




ولنا كلمة
تســبب فيروس كورونا المســتجد )كوفيد 19( في حالة من االرتباك على 
مســتوى العالــم أجمــع، وتعمق تأثيــره في كل مجــاالت الحيــاة من دون 
اســتثناء، إلــى أن وصــل الحال فــي ذروته إلــى مرحلة "الشــلل"، وأصبح 
الفيــروس أداة لقيــاس قدرات الــدول وفكر الحكومات ووعي الشــعوب. 

أنمــاط  بــرزت  الفيــروس،  كاســم  المســتجد،  الوضــع  هــذا  ظــلِّ  وفــي 
ــعد"، ووســيلتها  ـُ عمليــة جديدة أو مطورة، كان عنوانها المشــترك "عن ب
المســاعدة "تقنية"، وبيئتها المحيطة "عالم افتراضي" يحكمه ويتحكم 

"اإلنترنت". فيــه 

لــم يكــن اإلعالم بعيــًدا عن هذا الحــال، ولم "يلحن"، كعــادة بعضه، في 
ـــحرر  ـُ المقــال، فتوّحــد محتواه وكأنما الصانــع واحد، وبدت أخباره وكأنها ت

في غرفة مشــتركة، فالعدو نفســه والهــدف متفٌق عليه. 

وألن اإلعالم "مســؤولية وعطاء"، فقد كان الحرص كبيًرا لدى إدارة جهاز 
ا لدى منســوبيه، في أن يمضي  إذاعــة وتلفزيــون الخليج، والتفاعــل إيجابيًّ
العمــل قدًمــا من دون التأثر بعوائــق الحظر والعزلة، عبــر عقد االجتماعات 
الدوريــة بتقنيــة االتصال المرئي، لوضــع الخطط البديلة لتنفيذ األنشــطة 
والبرامــج المعتمدة، وإضافة ما تحتاجه المرحلة الطارئة من أعمال تخدم 
اإلعــالم فــي دول مجلــس التعــاون فــي مواجهــة جائحــة كورونا، مــا أثمر 
عنه عشــرات الســاعات من البرامج المســموعة والمرئية التي تــمَّ تبادلها 
بيــن دول المجلــس ومنظماتــه، باإلضافــة لتنظيــم دورتيــن تدريبيتيــن 
ــا"، وكذلــك عقــد اجتماعــات الســتعراض  ًـّ حــول "إدارة األزمــات إعالمي
التجــارب وتبــادل الخبرات بين الدول األعضاء، شــملت مســؤولي إذاعات 
وتلفزيونــات دول المجلــس، باإلضافــة إلى مســؤولي التوثيــق اإلعالمي، 
والمختصيــن فــي التدريــب اإلعالمــي بالجهــات اإلعالميــة الرســمية فــي 
مجلــس التعــاون، وكان للمنظمــات الخليجيــة حضــور إيجابــي فــي هذه 

االجتماعــات، تأكيــًدا علــى أهمية العمــل اإلعالمي الخليجي المشــترك. 

لقد شــّكلت جائحة كورونا، ومــا زالت، فرًصا متعددة الكتشــاف القدرات 
وتطويــر المهارات واكتســابها، كما أنها أعادت بعــض األمور إلى نصابها، 
فدفعــت المتلقيــن إلــى التدقيــق فــي المعلومــات والحرص علــى النجاة 
واتبــاع  العلــم  احتــرام  علــى  المتخصصيــن  وأجبــرت  الشــائعات،  مــن 
مناهجــه الصحيحــة، في كل المجاالت، لــذا يحمل هذا العــدد من "إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج" قــراءات وتحليــل متعمــق حــول "إعــالم كورونــا"، 
مجتهديــن فــي تلّمــس الــدروس اإلعالميــة المســتفادة من هــذه األزمة، 

ــا نحو إعــالٍم هادف.  ًـّ سعي

وعلى الوّد نلتقيكم دائًما.. 
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دعا الستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وشكر أبطال »كورونا«

األمين العام في الذكرى )39(: مجلس التعاون 
خيارنا اإلستراتيجي ونفخر ونعتز بمنجزاته المباركة

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

احتفــاًء بالذكــرى التاســعة والثالثيــن لقيام مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، والتي وافقت الخامس والعشــرون من شــهر 
مايــو 2020م، وجــه معالــي األميــن العــام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، كلمة اســتذكر فيها التاريــخ المجيد لمجلس 
التعــاون، ومســيرته المباركــة التــي رســمها أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول الخليــج العربية منذ عــام 1981م، مســتعرًضا 
منجــزات المجلــس والتحديــات التاريخية التــي واجهته وتجاوزها بفضل الله ثــم بتكاتف البيت الخليجي، ومــا أثمرته جهود العمل 

الخليجــي المشــترك لتحقيق أمن المنطقة واســتقرارها.

ــا مواطنــي دول مجلــس التعاون  ـً واســتهل معالــي األميــن كلمته مهنئ
بعيد الفطر الســعيد الذي تزامن مع الذكرى الســنوية التاسعة والثالثين 
مســيرتنا  وانطــالق  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لقيــام 
المباركــة مــن مدينــة أبــو ظبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
فــي 25 مايــو 1981م، التــي نســتذكرها اليــوم كخليجيين بــكل الفخر 
واالعتــزاز، ونســتذكر باإلجــالل والعرفــان اآلبــاء القــادة المؤسســين – 
يرحمهــم الله – الذين وضعوا األســاس المتين لهــذا الصرح المبارك«.

حكمة القادة دفعت المسيرة وحفظت المنجزات
أشــار معالــي األمين »الحجرف« فــي كلمته إلى متانــة مجلس التعاون 
منــذ  التحديــات  مواجهــة  فــي  قادتــه  وحكمــة  التاريخيــة،  ومنجزاتــه 

تأسيســه، قائــاًل:
»لقــد واجهــت مســيرة التعــاون المشــترك كثيــًرا مــن التحديــات خالل 

األربعــة عقود الماضية، كما شــهدت كثيًرا من اإلنجازات والمكتســبات 
التــي تحققــت فــي مجــاالت عدة، وعلــى أكثر مــن صعيــد، وبفضل من 
اللــه ثــم بحكمــة ورؤيــة أصحاب الجاللــة والســمو قــادة دول المجلس 
– حفظهــم اللــه – تمكــن المجلــس مــن تجــاوز تلــك التحديــات، وفي 
الوقــت ذاتــه تمكن من الحفــاظ على مكتســباته ومنجزاته لمــا فيه خير 

ونمــاء وأمن وازدهــار دولــه ومواطنيه«.

ا للتقدم والتوازن  مكانة الخليج نموذًجا عالميًّ
استشــرف معاليه مستقبل المنطقة وشــعبها الخليجي بما يملك من 
مقومــات النمــو والتقــدم، وما رّســخت قيادته بجهودها مــن منجزات 
ا،  صنعــت المكانــة المهمة التي تحظى بهــا دول مجلس التعــاون عالميًّ

قال: حيث 
»إن الشــعوب الحيــة ال تقــف عنــد الماضــي إال الســتلهام الــدروس 
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والعبــر، وبمــا ال يعطــل أو يؤثــر في ثبــات مســيرتها نحو المســتقبل 
بــكل مــا يحملــه من طموحــات و آمــال، متوكلة علــى الله ســبحانه، 
بقدرهــا  ومؤمنــة  المشــتركة،  الثوابــت  مــن  جملــة  علــى  ومرتكــزة 
وخيارهــا اإلســتراتيجي، فــدول المجلــس )شــعًبا وقيــادة( تقدمّيــة 
فــي فكرهــا، تّواقــة لألفضــل، ترتكز علــى إرث زاخر مــن اإلنجازات، 
ــا،  ودوليًّ ــا  إقليميًّ متميــزة  مكانــة  وبّوأتهــا  أبنائهــا  بســواعد  تحققــت 
محيــط  وســط  فــي  الشــاملة  للتنميــة  وأنموذًجــا  مثــااًل  فأصبحــت 
بوعــي  الدولــي  المجتمــع  مــع  بدورهــا  واضطلعــت  مضطــرب، 
علــى  والتــوازن  والســلم،  للحكمــة  ــا  ـً صوتـ فأضحــت  ومســؤولية 

والدوليــة«. اإلقليميــة  الســاحتين 

مواجهة التحديات برؤية خادم الحرمين الشريفين
إلــى االلتفــاف أكثــر مــن أي وقــت  ودعــا معالــي األميــن الحجــرف 
مضــى حــول المجلــس لتنفيــذ متطلبــات نظامــه األساســي، ومــا 
تضمنتــه رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد 
2015م، التــي وضعت األســس  العزيــز – حفظــه اللــه – فــي عــام 
الالزمــة الســتكمال منظومــة التكامــل بيــن دول المجلــس، وقــال: 
مــن  الخامــس  العقــد  مشــارف  علــى  وهــو  التعــاون  مجلــس  »إن 
نوعيتهــا  فــي  مســبوقة  غيــر  تحديــات  ليواجــه  المباركــة  مســيرته 
التفكيــر  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  اليــوم  تتطلــب  وتشــعبها، 
الجماعــي والتعــاون المشــترك لمواجهتهــا والتعامل مــع تداعياتها، 
1981م،  تنفيــًذا لمــا ورد فــي النظــام األساســي الصادر في عــام 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رؤيــة  تضمنتــه  ومــا 
2015م،  بــن عبــد العزيــز آل ســعود – حفظــه اللــه ورعــاه – لعــام 
عــام  ديســمبر  فــي  الريــاض  لقمــة  الختامــي  البيــان  فــي  ورد  ومــا 

2019م«.

الخليجي الخالف 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  بــدور  الحجــرف  الدكتــور  وأشــاد 
اللــه – ومــا  األحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة الكويــت – حفظــه 
يبذلــه فــي تقريــب وجهــات النظــر واحتــواء الخــالف الخليجــي فــي 

وتداعياتهــا: الحاليــة  التحديــات  ظــل 
ليشــكل  الثالــث  عامــه  مــن  يقتــرب  الــذي  الخليجــي  الخــالف  »إن 
ــا لجميع  ا مشتركـً تحدًيــا لمســيرة التعــاون الخليجي، كما يمثــل همًّ
دول المجلــس، وهــو الخــالف الــذي ينهــض بحمل ملفــه صاحب 
 الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، أمير دولــة الكويت 
– حفظــه اللــه ورعــاه – منذ اليوم األول، وتحظى مســاعي ســموه 
بمعالجــة  اللــه  بــإذن  كبيــر  إيماننــا  وإن  ودولــي،  خليجــي  بدعــم 
هــذا الخــالف فــي إطــار البيــت الخليجــي الواحــد وطــي صفحتــه، 
فــي  يطــرأ  قــد  خــالف  أي  مــع  للتعامــل  عادلــة  آليــة  وضمــان 
المســتقبل ال ســمح اللــه، تأكيــًدا علــى حيويــة وديمومــة مجلــس 

الخليجــي«. التعــاون 

»كورونا« لتحديات  واالستعداد  التعاون  مجلس 
ا،  اســتعرض األميــن العــام األثــر الــذي تفرضه جائحــة كورونــا عالميًّ
وأن  األصعــدة،  كل  علــى  تداعياتهــا  عــن  بمعــزل  ليــس  الخليــج  وأن 
التحديــات القادمــة تتطلــب الكثيــر مــن منظومــة مجلــس التعاون، 

قال: حيــث 
مــا  هــو  التعــاون،  مجلــس  مســيرة  يواجــه  الــذي  اآلخــر  »التحــدي 
فرضتــه جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( المســتجد مــن تحديــات كبيــرة 
طالــت جميــع مناحــي الحيــاة، وأثــرت علــي البشــرية جمعــاء، األمــر 
التعــاون – تعزيــز  الــذي يتطلــب منــا جميًعــا – كمنظومــة مجلــس 

مــا  عالــم  مــع  للتعامــل  الجماعــي  واالســتعداد  المشــترك،  العمــل 
واألمنيــة  واالجتماعيــة  والصحيــة  االقتصاديــة  بأبعــاده  كورونــا  بعــد 
لمكتســباتنا  ــا  ـً وصونـ لشــعوبنا  حمايــة  واإلســتراتيجية،  والعماليــة 

لمســتقبلنا«. ــا  ـً وضمانـ المباركــة  لمســيرتنا  وتعزيــًزا 

بعد  ما  وعالم  الخليجية  االقتصادية  االتفاقية 
»كورونا«

االتفاقيــة  تنفيــذ  اســتكمال  ضــرورة  علــى  العــام  األميــن  أكــد 
االقتصاديــة الخليجيــة كأحــد مشــاريع التكامــل االقتصــادي في ظلِّ 
مــا يشــهده االقتصــاد العالمي مــن آثــار الجائحــة الوبائيــة »كورونا« 

والتــي قــد تســتمر لســنوات قادمــة، وقــال: 
»إن عالــم مــا بعــد كورونــا ومــا يشــهده مــن تغيــرات كبيــرة يتطلب 
كمنظومــة  واالســتعداد  الجديــد،  العالمــي  المشــهد  اســتقراء  منــا 
ــا وتعزيــًزا لمكانــة  ـً للتعامــل مــع معطياتــه وتحدياتــه، وذلــك ضمانـ
ــا لمكتســبات دولــه  ـً مجلــس التعــاون اإلســتراتيجية وحمايــة وصونـ
ــا ودعًمــا القتصــاده وأمنــه، واالســتعداد للتعامل  ـً وشــعبه، وتحصين
مــع التداعيــات االقتصاديــة والتــي تمثــل أكبــر تحــٍد يواجــه العالــم، 
عنهــا،  بمعــزل  نكــون  لــن  قادمــة  لســنوات  اســتمرارها  والمتوقــع 
األمــر الــذي يحتــم اســتكمال تنفيــذ االتفاقيــة االقتصاديــة وتســريع 

االقتصــادي«. التكامــل  مشــاريع 

وسنتجاوز  اإلســتــراتــيــجــي  خــيــارنــا  »الــمــجــلــس« 
بثبات التحديات 

أبنائهــا  ووعــي  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  رعايــة  أن  معاليــه  أكــد 
تدعمــان جهــود المجلــس، وتمهــدان الطريــق للمســتقبل المشــرق 

