« لمشــاري العنــزي فــي المركــز الثانــي، 
وجــاء فــي المركــز الثالــث مقطــع »راهمــا فالمينغــودز«. كمــا احتلــت 
مــاري كولينــز المركــز األول في فئة الموســيقى، وجاء فــي المركز الثاني 

زوهيــب نافيــد، وفــي المركــز الثالــث حل أول شــابمان.
الجلســات  مــن  العديــد  إقامــة  المهرجــان،  فــي  األخيــر  اليــوم  وشــهد 
والــورش مقارنــة مــع اليومين الســابقين، حيــث أطّل عدد مــن المواهب 
العربيــة، منهــم الكاتبــة اإلماراتيــة أفنــان القاســمي، صاحبة مسلســل 
»بنــات المالكمــة«، والتــي أكدت في جلســتها أهميــة تنــاول المؤلفين 
فــي منطقــة الشــرق األوســط الشــخصيات الواقعيــة فــي كتاباتهــم، 
وطالبت بضرورة تســليط الضوء على الشــابات الطموحــات عند تأليف 
أي شــخصية نســائية، األمــر الــذي يســهم في تحقيــق نقلــة نوعية في 

مجــال األعمــال التلفزيونيــة وتغييــر النظــرة النمطيــة تجــاه المرأة.
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المرصد

كتاب »حوكمة الذكاء االصطناعي« 
يؤسس للمرحلة

|| د. ذكرى يحيى القبيلي

حوكمــة الــذكاء االصطناعــي كتــاب حديــث ذو قيمــة صــدر خــالل عــام 
2019م، مــن تأليــف الدكتور إبراهيم أحمد المســّلم، وإصــدار المركز 
الوطنــي لتقنيــة الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة فــي مدينــة 
العربيــة  بالمملكــة   )KACST( والتقنيــة  للعلــوم  العزيــز  عبــد  الملــك 

الســعودية.
وتأتــي أهميــة هــذا الكتــاب مــن موضوعــه وطريقــة تناوله، فضــاًل عن 
أنــه صــادر مــن متخصص في الــذكاء االصطناعــي، فهو يعــرض الذكاء 
لمراحــل  المصاحبــة  والمخاطــر  التحديــات  علــى  مركــًزا  االصطناعــي 
دورة حيــاة التقنيــة، ســواء المخاطر الحاليــة أو المتوقعة في الســنوات 
القليلــة المقبلــة بعــد اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي، ويقــّدم التوصيــات 
والممارســات التي قد ُتســهم في تجنب مخاطر االســتعمال ومواجهة 
اإلشــكاالت المختلفــة فــي كل مرحلــة مــن المراحــل التي قســمها إلى 
ثــالث، وهــي: »مرحلــة التطوير، ومرحلــة التطبيق، ومرحلــة التبني«.
بــدأ الكتــاب بالحديــث عــن الــذكاء البشــري، وبالقــول إن الــذكاء ســؤال 
ــا تاًمــا على أن اإلنســان ذكــي، وقد  ـً فلســفي عميــق، وإن هنــاك اتفاقـ
والــذكاء  عليــه،  التعــرف  الســهل  مــن  لكــن  الــذكاء،  تعريــف  يصعــب 
االصطناعــي يقــوم على محاكاة العقل البشــري وأنمــاط عمله كالقدرة 
ــم، واالســتنتاج، ورد الفعــل علــى أوضــاع لــم تبرمــج داخل  ـّ علــى التعل
اآللة، فاإلنســان ال يملي على اآللة الخطــوات، بل يعلمها كيف تتعلم. 
»الضعيــف،  مســتويات:  أربعــة  إلــى  االصطناعــي  الــذكاء  ويقســم 
والعــام، والقــوي، والخــارق«، ويــرى المؤلــف أننــا اآلن فــي مســتوى 
الــذكاء االصطناعــي الضعيف، كما يفــّرق بين البرامــج التقليدية والذكاء 
ترجمهــا  خطــوات  مجموعــة  علــى  تقــوم  األولــى  بــأن  االصطناعــي؛ 
المبرمــج مــن لغتــه إلى لغة اآللــة وينفذها الجهــاز مــن دون أن يكون لها 
أي قــرار، فــي حين أن الــذكاء االصطناعــي يجعل اآللة تتفــوق على ذكاء 

ــم الذاتي. ـّ اإلنســان؛ ألنهــا تملــك القــدرة علــى التعل
ثــم يعــرض المؤلــف ثــالث مراحل فــي دورة حيــاة التقنية، علــى النحو 

اآلتي:
أواًل: مرحلة التطوير 

وفيهــا يحدث إعــداد نموذج توقعــي باســتخدام البيانــات وخوارزمّيات 
الــذكاء االصطناعي مــن أجل الوصول إلى هدف مــا، كالتوقع باحتمالية 

حصول حــادث أو احتماليــة اإلصابة بمرض.
وهــذه المرحلــة تقــع تحــت مســؤولية المطــور، وجميــع األخطــاء التي 
قــد تنجــم هــي مــن المطــور نفســه خــالل مراحــل: »جمــع البيانــات، 
التركيــز  فــإن  ذلــك  النتائــج«، وعلــى  والقيــاس، وتفســير  والنمذجــة، 
فــي مرحلــة التطويــر يكون علــى بناء برمجيــات ذاتيــة آمنــة وخالية من 

األخطــاء، بهــدف الخــروج بمنتــج آمــن صالــح لالســتخدام.
ويشــّبه هــذه المرحلــة بمرحلــة تصنيــع الســيارة، حيث يهتــم المصنع 
فيهــا بجميــع ُســبل الوقايــة والســالمة، مثــل تركيــب أحزمــة األمــان 
والوســائد الهوائيــة ومانــع االنــزالق، لكــن مهمــا عمــل المصنــع علــى 
إخــراج منتــج آمــن، فــال يمكــن أن يضمــن عــدم إســاءة اســتخدامه من 
قبــل بعــض المســتخدمين، وأهــم تحديات هــذه المرحلــة تتمثل في 

األخطــاء التــي قــد تحدث عنــد بنــاء األنظمــة الذكيــة )البنــاء والقياس(، 
أو تلــك الناتجــة مــن ممارســات خاطئــة أثنــاء جمــع البيانــات وإدخالهــا 
االســتخدام  عنــد  أخطــاء  لوقــوع  أو  واالنحيــاز(،  )البيانــات  وتصنيفهــا 

المســؤولية. وتحمــل 
ثانًيا: مرحلة التطبيق

الــذكاء  أنظمــة  اعتمــاد  عنــد  محتملــة  مخاطــر  القســم  هــذا  يناقــش 
ــا في مجاالت  ـً االصطناعي، وقد استند إلى تقرير مفصل قدّمه )٢٦( باحث
التقنية والمجتمع المدني والصناعة، يقول: إن تحليل هذه المخاطر ليس 
مــن أجل منع أو تقليل الضرر الناجم عن ســوء االســتخدام فحســب، بل 
- أيًضــا - لمنع التأخر عن االســتفادة من اعتمــاد األنظمة الذكية، ويضيف: 
الذكاء االصطناعي أداة ذات حدين؛ فكما تســتخدم هذه التطبيقات عادة 
ألغــراض حميــدة يمكــن اســتغاللها –أيًضــا- ألغــراض خبيثــة، فالمحلقة 
الذاتية )الدرون( تســتخدم لتســليم الطرود البريديــة أو اإلغاثات العاجلة، 
لكــن يمكــن اســتخدامها إليصــال مــواد متفجــرة أو للتجســس، ومثــال 
ثــان هــذه األنظمة تدعــم إخفاء الهويــة، ويمكــن أن تكون بديــاًل عن قيام 
الشــخص بنفســه بالتخريــب أو اإلضــرار باآلخرين، فقد يســتخدم نظام 
أســلحة ذاتــي لتنفيــذ عملية اغتيــال بداًل من اســتخدام مســدس لتجنب 

الوجود فــي مكان الضحية نفســه.
األمــر اآلخــر أن أنظمة الــذكاء االصطناعي تســعى إلى القيــام بمهمات 
تتطلــب الــذكاء البشــري، مثــل الفــوز فــي لعبــة شــطرنج، أو مهمــات 
تســتعصي علــى القدرة البشــرية، مثــل تحليــل البيانات الضخمــة، فإذا 
نجحــت هــذه التطبيقــات فإنهــا قــد تتفــوق علــى البشــر، وقــد تكــون 
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أكثــر ضــرًرا فــي حــال أســيء اســتخدامها، خاّصــة أن تطبيقــات الــذكاء 
االصطناعي تعاني من ثغرات، مثل: تسميم البيانات، واألمثلة العدائية 
أو المضللــة، وقــد نجح باحثــون في تضليل نظام ســيارة ذاتيــة القيادة 
بتغييــر طفيــف على إشــارات المرور عــن طريق وضع ملصقــات عليها، 
فمثــل هــذه الثغــرات قــد تجعــل األنظمــة الذكيــة تخفــق في حــاالت ال 
يمكن أن يخفق فيها اإلنســان، والباحثون يقسمون التحديات والمخاطر 

فــي مرحلــة التطبيــق إلى: رقميــة )ســيبرانية( ومادية وسياســية.
ا: مرحلة التبني ـً ثالثـ

وهــي المرحلــة التــي ُتعنــى باســتخدام التطبيقــات المختلفــة للــذكاء 
االصطناعــي، وكشــفت كثيــر مــن الدراســات العالميــة عــن مــدى قدرة 
الــذكاء االصطناعي على تعزيز النمو االقتصادي، ورفعه على المســتوى 
الدولــي والعالمــي في الســنوات القادمــة، وأّن كثيــًرا من الــدول اتجهت 
نحــو تطبيقــات الــذكاء االصطناعي في العديــد من المجــاالت، كالطبية 
والعســكرية والصناعيــة والتقنيــة، باإلضافــة إلــى المجــاالت التعليميــة 
والخدميــة األخــرى، كما أشــارت مجلــة عكاظ إلى دراســة حديثــة أكدت 
أن الــذكاء االصطناعــي ســيعود بارتفــاع )1.1( نقطــة مئويــة فــي نمــو 
االقتصــادي الســعودي، ممــا ســيضيف )٢١٥( مليــار دوالر لالقتصــاد 

القومــي بحلــول ٢٠٣٥م.
إال إن االســتخدام الخاطــئ للــذكاء االصطناعــي قــد يــؤدي إلــى نتائــج 
عكســية علــى مختلــف الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية.
وقد ناقــش الكتاب التحديات واإلشــكاليات المصاحبة لــكل مرحلة كان 
يعــرض لهــا، وقّدم التنبيهات والتوصيات للتصــدي لها أو التخفيف من 

آثارهــا، من ذلك:
د المعاييــر وعــدم االعتمــاد علــى معيــار محــدد فــي تقييــم أداء 	  تعــدُّ

الذاتيــة. األنظمــة 
توعيــة الباحثيــن والمطورين بآداب األنظمة الذاتيــة وبأهمية التأكد من 	 

الصحــة والموثوقيــة واألمــن، خاّصة عنــد تطوير نظام حســاس بتقنية 
الذكاء االصطناعي كالمركبــات الذاتية.

غ المســتفيد عّما إذا كان هنــاك نظام ذاتي 	  سياســة اإلفصــاح، بأن ُيبلِّ
يعتمــد عليه أو يســتخدم بأي طريقة لتوفير هــذه الخدمة، مثل ما يعمل 
بــه حالًيــا عند االتصال بخدمات العمالء، حيث ُيخَبــر العميل بأن المكالمة 

مسجلة.
حــق التفســير وشــرح أســباب الوصــول إلــى القــرار، خصوًصــا فيمــا 	 

هــو  كمــا  والصحيــة،  والماليــة  المدنيــة  المســتخدم  بحقــوق  يتعلــق 
معمــول بــه مــن االتحــاد األوروبــي، وإعــداد برامــج وأنشــطة تســتهدف 
زيــادة مســتوى الوعي لــدى المجتمع حــول كيفيــة تطوير أنظمــة الذكاء 

وعملهــا. االصطناعــي 
يقــول الكاتــب: قــد يكــون من غيــر المهــم معرفة ســبب القــرارات التي 
كاأللعــاب  المجــاالت،  بعــض  فــي  وتفســيرها  النظــام  إليهــا  توصــل 
والترفيــه، لكن في األمور الحساســة فاألمر مختلف، وهناك القياســات 
المضللــة ومشــكلة الصنــدوق األســود، ففــي مرحلــة البنــاء تســتطيع 
»بوضــوح« معرفــة البيانات والمعطيــات التي أدخلت للنظــام والنتائج 

الخوارزميــة، لكــن ال تســتطيع معرفة ما حصــل بين هاتيــن المرحلتين، 
ومــن المهــم شــرح النظــام وآليــة عمــل الخوارزميــات لمعرفة أســباب 
وصــول النظــام إلــى نتائــج معينــة، ومن ثــم تحديــد مــا إذا كان النظام 

مقبــواًل وُيعتمــد عليه فــي اتخاذ القــرارات المســتقبلية.
ــز في أنظمــة الذكاء االصطناعي 	  ـّ االنحياز صفة بشــرية وقد يظهر التحي

البيانــات  يختــار  فالــذي  تدريبهــا،  فــي  المســتخدمة  البيانــات  بســبب 
ويجمعهــا هــم البشــر، ومن ثم فقد تحتــوي البيانات علــى تمييز عرقي 
أو جنســي أو طبقــي، وهــذا بــال شــك ســينعكس ســلًبا فــي األنظمــة، 
ــز البشــري عنــد  ـّ لــذا ينبغــي أن نكــون حريصيــن علــى عــدم تعزيــز التحي
تطويــر األنظمــة، وقــد ال تظهــر أهميــة ذلــك فــي بعــض التطبيقــات 
البســيطة، لكــن تكمــن الخطــورة عنــد اتخــاذ قــرارات مهمــة ومصيرية 
مثل: »التشــخيص الطبي، والموافقة على القروض والمنح الدراســية، 

واإلفــراج المشــروط عــن المتهمين«.
مــع إمكانيــة اســتغالل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتنفيــذ هجمــات 	 

إلكترونيــة، يجــب أن يقابلهــا أنظمــة حمايــة ودفــاع ذكية، قد يســتخدم 
 )Supervised learning( االســتقرائي  ــم  ـّ التعل أو  باإلشــراف  ــم  ـّ التعل
ويســتلزم عــدًدا كافًيــا من األمثلــة، فهو يتعلــم من تهديــدات معلومة 
ثم يعممها الكتشــافات جديدة، ومن مســاوئه أنه قد ال يكتشف التهديد 
ــم غيــر المراقب أو  ـّ المختلــف عــن األمثلة، لــذا يمكــن االســتعانة بالتعل
ــم االستنتاجي )Unsupervised learning( الذي ال يتطلب أمثلة،  ـّ التعل

ويمكنــه التكيــف في بيئــة متغيرة.
فــرض دراســة المخاطــر عنــد طلــب الدعــم المــادي فــي المقترحات 	 

البحثيــة أو المشــروعات الحكوميــة.
تبنــي تطبيــق التقنيــات بشــكل تدريجــي الختبارهــا ثــم التــدرج فــي 	 

التوســع؛ حتــى إذا حــدث خطــأ يكــون علــى نطــاق مصغــر، مثــال اختبار 
الســيارات ذاتيــة القيــادة فــي مــدن غيــر مكتظــة.