الــذي ينتظــره:
»بتوفيــق مــن اللــه، ثــم بحكمــة ورعايــة أصحــاب الجاللــة والســمو 
قــادة دول المجلــس حفظهــم اللــه ورعاهــم، ووعــي أبنــاء الخليــج، 
ـــا وأقــوى عزيمــة وأشــد منعــة،  ـً ســنتجاوز تلــك التحديــات أكثــر ثبات
ألفــكاره،  ومجدديــن  المجلــس،  مكتســبات  علــى  محافظيــن 
ومطوريــن آلليات عملــه، لنضمــن دوام فاعليته وريادته، اســتعداًدا 
لمتطلبــات مســتقبل مجلــس التعــاون، الــذي ســيبقي دائًمــا الخيار 
اإلســتراتيجي لدولــه، فهــو كالشــجرة المباركــة أصلها ثابــت وفرعها 

الســماء«. في 

األمــانــة  ومنسوبي  ــا«  ــورون »ك ألبــطــال  شــكــرًا 
السابقون وأمنائها 

نايــف  الدكتــور  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  معالــي  ختــم 
ــا لحماية  الحجــرف، كلمتــه بشــكر أبطــال الخليــج الذيــن وقفــوا درعـً
أوطانهــم مــن ســطوة الجائحــة العالميــة، وكذلك مســنوبي األمانة 

الخليجــي: العمــل  خدمــوا  الــذي  الســابقين  وأمنائهــا 
»فــي الختــام ال يفوتنــي أن أســجل كلمــة شــكر وتقديــر وإجــالل 
جائحــة  مواجهــة  فــي  األماميــة  الصفــوف  فــي  العامليــن  لجميــع 
واألهليــة  الرســمية  والجهــات  القطاعــات  جميــع  مــن  كورونــا 
األمانــة  منســوبي  جميــع  شــكر  يفوتنــي  ال  كمــا  والتطوعيــة، 
جهــود  مــن  بــه  يقومــون  مــا  علــى  وبعثاتهــا  ومكاتبهــا  العامــة، 
المباركــة  الخليجــي  التعــاون  مســيرة  لتعزيــز  ومقــدرة؛  كبيــرة 
مـَــن  واإلجــالل  بالتقديــر  ا  مســتذكًر األمــام،  إلــى  بهــا  والدفــع 
اإلخــوة  المعالــي  أصحــاب  مــن  العامــة  األمانــة  بتولــي  ســبقني 
مســيرة  عبــر  الكبيــرة  وإســهاماتهم  الســابقون  العامــون  األمنــاء 

المباركــة«. المجلــس 
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علــى الرغــم من ظــروف جائحة كورونا، واصلت األمانــة العامة لمجلس التعاون عملها وعقــدت العديد من اجتماعات العمل الخليجي المشــترك، 
موظفــة تقنيــة االتصــال المرئي؛ لتواصل جهودها مع الجهات المعنية المشــتركة بــدول المجلس، وتركزت هذه الجهود في إطــار مواجهة جائحة 
فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، ومناقشــة آثاره علــى كافة األصعدة، الصحيــة واألمنيــة واالقتصادية، وخرجت تلــك االجتماعات بعدد 
مــن القــرارات التــي اســتهدفت الحفــاظ على صحــة وأمن المواطــن والمقيم في الــدول األعضــاء، وتعزيز اقتصاديات ســوق العمــل الخليجي بما 
يكفــل للقــوى العاملــة الوطنيــة حقوقهــا ومكتســباتها، وتوفيــر البيئــة اآلمنــة لليــد العاملة األجنبيــة المقيمــة على األراضــي الخليجيــة خالل هذه 
األزمــة، ودعــم الجانــب التجــاري وخصوًصــا التجارة البينية وانســيابية تدفق الســلع بين الدول األعضــاء، والعديد مــن الجوانب التــي تتابعها األمانة 
العامــة مــن خــالل لجانها الفنية، بإشــراف معالي األمين العام الدكتــور نايف الحجرف، والمتابعة المســتمرة لرصد وتقديم المســتجدات العالمية 

حــول آثــار جائحة »كورونا«، والتنســيق االســتباقي بين الــدول األعضاء التخاذ مــا يجب تجاهها.
وفيما يأتي رصد ألبرز اجتماعات العمل الخليجي المشترك خالل الفترة الماضية، وما تناولته من نقاشات تمَـّت ترجمتها لقرارات. 

شملت قطاعات الصحة واألمن واالقتصاد.. وعبر االتصال المرئي

األمانة العامة تواصل جهود العمل 
الخليجي المشترك لمواجهة )كوفيد 19(
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الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  معالــي  مــن  بدعــوة 
الثانــي  فــي  التعــاون،  فــي دول مجلــس  التجــارة  وزراء  عقــد  العربيــة، 
المرئــي،  االتصــال  عبــر  ا  اســتثنائيًّ اجتماًعــا  2020م،  أبريــل  مــن 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  لوبــاء  االقتصاديــة  اآلثــار   لمناقشــة 
دول  فــي  التجــارة  وزارات  دور  مــن  ــا  ـً انطالقـ وذلــك   ،)COVID-19(
المجلــس فــي ضمان توافر الســلع األساســية والضروريــة للمواطنين 
القيــام  مــن  لتمكينــه  الخــاص  القطــاع  مــع  والوقــوف  والمقيميــن، 
بــدوره االقتصــادي فــي ظــل الظــروف االســتثنائية الحاليــة، وتقييــم 
المجلــس  دول  بهــا  تقــوم  التــي  االحترازيــة  والتدابيــر  المســتجدات 

لمواجهــة هــذا الوبــاء.
 واســتعرض وزراء التجــارة خــالل االجتمــاع التوصيــات المرفوعــة مــن 
قبــل وكالء وزارات التجــارة بالمجلــس، وخصوًصا أهميــة التعاون على 
ضمان تدفق الســلع والخدمات األساســية للمواطنيــن والمقيمين في 
دول المجلــس بشــكل منتظم، واإلحاطــة بالتدابير والجهــود االحترازية 
انتشــار مــرض  للحــد مــن  الــدول األعضــاء  بهــا  التــي قامــت وتقــوم 
فيــروس »كورونــا«، كمــا تــمَّ اســتعراض ما قامــت بــه دول المجلس 
مــن مبــادرات عاجلة لمســاندة القطاع الخــاص، وخاصة المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة واألنشــطة االقتصادية المتأثرة مــن هذا الوباء.

وأكــد الــوزراء أهميــة الحفــاظ علــى انســيابية انتقال الســلع بين دول 

المجلــس، بحيــث ال تؤثــر اإلجــراءات االحترازيــة التــي تتخذهــا دول 
المطــارات  علــى  اإلبقــاء  وأهميــة  انتقالهــا،  انســيابية  فــي  المجلــس 
والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة النتقال الســلع بين الدول األعضاء، 
كمــا أقــروا تشــكيل فريق عمل مــن وزارات التجارة بــدول المجلس 
للتنســيق فــي حل ومتابعــة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انســيابية 

الســلع بيــن دول مجلــس التعاون.

وعلــى الصعيــد األمني، عقــد أصحاب الســمو والمعالــي وزراء الداخلية 
ــا عبر تقنية  ـً بــدول مجلس التعــاون، في 7 أبريل 2020م، اجتماًعا طارئـ
االتصال المرئي، برئاســة ســمو الشــيخ ســيف بــن زايد آل نهيــان، وزير 
الداخليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، رئيــس الــدورة الحالية، 
نايــف  الدكتــور  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  معالــي  ومشــاركة 

الحجرف.
وبحــث وزراء الداخلية آخر التطورات والمســتجدات فــي دول المجلس 
بشــأن مكافحــة فيــروس »كورونــا« المســتجد، ومناقشــة اإلجــراءات 

األمنيــة المتبعــة في إطــار الجهــود للحد من انتشــاره.
وتــمَّ خــالل االجتمــاع بحــث عــدد مــن الموضوعــات األمنيــة المهمــة 
المتعلقــة بهــذه الجائحــة وُســبل مواجهتهــا، واتفــق الــوزراء علــى أن 
تتولــى األمانــة العامة لمجلس التعاون التنســيق لعقــد اجتماع لممثلي 
وزارات الداخليــة بالــدول األعضــاء متــى مــا دعــت الحاجــة، عبــر تقنيــة 
االتصــال المرئــي؛ لتنســيق الجهــود األمنيــة للحــد من انتشــار فيروس 
»كورونــا« المســتجد، وأن تتولــى األمانــة تزويــد كافــة وزارات الداخلية 
للــدول األعضــاء بالمعلومات التــي ترد إليهــا مــن وزارة الداخلية في أي 

دولــة عضــو حــول اإلجــراءات االحترازيــة األمنيــة التــي تــمَّ اتخاذها.
كمــا تــمَّ االتفــاق علــى االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي 
تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة األمنية وآليــات التحكم فيها والســيطرة 

عليهــا للحــد مــن انتشــار الجائحة.
وأكــد الــوزراء على ما ســبق االتفــاق عليه من عــدم الســماح بخروج أي 
مواطــن إلــى أي دولــة أخــرى إال بنفــس الوثيقــة التــي دخل بهــا إلى أي 
دولة مع دول المجلس )وتحديًدا جواز الســفر( عند اســتئناف الرحالت.

وثمــن أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة الجهــود التــي تقــوم 
بهــا دول المجلــس في إطــار التعامل مع فيروس »كورونا« المســتجد، 
وذلــك من خالل اإلجــراءات االحترازيــة المتوازية مع اإلجــراءات الوقائية 
ــا على ســالمة المواطنين  ـً الصحيــة عبــر المنافذ البريــة والجوية، حفاظـ

والمقيميــن والمتنقلين بيــن دول المجلس.
وأبــدى الــوزراء خــالل االجتمــاع شــكرهم وتقديرهــم للكــوادر الطبيــة 
والفنيــة فــي دول المجلــس، وجميــع دول العالــم؛  لمــا يبذلونــه مــن 
جهــود كبيــرة فــي هــذا الشــأن، كمــا أشــادوا بالجهــود الحثيثــة التــي 
يقــوم بها منســوبو القطاعــات األمنية والعســكرية فــي دول المجلس 
وإســهاماتهم الملموســة في الحدِّ من انتشــار الوباء، كما أشــاد الوزراء 
بتعــاون المواطنيــن والمقيميــن والتزامهــم باإلجــراءات االحترازية، مع 

الدعــوة لمزيــد مــن االلتزام.

وزراء التجارة يناقشون آثار »كورونا« على تدفق السلع

اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لمناقشة اإلجراءات األمنية
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متابعــًة لمســتجدات اآلثــار التــي فرضتهــا الجائحــة الوبائيــة »كورونــا« 
على ســوق العمــل الخليجي، عقــد وزراء العمل بالــدول األعضــاء اجتماًعا 

ا بواســطة االتصــال المرئــي فــي ١٥ أبريــل ٢٠٢٠م. اســتثنائيًّ
وتنــاول االجتمــاع العديــد مــن المواضيــع المرتبطــة بتفشــي فيــروس 
»كورونــا« المســتجد فــي معظــم دول العالــم بمــا فيهــا دول مجلــس 
التعــاون، وما ترتب عليه من اتخــاذ دول المجلس كافة التدابير واإلجراءات 
االحترازيــة المســبقة لوقايــة المواطنيــن والمقيميــن مــن اإلصابــة بهــذه 

الجائحــة، وتأثيرهــا فــي ســوق العمــل والعامليــن بالقطــاع الخاص. 
ورفــع الــوزراء خــالل االجتماع شــكرهم لقــادة دول مجلس التعــاون على 
حكمتهــم ورؤاهــم الســديدة لحماية اإلنســان والمحافظــة على صحته، 
كأهــم أولوياتهــم واهتماماتهــم، وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم لقطــاع 
الصحــة للقيــام بــدوره في منع انتشــار هــذا المــرض، وإتاحــة الخدمات 
الصحيــة والعــالج المجاني لكافــة المواطنين والمقيمين بــدول المجلس 
مــن دون تمييز، وإصــدار توجيهاتهم الكريمة الســامية بدعــم القطاعات 
االقتصادية والمؤسســات المتضررة باعتماد حزم دعم سخية لمساعدة 

أصحــاب األعمــال والعمال.
كمــا وجه الوزراء شــكرهم وتقديرهم لقطاع الصحــة في دول المجلس، 
وكافة العاملين فيه لوقوفهم في الصف األمامي لمواجهة هذه الجائحة 
بــكل كفاءة واقتدار لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشــار المرض، 
مشيدين بالجهود المبذولة للحد من تأثيرها في القطاع الخاص، وخاصة 
المؤسسات الصغيرة والمتوســطة التي تعرضت للضرر من هذه األزمة 
الصحيــة التــي أثرت في الجوانــب االقتصادية واالجتماعية فــي كافة دول 

العالم.
وأكــد وزراء العمــل فــي دول مجلــس التعــاون علــى وضــع حمايــة القــوى 
العاملــة الوطنيــة علــى رأس أولوياتهــم، والعمــل علــى تعزيز اإلجــراءات 
الخاصة باســتقرارها في ســوق العمل مــن خالل برامــج الدعم الموجهة 
للمؤسســات والشــركات في القطاع الخــاص، إلى جانــب تقوية أنظمة 
الحمايــة االجتماعيــة، مشــددين علــى ضــرورة الحفاظ على المكتســبات 
واإلنجــازات الوطنية فــي دول المجلس في مجال تنمية الموارد البشــرية 

وصونهــا من التراجــع نتيجة هــذه األزمة.

وفيما يخــص التعاون مع القطاعات األخرى لحمايــة العمال من اإلصابة، 
أكــد الــوزراء أن كافــة دول المجلس ومن خــالل الوزارات المعنية بشــؤون 
العمل والقوى العاملة، قامت وتقوم بكافة اإلجراءات الضرورية بالتعاون 
مــع كل القطاعات المعنيــة؛ لحماية العمال من اإلصابــة بالمرض، وعالج 
المصــاب منهــم مــن دون أي تمييــز، ومــن دون أي تكاليــف ماليــة علــى 
العامــل، فضــاًل عن قيــام وزارات العمــل بكافــة اإلجــراءات والتدابير التي 

تؤّمــن للعامل احتياجات حياته األساســية. 
كمــا تــمَّ التأكيــد علــى أن هــذه األزمة فرضــت أهمية مراجعة سياســات 
اســتقدام العمالة فــي ضوء معطيات الظــروف الراهنة، ووضــع التدابير 
الضروريــة بمــا ال يؤثــر في مشــاريع التنمية األساســية والمهمــة في دول 

المجلــس، وخاصــة في المرحلــة القادمة.
ووّجــه الــوزراء اللجــان الفنيــة العاملة تحت مظلــة مجلس التعــاون بعدد 
مــن القــرارات التي تتضمن التنســيق ودراســة الخطوات المشــتركة في 
المرحلة الحالية والمســتقبلية وبمتابعة التقارير والدراســات الصادرة من 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة والمراكــز المتخصصــة المعنية بســوق 
العمل، والبحث عن التجــارب المتميزة والناجحة التي تتخذها دول العالم 
للحــد مــن تأثير هــذه الجائحــة فــي القــوى العاملــة، واســتمرار التواصل 
بين هذه اللجان بوســاطة وســائل االتصــال اإللكترونيــة المتاحة بما فيها 

االجتماعــات المرئية.