تعتمــد األنظمــة الذاتيــة الحاليــة بشــكل كبير على اإلنســان فــي اتخاذ 	 
القــرارات، لكــن مــن المتوقــع أن يقــل هــذا االعتمــاد خــالل الســنوات 
القليلــة القادمــة، نظــًرا للحاجــة إلــى أتمتــة كثير مــن العمليــات اليدوية 
فــي مختلف المجــاالت، والتطور الســريع والثابت الذي تشــهده أنظمة 
الــذكاء االصطناعي، فمثــاًل المحلقات الذاتية )الدرونــز( تطورت في مدة 
قصيــرة إلــى طائرات ذكيــة تؤدي عدة مهــام بعد أن كانت غير مســتقرة 
وتواجــه صعوبــات فــي الطيــران، واســتغلت جماعــات إرهابيــة مثــل 
»داعــش« هــذه الطائــرات بوضعهــا الحالي، وبحســب تقرير صــادر في 
أواخــر عــام 2016م أنه يوجــد أكثر من )28( نوًعــا مختلًفا من المحلقات 

الذاتيــة )درونــز( تســتغلها »داعــش« في الصراعــات بســوريا والعراق.
التجســس وقمع حريات األشــخاص فــي الوقت الذي أصبــح اإلنترنت 	 

وآرائهــم، وأصبحــت شــفافية  بمواقفهــم  للتصريــح  األمثــل  الفضــاء 
المحــك،  علــى  الفضــاء  هــذا  المتحكمــة  الكبــرى  التقنيــة  الشــركات 
وباألخــص الشــركات التــي تملــك عــدًدا هائاًل مــن البيانات الشــخصية 
للمســتفيدين مــن خدماتهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث توجــه لها 

اتهامــات باإلســهام فــي قمــع الحريــات.
أخيــًرا فإن أنظمة الــذكاء االصطناعي وتطبيقاته وجدت لخدمة اإلنســان 
في العديــد من المجاالت كالصحة والتعليم والصناعة والترفيه وغيرها، 
ومــع ذلــك فــإن لــه العديــد مــن اآلثــار الســلبية االجتماعيــة والنفســية، 
والسياســات  القواعــد  بفــرض  المؤلــف  أوصــى  اآلثــار  هــذه  ولتجنــب 
ــثل العليا للكرامة اإلنســانية  الخاصــة لبنــاء أنظمــة ذكاء متوافقة مع الـمـُ
والحقــوق والحريــات والتنــوع الثقافــي، فعلــى ســبيل المثــال تضمــن 
الدليــل القياســي البريطانــي للتصميــم األخالقــي وتطبيــق الروبوتــات 
واألنظمــة اآللية توصيــة بوجوب تصميم »الروبوتــات« واألنظمة اآللية 
بطريقــة تمنــع التحكم غير المناســب في اختيــار اإلنســان، بحيث تبقى 

الســلطة النهائيــة معه.
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المرصد

بطولة محمد هنيدي وتأليف وإخراج بشير الديك

الفارس واألميرة: أول فيلم رسوم 
متحركة سعودي مصري

|| عماد عبد المحسن

ال يخلــو وجــدان أي طفــل عربــي مــن تأثيــرات أفالم شــركة ديزني، أو دريــم ووركس، فأفــالم الشــركتين اقتحمتا بلــدان العالم 
ــت دبلجــة هذه األفــالم إلى لغات عديدة، وصار الطفــل العربي، يعرف عن ظهر قلب قصــص تلك األفالم، بينما  بأكملــه، وتمَـّ

يجهــل إلــى حد كبير قصــص التراث العربــي الزاخرة بكنوز الحكــي الممتع.
ــت دبلجتها  ــا طوياًل حتــى أنني أظن أن غالبيــة أفالم »الكرتــون« العالمية قد تمَـّ اكتفينــا كعــرب بالدبلجــة، وقطعنــا فيها شوطـً
باللغــة العربيــة، لكننــا لــم نتطلــع إلــى إنتاج فيلــم روائي طويــل يحاكي هــذه النوعية مــن حيث التقنيــات والمؤثــرات البصرية، 

ــت هنــاك محاوالت على اســتحياء ألفــالم قصيرة. ـّ وظل
ظــّل الوضــع هكــذا إلــى أن أقــدم الكاتــب بشــير الديــك علــى مغامرتــه الجديدة، وهــي قيامــه بتأليف وإخــراج فيلــم »الفارس 
واألميــرة« الــذي تصــدت إلنتاجه شــركة »الســحر للرســوم المتحركة« وهي شــركة ســعودية تأسســت في مصر عــام 1992م.

على  بمثابة خطوة  الفيلم  اعتبار هذا  يمكن  فهل 
طريق إنتاج سلسلة أفالم رسوم متحركة عربية؟

الفيلم مســتوحى مــن قصة تاريخيــة دارت أحداثها في القرن الســابع، 
عــن الفــارس الشــاب محمــد بــن القاســم، حيــث لــم يســتوعب ابــن 
القاســم وهــو فــي الخامســة عشــر مــن عمــره مفهــوم المســتحيل، 

اختطفهــم  الذيــن  واألطفــال  النســاء  إنقــاذ  عاتقــه  علــى  أخــذ  عندمــا 
القراصنــة في البحر الهندي، وبمســاعدة بحار محتــرف، أبحر محمد بن 

القاســم وأصدقــاؤه إلنقــاذ المختطفيــن.
التقــى ابــن القاســم بحــب حياتــه األميــرة الهنديــة لبنــى، لكــن تصاعــد 
األحــداث يصــل إلــى أّن »غانــدار« الســاحر الشــرير، يتوقــع بــأن نهايــة 
الملــك »داهــر« ســتكون علــى يــد ابــن القاســم، وينضــوي »غاندار« 
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فــي الدفــاع عــن نفســه، مؤكــًدا أنــه سيســخر الجنيين »شــمهورش«، 
و»بختــوع« للقضــاء علــى ابــن القاســم، حتــى ال يتحقــق التوقــع.

إنهــا قصــة أســطورية دراميــة، مليئــة باألحــداث الشــائقة، جديــرة بأن 
ــا ليــس للطفل فحســب بــل للكبــار أيًضا. ًـّ تــروى بصري

ومــن الملفــت أن المنتــج الســعودي العبــاس بــن العبــاس لــم يدخــر 
وســًعا فــي أن يضــم العمل أفضــل العناصــر الفنية في كافــة مجاالت 
صناعــة الفيلــم، حيــث صمم الشــخصيات رســام الكاريكاتيــر الراحل 
مصطفى حســين، ووضــع الموســيقى واأللحان الموســيقار المصري 

هيثــم الخميســي، وشــارك في اإلخــراج الفنــان إبراهيم موســى.
أمــا أبطــال الفيلــم فهم محمــد هنيــدي، ماجــد الكدواني، دنيا ســمير 
لقــاء  كامــل،  عبلــة  زهــرة،  أبــو  الرحمــن  عبــد  صالــح،  مدحــت  غانــم، 
الخميســي، والراحلون ســعيد صالــح، أمينة رزق، غســان مطر، محمد 

الدفــراوي.
هــذا العمــل الضخم بالنســبة ألفــالم الرســوم المتحركة والــذي تبلغ 
مدتــه )95( دقيقــة، شــارك فيــه أكثر مــن )230( فني تحريــك مصري، 

وهــو عدد ضخــم في هــذا المجال.
بــدأت مراحــل إنتــاج الفيلــم قبــل )20( عاًما، وهــي مدة زمنيــة طويلة 
لكــن العبــاس بــن العبــاس منتــج الفيلــم، يــرى أن األمر لم يكــن مجرد 
الرســوم  إنتــاج فيلــم رســوم متحركــة، »لكننــا كنــا ننشــئ صناعــة 
المتحركــة فــي منطقتنــا، فبنــاء فريــق ذي معاييــر دوليــة فــي صناعــة 
الرســوم المتحركــة ليــس بالمهمــة الســهلة«، ويضيــف: »أعتقــدت 
أننــا إذا لــم ننجح في مشــروعنا، فإننا ســنثني أي شــخص عــن محاولة 
صناعــة فيلــم روائي رســوم متحركة فــي منطقتنــا، والعكس صحيح، 

ــا على االســتمرار«. وذلــك زادنــا تصميمـً
وحــول قصــة الفيلم يقول العباس: »كنا نشــترط أن تكون قصة عربية 
خالصــة، لكــي يســتقبلها الجمهــور العربي بترحــاب، فذهبنــا للغوص 
فــي الكتــب حتــى وجدنا قصــة تاريخية أقــرب إلــى القصــص الخيالية، 

كان لهــا بطل جذاب، وأميــرة جميلة، وطاغية شــرير، وقراصنة، وكأنها 
قصــة تــمَّ  تأليفهــا خصيًصا لفيلــم رســوم متحركــة، وزاد اقتناعنا بها 
بســبب بطــل الروايــة، فهــو بطــل عربــي مثالــي، ومــع هــذا النــوع مــن 
القصــص، لم يكن من الصعب نســج بعض العناصــر الخيالية إلضافة 

إيقــاع حيــوي ومواقف دراميــة، واسكتشــات كوميدية«.
وأشــار العبــاس إلــى أن الوقــت الطويــل الــذي اســتغرقه العمــل، كان 
محفــًزا علــى ضــرورة اســتكماله، وأن بعــض فريــق العمــل أصبحــت 
قدراتهــم أفضــل بمــرور الســنين، وعــادوا وهــم أكثــر خبــرة ونضًجــا، 
ممــا أدى إلــى ظهور الفيلم بالشــكل المرضي، مؤكــًدا أن دوره لم يكن 
منتًجـــا بالمعنى الدارج، بــل كان صانًعا للفيلم، حيث كان مســؤواًل عن 
جميــع المراحــل مــن بدايــة مرحلــة التطويــر حتى الوصــول إلــى المنتج 

النهائي.
ونــوه العبــاس بــأن المغامــرة بالدخــول فــي مشــروع فيلــم ســينمائي 
رســوم متحركــة، كان أمــًرا غيــر واقعــي، لدرجــة أن كل مــن ســمع عن 

التجربــة وهــي فــي مهدهــا، كان يعتبــره تجربــة حالمــة.
أما بشــأن تصميم الشــخصيات فقــد لفت إلى أن جميع الشــخصيات 
تــمَّ تصميمهــا وتحريكهــا بأيــد مصرية عربيــة، وهي مواهب تســتحق 
التقديــر، وقــال: »صناعــة هــذا الفيلم أدت إلى تأســيس صناعــة عربية 

للرســوم المتحركة«.
الموســيقار  ألحانهــا  وضــع  اســتعراضية،  أغــان   )7( الفيلــم  يضــم 
أيًضــا، وهــو  التصويريــة  الموســيقى  ألــف  الــذي  الخميســي،  هيثــم 
مؤلــف موســيقي ومنتــج مصري، قــام بتأليــف موســيقى العديد من 
المســرحيات واألفــالم الروائيــة والتســجيلية والبرامج والمسلســالت 

التلفزيونيــة.
أمــا مونتــاج الفيلــم فهــو للمونتيــرة المصرية ســالفة نور الديــن، التي 
تخرجــت فــي المعهــد العالــي للســينما، وقامــت بالمونتاج فــي العديد 

مــن األفــالم المصرية.
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تكنولوجيا

كهوف الواقع االفتراضي
من جمهورية أفالطون .. إلى صناعة البيئات 

التجسيمية والترفيه المعاصر
|| د. عباس مصطفى صادق

الواقــع االفتراضــي هــو في واقع األمر عبــارة عن بيئة بصرية تجســيمية 
علــى  الغالــب  فــي  تعتمــد  البيئــة  الخيالــي، وهــذه  أو  العــادي  للواقــع 
المحــاكاة المولــدة بوســاطة الكمبيوتــر، ومعظــم تطبيقــات الواقــع 
االفتراضــي هي إمــا تجارب بصرية على شاشــة الكمبيوتــر في المقام 
 ،)Stereoscopic displays( األول، أو مــن خــالل العــروض التجســيمية
لكــن بعــض نظم المحــاكاة تتضمــن معلومات حســية إضافيــة، مثل 

وغيره. الصــوت 
تســمح  إضافيــة  معلومــات  المتقدمــة  األنظمــة  بعــض  وتحمــل 
للمســتخدم بالتفاعل مع بيئة اصطناعية تشــبه الواقع الحقيقي بدرجة 
ا، ويتــم ذلــك باســتعمال أدوات خاصــة تســاعده علــى بنــاء  عاليــة جــدًّ

هــذه البيئــة، وفــي هــذه الحالة يتيــح الواقــع االفتراضي مــا يطلق عليه 
 ،)Virtual simulation( التشــبيه االفتراضــي أو الُمحــاكاة االفتراضيــة
ــا مــا يمارســه  وهــو مــا يعنــي ُصنــع برامــج تســتطيع أن ُتقّلــد إلكترونيًّ
البشــر من أفعال وســلوكات وخبــرات، وبصورة ُتقارب مــا يجري على 
أرض الواقــع، مثــل تلك التي ُتســتخدم فــي التدريب علــى الطيران، أو 

المالحــة البحريــة، وغيره. 
االفتراضــي  الواقــع  تطبيقــات  فــإن  اصطناعيــة،  بيئــة  أي  بنــاء  وعنــد 
تعمــل بنفس الطريقة وتشــترك فــي نفس الخصائص، لكــن بدرجات 
مختلفــة حســب نــوع هــذه البيئــة والغــرض منهــا، مثــل القــدرة علــى 
الســماح للشــخص بعــرض صــور ثالثيــة األبعــاد، أو االســتغراق فــي 
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عوالــم هــذه الصور بــأن يكون جــزًءا مــن بيئتهــا، وهي صور أو أشــكال 
يمكــن أن تتحــرك وتغيــر اتجاهها، بينمــا يتحرك الشــخص هنا وهناك 

داخــل نفــس البيئة.
ويرتبــط الواقــع االفتراضي لــدى كثير من النــاس بتلك النظــارات التي 
باتــت معروفــة كأدوات مســتحدثة تدخــل مســتخدميها فــي العوالــم 
الخياليــة، لكــن هناك نموذج آخر يتــم فيه صناعة بيئــة افتراضية كاملة 

 .)Projected Reality( هو الواقــع المســقط
هنــا تتشــكل بيئــة خياليــة يمكــن استكشــافها مــن خــالل كهــف البيئة 
 ،)cave Automatic virtual environment( اآلليــة  االفتراضيــة 
المعــروف اختصــاًرا بـ)الكهــف CAVE(، واالســم يعــود - أيًضــا - إلــى 
فكــرة رمــز كهف جمهوريــة أفالطون الذي ال يرى فيه اإلنســان األشــياء 

الحقيقيــة، بــل يــرى ظاللهــا المتحركــة، ويظنهــا حقائــق ماثلــة. 
ظهــر أول نمــوذج للكهــف االفتراضي فــي عــام 1992م، عندما قامت 
 Electronic( مجموعة من المتخصصين في مختبــر التصور اإللكتروني
Visualization Laboratory( بجامعــة الينــوي األمريكيــة في شــيكاغو 
بابتــكار هــذا الكهــف االفتراضي، وفي عــام 1995م، قدمــت مجموعة 
ــا بالواقع المســقط  متخصصــة فــي ســياتل األمريكية عرًضــا جماهيريًّ
افتراضــي، وكان اســم ذلــك  )Projected( علــى شاشــة فــي كهــف 
 ،)Virtual Environment Theater( العرض مســرح البيئة االفتراضيــة
 )Chet Dagit داغيــت  )شــيت  همــا  أعمــال  رجــال  إنتاجــه  تولــى  وقــد 
و)بــوب جاكوبســون Bob Jacobson(، وبرعايــة شــركة »نت ســكيب« 
لالتصــاالت، وقد ظهر الكهف في شــكله االفتراضــي متصاًل باإلنترنت 
مقدًمــا وألول مــرة تطبيقــات العالــم االفتراضــي عبر الشــبكة الدولية.

هــذا الكهــف عبــارة عن مســرح فيديــو مرئــي يقع داخــل غرفــة متعددة 
األبعــاد تمثــل بيئــة افتراضيــة تتمتــع بالفيديــو والصــوت عاليــا الدقــة، 
Rear-( وتتكــون جدرانهــا مــن شاشــات اإلســقاط الضوئــي الخلفــي
projection screens( يعمــل كمجــال لبيئة اســتغراقية يمكن لعدد من 
ــمة التجــول داخلهــا، أو بمعنى أدق  األشــخاص يرتــدون نظارات ُمَجسِّ
داخــل هــذا الكهــف، وفيــه يتم تشــغيل نظــام تعقب خــاص لحركات 
الــرأس يقــوم بضبــط العــرض المجســم حســب موضــع المشــاهد، 
وذلك بشــكل مســتمر، وكلما يتحرك المستخدم الذي يرتدي نظارات 
استشــعارية داخــل حدود العــرض، يتم عــرض المنظــور الصحيح في 

الوقــت الحقيقــي لتحقيق تجربــة اســتغراقية تماًما.
وفــي داخــل الكهف - أيًضــا - يتم توجيه أجهزة العــرض الضوئي إلى ما 
بيــن ثالثة إلى ســتة مــن الجدران باإلضافــة إلى أرضيــة الغرفة في غرفة 
مكعبــة الشــكل، حيث يتم إســقاط المشــاهد على الســقف والجدران 
واألرضيــة بشــكل محيطي يوفــر غمًرا كاماًل، ليمثل شــكاًل من أشــكال 
الواقــع االفتراضــي، ويســاعد علــى ذلك أن جــدران الكهف تتكــون عادة 
من شاشــات اإلســقاط الخلفي، أو شاشــات العرض المســطحة التي 

أصبحت أكثر شــيوًعا. 
ــام بالواقــع االفتراضي داخــل الكهف، يتم  ـّ وإليجــاد حالــة من اإليحاء الت
تتبــع تحــركات المســتخدم بأجهــزة االستشــعار المتصلــة بنظــارات 
ثالثيــة األبعــاد، كمــا يتم ضبــط أبعــاد الفيديو باســتمرار للحفــاظ على 
منظــور الرؤيــة، فضــاًل عــن الحفــاظ علــى مســتويات الصــوت، وذلك 
ــعد الشــخص أو حســب مصــدر الصوت، وتســاعد  ـُ بحســب قــرب أو ب
النظــارات على الرؤية المجســمة داخل الكهف، حيث يمكن للشــخص 
أن يــرى األشــياء وهي تبدو عائمة فــي الهواء، كما يمكنــه التجول حولها 

ولمســها والتالعــب بها. 
مهمــة هــذا الكهــف هو تجســيد حالــة اســتغراق واســع ومتغيــر، لكنه 
ــهم تطبيقــات الواقــع االفتراضــي، يعنــي ببســاطة أن  فــي ســياق فـَ

المســتخدم يشــعر وكأنــه جــزء مــن الكــون المحاكــى أو المصطنــع. 
الرقميــة االســتغراقية نموذًجــا مماثــاًل  البيئــة  تكــون  أن  وكمــا يمكــن 

للواقــع، فإنهــا يمكــن - أيًضــا - أن تكــون واجهــة مســتخدم مجــردة أو 
ــا داخــل هــذه البيئة،  ـً خياليــة تماًمــا، طالمــا كان المســتخدم مستغرقـ
ــام فــي البيئة الرقميــة علــى العديد من  ـّ ويتحقــق نجــاح االســتغراق الت
العوامــل من خالل تفاعلية المســتخدم مــع محيطه الخيالي وشــعوره 
ــام بالصوت  ـّ باالندمــاج الكامــل فــي العالم ثالثي األبعاد وإحساســه الت

 . لمجسم ا
ومــن أهم الشــروط إليجاد الشــعور بحالة االســتغراق الكامــل، التمكن 
مــن بنــاء حالــة اإلحســاس بالواقــع االفتراضــي، بحيث تعمــل الحواس 
الخمــس »البصــر، والصــوت، واللمــس، والرائحــة، والتــذوق« علــى 
تصــور البيئــة االفتراضيــة بشــكل متكامــل، وذلك في وقــت يمكن فيه 

لتكنولوجيــا االســتغراق أن تخــدع هــذه الحواس، مــن خالل: 
عرض بانورامي بصري ثالثي األبعاد، عن طريق حاسة البصر. 	
عرض صوتي محيطي، عن طريق حاسة السمع. 	
ردود الفعل الملموسة، عن طريق حاسة اللمس. 	
محاكاة الرائحة، عن طريق حاسة الشـّم. 	
محاكاة الذوق، عن طريق اإلحساس بالتذوق. 	

وبمجــرد أن تصل الحواس المختلفة إلى اعتقاد كاف بأن البيئة الرقمية 
هــي واقــع حقيقي مــادي، يكون المســتخدم حينئذ قادًرا علــى التفاعل 
مــع البيئــة بطريقــة طبيعيــة وبديهية، حيــث تختلف حاالت اإلحســاس 
باالســتغراق حســب طبيعــة المجــال والبيئــة، ففي الكهــف االفتراضي 
مثاًل، يرى الشــخص جســده الحقيقي و«األفاتــارات« فقط، وذلك من 
خــالل الظــالل واالنعكاســات الضوئيــة للكائنــات االفتراضيــة الظاهرة 
فــي بيئــة الكهــف، علــى الرغــم مــن أن الذيــن يتابعــون المشــهد علــى 

اإلنترنــت وغيرهــا يمكنهم - أيًضــا - رؤية »األفتار« مباشــرة.
أمــا مــن خــالل نظــام نظــارة الواقــع االفتراضــي، فــإن الشــخص يرى 
صــورة »أفتــاره« وتكــون الرؤية من خــالل وجهة نظر الشــخص األول، 
وتتطابــق تحــركات الجســد االفتراضيــة مــع التحــركات التــي تتم على 
الجســد الحقيقــي للشــخص، وذلــك اعتمــاًدا علــى آلية تتبع الجســد. 

وال يقتصــر اســتخدام كهف الواقــع االفتراضي على قضــاء الوقت في 
متابعــة العــروض الخياليــة، بــل هــو موجود فــي العديد مــن الجامعات 
فــي  الهندســية  الشــركات  تســتخدمه  كمــا  العلميــة،  والمؤسســات 
عمليــات التطوير المســتمرة لمنتجاتها، حيث يتم بنــاء نماذج من أجزاء 
اآلليــات واختبارها ضمــن عمليات المحاكاة الســابقة للتصنيع ومن ثم 
تطويرهــا تبًعــا لذلــك قبــل إنفــاق أيــة أمــوال علــى إنتاجها في شــكلها 
النهائــي، وهــذا الوضــع يمنــح المهندســين فكــرة أفضــل عــن كيفيــة 

تصــرف جــزء ما فــي المنتــج بالكامل.
الهندســية  والمكاتــب  العقــاري  التطويــر  شــركات  تســتخدم  كذلــك 
التخطيــط  وفــي  المبانــي  تصميــم  عمليــات  فــي  خاصــة  كهــوف 
العمرانــي، كمــا تســتخدم فــي بعــض الصناعــات العســكرية المعقدة 
بخاصــة صناعــة الطيــران، فقد تــمَّ اختبار عمليــة التدريــب على هبوط 

بطائــرة )F-16( مــن خــالل كهــف افترضــي مخصــص لذلــك.
وتمثــل صناعــة الترفيه واحــدة من المجــاالت المهمة التــي تتجلى فيها 
مظاهــر بيئــة الواقــع االفتراضــي فــي األلعــاب والعوالــم االفتراضيــة 
بخاصــة، لكــن هنــاك مجــاالت أخــرى شــبيهة وهــي تنــدرج تحــت مــا 
مثــل:   ،)Edutainment( والترفيهيــة  التعليميــة  الفئــة  عليــه  يطلــق 
»المتاحــف االفتراضيــة، والمعــارض التفاعليــة، والمســارح والعروض 

االفتراضيــة«.  والمتنزهــات  التفاعليــة 
تمكن هــذه البيئات أفراد الجمهور من التعامــل مع المعروضات بطرق 
كانــت غيــر متاحــة، أو غير معروفــة في الســابق، كما يحقق اســتخدام 
الواقــع االفتراضي فــي المتاحف، والمعــارض التفاعليــة، وفي صاالت 
العــرض تجربــة اســتغراقية ثالثية األبعــاد بما يســمح للــزوار والطالب 

بالتعامــل مع المكونــات االفتراضية وكأنهم يعايشــونها.
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رؤية نقدية

التوثيق بوابة المستقبل
|| د. ناهد باشطح

عندمــا توفــت األســتاذة »أســماء زعــزوع«، رحمهــا اللــه، فــي ينايــر 2014م تســاءلُت عّمــا إذا كنــا نحتــاج إلــى توثيــق للمرحلة 
المهمــة مــن حيــاة المــرأة فــي اإلعالم لدينــا؟ وفاجأني ســؤال آخــر، ماذا يعــرف جيل الشــباب عن »مامــا أســماء«؟.. المرأة 
التــي عملــت مذيعــة فــي إذاعــة الهند حيــن كانت مرافقــة لزوجهــا األديب عزيز ضيــاء في رحلة عمــل، إلى أن عــاد بطلب من 
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، فــي عــام 1951م، وكانــت اإلذاعــة الســعودية قــد ُأنشــئت بأمر المؤســس في عــام 1949م 
بموجــب مرســوم ملكــي، لكــن أســماء لــم تعــّد للعمــل فــي اإلذاعة إال فــي عــام 1963م مــع زميلتيهــا نجدية بنــت إبراهيم 
الحجيــالن، والدكتــورة فاتنــة أميــن شــاكر، بطلــب من وزيــر اإلعالم الســعودي األســبق جميل الحجيــالن، وبمباركة مــن الملك 

الراحــل فيصــل بــن عبــد العزيز، يرحمــه الله.