وزراء العمل يتابعون المستجدات في سوق العمل الخليجي

االجتماع االستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري
اســتمراًرا لجهــود األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون في جانــب التعاون 
التجــاري بيــن الــدول األعضــاء، عقــدت لجنــة التعــاون التجــاري بــدول 
المجلــس اجتماعهــا االســتثنائي الثانــي، فــي 16 أبريــل 2020م، عــن 

طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي.
وجــاء هــذا االجتمــاع في إطــار متابعة الــوزراء لمســتجدات تأثيــر جائحة 
فيروس »كورونا« المســتجد )COVID-19(، واإلجــراءات المتخذة في 

دول مجلــس التعــاون على المســتوى المحلي.
وتــمَّ خالل االجتمــاع اســتعراض الجهــود االحترازية التــي تتبعها الدول 
األعضــاء للتصــدي لهــذه الجائحــة منذ نشــوئها، والتشــاور حــول أمثل 
الُســبل والممارســات لتخفيــف آثارهــا فــي القطــاع الخــاص، والعمل 
ظــل  فــي  مؤسســاته  تواجــه  التــي  والعوائــق  العقبــات  تذليــل  علــى 

الظــروف االســتثنائية الحاليــة.
وراجــع الوزراء، من خــالل جدول أعمال اجتماعهم االســتثنائي، الخطط 
ــا ألجــل ضمــان انســياب الســلع األساســية  والتدابيــر المتخــذة سلفـً
والضروريــة بيــن دول المجلــس، وتوافرهــا فــي منافــذ البيــع بشــكل 
طبيعــي، حيــث اطلــع الوزراء علــى ما توصــل إليــه وكالء وزارات التجارة 
فــي اجتماعهــم االســتثنائي الثانــي الــذي ُعقد فــي 10 أبريــل 2020م، 

عــن طريــق االتصــال المرئــي، وقــرروا الموافقــة علــى تكليــف األمانــة 
بيــن دول المجلــس،  الغذائــي  بإعــداد ورقــة عمــل عــن األمــن  العامــة 
وتشــكيل فريــق عمــل يتكــون مــن ضبــاط اتصــال مــن وزارات التجارة 
ــا؛ لرصد المســتجدات المرتبطة بانسيابية  ًـّ بدول المجلس يجتمع دوريـ
الســلع بيــن الــدول األعضاء، والعمل على حلِّ المشــاكل التــي قد تعيق 

انســيابيتها فــي التجــارة البينية.
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المالــي  التعــاون  لجنــة  عقــدت  الخليجــي،  االقتصــادي  الجانــب  علــى 
واالقتصــادي فــي دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة اجتماعها 
الحادي عشــر بعــد المائة عبر االتصــال المرئي، فــي 21 أبريل 2020م.
واســتعرض وزراء الماليــة فــي دول المجلــس خــالل االجتماع عــدًدا من 

المواضيــع والتوصيــات المرفوعة.
كمــا ناقــش االجتمــاع آخــر التدابير والجهــود االحترازية التي اتخذتهــا الدول األعضاء 
لضمــان توفيــر المتطلبات المالية الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والمباشــرة للتعامل 
مــع تبعــات فيــروس كورونــا الجديــد )COVID-19(  والحــد مــن انتشــاره، وتعزيــز 

الثقــة فــي اقتصاديــات دول المجلــس، وتحقيق االســتدامة المالية لها.

االجتماع )111( للجنة التعاون المالي واالقتصادي

ثالث االجتماعات االستثنائية لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون

جاء االجتماع االســتثنائي الثالث لوزراء الصحة في دول مجلس 
التعــاون بدعــوة مــن معالــي األميــن العــام للمجلــس، الدكتور 
نايــف الحجــرف، لمناقشــة آخــر المســتجدات حــول الجائحة، 
حيث عقــد وزراء الصحــة، اجتماعهم عبر االتصــال المرئي، في 

17 يونيــو 2020م.
واســتعرض الــوزراء خــالل االجتمــاع المســتجدات والترتيبــات 
 ،COVID-19(( »المتعلقــة بالوقايــة وعالج فيــروس »كورونــا
دول  جهــود  لتوحيــد  المبــذول  والتعــاون  للتنســيق  اســتمراًرا 
المجلــس فــي مجابهــة الجائحــة، ودور القطــاع الصحــي فــي 

العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة فــي دول المجلــس.
ورفــع الــوزراء شــكرهم وامتنانهــم ألصحاب الجاللة والســمو 
قــادة دول مجلــس التعــاون لتوجيهاتهــم الســديدة وحرصهم 
علــى صحــة وســالمة اإلنســان كأحــد أهــم األولويــات، وعلى 
ليقــوم  الصحــي؛  للقطــاع  الــال محــدود  الســخي  الدعــم 
بمســؤولياته الكبيــرة؛ لمواجهــة جائحــة فيــروس »كورونــا«، 
األمر الــذي انعكس على النتائج التي تحققــت بالتحكم واحتواء 
المــرض وعالج المصابين به في دول المجلس، وإشــادة الدول 
والمنظمــات الدولية، وفــي مقدمتها منظمــة الصحة العالمية 
بالجهــود واإلجــراءات االحترازية التي قامت بهــا دول المجلس.
المشــترك فــي مجــال  الخليجــي  بالعمــل  الــوزراء  كمــا أشــاد 
مظلــة  تحــت  العاملــة  اللجــان  وجهــود  الجائحــة،  مواجهــة 
مجلــس التعــاون بكافــة مســتوياتها، وســعي األمانــة العامــة 
لمجلــس التعــاون، ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون 
لتنظيم وتنســيق العمل المشــترك، وتفعيل غرفــة العمليات 
وبخاصــة  الجائحــة،  خــالل  بالتعــاون  والخاصــة  المشــتركة 
تبــادل المعلومــات والتجــارب والمبــادرات الصحيــة، وتنظيم 
االجتماعــات المكثفــة للجــان، وإعــداد التقريــر اليومــي الخاص 

بالوضــع الصحــي للجائحــة فــي الــدول األعضــاء.
وناقــش الوزراء في هــذا االجتماع، الدليل الخليجي لالســتعداد 
واالســتجابة لألوبئــة والجوائــح، والبروتوكــول الخليجــي لعالج 
حــاالت اإلصابــة بفيــروس »كورونــا«، وخطــط دول المجلس 
للعــودة التدريجيــة لألنشــطة واألعمال بعد األزمــة، واإلجراءات 

االحترازيــة الصحيــة لفتــح المنافــذ البريــة والجويــة بيــن دول المجلــس، واتخــذ 
الــوزراء العديــد مــن القــرارات للمضي قدًما بشــأن تلــك المواضيع.

كمــا كلــف وزراء الصحــة بــدول المجلــس اللجــان المختصــة باالســتمرار فــي 
متابعــة المســتجدات الخاصــة بالجائحــة، والتواصل مــن خالل غرفــة العمليات 
المشــتركة، مؤكديــن علــى أهميــة تبــادل المعلومات ونقــل الخبــرات فيما بين 

دول مجلــس التعــاون.
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خالل مؤتمر »مكتب التربية« .. بدعوة من »تعليم« سلطنة عمان
الحجرف: الجائحة كشفت الفجوة بين مخرجات 

التعليم ومتطلبات سوق العمل
|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

أكــد معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
التركيــز علــى ثالثــة ملفــات تمثــل  الدكتــور نايــف الحجــرف، أهميــة 
أولويــة قصــوى وتتطلــب تبنــي إجــراءات جماعيــة للتعامــل معهــا في 
فتــرة مــا بعــد جائحة »كورونــا«، وهي: »تبنــي معايير موحــدة للتعليم 
ــعد، إضافة إلــى التركيز علــى الطالب من  ـُ اإللكترونــي أو التعليــم عــن ب
ــم،  ـّ ــن يواجهــون صعوبــات فــي التعل ذوي االحتياجــات الخاصــة ممـّ
وتأهيــل المعلــم للتعامــل النفســي مــع الطــالب ومســاعدتهم علــى 

تجــاوز آثــار تلــك الجائحة«.
االســتثنائي  االجتمــاع  فــي  العــام  األميــن  مشــاركة  خــالل  ذلــك  جــاء 
ــعد(، بدعوة  ـُ للمؤتمــر العــام لمكتــب التربية العربي لــدول الخليج )عن ب
مــن وزارة التربيــة والتعليم في ســلطنة ُعمــان، وبحضــور وزراء التربية 
والتعليــم فــي دول الخليــج العربيــة والجمهوريــة اليمنيــة، إضافــة إلى 
ممثليــن مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتعليــم، والــذي ُعقــد عبر 

تقنيــة االتصــال المرئــي فــي 10 يونيــو 2020م. 
بيــن  الفجــوة  كشــفت  الجائحــة  أن  إلــى  »الحجــرف«  األميــن  وأشــار 
مخرجــات التعليــم العالــي والمهنــي ومتطلبــات ســوق العمــل، األمر 
الــذي يتطلــب التركيــز على توفيــر احتياجات ســوق العمل مــن القوى 
التعــاون  مجلــس  دول  توجهــات  لدعــم  والفنيــة؛  الوطنيــة  العاملــة 
وجهودهــا فــي معالجة اختــالل التركيبة الســكانية، ومشــكالت العمالة 

الوافــدة.

الخليــج،  لــدول  العربــي  التربيــة  لمكتــب  العــام  المديــر  واســتعرض 
الدكتــور علــي بــن عبــد الخالــق القرني، خــالل االجتمــاع تقريــر المكتب، 
وناقــش بعــد ذلــك المشــاركون تجــارب وزارات التربيــة والتعليــم فــي 
دول المجلــس خالل جائحــة »كورونا«، وخططها المســتقبلية لمرحلة 
مــا بعــد التعافــي مــن هــذه الجائحــة، كمــا تــمَّ خــالل االجتمــاع اعتمــاد 
توصيــات وقــرارات اجتمــاع المجلــس التنفيــذي )وكالء وزارات التربيــة 

والتعليــم(.
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األمين العام يجري اجتماعا افتراضيا مع وزير 
الدولة البريطاني للتجارة الخارجية

األمين العام يناقش مع صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا

|| الرياض - األمانة العامة 

اجتمــع معالي األميــن العام لمجلس التعاون، الدكتــور نايف الحجرف، 
عبــر اتصال مرئي مع وزير الدولة للتجــارة الدولية في المملكة المتحدة، 

»رانيــل جاياواردينا« في 15 يونيو 2020م.
األبعــاد  مســتجدات  آخــر  مناقشــة  االفتراضــي  االجتمــاع  وتضمــن 
االقتصاديــة للشــراكة اإلســتراتيجية بيــن مجلــس التعــاون والمملكــة 
المتحــدة، والتــي انطلقــت بعــد انعقــاد القمــة بيــن مجلــس التعــاون 

البحريــن.  بمملكــة  2016م  ديســمبر  فــي  المتحــدة  والمملكــة 
كمــا تــمَّ بحــث آليــات تعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري فــي إطار 
خطــة العمــل المشــترك بيــن الجانبيــن، بمــا فــي ذلــك بحــث تشــكيل 
ــبل تعزيــز التبادل التجــاري واالســتثماري،  فريــق مشــترك لدراســة سـُ
والتمهيــد لمناقشــة مفاوضــات التجــارة الحــرة بيــن مجلــس التعــاون 

والمملكــة المتحــدة.
وناقــش الجانبــان الجهــود الالزمــة لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا 

.)COVID-19( المســتجد 

عقــد معالــي األميــن العام لمجلــس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، 
اجتماًعــا عبر االتصــال المرئي في ٩ أبريل ٢٠٢٠م، مع كبار المســؤولين 
بصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي لمناقشــة اآلثــار االقتصاديــة 
العالمــي  االقتصــاد  علــى   )COVID-19( المســتجد  كورونــا  لجائحــة 
بشــكل عام واقتصــاد دول مجلس التعاون بشــكل خــاص، وتمَّ خالل 
االجتمــاع اســتعراض اإلجــراءات االحترازية التي اتخذتهــا دول المجلس 
للحدِّ من انتشــار المــرض، والمبادرات واإلجراءات التــي قامت بها دول 
المجلــس لمســاندة القطــاع الخــاص، وبخاصة المؤسســات الصغيرة 
اإلجــراءات  جــراء  مــن  المتأثــرة  االقتصاديــة  واألنشــطة  والمتوســطة 

االحترازيــة المتخــذة للحــدِّ من هــذا الوباء.
وقــدم المعنيــون بالصنــدوق والبنك خــالل االجتمــاع عرًضــا للتأثيرات 
المتوقعــة للجائحــة فــي اقتصــاد العالــم ودول المنطقــة علــى المدى 
القصير والمتوســط والطويل، والســيناريوهات المتوقعة لتأثيرها في 
النمو االقتصادي، وعلى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، وفرص 

العمــل، والقطاعات التجاريــة واالجتماعية.
ــا – مناقشة البرامج التي وضعها الصندوق والبنك للحد  كما تمَّ – أيضـً
مــن اآلثــار الســلبية المتوقعة في اقتصاديــات دول العالم لمســاعدتها 
واســتعراض  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  الجائحــة  آثــار  تجــاوز  علــى 

توصيــات الصنــدوق والبنــك للــدول األعضــاء بشــأن التعامل مــع اآلثار 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة، واإلجــراءات المقتــرح اتباعها خالل 

فتــرة انحســارها لضمــان عــودة االقتصاد إلــى وضعــه الطبيعي.
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تحقيق
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الخليجـــي   العمـــل 
المشـــترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1
مــحــافــظــي  لــلــجــنــة   )74( ــاع  ــمـ ــتـ االجـ
مؤسسات النقد والبنوك المركزية في 

دول مجلس التعاون.

5
اإلنسانية  األهمية  يؤكد  العام  األمين 
الخامس  البحرين بإعالن  لمبادرة مملكة 

ا للضمير. من أبريل يوًما عالميًّ

في  المالية  األســـواق  هيئات  رؤســاء 
متانة  يــؤكــدون  الــتــعــاون  مجلس  دول 

األسواق المالية في دول المجلس.
5

وزارات  ــالء  وكـ للجنة   )57( االجــتــمــاع 
المالية في دول المجلس.

المالي  التعاون  للجنة   )111( االجتماع 
واالقتصادي في دول المجلس بحضور 

وزراء المالية.

لمكافحة  الدائمة  للجنة   )34( االجتماع 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

لدول مجلس التعاون.
21

التنسيقية  للجنة  استثنائي  اجــتــمــاع 
في  التعاون  مجلس  أجنحة  لمفوضي 

معرض “أكسبو – دبي”.

التنفيذية  للجنة  استثنائي  اجــتــمــاع 
مجلس  دول  فــي  الــمــدنــي  لــلــطــيــران 

التعاون لمناقشة تداعيات كورونا.

اجتماع وكالء وزارات الكهرباء والماء في 
المجلس لمناقشة جهود مواجهة  دول 

أزمة كورونا.
8

20

21

27

30
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م
20

20
ل 

ري
اب

م
20

20
و 

اي
م

لشؤون  الفنية  للجنة   )34( االجتماع 
اإلسكان في دول مجلس التعاون. 12

مكاتب  لرؤساء  االستثنائي  االجتماع 
اإلنتربول الوطنية في دول المجلس. 6

جناح مجلس  تطورات مشروع  مناقشة 
التعاون في معرض “إكسبو – دبي”. 12

هيئات  رؤســـاء  للجنة   )20( االجــتــمــاع   
األسواق المالية في دول المجلس. 29

اجتماعات  في  تشارك  العامة  األمانة 
مجموعة العمل المالي )فاتف(. 25

للمكتب  الفنية  للجنة   )40( االجتماع 
الفني لالتصاالت لمجلس التعاون. 25

لمجلس  االخــــتــــراع  بـــــــراءات  مــكــتــب 
المبتكرين  حوار  ملتقى  ينظم  التعاون 

االفتراضي.
24

معارض  لمسؤولي   )17( االجــتــمــاع 
الكتاب في دول مجلس التعاون. 17

بمجلس  الفكرية  الملكية  تدريب  مركز 
“مبادرات  بعنوان:  دورة  ينظم  التعاون 

االبتكار وريادة األعمال”.
11

م
20

20
و 

ني
يو
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األمين العام يرحب بإعالن وقف إطالق 
النار في اليمن. 

االجتماع  فــي  تــشــارك  العامة  األمــانــة 
االستثنائي لمجلس محافظي المصارف 

المركزية ومؤسسات النقد العربية.

باليوم  يحتفل  االخـــتـــراع  بــــراءات  مكتب 
العالمي للملكية الفكرية “االبتكار من أجل 

مستقبل أخضر”.

جهاز الشرطة الخليجية يشارك في االجتماع 
في  الشرطة  أجهزة  لرؤساء  االستثنائي 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الشرطة  لجهاز  استثنائي  اجتماع  عقد 
الوطنية  الشرطة  منظمة  مع  الخليجية 
لرابطة جنوب شرق آسيا )األسيانابول(.

اجتماًعا  يعقد  الخليجية  الشرطة  جهاز 
لمكافحة  البريطانية  الوكالة  ممثل  مع 

.)NCA( الجريمة

رئيس  ــة  مــع دول يجتمع  الــعــام  األمــيــن 
مجلس وزراء الجمهورية اليمنية.

لمجلس  الفكرية  الملكية  تدريب  مركز 
المنظمة  مــع  اجتماًعا  يعقد  التعاون 

.)WIPO( العالمية للملكية الفكرية

اإلرهابي  العمل  يدين  العام  األمين 
في شمال سيناء. 

شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

9

26

26

13

2

6

12

11

17
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األمين العام يجتمع مع سفير جمهورية 
ســنــغــافــورة لـــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.

التعاون  لمجلس  االختراع  براءات  مكتب 
يعقد اجتماًعا تنسيقًيا مع مكتب براءات 

االختراع األوروبي.

مـــع سفير  يــجــتــمــع  الـــعـــام  األمـــيـــن 
جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية 

السعودية.

جمهورية  سفير  يستقبل  العام  األمين 
العراق لدى المملكة العربية السعودية.

أذربيجان  سفير  يستقبل  العام  األمين 
لدى المملكة العربية السعودية.

األمين العام يستقبل سفير لبنان لدى 
المملكة العربية السعودية.

المشتركة  للمراجعة  األول  االجتماع 
للتجارة واالستثمار بين مجلس التعاون 

وبريطانيا.

المشترك  التعاون  للجنة   )29( االجتماع 
بين مجلس التعاون واالتحاد األوروبي.

األمين العام يجتمع مع سفير نيوزيلندا 
لدى المملكة العربية السعودية.

م
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أنشطة الجهاز

العمــل  دعــم  فــي  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  لــدور  امتــداًدا 
دول  إذاعــات  بيــن  والتنســيق  المشــترك،  الخليجــي  اإلعالمــي 
نظــم  المجلــس،  دول  تلفزيونــات  وكذلــك  التعــاون،  مجلــس 
للجنــة  األول  المرئــي،  االتصــال  عبــر  اســتثنائيين  اجتماعيــن  الجهــاز 
أبريــل   22 التعــاون، فــي  الدائمــة لمســؤولي إذاعــات دول مجلــس 

دول  تلفزيونــات  لمســؤولي  الدائمــة  للجنــة  والثانــي  2020م، 
مجلــس التعــاون، فــي 29 أبريل 2020م، وشــارك فــي االجتماعين 
ممثلــو الــدول األعضــاء، ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعاون، 
ومؤسســة اإلنتــاج البرامجــي المشــترك، والمركــز اإلحصائــي لدول 

التعــاون.  مجلــس 

بدعوة وتنظيم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
اجتماعان استثنائيان لمسؤولي إذاعات 

وتلفزيونات دول المجلس
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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أبرز التوصيات الصادرة عن االجتماعين: 

ا، لمكافحة جائحة كورونا. ًـّ ا ودولي ًـّ ا وإقليمي ًـّ ا على إبراز جهود دول مجلس التعاون، محلي التركيز إعالميًّ

تكثيف إنتاج وبّث الرسائل التوعوية الموجهة للمقيمين غير الناطقين باللغة العربية.

إنشــاء منصــة رقميــة ضمــن البوابــة اإللكترونيــة لجهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج؛  لعرض المــواد اإلعالميــة المتعلقــة  بأزمة 

كورونــا، والتــي أنتجتها الــدول األعضــاء والمنظمــات الخليجيــة المتخصصة.

ا«، ينظمهما جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. ًـّ تنفيذ دورتين تدريبيتين حول »إدارة األزمات إعالمي

تكليف جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بإجراء دراسة حول »الدروس اإلعالمية المستفادة خالل جائحة كورونا«. 

اإلعالميــة  الموضوعــات  علــى  االجتماعيــن  فــي  النقاشــات  تركــزت 
المتعلقــة بأزمــة كورونا، كما تمَّ اســتعراض تجــارب الدول األعضاء 
فــي التعامــل اإلعالمــي لمواجهــة هذه الجائحــة، وطــرح المجتمعون 
اتخاذهــا  يمكــن  التــي  الخطــوات  حيــال  ومقترحاتهــم  مرئياتهــم 
و  المجلــس  دول  إذاعــات  بيــن  التنســيق  وتكثيــف  التعــاون  لدعــم 
تلفزيوناتهــا – أيًضــا - لتبــادل البرامــج والرســائل التوعويــة الموجهة 
التعليمــات  اتبــاع  علــى  ــهم  ـّ حث بهــدف  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
الواجــب  واالحتــرازات  الرســمية،  الصحيــة  الجهــات  عــن  الصــادرة 

 .)19 تطبيقهــا للوقايــة مــن فيــروس )كوفيــد 
كمــا ُعرض خــالل االجتماعين تجــارب مجلس الصحة لــدول مجلس 
التعاون ومؤسســة اإلنتــاج البرامجي المشــترك والمركــز اإلحصائي 
لــدول مجلــس التعــاون، المتعلقــة بالجانــب اإلعالمــي واإلحصائــي 
خــالل أزمة كورونــا، باإلضافة إلى دور جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج 
فــي تنســيق تبــادل البرامــج بيــن الــدول األعضــاء ومنظمــات العمل 
الخليجــي المشــترك، وأكــد المجتمعــون علــى أهميــة التكامــل بيــن 

دول المجلــس ومنظماتــه. 
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ضمن خطوات العمل بتقنية االتصال المرئي في مواجهة جائحة كورونا

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورتين 
تدريبيتين عن بعد في  »إدارة األزمات إعالميًّا«

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج

واصــل جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج تنفيــذ برامجــه وأنشــطته المعتمــدة، علــى الرغم من ظــروف جائحــة كورونا التــي أجبرت 
الجهــات المعنيــة علــى وضــع تدابيــر احترازيــة، كان من أهمهــا تعليق الحضــور لمقرات العمل، وما ســبقها من إيقــاف الرحالت 

الداخليــة والدولية.

دورتيــن  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  نظــم  الفتــرة  هــذه  وخــالل 
تدريبيتيــن عبر تقنية االتصــال المرئي، كأول مّرة يســتخدم فيها الجهاز 
هــذه التقنيــة للتدريب، وتضمنــت الدورتان محاور متنوعــة حول »إدارة 
ــا«، حيــث ُعقــدت األولــى مســاء الثالثــاء 12 رمضــان  ًـّ األزمــات إعالمي

1441هـــ الموافق 5 مايو 2020م، وشــارك فيهــا )20( متدرًبا ومتدربة 
مــن مديري ومســؤولي األخبــار وصنــاع المحتوى اإلعالمي فــي إذاعات 
الهيئــات األعضــاء فــي دول مجلــس التعــاون، باإلضافــة إلــى األمانــة 
العامــة لمجلــس التعــاون، ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعاون، 
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ومركــز اإلحصــاء الخليجــي، ومؤسســة اإلنتــاج البرامجــي المشــترك، 
وجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، في حيــن ُعقدت الــدورة الثانية مســاء 
وكانــت  2020م،  مايــو   13 الموافــق  1441هـــ  رمضــان   20 األربعــاء 
موجهــة لـــ)19( متدرًبــا ومتدربــة من مديري ومســؤولي األخبــار وصناع 
المحتــوى اإلعالمــي في تلفزيونــات الهيئات األعضاء فــي دول مجلس 
التعــاون، واألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، ومجلــس الصحــة لدول 
مجلس التعاون، ومؤسســة اإلنتــاج البرامجي المشــترك، وجهاز إذاعة 

الخليج. وتلفزيــون 
جــاءت الدورتــان التدريبيتــان ضمــن جهــود العمــل اإلعالمــي الخليجــي 
فــي،  األعضــاء  الــدول  وتلفزيونــات  وإذاعــات  الجهــاز  بيــن  المشــترك 
فــي  العامليــن  اإلعالمييــن  قــدرات  لتطويــر  الخليجيــة؛  والمنظمــات 
الحقــل اإلخباري فــي مجال التعامل مــع األزمات، وإكســابهم الخبرات 

العلميــة والعمليــة الحديثــة فــي إعــالم األزمــات.
ــبل  وتناولــت الدورتــان العديــد مــن جوانــب المقارنــة بيــن األزمات وسـُ
إدارة المحتــوى اإلعالمــي الموجه للجماهير بدقــة ومهنية، من منطلق 
المســؤولية التــي تعمــل بها الجهــات اإلعالميــة في كل الظــروف، كما 
تناولــت للدورتــان نموذج أزمة جائحة فيروس كورونا المســتجد )كوفيد 

19( وكيــف تعامــل معها اإلعالم فــي دول الخليــج العربية.
واســتعرض مقدم الدورتيــن، المدرب اإلعالمي ماجــد جعفر الغامدي، 

ــا، وأهم األســاليب اإلعالمية  ًـّ أهــم المراحل التي تمرُّ بها األزمات علمي
الحديثــة لمواجهتهــا، مثــل تشــكيل فــرق العمــل، ورصــد المعلومــات 
واإلحصائيــات، واالســتفادة مــن كل محتوى من شــأنه أن ُيســهم في 

احتــواء األزمــات من الجانــب اإلخباري والجانــب التوعوي.
تاريــخ  فــي  المرصــودة  اإلعالميــة  الخبــرات  علــى  المتدربــون  واطلــع 
الخليجيــة،  اإلعالميــة  المؤسســات  فــي  العامليــن  وتهيئــة  األزمــات، 
ــا ُيسهم  ـً ــا صلب لالستفادة من كل االجراءات اإلعالمية التي تصنع إعالمـً
فــي التنميــة والوعــي، وتحقيــق مخرجــات احترافية تواكــب طموحات 

قــادة دول مجلــس التعــاون وشــعوبها.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج أقــام العديد من 
الــدورات التدريبيــة اإلعالميــة بالتعــاون مــع الهيئــات األعضــاء، ويعمــل 
مســتجدات  لمواكبــة  التدريبيــة  االحتياجــات  تحديــد  علــى  باســتمرار 
ــا، حيــث وصــل عــدد المســتفيدين مــن دوراتــه التدريبية  ًـّ اإلعــالم عالمي
)668( متدرًبــا ومتدربــة، مــن خــالل )41( دورة تدريبيــة، ضمــن برنامــج 

التدريــب اإلعالمــي الــذي يقدمــه الجهــاز.
الخليجــي  العمــل  مؤسســات  ضمــن  مهامــه  الجهــاز  يواصــل  كمــا 
المشــترك خــالل هــذه الفتــرة بالعمل عــن ُبعد، مســتفيًدا مــن تقنيات 
العمــل  وورش  االجتماعــات  مــن  العديــد  إلقامــة  المرئــي،  االتصــال 