وقبل ســنوات بســيطة توفــت - أيًضا - األســتاذة »لطفيــة الخطيب« 
ــن كتبــت  رحمهــا اللــه، وهــي مــن رائــدات العمــل التطوعــي، وأول مـَ
باســمها الحقيقي فــي الصحافة الســعودية، وذلك في عــام 1952م، 
كمــا أنها أول من أشــرف على أول صفحة ُتعنى بالمــرأة، تلك الصفحة 
التــي أصدرهــا األديــب »حســن قــزاز« واســماها »المــرأة فــي بيتها«، 

وذلــك في عــام 1955م.
عــام  القــرى«  أول جريــدة رســمية هــي جريــدة »أم  بيــن صــدور  مــا 
عــام  الســعودية  الصحافــة  فــي  أول اســم المــرأة  1924م، وظهــور 
المجتمــع،  تنويــر  نحــو  الجــاد  العمــل  1952م، ســنوات طويلــة مــن 

ليتقبــل وجــود المــرأة فــي مــكان غيــر منزلهــا.

ــا،  ففــي الثالثينيــات الميالديــة كان المجتمــع الســعودي مجتمًعــا أميًّ
وبالتالــي فإنــه مــن الطبيعــي أال يبــرز للمــرأة دور فــي تنميــة المجتمع، 
حتــى بــدأ التعليــم فــي الكتاتيــب، ثــم التعليــم النظامــي للفتيات في 

عهــد الملك ســعود بــن عبــد العزيــز، يرحمــه الله. 
وقــد كان بعض األدباء الســعوديين في ذلك الوقت ينشــرون كتاباتهم 
بأســماء نســائية ليعتــاد المجتمــع وجودهــا علــى األقــل كاســم فــي 

 . لصحف ا
هــذه المقدمة تجعلنا نتحدث عن مســؤوليتنا تجــاه توثيق تاريخ نعيش 
امتــداده وال نعــرف بدايــات تأسيســه، وال يعــرف جيــل الشــباب اليوم 

هــذا الجــزء المهم منه.
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وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المصــادر وبعــض 
اإلعالميين، مثل: الدكتور عبد الرحمن الشــبيلي، 
القشــعمي  محمــد  واألســتاذ  اللــه،  رحمــه 
وغيرهمــا، ذكــروا أســماء بعــض الرائــدات فــي 
إعالمنــا، إال أنهــا ظلــت إشــارات عابــرة ال تعطي 
فــي  الســعودية  المــرأة  دور  تفاصيــل  القــارئ 

اإلعــالم فــي فتــرة الخمســينيات.
إعالميــات كثر عملــن في الصحف وعنــد افتتاح 
اإلذاعــة والتلفزيون في وقــت كان المجتمع يمرُّ 
بتغيــرات ثقافيــة متعــددة، بعــد أن بــدأ تعليــم 

الفتيــات النظامــي في عــام 1955م.
الصحافــة  فــي  ظهــرت  الخمســينيات  فــي 
األمــوي،  »جهــان  مثــل:  أســماء،  المكتوبــة 
وســلطانة الســديري«، وبعدها ظهرت أســماء 
عدة فــي الســتينيات، مثــل: »مريــم الغامدي، 
انتصار العقيل، هند باغفر، ســميرة خاشقجي، 

جواهــر بنــت ســراج، ثريــا قابــل«.
للمــرأة  ثقافيــة  أنشــطة  هنــاك  كانــت  وقــد 
الســعودية فــي الخمســينيات، حيــث أسســت 

عــام   فــي  الثقافــي«  الجزيــرة  »فتيــات  نــادي  الثنيــان  عفــت  الملكــة 
1962م، الــذي تحــول بعدهــا إلى جمعيــة النهضــة النســائية الخيرية، 
ممــا يعنــي وجود وعي نســوي تجاه المجتمــع وتنميته في تلــك الفترة، 
مــن قبل ســيدات المجتمــع أنفســهن أو من قبــل الرجال الذيــن أدركوا 
أهميــة مســاهمة المــرأة وإبراز فكرها فــي اإلعالم، وإن تــردد المجتمع 

فــي قبــول ذلك.
ولذلك بدأت في عام )1963م( مشــاركة المرأة في اإلذاعة الســعودية 
باشــتراك األســتاذة دالل عزيز ضياء مع والدتها ماما أســماء في برنامج، 
ومــن ثم في عام )1972م( عملت دالل فــي اإلذاعة كمتعاونة وقدمت 

)ســكن الليل( مع األســتاذ حســين النجار قبل تخرجها من الجامعة.
أمــا التلفزيــون، فقــد ذكــر الدكتــور عبــد الرحمــن الشــبيلي فــي كتابــه 
البدايــات  أن  الســعودية«  العربيــة  المملكــة  فــي  التلفزيــون  »قصــة 
األولــى للتلفزيــون لــم تشــهد ظهور المــرأة، ثم بــدأ التلفزيون يســمح 
ــا بلقطــات يكتفــي منهــا باليديــن، وكانــت فــي  ـً بمشــاركة المــرأة صوت
و«لولــوة  األحيــدب«  و«منيــرة  كــردي«  »فريــال  الزميــالت  البدايــات 
إبراهيــم العماري« ممن شــاركن ببرامج األســرة بالصوت فقط، وفي 
عــام )1967م( أنتجــت محطــة الريــاض برنامــج »مجلــة األطفــال«، 

وكان مــن إعداد محيي الدين القابســي وتقديم فتاة ســعودية بالصوت 
والصــورة، لكــن البرنامج لــم يدم طويــاًل، غير إن اإلعالميــة نوال بخش 

صرحــت بــأن ظهورهــا اإلعالمــي فــي التلفزيــون كان عــام 1965م.
إن توثيــق تاريــخ المرأة في اإلعالم الســعودي ليس مجرد ذكر ألســماء 
تميــزت بوعيهــا االجتماعــي وانخرطت فــي العمل في مجــال يكثر حوله 
الجــدل المجتمعــي، ألنــه يعتقــد أنــه حكــًرا على الرجــل، أو ألي أســباب 
تنبعــث مــن عــدم الوعــي بكينونــة المــرأة، بــل هو توثيــق لوعــي المرأة 
الســعودية المبكــر أْن كان لهــا دور فــي اإلعــالم، علــى الرغــم مــن أن 
المجتمــع بــكل فئاته فــي ذلك الوقت لم يكــن داعًما لها، غيــر أن التبحر 
فــي قصــص هــؤالء الرائدات يكشــف عــن مؤشــرات لنبوغ المــرأة فيه 
ووجــود دعــم مــن قبــل الدولــة لتمكينهــا مــن المشــاركة المجتمعيــة، 
بــدًءا مــن ملوك هــذه الدولة ومــروًرا بالنســاء الرياديات وانتهــاًء بالرجال 
الذيــن ســجل التاريــخ لهــم دعمهــم وتشــجيعهم لزوجاتهــم وبناتهم 

وأخواتهــم للدخــول في مجــال اإلعالم. 
إن التوثيــق يعــرف بــه مــدى التطــور الــذي حصــل فــي المجتمــع فــي 
جميــع المناحــى خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، قــد يغيــب عــن البعــض 
أهميتهــا، ولذلــك فهــو عمــل مؤسســي نتمنــى أن تعنــى بــه الجهات 

المســؤولة.
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تقرير

|| دبي - إذاعة وتلفزيون الخليج

فــاز فريق األمل لالجئين ببطولــة العالم للروبوتات والذكاء االصطناعي 
»فيرســت غلوبــال«، التــي احتضنتهــا مدينــة دبــي فــي دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، خــالل الفتــرة مــن 25 - 27 أكتوبــر 2019م، وتكــون 
هــذا الفريــق مــن مجموعــة مــن شــباب الالجئيــن ليعكــس مــا يســعى 
الحــدث لتأكيــده مــن أن الشــباب هم األمل فــي غد أفضل تتجــاوز فيه 
اإلنســانية مــا تواجهه مــن تحديات ونزاعــات وحروب تجبــر الناس على 
النــزوح عــن ديارهــا وأوطانهــا، وتلقــي بظــالل كثيفــة علــى حاضرهــم 

. مستقبلهم و
بنــاًء  العالميــة  البطولــة  فــي  المشــاركة  الفــرق  اختيــار  جــاء  وقــد 
عــام  الفعاليــات اســتمرت طــوال  نتائجهــا فــي سلســلة مــن  علــى 
2019م فــي مختلــف دول العالــم، وتمَّ خاللهــا توزيــع مجموعة من 
الصناديــق تضــم أجــزاًء وقطًعــا إلكترونيــة لتصميــم وابتــكار روبوت 
قــادر علــى توفيــر حلــول ناجحــة لعــدد مــن التحديــات، وإنجــاز مهام 
أكاديميــة  ومؤسســات  هيئــات  خــالل  مــن  تحديدهــا  تــمَّ  متنوعــة 

متخصصــة. عالميــة 
هــذه البطولــة أشــرفت علــى تنظيمهــا »مؤسســة دبي للمســتقبل« 
واســتقبلت )1500( طالــب وطالبــة ضمــن الفئــة العمريــة مــن )14 - 
18( ســنة مــن )191( دولــة، تنافســوا فيهــا ضمن فــرق تمّثــل دولهم 
فــي مجــال االســتفادة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الروبوتــات والــذكاء 
االصطناعــي فــي تطويــر حلــول مبتكــرة للتحديــات الملّحــة، وصناعــة 
مســتقبل أفضــل لإلنســان، ورّكزت دورة هــذا العام علــى إيجاد حلول 

نوعيــة لخدمــة البيئة.

حماية المحيطات موضوع هذا العام 
ا لتعزيــز قــدرات  تنظــم »فيرســت غلوبــال« تحديهــا العالمــي ســنويًّ
العلــوم والتكنولوجيــا  الصاعــدة فــي قطاعــات  المواهــب  وإمكانــات 
بيــن  مــن  المواهــب  أفضــل  واســتقطاب  والرياضيــات  والهندســة 
ملياري شــاب مــن مختلف أنحاء العالــم، وهذه هي المــرة األولى التي 
تســتضيفها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة العربيــة بعــد 

المتحــدة األمريكيــة والمكســيك. الواليــات 
حمايــة  هــدف  علــى  البطولــة  فــي  المشــاركة  الفــرق  اجتمعــت 
االســتثنائية  واألفــكار  الالمعــة  العقــول  أصحــاب  وتحفيــز  البيئــة، 
فــي  العالــم  يواجههــا  التــي  للتحديــات  الحلــول  أفضــل  البتــكار 
تســخير  عــن  فضــاًل  الحيويــة،  والقطاعــات  المجــاالت  مختلــف 
أثبتــوا  الذيــن  الشــباب  بوســاطة  اإلنســان  لخيــر  التكنولوجيــا 
تســخير  علــى  وقدرتهــم  واإلنســاني،  األخالقــي  التزامهــم 
فائزيــن  ــا  جميعـً فخرجــوا  ســامية،  إنســانية  ألهــداف  التكنولوجيــا 

العالــم. وحــدت  التــي  البطولــة  مــن 
موضــوع هــذا العام جــاء من مشــكلة رمي مالييــن األطنان مــن المواد 
ا في المحيطات بســبب األنشــطة البشــرية، ممــا يؤثر  الملوثــة ســنويًّ
فــي الحياة البحريــة والبيئية، لذلك فإن هدف تحدي »فيرســت غلوبال 
2019م« هو تســليط الضوء على هذه القضية الرئيســة والمهمة من 
أجــل زيــادة الوعــي العــام واتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة للحفــاظ علــى 
المحيطــات والحيــاة البريــة، وقــد عملــت الفــرق المشــاركة فــي دورة 
هــذا العــام علــى إيجاد حلــول مبتكــرة للعديد مــن التحديــات المتعلقة 

بتنظيــف محيطــات العالم.
لذلــك فقــد ركــز التحــدي علــى نجــاح الفــرق المتنافســة فــي تطويــر 
روبوتــات قــادرة علــى أداء مجموعــة مــن المهــام تشــكل حلــواًل داعمة 
للجهــود العالمية الهادفــة إلى حماية المحيطــات وتنظيفها من ماليين 
األطنــان مــن النفايــات ومصــادر التلــوث التي تؤثر فــي الحيــاة البحرية 

وعلــى صحــة اإلنســان حــول العالم.

غلوبــال فيرســت 
تبتكر حلواًل جديدة لحماية المحيطات
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رأي

إيناس النقروز

أخالقيات اإلعالم الجديد
نعيــش اليــوم عصــر التكنولوجيــا والمعلومــات والتواصــل االجتماعــي، ويتضح  ذلــك من خالل 
مجتمــع المعلومــات الــذي يعتمد علــى اســتثمار التكنولوجيــات الحديثة فــي إنتــاج المعلومات 
الوفيرة الســتخدامها في تقديم الخدمات على نحو ســريع وفعال، وتشــكل المعلومات أساًسا 
ــن يملــك المعلومــات الصحيحة فــي الوقت المناســب فإنــه يملك  فــي التنويــر والتطويــر، ومـَ
عناصــر القــوة والســيطرة في عالم متغيــر يعتمد على العلم في كل شــيء بعيًدا عن العشــوائية 

واالرتجالية.
صاحــب ذلــك تطور البث الفضائي والتعددية اإلعالمية، مما أدى إلى ســهولة إطالق الفضائيات 
التأثيــر فــي  الالزمــة، وأضحــى لوســائل اإلعــالم دور كبيــر فــي  المــال والتقنيــات  عنــد توافــر 
المجتمعــات، بــل أصبحت بالفعل الســلطة األولى، قبل ســلطات التشــريع والتنفيــذ والقضاء، 
بفعــل قدرتهــا علــى التأثيــر والتغيير، وال يمكــن إغفال هــذا الدور فــي تغيير االتجاهات وترســيخ 

المفاهيم ســواء كانــت إيجابية أو ســلبية. 
مــن هنا نشــأت المطالبة بوجود ميثاق شــرف أخالقي للتعامل مع اإلعــالم الرقمي – التفاعلي، 
الصحافــي  والتصويــر  التدويــن،  اإللكترونــي«،  اإللكترونيــة »اإلعــالم  الصحافــة  الــذي يشــمل 

اإللكترونــي، وصحافــة المواطــن، والميديــا االجتماعيــة أو شــبكات التواصــل االجتماعي. 
وبقــدر مــا أســهمت تكنولوجيا المعلومــات واالتصال في توســيع حرية التعبير ، بقــدر ما فتحت 
البــاب علــى مصراعيــه أمــام أنمــاط جديدة مــن االنتهــاكات األخالقيــة، وبالقدر ذاتــه يفترض أن 

تزيــد مــن مســؤولية الصحافــي المهني ومعرفــة كيفية اســتخدام هذا اإلعــالم الجديد .
ومواثيــق الشــرف األخالقيــة مــا هــي إال مجموعــة المعاييــر والقيــم المرتبطــة بمهنــة اإلعــالم 
والتــي يلتــزم بهــا الصحفيــون فــي تعاملهــم مــع المــادة اإلعالميــة علــى اإلنترنت، ســواء كانت 
مــن أجل نشــرها في المدونــات أو مواقــع التواصل االجتماعي، مــن خالل آليات وإلــزام والتزام 
الصحفييــن بهــا، والتي يصيغها الصحفيين أنفســهم في إطار النقابــات المهنية أو التي تصيغها 

اإلعالمية. المؤسســات 
وهنــاك نوعــان مــن مواثيــق الشــرف، منهــا مواثيــق إجباريــة إلزامية، وهــي التــي تحمل بعض 
ــمن يخالــف أو ينتهــك مــا جــاء فيهــا، وأخــرى مواثيــق اختياريــة، وتعــدُّ بمثابة  ـِ أشــكال العقــاب ل
تنظيــم ذاتــي للعامليــن فــي المهنــة اإلعالميــة للعمل علــى تنمية قيــم المســؤولية االجتماعية 

فــي نشــر األخبــار فــي فضــاء اإلنترنت الــذي ينشــطون فيه. 
وتتبايــن المعاييــر المهنيــة واألخالقية الصحافيــة من دولة إلى أخــرى ومن بيئة إلــى أخرى، حيث 
ينبغــي أن يتمثل التغيير الجوهري في أخالقيــات اإلعالم في ثالث مجاالت: رؤية جديدة لطبيعة 
ــا أخالقيــات  ـً أخالقيــات اإلعــالم، ثــم أخالقيــات تطبيقيــة تحكــم الممارســات اإلعالميــة، وثالث
اإلعــالم العالمــي باعتبــار هــذا اإلعــالم عابــر للقــارات ويتخطــى الحــدود الجغرافيــة والدوليــة، 
وممــا يشــير إلــى ضــرورة التوصــل إلى ميثــاق شــرف للعاملين فــي اإلعــالم اإللكترونــي العديد 
مــن المظاهــر التــي يمكن رصدها، ومنها: الشــك فــي المصداقيــة، واألخبار مجهولــة المصدر، 
والتعليقــات المنشــورة معهــا، واســتخدام لغة غيــر مهذبة ال تراعــي الذوق العام، واإلســاءة إلى 
الشــخصيات العامــة، وازدراء األديــان وغيرهــا مــن المظاهر األخــرى، لتبدو مهمــة ضبطه »أكثر 
صعوبــة« ونجــد أن الحاجــة إلــى تشــريعات وضوابــط مهنيــة وأخالقية مســألة معقدة وليســت 
ــام الملــزم للجميع، فهــذا اإلعالم  ـّ بالهّينــة، وال يمكــن الوصــول فيهــا إلــى حالة مــن الضبط الت

يحــلُّ فــي الفضــاء المفتــوح وينطلق مــن منصــات إلكترونية ال يمكــن حصرهــا وتحديدها.
إن أهــم أهــداف العمــل علــى اإلنترنــت فــي مجــال اإلعــالم اإللكترونــي تتمثــل في كســب ثقة 
النــاس، وذلك عبر االلتــزام بالمصداقية والموضوعيــة وإدراك خدمة المصلحــة العامة، وحماية 
المجتمــع من التبســيط الزائــد للقضايا واألحداث، وتوفير نطاق واســع مــن المعلومات لتمكين 
الجمهــور مــن اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، باإلضافــة إلــى الســعي مــن أجــل جعــل النشــاطات 

التجاريــة الخاصــة والعامــة علنيــة، وهــذا يدعم الثقــة بين الوســيلة اإلعالميــة والجمهور.
 كمــا ال بــد للصحفــي اإللكتروني من تقديــم األخبار الصحيحــة بدقة متناهية، وهذا أســاس آخر 
مــن أساســيات ومبــادئ أخالقيــات العمل المهني عبــر اإلنترنــت، وكذلك العــدل واإلنصاف من 
خــالل عــرض األخبــار بحياديــة، وإضافــة قيمة أساســية علــى األخبــار ذات العالقة، ونقــل التنوع 
ــهم المهني وليــس االنحياز والنمطية،  فــي اآلراء واألفــكار، وإعــداد تقارير تحليلية قائمة على الفـَ
ناهيــك عــن احتــرام الحق في محاكمــة عادلة، فمن أهــم األخالقيات اإلعالمية مســألة الحيادية 
التــي تعنــي العــدل والتــوازن فــي عــرض المحتــوى، وأال تكــون لــدى المشــاركين في إعــداد هذا 
المحتــوى، أفــراًدا كانــوا أم مؤسســات، أفــكار مســبقة مؤيــدة أو معاديــة ألي جهــة معنية يأتي 

ذكرهــا فــي المــواد الصحفية حتــى تكون أكثــر مصداقية.
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رؤية نقدية

حارس البوابة في الفضاء الرقمي
|| د. وجدان فهد

بعــد التحــوالت والتغيــرات الســريعة التي شــهدها ميــدان اإلعالم واالتصال خــالل القرن الماضــي، والتي ســرعان ما تطورت 
مــع مطلــع القــرن الحالــي، مؤدية إلى مــا يعرف باإلعالم الجديــد وما تولد عنه من وســائل إعالمية جديدة، بــدأ الباحثون يركزون 
علــى إيجــاد إجابــات جديــدة تتعلــق بكيفيــة اســتخدام الجماهيــر لهــذه الوســائل ومــدى تأثيرهــا، خاصــة أنهــا تتميــز بالعديد من 

ــا في نظيرتهــا التقليديــة كالتفاعلية وتخطيهــا لحدود الزمــان والمكان. ـً الســمات التــي لــم تكن موجودة سابقـ

ومــن هــذا المنطلــق ال بد مــن مراجعــة نظريــات التأثير اإلعالمــي التي 
بــرزت فــي ســبعينيات القرن الماضــي، وكــذا البحث في مــدى تأثيرها 
وقوتهــا فــي ظــل التحــوالت والتطــورات الســريعة التــي حدثــت فــي 
لــم تكــن  التــي  المميــزات والخصائــص  الســاحة اإلعالميــة، وتنامــي 

ــا. ـً سابقـ موجودة 
لقــد أدى اإلعــالم الجديــد بخصائصــه العديــدة إلــى إحــداث تغييــرات 
وتطــورات فــي تأثير وســائل االتصــال الحديثة فــي الجماهيــر، بخاصة 
مــا تعلــق منهــا بنظريــات التأثير اإلعالمــي القوي، لــذا فإننا هنــا نطرح 
البوابــة«،  »حــارس  كنظريــة  النظريــات،  تلــك  مكانــة  حــول  تســاؤاًل 
ونظريــة »دوامــة الصمــت«، فــي ظــل اإلعــالم الجديــد، وهــل ال يزال 
حــارس البوابــة يتمتــع بنفــس التأثيــر الــذي كان يحظى به فــي اإلعالم 
التقليــدي فــي ظــل التفاعليــة التــي أتاحهــا اإلعــالم الجديــد؟ وإلــى أي 

مــدى يمكن تطبيق دوامــة الصمت في ظل خصائــص اإلعالم الجديد 
التــي حــدت مــن تأثيرهــا وقوتها؟.

قبــل أن نتطرق إلــى عالقة اإلعالم الجديــد بنظريات التأثيــر اإلعالمي ال 
بــد من أن نعرف مــا اإلعالم الجديد؟.. هو في أبســط تعريفاته اإلعالم 
الــذي تَولــد مــن التــزاوج بيــن تكنولوجيــات االتصــال الجديدة ووســائل 
اإلعــالم التقليديــة، والــذي أتــاح العديــد مــن الســمات التــي تميــزه عن 
التقليــدي، وتعتبــر التفاعليــة الفــارق الرئيس مــن بين هــذه المميزات. 
لقــد تعــددت أســماء اإلعــالم الجديــد ولــم تقــف علــى اســم موحــد، 
فمنهــم مــن أطلــق عليــه اإلعــالم الرقمــي لوصــف بعــض تطبيقاتــه 
التــي تقوم على التكنولوجيــا الرقمية، مثل التلفزيــون الرقمي والراديو 
الرقمــي وغيرهمــا، أو لإلشــارة إلى أي نظــام أو وســيلة إعالمية تندمج 

الكمبيوتر.  مــع 
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فــي حيــن أطلق عليه اســم آخــر وهو اإلعــالم التفاعلــي، نظــًرا لتوافر 
حالة العطاء واالســتجابة بين المستخدمين لشبكة اإلنترنت والتلفزيون 

والراديــو التفاعلييــن وغيرهم من النظم اإلعالميــة التفاعلية.
وخصائــص اإلعــالم الجديــد عديــدة ومتنوعة، أبرزهــا التفاعليــة، حيث 
يتبــادل القائــم باالتصــال والمتلقــي األدوار وتكــون ممارســة االتصــال 
ثنائيــة االتجاه وتبادلية وليســت في اتجاه أحادي، بــل يكون هناك حوار 
بيــن الطرفين، ثم خاصية الالتزامنية، وهي تشــير إلــى إمكانية التفاعل 
مع العملية االتصالية في الوقت المناســب للفرد ســواء كان مســتقباًل 

مرساًل. أو 
أمــا المشــاركة فذلك ألن اإلعــالم الجديد يتيح إلى كل شــخص يمتلك 
أدوات بســيطة أن يكون ناشــًرا ويرســل رســالته إلى اآلخرين، بما فيها 
خاصيــة الكونيــة،  إذ إن بيئــة االتصال نفســها أصبحــت عالمية تتخطى 

حواجــز الزمان والمــكان والرقابة. 
وانتقــااًل إلى نظريــات التأثير اإلعالمي، فتتقدمهــا نظرية حارس البوابة، 
إذ تــرى هــذه النظريــة أن المــادة اإلعالميــة تمرُّ بعــدة  نقاط فــي رحلتها 
تســمى بوابــات تمَّ فيها اتخــاذ قرارات بما يدخل ويخــرج، وكلما طالت 
ــن يديرون هــذه البوابات  المراحــل التــي تمــرُّ بهــا األخبار يصبــح نفوذ مـَ
لــه أهميــة كبيرة فــي انتقــال المعلومات، وهــذه المراحل التــي تمرُّ بها 
الرســالة اإلعالمية تشــبه السلســلة المكونة من عدة حلقات، وأبســط 
حلقاتهــا االتصــال المباشــر، وفــي كل حلقة في السلســلة مختص ما 
يتمتــع بالحــق فــي أن يقرر مــا إذا كانت الرســالة التي تلقاها ســيمررها 

كمــا هي أم ســيزيد فيها أو يحــذف منها. 
 ومــن العوامــل المهمــة التي تؤثر فــي حــارس البوابة معاييــر المجتمع 
وقيمــه وتقاليــده وأنماطــه الثقافيــة، وكذلــك المعاييــر الذاتيــة للقائــم 
باالتصــال، مثــل: »العمــر، والطبقــة االجتماعيــة، ومســتوى التعليم، 
واالنتمــاءات الفكريــة«، إلــى جانــب المعاييــر المهنية للقائــم باالتصال 
والتــي تتضمــن سياســة الوســيلة اإلعالميــة ومصــادر األخبــار المتاحة 
وعالقــات العمــل، لــذا فــإن القائــم باالتصــال فــي حاجــة إلــى تحديــد 
جمهــوره بدقة وأن تصــّوره لهذا الجمهور يؤثر فــي قرارته تأثيًرا ال يمكن 

أن نقلــل من شــأنه.
أمــا نظريــة دوامــة الصمــت، فإنهــا ُتعدُّ واحــدة مــن النظريــات المهمة 
التــي تؤكــد علــى قــوة وســائل اإلعــالم فــي تكويــن الــرأي العــام، إذ 
1974م« أن  النظريــة »إليزابيــث نويــل نيومــان،  رة هــذه  تــرى مطــوِّ
عمليــة تكوين الــرأي العــام عملية ديناميــة تتدخل فيها عوامل نفســية 
واجتماعية وثقافية وسياســية، باإلضافة إلى دور وســائل اإلعالم كدور 
محــوري في تكوين االتجاه الســائد حول القضايا المثــارة في المجتمع. 
وتعتمــد نظريــة دوامة الصمت علــى افتراض رئيس فحواه أن وســائل 
اإلعــالم حيــن تتبنــى آراء أو اتجاهات معينة خالل فترة مــا، فإن معظم 
أفــراد الجمهــور يتجهــون ويتحركــون فــي االتجاه الــذي تدعمه وســائل 
اإلعــالم، وبالتالــي يتكــون الــرأي العــام بمــا يتناســق مــع األفــكار التي 

تدعمهــا وســائل اإلعالم. 
وبعــد أن تعرفنا علــى نظريتي »حارس البوابة ودوامــة الصمت«، نعود 
إلــى المقدمة.. ما مــدى تأثير تلك النظريتين في ظــل اإلعالم الجديد؟ 
لقــد تبيــن من خالل التدويــن وتطور الكتابــة عبر اإلنترنت الــذي مرَّ بعدة 
مراحــل كانــت بدايتهــا بالمنتديــات التفاعليــة، ثــم شــهدت الصحافــة 
اإللكترونيــة طفــرة هائلــة ثــم انتقلت إلــى التدوين كتويتر، بــأن اإلعالم 
الجديــد قــد ألغى دور حــارس البوابة بحيــث أصبح المــدون يتحكم فيما 
ينشــر مــن دون أن يكــون هنــاك أي شــخص يملي عليــه ما يريــده وما 
يكتبــه، كمــا أنــه ال يحتاج إلــى إذن من جهات رســمية ليؤســس مدونة، 
بهــذا يكــون اإلعالم الجديد مــن خالل التدويــن واليوتيوب قــد أنهى دور 
حــارس البوابــة الذي ظل لفتــرة طويلة مــن الزمن يتحكم فيما ينشــره 

اإلعــالم ويؤثر فــي الجمهور. 