اإلعالميــة.
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وضعــت اللجنــة الدائمــة للتوثيــق اإلعالمــي فــي دول مجلــس التعاون 
اللبنــات األولــى لمشــروع التوثيق اإلعالمي فــي الدول األعضــاء، وذلك 
خــالل اجتماعهــا األول الــذي ُعقــد عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، والذي 
دعــا إليــه ونظمــه جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فــي يــوم 10 يونيــو 
ــا مــن أهميــة توثيــق أبــرز األعمــال الوطنيــة والبرامج  2020م، انطالقـً
التــي تعكــس المقومــات الحضارية والثقافيــة والســياحية ونحوها في 
دول المجلــس، وإنشــاء قواعــد بيانات متنوعــة تخدم العمــل اإلعالمي 
المشــترك, واإلســهام فــي تعزيز ودعــم تبــادل المعلومــات والبرامج 
بيــن الهيئات األعضاء، وشــارك فــي االجتماع ممثلو الجهــات اإلعالمية 
الرســمية فــي الــدول األعضــاء، باإلضافــة إلى األمانــة العامــة لمجلس 
التعــاون، ومجلــس الصحة لــدول مجلس التعــاون، ومؤسســة اإلنتاج 

البرامجــي المشــترك، والمركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعاون.
حفــل جــدول أعمال االجتمــاع بكثير مــن الموضوعــات المتعلقــة بواقع 
ومســتقبل التوثيــق اإلعالمي فــي الهيئــات الرســمية المتخصصة في 
دول مجلــس التعــاون، وقدمــت األمانــة العامة لمجلــس التعاون خالل 
االجتمــاع مبــادرة لدعــم مشــروع التوثيــق اإلعالمــي لــدول المجلــس، 
تضمنــت تزويــد المشــروع بما لديها من مــواد، وتشــمل: »صور لقمم 
مجلــس التعــاون، والبيانــات الختاميــة للقمــم، وتوثيــق المناســبات 

الخليجيــة المشــتركة، وفعاليــات أيــام مجلــس التعــاون، واحتفــاالت 
الذكرى الســنوية للمجلس، وغيرها من المواد«, كما قدمت مؤسســة 
اإلنتــاج البرامجي المشــترك – أيًضا - مبادرتها بتزويد المشــروع بجميع 
التوثيــق  تناولــت  وإرشــادية  إعالميــة  برامــج وحمــالت  مــن  لديهــا  مــا 
اإلعالمــي لتاريــخ دول مجلــس التعــاون، واتفــق المجتمعــون على عدد 

مــن التوصيــات، مــن أبرزها:
-تحديــد المواد اإلعالمية المســتهدفة فــي المرحلة األولى من مشــروع 

التوثيق.
إنشــاء قواعد بيانات متنوعة للممارســين في حقل اإلذاعة والتلفزيون 	 

فــي دول المجلــس، وكذلــك المتخصصيــن فــي مجــاالت أخــرى بمــا 
يخدم العمــل اإلعالمي المشــترك.

مــن 	  للمشــروع  األساســية  القواعــد  لوضــع  عمــل  فريقــي  تشــكيل 
والقانونيــة. الفنيــة  الناحيتيــن 

إنشــاء نظــام إلكترونــي لتبــادل الملفات بأنواعهــا بين الــدول األعضاء 	 
الخليجية.  والمنظمــات 

التنســيق مــع لجنة التدريــب اإلعالمي في دول المجلــس لوضع خطة 	 
تدريــب للمتخصصيــن فــي مجــال األرشــفة اإللكترونيــة لــدى الهيئات 

اإلعالميــة الرســمية في الــدول األعضاء. 

عقدت اجتماعها األول عبر تقنية االتصال المرئي
اللجنة الدائمة للتوثيق اإلعالمي بدول 
المجلس تؤسس مشروعها المستقبلي

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 
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|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

أعاد صياغة البرنامج بما يتوافق مع ظروف جائحة كورونا
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يعقد »عن بعد« 

االجتماع الثالث  لمسؤولي التدريب اإلعالمي

بدعــوة مــن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج وتنظيمــه، عقــد مســؤولي 
التدريــب فــي الجهــات اإلعالميــة الرســمية فــي دول مجلــس التعــاون 
اجتماعهــم الثالــث، وذلــك عبــر االتصــال المرئــي الــذي تــمَّ بتاريخ 23 
الــدول  ممثلــي  جانــب  إلــى  االجتمــاع،  فــي  وشــارك  2020م،  يونيــو 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة  األعضــاء، 

المشــترك. البرامجــي  اإلنتــاج  ومؤسســة 
ــفذ مــن برامــج التدريــب اإلعالمي  ـُ تــمَّ خــالل االجتمــاع اســتعراض ما ن
المعتمــدة للعــام 2020م، وهــي: دورة »تحريــر األخبــار« التــي ُعقدت 
ينايــر   16  -  12 مــن  الفتــرة  خــالل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
2020م، ودورة »فــن إعــداد النــصِّ اإلذاعي والتلفزيوني والمســرحي« 
والتــي أقيمــت في دولــة الكويت خالل الفترة مــن 2 - 6 فبراير 2020م، 
إضافــة إلى دورتيــن تدريبيتين تمَّ تنظيمهما عبــر تقنية االتصال المرئي 
ــا«، حيث  ًـّ خــالل جائحــة كورونا، وكانتــا بعنــوان: »إدارة األزمــات إعالمي

ُنفــذت األولــى بتاريخ )5( مايــو 2020م لمســؤولي األخبار فــي إذاعات 
الهيئــات األعضــاء، والثانية بتاريخ )13( مايو 2020م لمســؤولي األخبار 

بتلفزيونــات الهيئــات األعضاء. 
التدريــب المســاندة عبــر االتصــال  كمــا بحــث االجتمــاع تنفيــذ خطــة 
المرئــي، والتي تشــتمل علــى خمــس دورات تدريبية، من بينهــا دورتان 
اثنتــان مــن الــدورات المقــّرة ســابًقا، وثــالث دورات جديــدة ُأضيفــت 

لبرنامــج التدريــب عــن ُبعد. 
لــم  التــي  المعتمــدة  التدريبيــة  الــدورات  المجتمعــون خطــة  وناقــش 
الجائحــة، وال يمكــن  تنفيذهــا بســبب ظــروف  الجهــاز مــن  يتمكــن 
اجتمــاع  علــى عقــد  واتفقــوا  المرئــي،  االتصــال  تقنيــة  عبــر  إقامتهــا 
العــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــالل  تنفيذهــا  إمكانيــة  لبحــث  قريــب 
الحالــي 2020م، أو تأجيلهــا وإلحاقهــا بخطة التدريــب للعام القادم 

)2021/2020م(. 
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تقرير

تقرير »رويترز« لألخبار الرقمية لعام 2020م 
)COVID - 19( يمنح الثقة من جديد 

لوسائل اإلعالم التقليدية
|| أبوظبي - عباس مصطفى

يأتــي تقريــر األخبــار الرقميــة الســنوي لعــام 2020م )The  Digital News Report(، الصــادر عــن معهــد »رويتــرز« لدراســة 
الصحافــة وجامعــة أكســفورد، وســط جائحة صحية عالمية لم يســبق لها مثيل فــي العصر الحديث، ولم تتكشــف آثارها النهائية 
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة بعــد، وقــد عــززت خطــورة هــذه األزمــة الحاجة إلــى صحافة موثوقــة ودقيقــة يمكن أن 

تثقــف الســكان وتعلمهــم، لكنهــا كشــفت لنا - أيًضــا - مــدى انفتاحنا علــى المؤامــرات والتضليل.

التقريــر الــذي نشــره فــي الثاني والعشــرين من مايــو هذا العــام »نيك 
نيومــان«، الباحث المشــارك بمعهــد »رويترز« لدراســة الصحافة، يرى 
أنــه بينمــا لم يعد الصحفيــون يتحكمون في الوصول إلــى المعلومات، 
فــإن االعتمــاد األكبر بات على وســائل التواصل االجتماعــي والمنصات 
األخــرى التــي تمنــح األفــراد فــرص الوصــول إلــى مجموعة أوســع من 
النصائــح  البديلــة، والتــي يتعــارض بعضهــا مــع  المصــادر والحقائــق 

الرســمية، أو تقــدم المعلومــات المضللــة أو ببســاطة الخاطئة.
تقريــر هــذا العــام، يســتند إلــى بيانــات مــن )6( قــارات و)40( ســوًقا، 
وهــو يســلط الضوء علــى القضايا الرئيســية التي تواجــه صناعة األخبار 
فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن بســبب الجائحــة، وقــد تــمَّ جمــع كثير من 
المعلومــات فــي هــذا التقريــر قبــل أن يصيــب الفيــروس العديــد مــن 
البلــدان الــواردة فيــه، وهــو يعكس إلى حــد كبيــر جانًبا مــن االتجاهات 

وقتها.  الجاريــة 
لذا، فقد تمَّ في أبريل 2020م، إعادة األجزاء الرئيســية من االســتطالع 
في ســت دول هــي: »المملكة المتحــدة، الواليات المتحــدة األمريكية، 

ــهم ما تغير  فـَ ـِ ألمانيــا، إســبانيا، كوريــا الجنوبيــة، واألرجنتيــن«، وذلك ل
فيهــا، حيــث تؤكــد الــردود علــى األســئلة بيانــات جديــدة تظهــر زيــادة 
فــي اســتهالك المصــادر التقليديــة لألخبار، خاصــة التلفزيــون وبعض 

مصــادر األخبار علــى اإلنترنت.
إحــدى  ولكــن  ومطلوبــة،  مهمــة  تظــل  الصحافــة  أن  يؤكــد  التقريــر 
المشــكالت التي تواجه الناشــرين هي أن هذا االهتمــام اإلضافي ينتج 
ــا، ويســجلون  دخــاًل أقــل، حيــث بــدا المعلنــون يواجهــون ركــوًدا حتميًّ
انخفاضــات فــي اإليــرادات، وفــي ظــلِّ هــذا الوضــع، مــن المحتمل أن 
نشــهد مزيًدا من االندفاع نحو االشــتراك الرقمي ونمــاذج الدفع األخرى 
للقــراء، والتــي أظهــرت جاذبية كبيــرة في الســنوات القليلــة الماضية.

ــهم كيفية تطــور نمــاذج الدفع  ا فـَ هــذا الوضــع  يجعــل مــن المهم جــدًّ
المختلفــة فــي أســواق أخــرى، مثــل: »الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
البحــوث  مــن  مزيــًدا  أجــري  حيــث  المتحــدة«،  والمملكــة  والنرويــج، 
المتعمقــة حــول الدفــع مقابــل الحصــول علــى األخبــار في هــذا العام 

تحديــًدا.
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وفــي حيــن أنــه مــن المحتمــل أن تؤثر أزمــة جائحــة كورونا بشــكل كبير 
فــي االحتمــاالت قصيــرة المــدى للعديــد مــن الناشــرين، فــإن النتائــج 
تقــدم رؤى طويلــة المــدى لجــزء مهــم مــن مســتقبل صناعــة األخبار، 
فقــد وقــف معهــد رويتــرز - أيًضــا - عنــد اآلثــار المترتبــة علــى المجتمع 
نظــام  توقــف  مــع  الجــودة  عاليــة  المعلومــات  اختفــت  حــال  فــي 
االشــتراك غيــر المدفــوع، وهــي معضلــة أصبحــت أكثــر واقعيــة خالل 

هــذه الجائحــة.
وبالنظــر إلــى المســتقبل، يدرك الناشــرون بشــكل متزايــد أن البقــاء على 
المــدى الطويــل مــن المحتمــل أن ينطوي علــى تواصل أقــوى وأعمق مع 
الجماهيــر عبــر اإلنترنت، وهذا هو الســبب في دراســة األهميــة المتزايدة 
للبريــد اإللكترونــي والبودكاســت، والرســائل التــي يتــمُّ توزيعهــا بأعــداد 

كبيرة لضمــان زيــادة الوالء.

ملخص لبعض النتائج المهمة في دراسة هذا العام 
2020م

لقــد أدت أزمــة فيــروس كورونا إلــى زيادة كبيــرة في اســتهالك األخبار من 
وســائل اإلعــالم الرئيســية فــي جميــع البلــدان التــي أجــرى فيهــا المعهــد 
مســوحات قبل انتشــار الجائحة وبعدها، وقد شــهدت األخبار التلفزيونية 
ومصــادر اإلنترنــت ارتفاًعــا كبيــًرا، كمــا حــدد مزيــد مــن النــاس التلفزيون 
كمصــدر رئيســي لألخبــار، ممــا يوفــر هدنــة مؤقتــة للتدهــور المطــرد، 
وانخفض اســتهالك الصحــف المطبوعــة لتوقف التوزيع بســبب اإلغالق 
وحظــر التجــوال، وهو أمر يعجــل بعملية التحــول إلى المســتقبل الرقمي 

بالكامل.
االجتماعيــة  اإلعــالم  وســائل  اســتخدام  ازداد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
والشــبكات االجتماعيــة بشــكل كبيــر فــي معظــم البلــدان، وقــد شــهد 
»واتســاب« نمــًوا كبيــر  مــع زيــادة بنحــو عشــر نقــاط مئويــة فــي بعــض 
البلــدان، فــي حين اســتخدم أكثــر من نصف الذين شــملهم االســتطالع  
المجموعــات المفتوحــة أو المغلقــة عبــر اإلنترنــت للتواصــل أو مشــاركة 

المعلومــات.
وبحســب الدراســة فإنــه اعتبــاًرا مــن أبريــل 2020م ظهــر أن الثقــة فــي 
ا فــي جميــع البلدان،  التغطيــة اإلعالميــة لـ)كوفيــد 19( كانــت عالية نســبيًّ
وكان معدل الثقة في وســائل اإلعالم أكثر من ضعف مســتوى الشــبكات 
االجتماعيــة أو منصــات الفيديــو أو خدمــات المراســلة عندمــا يتعلق األمر 

باألخبــار المتعلقــة بالجائحة. 