تراجــع دور حــارس البوابــة وتأثيــره فــي تشــكيل االتجاهات بعــد ظهور 
اإلعــالم الجديــد، وما أتاحه مــن إمكانية الحصول  علــى المعلومات من 
مصــادر مختلفــة، بخاصة بعــد بروز شــبكات التواصــل االجتماعي مثل 
»الفيس بــوك وتويتر والمدونات«، فأصبح الفــرد بإمكانه صناعة الخبر 
بنفســه، ومع ميــزة التفاعلية التي أتاحها اإلعــالم الجديد أضحى بإمكان 
المتلقــي التفاعــل مــع الرســائل اإلعالميــة وإبــداء وجهــة نظــره حولها، 
ممــا يعنــي انتقــال نظرية حــارس البوابــة من التأثيــر القوي والســيطرة 
علــى اتجــاه وهــدف الرســالة اإلعالميــة إلــى التأثيــر المحــدود، بخاصة 
أن المســتخدمين لوســائل اإلعــالم الجديــد يتأثــرون - أيًضــا - بعوامــل 
معينــة تدخل في تحديــد مضمون ونوع الرســالة التــي يتلقونها، وهذه 
العوامــل تتالقــى مــع العوامل التــي يتأثر بهــا حــارس البوابة أثنــاء أدائه 
لمهامــه، ومنهــا معاييــر المجتمــع وقيمــه وتقاليــده، ومعاييــر الجمهور 

الــذي يتفاعل مع منشــوراتهم. 
أما نظريــة دوامة الصمت واإلعالم الجديد، فقد جاءت وســائل اإلعالم 
الجديــد كمنصــة حــرة لتبــادل اآلراء واألفــكار واالنفتاح علــى المعتقدات 
واإليديولوجيــات المتنوعــة، وهــذا االنفتــاح علــى اآلخــر لم يتعــد حدود 
شــبكات التواصل االجتماعي، التي شــعر فيها الفرد بعض الشــيء من 
الحريــة فــي التعبيــر وتبنــي اآلراء، لكــن فــي غالبيتــه تحت غطاء االســم 
ــا فــي واقعه  ـً المســتعار، فيمــا ال يزال صاحب االســم المســتعار صامت
الحقيقــي، هــذا من جهة ومن جهــة أخرى فقد اســتطاع اإلعالم الجديد 
أن يقــدم آراء األقليــة الصامتــة للعامة من خالل الداللــة على وجود هذا 
الفكــر المختلــف وإجبــار القراء على االطــالع عليها، وبالتالي أســهم في 
التعويــد علــى رؤيــة هــذه اآلراء والتعــرف عليها وربمــا يتقبلهــا ويتبناها 

 . مستقباًل
هــذا يعنــي أنه فــي ظل االنفتــاح اإلعالمــي وظهــور اإلعــالم اإللكتروني 
العزلــة  تخشــى  الجماهيــر  عــادت  ومــا  الصمــت  دوامــة  تأثيــر  انتهــى 
ــا فــي ظــل اإلعــالم التقليــدي، فاإلعــالم  االجتماعيــة، كمــا كان سابقـً
الجديد بخاصة شــبكات التواصــل االجتماعي وما أتاحتــه للجماهير من 
ميــزات للتعبيــر عــن اآلراء، وإن كانــت متناقضة مــع آراء الجماعة ســواء 
بأســماء مســتعارة أم حقيقية، أدى إلى إبطال الفرضيــة العامة لنظرية 
دوامــة الصمــت، والتــي تقــول: »يخشــى معظــم النــاس مــن العزلــة 
وهــذا الخــوف يدفعهم إلــى اتباع األغلبيــة في محاولــة للتوحد معهم، 
حتــى لــو كان ذلك على حســاب إخفاء وجهــة نظرهم التــي قد تختلف 
مــع األغلبيــة، وبالتالــي التــزام الصمــت حولهــا، ليــزداد هــذا الصمــت 
عندمــا تعمل وســائل اإلعالم على تدعيــم آراء األغلبيــة«، وبذلك وضع 
اإلعــالم الجديــد حــًدا لهذه العزلــة ولتأثير دوامــة الصمت، مــن خالل ما 
أتاحــه مــن ميزات لــم تكن موجــودة في اإلعــالم التقليــدي، بخاصة ما 
يتعلــق بالتفاعليــة ومــا أتاحتــه للجماهيــر مــن الحريــة فــي التعبيــر عن 

آرائهــم المختلفــة إزاء القضايــا المطروحة.
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تقرير

أسبوع جيتكس للتقنية 2019م
منصة الذكاء االصطناعي تسيطر على المعرض.. 

ومبتكرات الجيل القادم مفاجأة هذا العام
جمــع أســبوع جيتكــس للتقنية لهذا العــام 2019م خلطة ســحرية من 
المكونات التكنولوجية الجديدة على رأســها اتصــاالت الجيل الخامس، 
ومنتجــات الــذكاء االصطناعــي، والمــدن والبيــوت الذكية، والســيارات 
ذاتيــة القيــادة وتطبيقــات التنقــل المســتقبلي، ومــن بينهــا ســيارات 
اإلســعاف الذكية باســتخدام تقنية الواقــع االفتراضي، فضاًل عن نظم 
الترفيــه واإلعــالم واأللعــاب المتقدمــة وتطبيقــات الواقــع االفتراضــي 

والمعــزز، وغيــر ذلك مــن المنتجــات الجديدة.
جيتكــس للتقنية رســمت دورته التاســعة والثالثين، التي شــهدتها دبي 
خــالل الفتــرة مــن 6 - 10 أكتوبــر 2019م، مســتقبل التحــول الرقمــي 
الوظائــف  مــن  اآلالف  لمئــات  ومّهــد  عــدة،  لســنوات  المنطقــة  فــي 
ــا، فقــد تنافســت فيــه أكثر مــن )4500( شــركة  ــا ودوليًّ التقنيــة إقليميًّ
خاصــة وحكوميــة للفوز بحصــة من ســوق اإلنفاق المتوقــع على تقنية 

المعلومــات واالتصــال فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.
ســلطت هــذه الــدورة مــن المعــرض الضــوء علــى الدمــج بيــن االبتكار 
لنجــوم  عــزز فيــه معــرض جيتكــس  البشــري، كمــا  التقنــي واإلبــداع 
المســتقبل، مــن خــالل دورتــه الرابعــة، مكانتــه كمنصة عالمية رئيســة 
لــرواد التقنيــة والتقنيات الناشــئة، حيث حظيت أكثر من )750( شــركة 
ناشــئة بعــرض مبتكراتها الجديدة ، فضــاًل عن التواجد الكبير لشــركات 
التكنولوجيــا العمالقــة واالتصــاالت والكمبيوتــر، فشــركة »هــواوي« 

ــا مــن خــالل عروضهــا المختلفــة، خاصــة  الصينيــة كانــت األبــرز نشاطـً
فــي تقنيــات الجيل الخامــس والــذكاء االصطناعي، كما طرحت شــركة 
»أوراكل« أحــدث مشــاريعها فــي مجال الحوســبة الســحابية، وقدمت 
شــركة »مايكروســوفت« العالميــة أحــدث حلولهــا في مجــال تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء واألمــن المعلوماتــي، باإلضافــة 
إلــى التواجــد الواضح لشــركة »إنتــل« العالمية المتخصصــة في مجال 

صناعــة الرقائــق والمعالجات الحاســوبية.
الذكاء الصطناعي والتحوالت

فــي هــذه الــدورة تمَّ تســليط الضــوء على تقنيــات الــذكاء االصطناعي 
واالبتــكارات الجديــدة التــي يمكنهــا تطويــر الشــركات الناشــئة الواعدة 
الجيــل  أكبــر معــرض لتقنيــات  لتصبــح شــركات كبــرى، ومــن ذلــك 
الخامــس، وذلــك عبــر المنصــة الرئيســة لتبــادل المعرفــة حــول الذكاء 
جيتكــس  قســم  ضمــت  جديــدة  أقســام  إلــى  إضافــة  االصطناعــي، 

ــا. لتقنيــات الاليــف ســتايل الجديــد كليًّ
وفــي منطقة »جيتكــس للذكاء االصطناعي« شــهد الجمهــور عدًدا من 
ــت أســاليب  ــم وورش عمل الــذكاء االصطناعي التي غطـّ ـّ نــدوات التعل
نمــاذج التحــّول التي يؤثر فيها الذكاء االصطناعي على الزراعة والتشــييد 
والبنــاء والمشــتريات والتســويق وغيــر ذلك كثيــر، حيث يســتعد الذكاء 
االصطناعــي ليصبــح النــواة الجديــدة التــي تقــف وراء جميــع التقنيــات 
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الناشــئة، وســوف يقوم الذكاء االصطناعي بتحويل كل شــيء بدًءا من 
الخدمــات الحكوميــة والتصنيــع والصناعــات الخدمية، وصــواًل إلى كل 

شــركة تعتمــد على تفاعــل العمالء.
وشــهد المعــرض تســابق الشــركات علــى تقديم أحــدث مــا لديها من 
حلــول ومنتجــات تقنيــة من جلســات متخصصــة تناولت مســتجدات 
خــالل  مــن  لألعمــال،  التكنولوجــي  واإلحــالل  الرقميــة  التكنولوجيــا 
العــروض والمنصات والتجارب الســينمائية التي ســلطت الضوء على 
دور التقنيــات فــي إيجــاد أو اختفــاء المزيد مــن الوظائف، وُســبل تهيئة 
طــالب الجامعات للتعامل مع الواقع الرقمي الجديد في المؤسســات.

السيارات ذاتية القيادة نجمة هذا العام
الرائــدة  التقنيــة  األفــكار  بعــض  العــام مشــاهدة  هــذا  أتــاح معــرض 
للعارضيــن الجــدد المشــاركين للمــرة األولــى، بمــا فــي ذلــك شــركة 
القطــار فائــق الســرعة  المكّلفــة بتنفيــذ  لــوب ون«  »فيرجيــن هايبــر 
بيــن  الســاعة  فــي  كيلومتــر   )1200( ســرعته  البالغــة  لــوب«  »هايبــر 
دبــي وأبــو ظبــي، بعربــات تعمــل بنظــام الدفــع الكهربائــي عبــر أنبوب 
منخفــض الضغــط، حيــث تطفــو العربــات فــوق المســار باســتخدام 
تقنيــة التعليــق المغناطيســي وتنزلق بســرعة تعادل ســرعة الطائرات 
لمســافات طويلــة بفضــل االنخفــاض الفائــق للمقاومــة الديناميكيــة 

للهــواء.
بجانــب »الهايبــر لــوب« ُعرضــت أحــدث ســيارة ذاتيــة القيــادة تعمــل 
القيــادة  بتقنيــة  مــزودة  وهــي  فرنســية،  شــركة  إنتــاج  مــن  بالكهربــاء 
المســتقلة القــادرة علــى التكيف مــع البيئــات الحضرية والبنيــة التحتية 
للمــدن وعلــى الطــرق الســريعة مــن دون تدخــل بشــري، حيــث يتــم 
اســتخدام مجموعــة مــن المستشــعرات والكاميــرات الموضوعــة في 
الزوايــا األماميــة والخلفيــة وتصــل ســرعتها إلــى )250( كيلومتــر فــي 

الســاعة، ويمكــن شــحنها فــي وقــت قياســي.
االبتكار في جيتكس لنجوم المستقبل 

لنجــوم  جيتكــس  معــرض  أقيــم  للتقنيــة  جيتكــس  مــع  بالتزامــن 
المســتقبل، وهــو المعــرض الــذي يمنــح الشــركات الناشــئة منّصــة 
عالميــة للتأّلــق واستشــراف المســتقبل، وُيعــدُّ منتــدى لرؤيــة األفــكار 
اإلبداعيــة، حيث تصبح تقنيات مثل البلوك تشــين والذكاء االصطناعي 

حقائــق عمليــة، لتســهم فــي تطــّور الصناعــات مباشــرة.
شــمل هذا المعــرض )18( قطاًعــا مختلًفا، من بينها وســائل التواصل 
االجتماعــي، واالقتصاد اإلبداعــي، والمنازل الذكيــة، والتقنيات الغامرة، 
الضــوء  تســليط  وتــمَّ  والزراعيــة،   الرياضيــة  والتقنيــات  والروبوتــات 
علــى  األدوار التــي تؤديهــا التكنولوجيــات الناشــئة، والتي يطلــق عليها 
اإلحالليــة أو المغيــرة، والتــي مكنــت من إحــداث تحوالت كبيــرة، وفتح 
أســواق جديــدة، وهــذه التكنولوجيــات تتصــف بقدرتهــا علــى إحــداث 
تغييــر كامــل في طريقــة عمل مجــال معين، وشــبكة إمداداتــه، لتبدلها 
بمنظومة جديدة كاملة وشــبكة وســوق جديدة، تزيح بدورها شــركات 
ومنتجــات وتحالفــات تجاريــة تقليديــة ظلت مســيطرة لفتــرة طويلة.