فيروس كورونا يذكر الناس بقيمة اإلعالم التقليدي 
على مدى الســنوات التســع الماضية، أظهرت بيانات معهد رويترز أن األخبار 
عبــر اإلنترنــت تجــاوزت التلفزيــون كمصــدر لألخبــار فــي العديد مــن البلدان 
التــي يغطيها االســتطالع، في الوقت نفســه، واصلت الصحــف المطبوعة 
االنخفاض بينما اســتقر وضع وســائل التواصل االجتماعي بعــد ارتفاع كبير.
فاألخبــار  ملحــوظ،  بشــكل  الصــورة  هــذه  كورونــا  جائحــة  غيــرت  لقــد 
ُأجــري  حيــث  الســت،  الــدول  جميــع  فــي  ارتفاًعــا  شــهدت  التلفزيونيــة  
االســتطالع فــي كل مــن ينايــر وأبريــل 2020م، فــإذا أخذنا ألمانيــا كمثال 
فقــد تحــول العديــد من األشــخاص إلــى مصادر موثوقــة لألخبــار، بما في 

ذلــك وســائل اإلعــالم العامــة.
لقــد ارتفــع معــدل اســتهالك األخبــار التلفزيونيــة األســبوعية بمتوســط   
خمــس نقــاط مئوية في جميع الدول الســت، ولكــن تجدر اإلشــارة - أيًضا 
- إلــى أن وســائل التواصــل االجتماعــي كانــت - أيًضــا - مرتفعــة بشــكل 
كبيــر، حيــث اســتخدم مزيــد مــن األشــخاص هــذه الشــبكات للحصــول 
علــى األخبــار، باإلضافة إلــى التلفزيون ومواقــع اإلنترنت، وعلــى النقيض 
مــن ذلــك، أثــرت عمليــات اإلغــالق وحظــر التجول فــي وصــول الصحف 
والمجــالت المطبوعــة إلــى النــاس وأدت إلى انخفاض بمقدار ســت نقاط 

في إســبانيا علــى ســبيل المثال.
ويكــون التغييــر فــي التفضيالت األساســية أكثــر وضوًحا عنــد الطلب من 
النــاس اختيــار مصــدر األخبــار الرئيســي، حيــث ُتظهــر المملكــة المتحــدة 
تغيــًرا بنســبة )20( نقطة مئوية فــي التفضيل من اإلنترنــت إلى التلفزيون 
بيــن نهاية يناير وبدايــة أبريل، واألرجنتين تســجل )19( نقطة، مع تغير في 

المتوســط   في الدول الســت بمقــدار )12( نقطة.
ففــي المملكة المتحدة، كان خطــاب رئيس الوزراء »بوريس جونســون«، 
الــذي طلــب فيه مــن البريطانيين البقاء فــي المنزل، أحد أكثــر موضوعات 
البثِّ المباشــر مشــاهدة فــي تاريخ التلفزيــون البريطاني، حيــث تمَّ  رصد 
)27( مليون متابع )باســتثناء البّث المباشــر عبر مواقع الويب والتطبيقات 

اإلخبارية(.
وقــد ارتفــع معدل المشــاهدة الليلية لنشــرات »بي بي ســي« التلفزيونية 
 )EBU( تقريًبــا في مارس، بينمــا أفاد اتحاد البــّث األوروبي )بنســبة )%30
عــن زيــادة المشــاهدة اليوميــة فــي الــدول األوربيــة بنســبة )%14( فــي 

المراحــل المبكــرة للجائحة.
كذلــك لوحظ االرتفــاع في متابعة التلفزيون ووســائل التواصل االجتماعي 
مــن قبــل جميــع الفئــات العمريــة، حيــث أظهــر األشــخاص الذيــن تقــل 
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تقرير

ا فــي متابعــة التلفزيــون،  أعمارهــم عــن )35( عاًمــا زيــادة أكبــر نســبيًّ
باإلضافــة إلــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي للوصــول إلى 

األخبار.
وبالنســبة لمــن هم  تحت ســن )35( عاًمــا في المملكــة المتحدة، فقد 
أظهــروا زيــادة فــي مشــاهدة األخبــار التلفزيونيــة بنســبة )23( نقطــة 
مئويــة مقارنــة بشــهر ينايــر، علــى الرغم مــن أن تفضيلهم األساســي 
لإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي ظل قائًمــا، وفــي ذات الوقت 
ــا تقرأ عــدًدا أقل من الصحف، بينما تشــاهد  ًـّ ثبــت أن األعمــار األكبر سن

مزيًدا مــن األخبــار التلفزيونية.
وعلــى النقيــض مــن تجربة المملكــة المتحــدة، كانت تجربــة التلفزيون 
 )CNN( فــي الواليــات المتحــدة األمريكية مختلفــة تماًما، حيــث غطت
بطــرق  »ترامــب«  للرئيــس  الصحفيــة  المؤتمــرات   )Fox News(و
مختلفــة، بينمــا امتنعــت بعــض المحطات عن البــثِّ المباشــر، والذي  
غالًبــا مــا يتحــدث فيــه الرئيــس األمريكــي معارًضــا النصائــح الطبيــة 
والعلميــة، ولكــن بشــكل عــام نــرى فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ارتفاًعــا قليــاًل فــي اســتهالك األخبــار التلفزيونيــة.
وتشــير البيانــات - أيًضــا - إلى زيــادات كبيرة فــي عدد الزيــارات لمواقع 
األخبــار فــي  اإلنترنت، وقد ســجل موقــع  هيئة اإلذاعــة البريطانية »بي 
بي ســي« أكبر أســبوع لــه للزوار مــن المملكــة المتحدة علــى اإلطالق، 
مــع وجــود أكثر مــن )70( مليــون متصفح جديــد مع دخــول الحظر حيز 

التنفيذ.
زيــادة  التجاريــة  اإلعــالم  ذلــك، أظهــرت مواقــع وســائل  عــن   فضــاًل 
كبيــرة فــي حركة الزيــارات علــى اإلنترنت، وأنتجــت العديد مــن النماذج 
واألشــكال المبتكــرة فــي صحافــة البيانــات واألشــكال المرئيــة األخرى 
فــي اإلنترنــت، وذلــك بغــرض المســاعدة فــي توضيــح أبعــاد الجائحة، 
حيــث قدمــت مواقــع الويــب والتطبيقــات أدلــة عمليــة للتعامــل مــع 

التباعــد االجتماعــي والبقــاء فــي أمــان.
وبشــكل عــام، وجــد اســتطالع ُأجــري فــي أبريــل 2020م أن وســائل 
اإلعــالم اإلخباريــة قامت بعمل جيد في مســاعدة النــاس العاديين على 
ــهم مــدى األزمــة، وذلــك بنســبة )%60(، وكذلك توضيح مــا يمكن  فـَ
أن يفعلــه األشــخاص بأنفســهم للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة بنســبة 

.)65%(
ومــع أن بعــض وســائل اإلعــالم كانــت فــي الماضــي موضــع اتهــام 
ثلــث  فــإن  الظــروف،   هــذه  ظــل  فــي  لكــن  المثيــرة،  بقصصهــا 
المســتطلعين يعتقــدون أن وســائل اإلعــالم قــد بالغــت فــي رســم 
خطــورة الوضــع، علــى الرغــم مــن أن القلــق كان أعلــى فــي الواليــات 
المتحدة األمريكية، وذلك بنســبة )%38(، واألرجنتين بنســبة )41%(، 

ومــن بيــن هــؤالء مــن ال يثــق فــي وســائل اإلعــالم فــي األصــل.
وفيمــا يتعلــق بالثقــة فــي الحصــول علــى معلومــات حــول فيــروس 
ا،  ــت تحقــق نتائج جيدة نســبيًّ َـّ كورونــا، فــإن المؤسســات اإلخبارية ظل
فهــي تأتــي خلف األطبــاء والمنظمات الصحيــة بالنســبة للمعلومات، 

ولكنهــا تتقــدم علــى السياســيين واألفــراد مــن النــاس العاديين.
ففــي الســنوات األخيــرة، عمــد بعــض السياســيين الشــعبويين علــى 
تقويــض وســائل اإلعــالم، ولكــن هــذه الجائحــة جــاءت بمثابــة تذكيــر 
بأنــه حتى وســائل اإلعــالم الضعيفة يمكنهــا أن تؤدي دوًرا حاســًما في 

إعــالم النــاس وتشــكيل الــرأي العام.
كانــت  والحظــر،  اإلغــالق  عمليــات  ذروة  فــي  أنــه  كشــفت  الدراســة 
الثقــة فــي المؤسســات اإلخباريــة حــول )كوفيــد 19(، تصــل إلــى أكثر 
الفيديــو  ومواقــع  االجتماعيــة  بالوســائط  الخاصــة  تلــك  ضعــف  مــن 
وتطبيقــات المراســلة، حيــث يــرى حوالــي أربعــة أشــخاص مــن كل 

عشــرة أن معلومــات األخيــرة غيــر جديــرة بالثقــة.
ومــن المثير لالهتمام بشــكل خاص أن متوســط   مســتويات الثقة في 
الحكومــات والمؤسســات اإلخباريــة متطابقــة تقريًبــا، وربمــا يعكــس 
ذلــك الطريقــة التــي ركــزت بها العديــد مــن المؤسســات اإلعالمية في 
المراحــل المبكــرة مــن هــذه الجائحة علــى تكثيــف الرســائل الحكومية 

حــول الصحــة والتباعــد االجتماعي.

وسائل التواصل االجتماعي واألزمة
فــي حيــن يشــعر النــاس بالقلــق مــن وســائل التواصــل االجتماعــي 
يشــير  قــد  لهــا  المرتفــع  االســتخدام  فــإن  المراســلة،  وتطبيقــات 
إلــى أن العديــد مــن األشــخاص واثقــون مــن قدرتهم على اكتشــاف 
المنصــات  هــذه  علــى  يقبلــون  أنهــم  أو  الخاطئــة،  المعلومــات 
ألســباب أخــرى، مثــل البقــاء علــى تواصــل مــع العائلــة أو األصدقاء، 

المتبــادل. الدعــم  وألجــل 
وقــد كشــفت الدراســة التــي تــمَّ إجراؤها فــي أبريــل أنه فــي البلدان 
ربــع  مــن  يقــرب  مــا  اســتخدم  االســتطالع،  شــملها  التــي  الســت 
المســتطلعين )%24( »الواتســاب« للحصــول علــى األخبــار حــول 
)كوفيــد 19( أو مناقشــتها أو مشــاركتها، وذلــك بزيــادة ســبع نقــاط 
فــي المتوســط   عــن اســتطالع ينايــر الــذي ركــز علــى االســتخدامات 

. لألخبــار المختلفــة 
إلــى  نــه قــد انضــم حوالــي الخمــس )18%(  أ أيًضــا -  وقــد ظهــر - 
مجموعــة دعم أو حوار مع أشــخاص ال يعرفونهم على »فيســبوك« 
وشــارك   ،)19 كوفيــد  ( ل  و ـ حـ للتحــدث  خصيًصــا  »واتســاب«،  أو 
النصــف فــي مجموعــات خاصــة مــع الزمــالء أو األصدقــاء أو العائلة، 
وواحــد من بين كل عشــرة اســتخدم منصات دردشــة الفيديو، مثل: 

.)Google Hangouts(و  )Houseparty(و  )Zoom(
شــات«،  و«ســناب  »انســتغرام«  أصبــح  نفســه،  الوقــت  فــي 
ــا للوصــول إلى األخبــار حول  ًـّ رائجيــن لــدى المجموعــات األصغــر سن
)كوفيــد 19(، هنــا يــؤدي المشــاهير والمؤثــرون دوًرا كبيــًرا في هذه 
الشــبكات، حيــث يشــارك بعضهــم الموســيقى، ويقدمــون دروًســا 

فــي التماريــن الرياضيــة والتعليــق علــى األمــور الصحيــة.
التقريــر كشــف أن وســائل التواصــل االجتماعــي تســاعد النــاس على 
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الوقــت  نفــس  فــي  لكنهــا  المكذوبــة والمضللــة،  المعلومــات  نشــر 
تقــدم دعًمــا لهم، خاصة فــي ظروف القلــق والعزلة، وتوفــر طريقة 
أن  نذكــر  أن  المهــم  ومــن  الموثوقــة،  المعلومــات  لتوصيــل  فعالــة 
هــذه الوســائل ُتســتخدم مــع أنواع أخــرى مــن مصــادر المعلومات، 
ففــي الــدول الســت التي شــملها االســتطالع فــي أبريل، وصــل أكثر 
مــن أربعــة مــن كل عشــرة )%43( إلــى وســائل التواصــل االجتماعي 
للحصــول علــى األخبــار، بجانــب مصــادر وســائل اإلعــالم التقليدية، 

وذلك بشــكل أســبوعي.
وقــد أظهــر تحليــل أكثــر تفصياًل أنه فــي معظــم البلــدان كان أولئك 
الذيــن اعتمدوا على المؤسســات اإلخبارية للحصــول على معلومات 
حــول فيــروس كورونــا أكثــر درايــة باألزمــة، في حيــن لم يكــن هناك 
اعتمــدوا علــى منصــات مختلفــة، بمــا  بالنســبة للذيــن  ثابــت  نمــط 
فــي ذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي، ولــم يكونــوا أكثــر اطالًعــا، 
وعلــى الرغــم مــن بعــض المخــاوف مــن حــدوث العكــس، لــم يتــم 

تضليلهــم.
وبحســب الدراســة، فقــد تغيــرت العــادات المرتبطــة بالتعامــل مــع 
وســائل اإلعــالم بشــكل كبيــر خــالل حالــة االنغــالق بســبب الجائحة، 
فقــد تحــول كثير من األشــخاص إلى أخبــار البّث التلفزيوني المباشــر 
وإلــى مصــادر األخبــار الموثــوق بهــا عبــر اإلنترنــت، ولكــن عمليــات 
اإلغــالق عجلــت - أيًضــا - مــن اســتخدام األدوات الرقميــة الجديــدة، 
حيــث انضــم العديــد من األشــخاص إلــى المجموعــات عبــر اإلنترنت 

أو شــاركوا فــي مؤتمــرات الفيديــو ألول مرة.
المراحــل  فــي  اإلعــالم  وســائل  أدت  فقــد  بالثقــة،  يتعلــق  وفيمــا 
عندمــا  وذلــك  كبيــر،  حــد  إلــى  داعًمــا  دوًرا  الجائحــة  مــن  األولــى 
كانــت األرواح أكثــر عرضــة للخطــر، لكــن هــذا اإلجمــاع قــد بــدأ في 
التراجــع مــع اســتئناف األنشــطة العاديــة، وظهــور الخالفــات على 
الســطح حــول أفضل طريقــة إلدارة االنتعــاش والعودة إلــى الحياة 
الطبيعيــة، لذلــك تبــدو أّي »هالــة ثقــة« لوســائل اإلعــالم قصيــرة 

. جل أل ا

قراءات أخيرة 
لقــد ذّكرتنــا حالة االنغالق بســبب )كوفيد 19( بقيمة وســائل اإلعالم 
التــي  الرقميــة  الشــبكات  قــوة  إلــى  باإلضافــة  مًعــا،  تجمعنــا  التــي 
ا، وبالنســبة  تربطنــا باألشــخاص الذيــن نعرفهــم ونحبهــم شــخصيًّ
للعديــد مــن أولئــك المحظوريــن فــي بيوتهم، فــإن التلفزيــون يظلُّ 
نافــذة لهــم على العالم األوســع، وقــد وفرت بعض القنــوات منصة 
وتقديــم  الصحــة  عــن  للحديــث  الصحيــة  والســلطات  للحكومــات 

للمشــاهدين. األخــرى  المعلومــات 
وقــد ظهــرت - أيًضــا - اتجاهــات رقمية جديــدة في هــذه األزمة التي 
مــن المحتمــل أن تكــون لهــا آثــار طويلة المــدى، فقد انضــم كثيرون 
وانخرطــوا  مــرة  أو مجموعــات »واتســاب« ألول  إلــى »فيســبوك« 
فــي مجموعــات محليــة، كمــا اســتهلك الشــباب مزيــًدا مــن األخبــار 

مــن خــالل خدمــات، مثــل: »انســتغرام« »وســناب شــات« و«تيك 
توك«.

فضــاًل عــن ذلــك، فقــد بــرزت مؤتمــرات الفيديــو كمنصــات جديــدة 
للتواصــل الشــخصي، وغيــرت - أيًضــا - وجــه المؤتمــرات الصحفية 
الحكوميــة، وقد تبنت وســائل اإلعالم هــذه التقنيــات الجديدة، ليس 

للعمــل عــن ُبعــد فقط، ولكــن - أيًضــا - إلنتــاج المحتــوى وتوزيعه.
ا، وســتعمل  مــن المرجــح أن يكــون التأثير األكبــر للفيــروس اقتصاديًّ
وســائل اإلعــالم المحليــة والوطنية علــى تقليص عــدد الموظفين أو 
تقليــص النشــر، وســتؤدي األزمــة إلــى تراجــع اقتصــادي يضــر بكل 
ناشــر، خاصــة أولئــك الذين يعتمــدون علــى اإلعالنات، ومــن المرجح 
أن تتســارع التغييــرات الهيكليــة الحالية إلــى بيئة وســائط رقمية أكثر 
ترتبــط باتجاهــات الجمهــور واإلنفاق على اإلعالنــات وعائدات القراء.

بذلــك ســتصبح األزمــة في وســائل اإلعــالم المحليــة أكثر حــدة، مع 
مزيــد مــن الطلبــات للحصــول علــى دعــم مــن الحكومــة وشــركات 
التكنولوجيــا، ويحــدث هــذا مع كل المشــاكل التي تنطــوي عليه، من 

حيــث اســتقاللية وســائل اإلعالم.
جيــل  خاصــة  ــا،  ًـّ سن األصغــر  المســتخدمين  أن  التقريــر  ويكشــف 
ــا بالعالمــات التجاريــة اإلخبارية  المراهقيــن، الــذي يعــدُّ األقــل ارتباطـً
تســاعد  وقــد  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  اعتمــاًدا  واألكثــر 
عمليــات التوزيــع األكثــر فعاليــة للمــواد الرقميــة، مثــل: »الفيديــو« 
و«ملفــات البودكاســت« و«رســائل البريــد اإللكترونــي« فــي وصول 
الفئــة وغيرهــا، فــي وقــت يواصــل فيــه  إلــى هــذه  هــذه العالمــات 
أقــوى مــع  االنخــراط بشــكل  أجــل  النضــال مــن  الناشــرين  معظــم 
الجيــل القــادم والمجموعــات األخــرى التــي يصعــب الوصــول إليها.

التقريــر يكشــف - أيًضــا - أنه على نطاق واســع، ال يزال القلق بشــأن 
ــا، لذلــك  تســتمر الثقــة فــي األخبــار فــي  المعلومــات الخاطئــة عاليًّ
التراجــع فــي العديــد مــن البلــدان، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فإن 
هنــاك بعض بــوادر األمل، حيث أظهــرت أزمة كورونــا بوضوح قيمة 
األخبــار الموثوقــة ليــس بالنســبة للجمهــور فقــط، ولكــن - أيًضــا - 
لواضعــي السياســات وشــركات التكنولوجيا وغيرهم مّمــن يمكنهم 

العمــل لدعــم وســائل اإلعــالم اإلخبارية المســتقلة.
فــي ظــلِّ هذا الوضع برز إبــداع الصحفييــن - أيًضا - خاصــة في إيجاد 
طــرق مرنــة إلنتــاج األخبــار في ظــلِّ هــذه الظــروف بالغــة الصعوبة، 
 )Fact-checking( كمــا أصبحــت عمليات التحقــق مــن المعلومــات
ا ضمــن مهــام غــرف األخبار، وهــو ما يعــزز محــو األمية  أمــًرا رئيســيًّ
الرقمية على نطاق أوســع، ويســاعد علــى مواجهة كثيــر من نظريات 
المؤامــرة التي تــدور في وســائل التواصل االجتماعــي وأماكن أخرى.

أخيــًرا ســوف تكــون األشــهر الـــ) 12( المقبلــة حاســمة في تشــكيل 
مســتقبل صناعة األخبار، وســيتحول كثير من المؤسســات اإلخبارية 
فــي هــذه الفتــرة بشــكل أكثــر وضوًحــا مــن أي وقــت مضــى، خاصة 
فيمــا يتعلــق بقيمــة ونوعيــة منتجاتهــا، حتــى لــو أن النظــرة الحاليــة 

لألمــور تبــدو غيــر واضحة.
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تقرير

)مهنة المتاعب( بين تغطية أخبار الجائحة ومحاولة النجاة منها

إعالميون سلموا من »رصاصات« الحروب 
ووقعوا في »شرك« كورونا

|| الرياض – هيثم السيد 

فــي زمــن )كورونــا( تغيــر كثيــر مــن المفاهيــم، وظلــت الصحافــة هــي مهنــة المتاعب، ولكــن هــذه المــرة كان عليهــا أن تواجه 
المخــاوف أيًضــا، فالصحفــي الــذي ينقل أخبــار الجائحة من الخطــوط األمامية يواجه كذلــك تحدي حماية نفســه وعائلته والتكيف 
مــع اإلجــراءات االحترازيــة من دون التأثير في ســرعة وصولــه للمعلومة ومصداقية نقلــه للخبر، فضاًل عن كــون الصحفي جزًءا 

مــن المجتمــع الــذي يتحــرك بحذر فــي حياته اليومية؛ خشــية الوقــوع في خطأ قــد يكلفه انتقال عــدوى الفيروس المســتجد. 

األرقام قد تكذب!
كورونــا  فيــروس  ضحايــا  هــم  دولــة   )31( فــي  ــا  إعالميًّ  )127(
2020م،  الوبــاء وحتــى مطلــع شــهر يونيــو  المســتجد منــذ ظهــور 
)62( منهــم توفــوا في شــهر مايــو فقط )بمعــدل اثنين فــي اليوم( 
وفًقــا لإلحصائيــة التــي أعلنتهــا منظمة )شــارة الصحافــة( باالعتماد 
علــى بيانــات نقابــات الصحفييــن والمراســلين حــول العالــم، وتــمَّ 
والعالميــة  المحليــة  األنبــاء  وكاالت  مــن  كبيــر  عــدد  عبــر  نشــرها 
العــام  األميــن  ليمبــن«  »بليــز  ربــط  وقــد  اإلخباريــة،  والمواقــع 
للمنظمــة كثيــًرا مــن هذه اإلصابــات بعــدم توافــر التدابيــر الوقائية 
الخطــوط  فــي  وكذلــك  عملهــم،  أماكــن  فــي  للصحفييــن  الالزمــة 

األماميــة لتغطيــة أخبــار الجائحــة وتوعيــة النــاس بكيفيــة مواجهتها.
شــهر  منتصــف  وفــي  اإلحصائيــة،  نشــر  مــن  فقــط  أســبوعين  بعــد 
عــدد  لهــا،  مقــًرا  جنيــف  مــن  تتخــذ  التــي  المنظمــة،  رفعــت  يونيــه، 
ــا، ورجحــت أن العــدد الحقيقــي قــد يكــون  الضحايــا إلــى )146( إعالميًّ
أكبــر مــن ذلــك بكثير، وهــو افتراض علــى درجة عاليــة مــن الواقعية إذا 
 نظرنــا إلــى أن عــدد اإلصابــات الحالــي فــي العالــم – وقــت كتابــة هذه 
األســطر – قــد تجــاوز )10( مالييــن شــخص، فيمــا تتحــدث منظمــة 
الصحــة العالمية عن توقعات بارتفاع وتيرة العدوى بشــكل واضح خالل 
الفتــرة المقبلــة، مــن دون أن يلمس العالــم أي حقائق حول اكتشــاف 

اللقــاح الــذي يعــّول عليه تغييــر واقع هــذه األزمة غير المســبوقة.



29 العدد 121 - يونيو 2020 م

من العالم.. للعالم العربي
كان اإلعالميــون جــزًءا مــن مشــهد التلقــي التدريجــي لهذا الحــدث، من 
خــالل تجربــة نوعية يتعاملــون فيها مع الفيــروس الذي يوصــف بالعدو 
غيــر المرئــي، ولعــل الجميع يتذكر بــروز اســم الممثــل األمريكي »توم 
هانكس« الذي كان من أول األســماء الشــهيرة التــي أصيبت بالفيروس 
مــع بدايــة ظهــوره، غير أن األخبــار العالمية مع مطلع شــهر أبريل جاءت 
 )CNN( لتعلــن عن مصابــي كورونا مــن اإلعالميين، حين أعلنت شــبكة
األمريكيــة عن وفــاة مذيعتها المخضرمــة »ماريا ميــركادر« بمضاعفات 
الــذي أصــاب كذلــك زميلهــا »كريــس كومــو«، وزميلتهــا  الفيــروس 
المراســلة »بــروك بالدويــن«، ليلحق بهمــا زميلهما المذيــع اإلنجليزي 

الســاخر »ريتشــارد كويست«.
في العالم العربي، ومع اســتمرار الجائحة في تســجيل أرقام متصاعدة 
خــالل شــهري مايــو ويونيــو، وهــي الفتــرة التــي بــدأ فيهــا الحديث عن 
»موجــة ثانيــة« وعــن »أن الفيروس بدأ يصبــح أكثر ضــراوة«، أصبحت 
الدائرة تضيق أكثر لتشــمل أشــخاًصا أقرب، وبدأ اإلعالميون يالحظون 
ذلــك مــن خــالل األخبــار التــي يأتــي بهــا »التايــم اليــن« الخــاص بهــم 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، والــذي يضم عادة شــريحة واســعة 
مــن زمــالء المهنــة وأصدقائهــم ومعارفهــم، فضــاًل عن الشــخصيات 
الشــهيرة فيها بالطبــع، حيث يتكرر الخبر إما عن إعــالن إصابة إعالمي أو 
أحد مــن أفراد عائلتــه، لتتولى الدعوات والمشــاعر الصادقــة واألمنيات 

الصادقة بالشــفاء، مــن الزمــالء والجمهور ككل.
ي في  ن ي األشــهر في تاريخ المجــال الف ندش«، الصحف ــي فق »عل
ًرا  ي ا كب ــروس، ووجــد تعاطًف ي الف الســعودية، كان أحــد المصابين ب
ي  فــي الســاحة اإلعالمية الخليجية والعربية، فيمــا تعافى اإلعالم
ا المســتجد بعد أن أدت  ــي فهد الســالمة من فيروس كورون ت الكوي
ــى إغالق مؤقــت لبث قناة )ســكوب( ألســباب احترازية،  ــه إل ت إصاب
ــم، أما رســام الكاريكاتير  ة قد تكــون الوحيدة في العال فــي ســابق
ــة حيث وثق  ــد الله صايل، فقــد كانت له تجربة الفت الســعودي عب
ــر عــدة رســومات ســاخرة تعــزز مــن  ــا عب ــه بكورون ت ــات إصاب يومي
ــاء، ونشــرها في حســابه  ــة فــي مواجهــة الوب الســلوكات الصحي

ى. ــى »تويتر« خــالل وجوده في المستشــف عل
وكان شــهر يونيــو األصعــب علــى اإلعالمييــن المصريين، حيث ســجل 
عــدة إصابــات متزامنــة لعــدة مذيعيــن ومقدمــي برامج، منهم حســام 
حــداد مــن قناة »الحياة«، ودينــا حويدق من قنــاة )CBC(، وكريم رمزي 
مــن قنــاة »أون تايــم ســبورت«، ومآثر المرصفــي المذيعة فــي »راديو 
مصــر«، وإلهــام النمــر مــن التلفزيون المصــري، بينمــا ال تــزال الفنانة 
الشــهيرة رجــاء الجــداوي تحــت الرعايــة الطبية المشــددة بعــد إصابتها 

بالفيروس.
فــي الوقــت ذاتــه، كان اإلعالميون يلهجــون بدعوات الرحمــة لزمالئهم 
الراحليــن بســبب كورونــا، فقد كانــت المذيعــة المغربية ليلــى طرزايم 
أول إعالميــة عربيــة تتوفــى علــى إثــر اإلصابة بالفيــروس، فيمــا فقدت 
مصــر عــدًدا مــن المذيعيــن والصحفييــن منهــم رشــا حلمــي، ومحمد 
الدالــي، ومحمد صيــام، وأيمن عبــد الحميد، ومحمود ريــاض، ومحيي 
الديــن الســيد، وفقــد العــراق اإلعالمــي علــي وحيــد العبــودي، ونعــى 

الجزائريــون الصحفــي محمــد بغدادي.