كمــا بــرزت فــي هــذا المعــرض الشــركات الناشــئة المتخصصــة فــي 
تطوير وتطبيقات  المتاجر اإللكترونية، كالشــحن، والدعم اللوجســتي، 

فضــاًل عــن خدمــات مختلفــة تعليميــة وصحيــة، فعلــى ســبيل المثال 
لفــت تطبيــق »مــاي يــو« للتواصــل التعليمــي النظــر فــي جيتكــس 
لنجــوم المســتقبل، حيث يوفــر للمجتمعــات التعليمية فــي المدارس 
والجامعــات بيئــة تواصــل فعالــة وســهلة وآمنــة مــع المحافظــة علــى 
خصوصية المســتخدم، ويتيح عدة خدمات من ضمنها إرســال نســخة 
مــن المحاضــرة التــي ينــوي المــدرس إعطاءهــا للطــالب أو أن يجيــب 
عــن بعض األســئلة واالستفســارات أو التواصــل مع أوليــاء األمور فيما 

يتعلــق بتعليــم أبنائهم.
وفــي مجــال الترفيه واإلعالم بــرز العمل الذي قدمته مؤسســة لبنانية، 
ــا جديًدا أســمته »فيجن أرتي« وهــو يجمع بين  تخطــط إلطــالق تطبيقـً
الكوميديــة وربطهــم بســوق  والعــروض  والغنائيــة  الفنيــة  المواهــب 
ــا تأميــن فرص عمل لــآالف من أصحــاب المواهب  العمــل، مستهدفـً

في هــذه المجــاالت اإلبداعية.
منصة الجيل القادم مفاجأة هذا العام

التأثيــر  علــى  الضــوء  المســتقبل  لنجــوم  جيتكــس  معــرض  ــط  ـّ سل
التحويلــي لمــا يطلق عليــه تقنيات الجيــل )Z( من خــالل تقديم منّصة 
الجيــل القــادم، وُيمّثــل جيــل )Z( أحــدث جيــل فــي األجيــال الرقميــة 

ويحتــل صــدارة االقتصــاد الرقمــي.
المســتقبل  فــي  التقنــي  القطــاع  لقــادة  منّصــة  الحــدث  هــذا  يوفــر 
يطلــق  لمــا  مخصصــة  منّصــة  ضمــن  والمســتهلكين  والمطوريــن 
عليــه الجيــل )Z( أو جيــل الشــباب المبتكريــن، حيــث يشــارك بعــض 
المشــاهير واألعضــاء العالمييــن العامليــن فــي مجــال تقنيــات الجيــل 
)Z(، ومنهــم إدريــس ســاندو، مهنــدس التكنولوجيا الشــاب الذي يبلغ 
عمــره )22( عاًما، الذي قام بالفعل بتشــفير برمجيــات لصالح »غوغل، 

وإنســتغرام، وســناب شــات«، وحــاز علــى أوســمة شــرفية. 
فضــاًل عن ذلــك برز المبتكــر ورجــل األعمال الشــاب أكشــاي روباريليا، 
بـــمارك  الدولــي  اإلعــالم  لقبــه  والــذي  عاًمــا،   )21( العمــر  مــن  البالــغ 
Doorsteps.( زوكربيــرغ الجديد، وهو المؤســس والمدير العــام لوكالة

أكبــر  قائمــة  فــي   )14( رقــم  المصنفــة  العقــاري،  للتســويق   )co.uk
وكاالت التســويق العقــاري فــي المملكــة المتحدة، وهي الشــركة التي 

أقامهــا وهــو مــازال طالًبــا في المدرســة.
 مستحدثات التكنولوجيا في )الاليف ستايل(

مّثــل قســم تقنيــات »الاليــف ســتايل« في جيتكــس نقطة التقــاء بين 
ابتــكارات القرن الـــ)21(، حيث قدمت عروًضا جديــدة ومبتكرة لمفهوم 
الحــج الذكــي والرعايــة الصحيــة الرقمية واســتخدامات إنترنت األشــياء 
المتعددة وتقنيات بلوك تشــين في الجامعــات والموانئ، وإدارة تجربة 

الموظفيــن، والرياضــة اإللكترونية، وأدوات صناعــة القهوة الذكية.
فــي هــذا القســم أفصحــت سامســونغ عــن أجهــزة غالكســي فولــد، 
 Insta( شــركة  أعلنــت  كمــا  للطــي،  قابلــة  بشاشــة  هاتــف  أول 
إنتــاج  فــي  العالــم  مســتوى  علــى  والمتخصصــة  الرائــدة   )360
 كاميــرات )360( درجــة عــن تواجدهــا اإلقليمــي والتــي تقــدم كاميــرا 
)GO portable( التــي تتمّيــز بتقنيــات التعديل التلقائــي الذكي وتثبيت 

الفيديــو الرقمي.

مجال  فــي  شــركــة   )4500( تــنــافــس 
واالتصال المعلومات  تقنية 

في  نــاشــئــة  شــركــة   )750( مــشــاركــة 
المستقبل لنجوم  جيتكس  معرض 
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رياضة

حقق المنتخب األول لكرة القدم بمملكة البحرين 
لقب كأس الخليج للمرة األولى في تاريخه، ليدون 
اسمه في السجل الذهبي لبطولة كأس الخليج، 
بعد الفوز على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 
)0/1(، خالل المباراة التي جمعت الفريقين يوم 
ملعب  على  2019م،  ديسمبر  من  الثامن  األحد 
»عبد الله بن خليفة« بالعاصمة القطرية الدوحة، 

في نهائي بطولة كأس الخليج )خليجي 24(.

البحرين بطاًل لكأس الخليج للمرة األولى 
في تاريخه
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الجماهيــر،  أمتعــت  كرويــة  منافســة  الخليجــي  النهائــي  وشــهد 
فرصــة  الســعودي  المنتخــب  إهــدار  اللقــاء  أحــداث  وتضمنــت 
التقــدم فــي النصــف األول مــن المبــاراة بعدما أهدر الســعودي 
خــارج  نفذهــا   )11 ( الدقيقــة  فــي  جــزاء  ركلــة  الفــرج  ســلمان 
المنتخــب  محــاوالت  ــت  ـّ ظل الثانــي  الشــوط  وفــي  المرمــى، 
هجمــة  ومــن  )األحمــر(  لكــن  البحريــن،  مرمــى  علــى  الســعودي 
محمــد  الالعــب  عبــر  الحســم  هــدف  تســجيل  فــي  نجــح  مرتــدة 
مباشــرة  حولهــا  عرضيــة  كــرة  مــن   )69 ( الدقيقــة  فــي  الرميحــي 

البعيــدة. الزاويــة  إلــى 
الرغــم  علــى  طويــل،  انتظــار  بعــد  البحرينــي  اإلنجــاز  وجــاء 
الخليــج  كأس  بطولــة  لفعاليــات  البحريــن  اســتضافة  مــن 
األرض  عاملــي  اســتغالل  مــن  يتمكــن  لــم  أنــه  إال  مــرات،  أربــع 
)األخضــر(  أخفــق  بينمــا  اللقــب،  حصــد  أجــل  مــن  والجمهــور 
تاريخــه،  فــي  الرابعــة  الخليجيــة  البطولــة  حصــد  فــي  الســعودي 
وصافــة  فــي  الخليجيــة  المنتخبــات  ضمــن  حضــوًرا  األكثــر  وهــو 

مــرات. لســبع  البطولــة 
 26 24( قــد انطلقــت يــوم الثالثــاء  وكانــت منافســات )خليجــي 
2019م، حيــث بــدأت بمباريــات دور المجموعــات التــي  نوفمبــر 
منتخبــات  ثمانيــة  فيهــا  تنافــس  فقــط  مجموعتيــن  مــن  تشــكلت 
للتأهــل إلــى نصــف نهائــي البطولــة، وضمــت المجموعــة األولى 
واليمــن«  واإلمــارات،  وقطــر،  »العــراق،  مــن  كل  منتخبــات 
وخلفــه  نقــاط  بســبع  العراقــي  المنتخــب  المجموعــة  وتصــدر 
فجمعــت  الثانيــة  المجموعــة  أمــا  نقــاط،  بســت  ثانًيــا  قطــر 
والكويــت«  وعمــان،  والبحريــن،  »الســعودية،  منتخبــات 

ثانًيــا  والبحريــن  نقــاط  ســت  بمجمــوع  الســعودية  وتصدرتهــا 
نقــاط. بأربــع 

العراقــي  المنتخــب  مصاحبــة  فــي  القطــري  المنتخــب  نجــح 
علــى  فــوزه  بعــد  وذلــك  الخليجــي،  الــكأس  نهائــي  لنصــف 
فقــد  الرافديــن  أســود  أمــا  لهدفيــن،  أهــداف  بأربعــة  اإلمــارات 
حقــق  بينمــا  أهــداف،  دون  مــن  ا  ســلبيًّ اليمــن  مــع  تعادلــوا 
علــى  بفــوزه  الثقيــل  العيــار  مــن  مفاجــأة  البحريــن  منتخــب 
المركــز  مقتنًصــا  لهدفيــن  أهــداف  بأربعــة  الكويــت  منتخــب 
بذلــك  ليرافــق   ،)24 )خليجــي  نهائــي  لنصــف  المؤهــل  الثانــي 
المنتخــب الســعودي الــذي تصــدر المجموعــة وصعــد هــو اآلخر.

مســتضيف  حســاب  علــى  للنهائــي  الســعودية  تأهــل  جــاء 
أمــام   )1 /0 ( األخيــر  خســارة  عقــب  قطــر  منتخــب  البطولــة 
المبــاراة  إلــى  البحريــن  منتخــب  تأهــل  بينمــا  الســعودي،  نظيــره 
3( بــركالت الترجيــح، بعد  /5 النهائيــة، بعــد فــوزه علــى العــراق )
.)2 /2 ( بالتعــادل  للمبــاراة  واإلضافــي  األصلــي  الوقــت  نهايــة 

ُتعــّد هــذه النســخة، التــي اســتضافتها قطــر، الرابعة والعشــرين 
تنــاوب  يتــم  حيــث  القــدم،  كــرة  فــي  الخليــج  كأس  لبطولــة 
البطولــة  فــي  المشــاركة  الخليــج  منتخبــات  بيــن  االســتضافة 
عــام  األولــى  نســختها  كانــت  والتــي  عاميــن،  كل  ُتنظــم  التــي 
الكويــت األكثــر تتويًجــا بكأســها برصيــد  1970م، وُيعــّد منتخــب 
ثالثــة  برصيــد  وقطــر  والعــراق  الســعودية  يليــه  ألقــاب،   )10 (
لــم  بينمــا  لقبيــن،  برصيــد  ُعمــان  وســلطنة  واإلمــارات  ألقــاب، 
التتويــج باللقــب إال فــي نســخته  يتــذوق منتخــب البحريــن طعــم 

اإلنجــاز. انتظــار  فــي  اليمــن  ليبقــى  األخيــرة، 
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المرصد

الهالل السعودي يعتلي عرش القارة 
اآلسيوية من جديد

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض

ج الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي الهــالل الســعودي بطاًل لدوري أبطال آســيا للمــرة الثالثة فــي تاريخه، بعدما كــرر تفوقه  تــوِّ
علــى مضيفــه اليابانــي »أوراوا ريــد دايمونــدز« بفــوزه )2/صفــر(، فــي المواجهة التــي احتضنها اســتاد )ســايتاما(، في إياب 
نهائــي المســابقة يــوم األحــد 24 نوفمبر 2019م، حيث نجح الهالل في حســم لقاء الذهاب الذي احتضنه اســتاد جامعة الملك 

ســعود بالعاصمــة الريــاض بهدف واحــد، ليتوج باللقب اآلســيوي بمجمــوع المباراتين )0/3(.

وســبق للهــالل أن تــّوج بلقب المســابقة مرتيــن بنظامهــا القديم، في 
حيــن أن هــذه البطولــة األولى بنظــام المســابقة الجديد، ليكســر عدم 
التوفيــق فــي النهائيات الذي الزمه في المســابقة عقب خســارته نهائي 
)2014، و2017م( ليثــأر للكــرة العربيــة ويعزز زعامته للقــارة من جديد، 
ويتأهــل بذلــك لبطولــة كأس العالــم لألنديــة التي قدم فيها مســتوى 

كبيرا.
وتفــوق »الهــالل« منــذ انطــالق تصفيــات البطولــة األولية في نســخة 
2019م، بتغلبــه علــى مجموعــة مــن الفــرق األبطــال، الذين ســبق أن 
تربعــوا علــى عــرش البطولــة اآلســيوية، وفــي مقدمتها خصمــه األخير 
»أوراوا« بطــل نســخة 2017م، وكذلــك تفوقــه علــى العيــن اإلماراتي 

والســد القطــري واالتحاد الســعودي واالســتقالل اإليراني، ويتقاســم 
نــادي »بوهانــق ســتيلرز«  عــدد مــرات تحقيــق البطولــة مــع الهــالل 
الكــوري المتغيــب منــذ 2009م، بثــالث مــرات لــكٍل منهمــا، ويبقــى 
الهــالل متفوًقــا علــى كل الفــرق اآلســيوية منــذ انطــالق البطولــة عام 

1967م، بحضــوره وصيًفــا فــي أربــع نســخ منها.
أجريــت قرعــة دور المجموعــات للبطولــة يــوم الخميــس 22 نوفمبــر 
2018م، والتــي ُأقيمــت في مقر االتحاد اآلســيوي بالعاصمــة الماليزية 
كوااللمبــور، بحضــور نخبة مــن نجوم كرة القدم الســابقين فــي القارة 
ا ببدايــة دور مجموعات النســخة  الصفــراء، لتنطلــق المنافســات فعليًّ

الجديــدة من المســابقة يــوم اإلثنين 4 مــارس 2019م.
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دارت المنافســات اآلســيوية بين ســت مجموعات ضمت )24( فريًقا، 
وكان الزعيم اآلســيوي يســتعد للعالميــة منذ البداية، وفي نهاية ســت 
جــوالت خاض غمارهــا تصــدر المجموعة الثالثــة بمجمــوع )13( نقطة 
أهلتــه لدور الـ)16( ليلتقــي فيها مواطنه األهلي ويقصيــه ضارًبا موعًدا 
لـ»الكالســيكو الســعودي« مــع جــار األخيــر )االتحــاد( في ربــع النهائي، 
ليصعــد علــى حســاب االتحــاد إلى نصــف النهائــي القاري بفــوزه بثالثة 
أهــداف مقابل هــدف في مجمــوع المباراتين، بينما انتهــى ربع النهائي 
بتأهــل نادي الســد القطري بعد ديربي عربي خليجــي واجه خالله النصر 
الســعودي، الذي فــاز ذهاًبا بهدفين لهدف، لكن الســد عــاد بإصرار في 
مواجهــة اإليــاب وخطــف بطاقــة العبــور لنصــف النهائي كثانــي فريق 
عربــي خليجــي إلــى جــوار الهــالل، وانضــم لهمــا مــن أقصــى الشــرق 

اآلســيوي فريقــا: »أوراوا« الياباني، و»جوانــزو« الصيني.
وســحق الهــالل الســعودي منافســه الســد القطــري في عقــر داره في 

ذهــاب نصف نهائي دوري أبطال آســيا بأربعة أهــداف لهدف، ليخطوا 
بذلــك خطــوة كبيــرة نحــو التأهــل لنهائــي البطولــة، وفــي اإليــاب فــاز 
الســد علــى الهــالل بأربعــة أهــداٍف لهدفيــن، فصعــد الزعيــم للنهائــي 
بمجمــوع المباراتيــن )5/6(، أمــا »أوراوا« فبعــد أن فاز علــى »جوانزو« 
فــي الذهــاب بهدفيــن نظيفيــن، نجح فــي االنتصــار في اإليــاب بهدف 
نظيــف صعــد مــن خاللــه لنهائــي دوري أبطــال آســيا لمواجهــة المــوج 
األزرق )الهــالل( بمجمــوع نتائــج )3/0( والــذي حســمه الزعيــم العالمي 
عندمــا تألــق وأبدع فــي لقاء الذهاب على اســتاد جامعة الملك ســعود، 
ونجــح في الفوز بهدف نظيف لم يحســم كل شــيء، لكنــه طار لليابان 
وأمامــه هــدف العودة بالكأس، فــكان له ذلك بعد أن فــاز على »أوراوا« 
اليابانــي علــى أرضه وبيــن جماهيــره بهدفيــن نظيفين، مكنتــه من رفع 
ــا، وأهلتــه للمنافســة علــى كأس العالم  كأس دوري أبطــال آســيا عاليًّ

لألندية.
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رياضة

حقــق فريــق كرة القــدم بنادي الهــالل الســعودي المركز الرابــع ببطولة 
كأس العالــم لألنديــة 2019م، والتــي اســتضافتها دولــة قطــر خــالل 
الهــالل ممثــاًل  2019م، وشــارك فيهــا  11-21 ديســمبر  الفتــرة مــن 
لقــارة آســيا؛ بصفتــه بطل دوري أبطال آســيا 2019م، ولــم يكن اإلنجاز 
الهاللــي وتدوينــه رابًعــا ألنديــة العالم فــي المحفل الكــروي العالمي 
الكبيــر هــو طموحــه بعــد أداء متفــوق ومنافســة شرســة مــع أبطــال 
القــارات الســت، لكــن الــركالت الترجيحية لــم تخدم البطــل القاري خالل 
لقــاء تحديــد المركزيــن الثالــث والرابــع، الذي جمعــه بفريــق »مونتيري« 
المكســيكي، وانتهــت ركالت الترجيح بنتيجة )3/4( بعــد تعادل الفريقين 
بهدفيــن لــكل منهما في الوقــت األصلي للمباراة التــي أقيمت في 

21 ديســمبر 2019م.

الهالل السعودي رابع أندية العالم في 
مونديال 2019م

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض
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وكان الهــالل بطــاًل علــى الرغــم من خســارته لقــاء نصف النهائــي الذي 
جمعــه بفريــق »فالمنجــو« البرازيلــي )1/3( فــي 17 ديســمبر، حيــث 
ــا للكرة الســعودية والخليجية، لقــي من خالله  قــدم الهــالل أداًء مشرفـً
ــا كبيًرا من جماهير الكرة العربية، بعدما تســببت بعض األخطاء  تعاطفـً
فــي ميل الكفــة لصالح الفريــق البرازيلي علــى الرغم من افتتــاح الموج 

األزرق للتســجيل وســيطرته الواضحة.
وفــاز الهــالل في أولــى مبارياته فــي البطولــة على البطــل اإلفريقي 
نــادي »الترجــي« التونســي بنتيجــة )0/1( على الرغــم من اإلرهاق 
الــذي وجــده العبيــه مــع تالحــق المســابقات المحليــة والدوليــة مع 
الفريــق ومــع المنتخــب الســعودي، لكــن روح البطل كانــت حاضرة 
أداًء  قــدم  الــذي  »الترجــي«  أبنــاء  أشــقائهم  طموحــات  لتوقــف 

مميًزا. ــا  عربيًّ
ديســمبر   11 فــي  لألنديــة  العالــم  كأس  بطولــة  انطالقــة  كانــت 
»هينجيــن«  فريــق  بيــن  بمواجهــة  بــدأت  حيــث  2019م، 
بصفتــه  شــارك  والــذي  القطــري،  الســد  ونــادي  الكاليدونــي 

مســتضيف البطولــة، وانتهــت مبــاراة االفتتــاح بانتصــار األبيــض 
الــدور  الفــوز فــي  لهــدف، ليضعــه هــذا  أهــداف  بثالثــة  القطــري 
الثانــي لمواجهــة »مونتيــري« المكســيكي، والــذي فاز على الســد 
2( ليتــرك لــه المنافســة علــى المركــز الخامس مــع »الترجي«  /3 (
بطــل إفريقيــا، ولــم يخدم الســد عامــال األرض والجمهــور، حيث 
خــارج  جعلتــه   )2 /6 ( بنتيجــة  الترجــي  مــن  ثقيلــة  هزيمــة  تلقــى 
فــي  الســادس  بالمركــز  األرض  أصحــاب  ليكتفــي  المنافســة، 

األنديــة.    مونديــال 
وأســدل الســتار على البطولــة بعد أن ذهبــت لصالح نــادي »ليفربول« 
اإلنجليــزي، والــذي كانت بدايتــه صعبة في هذه المنافســة، حيث واجه 
»مونتيــري« الذي أقصى أصحــاب األرض، لكن ليفربول نجح في الفوز 
بهدفيــن لهــدف بصعوبة بالغــة، وفي النهائــي اســتطاع »ليفربول« أن 
يتــّوج باللقب بعــد الفوز على »فالمنجــو« بهدف وحيد بعــد اللجوء إلى 

اإلضافي. الوقت 
ــا يمتلــك نــادي »ريــال مدريــد« اإلســباني الرقم القياســي في  تاريخيًّ
البطولــة حيــث ُتــوج فــي )4( نســخ ســابقة، منهــا )3( نســخ متتالية، 
وهــي النســخة الســابقة ونســختي )2016  و2017م(، بينمــا يأتــي 
منافســه اإلســباني اآلخــر وهــو فريــق برشــلونة فــي المركــز الثانــي 
بواقــع )3( ألقــاب، وبفــارق لقــب وحيــد عــن »كورينثيانــز« البرازيلــي 
»مانشســتر  مــن  كل   يأتــي  بينمــا  مرتيــن،  بالبطولــة  ُتــوج  الــذي 
يونايتــد«، »بايــرن ميونــخ«، »ميــالن«، »اإلنتــر«، »إنترناســيونال« 

و»ســاو باولــو« بواقــع لقــب وحيــد.
جوائز البطولة

امتــداًدا لتميــز فريــق الهــالل الســعودي فــي المحفــل العالمــي حصل 
العبــه »كارلــوس أدواردو« علــى )الكــرة البرونزيــة( كثالث أحســن العب 
فــي البطولة، فيما حصل علــى الجائزة األولى )الكــرة الذهبية( »محمد 
صــالح« العــب نــادي ليفربــول اإلنجليزي، وجــاءت )الكــرة الفضية( من 

نصيــب »برونو هنريكــي« العب نــادي فالمنغــو البرازيلي. 
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مجّري بن مبارك القحطاني

Media Hackathonاألخيرة
من المؤكد أن التســارع والتوســع الكبير في مجاالت اإلعــالم وتأثيرها في ثواني 
وتفاصيــل الحيــاة البشــرية لــم يكن ليتحقــق إال باالعتمــاد على التقنية ووســائل 

االتصــال الرقمــي، لتكون هي المحرك األساســي لحياة اإلنســان.

وال شــك فــي أن تأثيــر التقنيــة لــم يعــد كالبدايــات بعــد أن أصبحــت تطوراتهــا 
متســارعة جــًدا، ممــا أدى إلى بروز أنمــاط إعالمية واتصالية وتقنيــة جديدة منها: 
الــذكاء االصطناعــي، والواقع المعــزز الذي يدمج بيــن المحتوى الرقمــي والواقع 
الحقيقــي، وصحافــة البيانــات، واإلنتــاج اإلعالمــي المعتمــد علــى اســتخدامات 
والجرافيــك،  الموبايــل،  صحافــة  ومنهــا:  االتصــال،  ووســائل  التطبيقــات 

وبرمجيــات تحســين الصــوت والصــورة، وغيرهــا كثيــر.

آالف  لدفــع  مبــدع  تجمــع مهنــي  علــى  العمــل  تحتــم  المســتجدات  كل هــذه 
الموهوبيــن من شــباب وشــابات الخليج إلظهــار قدراتهم ونشــر إبداعاتهم مع 
نظرائهــم من العالم، بل ومنافســتهم في ســاحة تتســع لــكل إبــداع، علًما بأن 
كبرى شــركات التقنية ومواقع إنترنت األشــياء بالعالم يقودها شــباب من آسيا 

الشــرقية. وأوروبا 

فكــرة )الهاكاثــون( تقوم علــى تجمع يبتكر ويتبنــى األفكار المبدعــة في مجاالت 
تطويــر البرمجيات التي هي المحرك األســاس للمســتقبل.

وال ننســى أن المملكــة العربيــة الســعودية نظمت فــي عــام 2018م )هاكاثون 
الحــج( بمشــاركة نحــو ثالثــة آالف مبرمــج مــن خمســين دولــة بهــدف تطويــر 
تطبيقــات وتقنيات تســهل أداء الحجاج لمناســكهم وتطور الخدمــات المقدمة 
ــا كبيــًرا جعلــه أكبر تجمــع هاكاثون فــي العالم  ــا عالميًّ ـً لهــم، وبالفعــل كان حدثـ

ودخولــه في موســوعة جينــس لألرقــام العالمية القياســية.

قــد يــرى البعض أن هنــاك العديد من الملتقيــات والمنتديــات اإلعالمية الكبرى 
فــي المنطقــة، لكنهــا تظــّل ســاحة مغلقــة لتبــادل األفــكار والتجــارب بشــكل 
ســردي ال يعتمــد على التنافــس أو االبتكار، مع األخــذ في االعتبار مبــادرة جامعة 
الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنية بإقامــة »هاكاثون اإلعــالم«، والتــي اطلقتها 
خــالل فعاليــات منتــدى أســبار الدولــي عــام 2019م، وُينتظــر أن تكــون مهنية 

عمليــة ال نظريــة أكاديمية. 

أعتقد أن إقامة )هاكاثون اإلعالم الخليجي( ســيحقق التطوير والريادة في عصر 
تتســيده التقنية التي تســيطر على العالــم، حتى أن مفهوم الجيــوش التقليدية 

تبــدل إلى حــروب إعالمية وإلكترونية وبرمجيات تؤثر وتعطل وتســيطر.

األحالم الكبيرة تتحقق بفكرة صغيرة تتحول إلى واقع يقرأ الحاضر ويستشــرف 
المستقبل.

أراهــن أن شــباب وشــابات الخليج يحتاجــون إلى الدعــم والتشــجيع والتمكين، 
فهــم يفكــرون بإيجابية وإبداع وتمّيــز، وعلينا دعم أفكارهــم وتحويلها إلى واقع 
مؤســس لمســتقبل أفضــل وأجمــل، فكأنهــم يتبعــون الفيلســوف الفرنســي 

رينيــه ديــكارت عندما قــال: »أنــا أفكر إًذا أنــا موجود«.
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إنتاج ا�فالم الوثائقية
والرسوم املتحركة

العالقات العامة
والتسويق

التسجيل
واملكساج الصوتي

إنتاج ال�امج املسجلة
والبث املباشر

إنتاج وصناعة الصوتيات
الدعائية وا�عالنية

إنشاء
الهوية التجارية

احلمالت ا�عالنية
املتكاملة

خلق وإدارة
احملتوى الرقمي

ا�س�اتيجيات التسويقية

إدارة وتنفيذ الفعاليات
واملهرجانات
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ا�ستشارات ا�عالمية
وا�عالنية