هكذا واجه اإلعالميون الوباء
لعــل مــن المناســب فــي هــذا الســياق أن نشــير إلــى الــروح المعنويــة 
العاليــة التــي ظهــر بهــا كثيــر مــن اإلعالمييــن وهــم يعلنــون الخبــر في 
عبــارات يملؤهــا اإليمــان والثقــة فــي اللــه تعالــى، وال ينقصهــا التأكيد 
والتشــديد علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة، كالتباعــد االجتماعــي 
ــا كمــا هو الحــال مع  ـً وارتــداء الكمامــة، فضــاًل عــن الــروح المرحــة أحيان

المذيعــة المصريــة آيــة عبــد الرحمــن، التــي وعــدت الجمهــور بالعــودة 
)كورونــا  اســم  عليــه  أطلقــت  الــذي  الفيــروس  مــع  تجربتهــا  لتحكــي 
ــا والمتمثلــة فــي  ـً باشــا(، فــي حيــن لــم تغــب النصيحــة المهنيــة أحيان
الدعــوة إلى التعامل بمســؤولية مــع أخبار الجائحة والحصــول عليها من 
جهــات موثوقة، فالفيــروس يمتلك طبيعــة عملية ال يمكــن المخاطرة 
بمواجهتهــا عبر االختفاء خلف شــائعة، فهو ال يهتم باألشــخاص الذين 

تصّدقهــم بقــدر اهتمامــه باألشــخاص الذيــن تصافحهــم.
وبما أن الحديث عن الشــائعات، فمن المناســب كذلك أن نتذكر »تريش 
ريغــان«، وهــي المذيعة في قنــاة »فوكــس بيزنس«، فالفيــروس الذي 
تســبب فــي إيقــاف بــث قنــاة فضائيــة علــى الهــواء، تســبب كذلك في 
إنهــاء المســيرة المهنيــة لهــذه اإلعالميــة األمريكيــة التــي ظلت تشــكك 
فــي وجاهــة المخــاوف المقترنة بوبــاء كورونــا المســتجد واعتبرته مجرد 
»عملية احتيــال«، األمر الذي كلفها مواجهة قرار شــبكة فوكس، لتغادر 
»ريغــان« الشاشــة مــن دون أن تكــون مصابــة بالفيــروس أو مخالطــة 
لمصــاب، وإنمــا بســبب إيقــاف برنامجهــا الــذي كان يعرض فــي وقت 
الــذروة، وهــي الميزة التي لم تجعله أكثر أولوية من صحة المشــاهدين، 

وال أكثــر أهميــة مــن مصداقيــة المنبر اإلعالمــي الذي يبث مــن خالله.

تعددت األسباب.. والحماية واحدة
لــم يكــن فيــروس كورونــا المســتجد، أو أي فيــروس آخــر، حاضــًرا في 
ــن عملــوا علــى صياغــة النــص التأسيســي لمنظمــة )شــارة  ذهــن مـَ
الصحافــة( فــي نهايــة عــام 2007م، التــي كان الهــدف الحقيقــي مــن 
إنشــائها توفيــر الحمايــة للصحفيين من تعرضهم لالعتــداء في مناطق 
النــزاع المســلح، والتأكــد مــن حصولهــم على حريــة العمــل الصحفي، 
وبينمــا ظلــت المنظمــة تؤكــد على الــدول أهميــة تطبيق المــادة )19( 
مــن اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان، والمــادة )19( مــن العهد الدولي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، فقــد وجــدت نفســها خالل هــذا العام 

تواجــه الخطــر غير المتوقــع، القــادم من )كوفيــد 19(.
كانــت المنظمــة قد اقترحت أن يرتدي اإلعالميون في كل العالم شــارة 
خاصــة، تتضمــن كتابــة خمســة أحــرف ســوداء علــى خلفيــة برتقاليــة 
وفســفورية، بمــا يضمــن حمايتهــم مــن أي اســتهداف محتمــل، غيــر 
أن أهميــة هــذا االقتــراح تراجعــت فــي مقابــل كمامــة أيــا كان لونهــا 
يســتخدمها صحفــي عليــه أن يتــرك مســافة آمنــة مــن اآلخريــن، علــى 
العكــس تماًمــا ممــا اعتــاده على مدى ســنوات مــن االقتــراب اللصيق 
مــن األحــداث وصناعها، واضًعا فــي اعتباره أن مواقفــه ولونه وعرقه لن 
يكــون لهــا عالقة بتعرضــه للخطر هذه المــرة، وأن الخــوف من تضييق 

الحريــة سيســتبدل بالخــوف مــن الحجــر الصحي.
ا عن ذلك الــذي قامت  تنشــغل المنظمــة اليــوم بعمل مختلــف نســبيًّ
ألجلــه، وإن اســتمر هدفهــا في ســالمة موظفــي مهنــة المتاعب حول 
العالــم، بعــد أن حرمتهــا أحــداث هــذا العام مــن الفرح بانخفــاض عدد 
ا حتى  الصحفييــن القتلــى في الحــروب، حيث لــم يتجــاوز )31( صحفيًّ
شــهر يونيــو2020م، مقارنــة بأرقامهــا التــي تشــير إلــى مقتــل )75( 
ا في عــام 2018م، و)99(  ــا فــي عــام 2019م، و)117( صحفيًّ صحفيًّ
ــا فــي عــام 2017م، فحــرب كورونا فــي الغالب تســببت بأعداد  صحفيًّ

أكبــر مــن الضحايــا، من دون إطــالق رصاصــة واحدة.

قناة  بــث  المستجد  الفيروس  أوقــف  -هــكــذا 
خليجية على الهواء.. وأنهى المسيرة اإلعالمية 

لمذيعة أمريكية.
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رؤية نقدية

القوة الناعمة في اإلعالم )2(
|| د. سعيد حسن

باحث في سياسات سوق العمل - دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــا لــم يظهــر إال فــي أواخر القــرن العشــرين، واإلعالم – بشــكليه  ـً ُتعــدُّ القــوة الناعمــة مصطلًحــا حديث
التقليــدي والحديــث – يعتبــر مــن أهــم أدوات القــوة الناعمة، حيث يوصــف بأنه الذراع األقــوى للقوة 
الناعمــة، وكمــا أن اإلعــالم ُيعدُّ أهم أداة للقــوة الناعمة في بناء المجتمعات، فهــو - أيًضا - أحد أخطر 
أدواتهــا المدمــرة لتلــك المجتمعــات، وهو مــا أوضحنــاه بالتفصيل فــي المقالة الســابقة، باإلضافة 
إلــى قــدرة األجهــزة اإلعالميــة، وخاصــة وســائل التواصــل االجتماعــي الحديثة، علــى التأثير بشــكل 

إيجابــي أو ســلبي فــي المتلقين وفــرض آراء معينــة عليهم.
وفــي هــذا الجزء من السلســلة ســيتم التركيز علــى اإلعالم كأداة مــن أدوات القوة الناعمة ووســيلة 

مهمــة للتأثير في الشــعوب. 

اإلعالم .. ملتقى أدوات القوة الناعمة
واللغــة،  الثقافــة،  مثــل:  الناعمــة،  للقــوة  متعــددة  أدوات  ذكرنــا 
والسياســة الخارجيــة للــدول، والمســاعدات اإلنســانية، والســياحة، 
والرياضــة وغيرهــا، ولكــن هــل مــن الممكــن أن نتخيــل نجــاح نشــر 
تلــك األدوات وترويجهــا مــن دون وجــود آلــة إعالمية عصريــة وقوية 

تعمــل علــى تحقيــق ذلــك الهــدف؟ 
ا، وذلك من خــالل االطالع  إن اإلجابــة عــن هذا الســؤال بســيطة جــدًّ
ــن ينشــر الثقافــة  علــى واقعنــا الــذي نعيــش فيــه، فاإلعــالم هــو مـَ
ــن يلمع السياســات الخارجية  والعلــوم واألحداث الرياضية، وهو مـَ
ــن يبــرز الــدور اإلنســاني الــذي تقــوم بــه، وبالتالــي  للــدول، وهــو مـَ

يمكــن وصــف اإلعــالم بأنــه )اليــد الصلبــة لــألدوات الناعمة(.

اإلعالم وتنظيمه منذ القدم
إن ظهــور مصطلــح القوة الناعمة فــي نهايات القرن العشــرين ال يعني 
أن أدواتــه – وأهمهــا اإلعالم – هــي أدوات حديثة، بل هــي قديمة قدم 

البشــر، واإلعــالم كان وال زال له دور مؤثر في حياة الشــعوب.

كمــا أن تعاطــي وســائل اإلعــالم مــع األحــداث لــم يكــن يتــم بشــكل 
عشــوائي أو ارتجالــي، بــل كان يتم بتنظيــم يضمن له نجاحــه وتحقيق 
هدفــه، وهــو التأثيــر فــي أكبر عــدد ممكن مــن المتلقين، ففــي الجزيرة 
ــا كان شــعراء القبائــل يجتمعون في  ـً العربيــة وقبــل أكثــر مــن )15( قرن
أســواق أدبيــة لوصف شــجاعتهم وكرمهم وقوتهم مــن خالل تصوير 
المعــارك التــي شــاركوا فيها، فقد كانت تلك األســواق عبــارة عن منابر 

إعالميــة لتلــك القبائل، مثل ســوق عــكاظ التاريخي.

القوة الناعمة لإلعالم والقوة الصلبة للجيوش
إن تطــور اإلعــالم ووســائله بهــذا الشــكل الســريع والالفــت جعــل منه 
نتائــج ال تســتطيع  العســكرية، ويحقــق  جهــاًزا يتفــوق علــى األجهــزة 
الجيــوش المدججــة باألســلحة أن تحققها، ولعــل أبرز مثــال يؤكد هذه 
المقولــة ما حققته وســائل اإلعــالم إبان الحــرب البــاردة، فالحرب التي 
اســتمرت ألكثــر مــن أربعيــن عاًمــا بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
واالتحــاد الســوفيتي كانــت عبــارة عــن حــرب نفســية ســالحها اإلعالم 
والدعايــة، وفــي النهايــة تفوقــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة من دون 
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حــرب عســكرية، بــل بتأثيــر إعالمــي واســع أدى فــي النهايــة إلــى انهيار 
اإلذاعــات  وأبرزهــا  اإلعــالم  كانــت وســائل  وقــد  الســوفيتي،  االتحــاد 
النظــام  لنقــد  الموجهــة  األســلحة  أهــم  األمريكيــة  للدعايــة  المؤيــدة 
الشــيوعي، ونشــر الكراهيــة ضــده فــي أوروبا وأمريــكا، وكانــت إذاعات 
أوروبــا الحــرة ولنــدن وصــوت أمريــكا أهــم األدوات التــي تعــزف تلــك 

الدعايــة األمريكيــة.

اإلعالم والتطرف
فــي هــذا الجــزء، نســتعرض مثــااًل معاصــًرا لمــدى تأثيــر اإلعــالم فــي 

ظاهــرة واحــدة فقــط وهــي ظاهــرة اإلرهــاب والتطــرف.
لقــد تطــور مفهــوم اإلرهاب منــذ ثمانينيــات القرن الماضــي من خالل 
اســتحداث مصطلحــات مثــل التطــرف والتطــرف العنيــف، ومثلمــا 
تطــور هذا المصطلــح على مرِّ الزمــن فقد تطورت األســاليب الدعائية 
لإلرهابييــن وطرق تجنيدهم، وذلك من خالل اســتخدام القوة الناعمة 
وأدواتهــا ومــن بينهــا األداة اإلعالميــة، وهنــا نؤكد مــرة أخرى بــأن القوة 
ا فــي جميع الحاالت،  الناعمــة ال تعني بأنها تســتخدم اســتخداًما إيجابيًّ
فمــن الممكــن اســتغالل هذه القــوة في تدميــر الدول وتأجيــج الحروب 

وإثــارة االضطرابات.
إن المراقــب لتاريــخ التنظيمــات المتطرفــة ســيالحظ مــدى التغير في 
ــا مــن  اســتخدام وســائل التجنيــد، فبعــد أن كان التجنيــد يتــم إجباريًّ
خــالل الهجــوم على بعــض المناطــق وأســر المتواجدين فيهــا بغرض 
خــالل  مــن  التنظيمــات  لتلــك  تجنيدهــم، أصبحــت عمليــة جذبهــم 
االجتماعــات الســرية الصغيــرة أو مــن خالل منشــورات بدائية، تشــجع 
علــى تبنــي الفكر المتطرف لهــذه التنظيمات، والذي قد يكون أساســه 

دينــي أو عرقــي أو غيــر ذلك.
ومــن ثــم تطــور هــذا األمــر حتــى أصبحــت عمليــة التجنيــد تتــم مــن 
خــالل نشــر فيديوهــات دعائية بدائيــة، إلــى أن وصلنا إلى االســتخدام 
االحترافــي لوســائل التواصــل االجتماعــي، والتــي ســهلت مــن عمليــة 
التواصــل مــع الهــدف حتــى لــو كان علــى ُبعــد آالف الكيلومتــرات مــن 
مراكــز التنظيمــات اإلرهابيــة، فقــد ظهــرت أســاليب حديثــة للتجنيــد 
تعتمــد علــى القــوة الناعمة لهذه التنظيمــات المتطرفة، وهــو ما يدعى 
بتجنيــد »الذئــاب المنفــردة«، وذلــك يتــم مــن خــالل وســائل الجــذب 
المتمثلــة فــي الفيديوهــات والمنشــورات واأللعــاب اإللكترونيــة التــي 
تحــرض علــى العنــف، حيــث يقــوم الهــدف المتلقــي بتطبيــق كل مــا 
يــراه أو يســمعه من تلك الجهات علــى أرض الواقــع، ويكتفي التنظيم 
بإعــالن مســؤوليته عــن هــذا النــوع مــن الحــوادث، ممــا يحقــق دعايــة 

تضــاف إلــى رصيــد ذلــك التنظيم.
فلــو أخذنــا علــى ســبيل المثــال تنظيــم »داعــش« اإلرهابي، فســنرى 
الظهــور  مــن  التنظيــم  هــذا  مكنــت  التــي  األســباب  أهــم  مــن  بــأن 
واســتمراريته لهــذا الوقــت هــو التفــوق اإلعالمــي، فــألول مــرة يملــك 
أحد التنظيمات اإلرهابية في الشــرق األوســط هــذه الماكينة اإلعالمية 
القويــة التي ســهلت إيصــال رســائله الدعائية بكل ســهولة، كما مكنت 
هــذه االحترافيــة فــي اســتخدام وســائل اإلبهــار مــن جــذب عــدد كبيــر 
مــن المقاتليــن والمتعاطفيــن علــى الرغم من بشــاعة ما تنشــره األذرع 
اإلعالميــة لهذا التنظيم، بــل إن هذا التنظيم تمكن بأســلوبه العصري 
مــن إيصال رســائله إلى فئــة من الشــباب الغربي، بــل وتقبلها البعض 

مــن أصحــاب الخلفيــات األوروبية.
ومــن هنــا يمكــن القــول : إن التنظيمــات التــي كانــت ُتعّد في الســابق 
فــي  تتفــوق  أو  تجــاري  أصبحــت  المعادلــة،  فــي  األضعــف  الطــرف 
بعــض األحــوال علــى الطرف اآلخــر المكافح لهــا، وذلك بفضــل تطور 
إســتراتيجيتها المرتبطــة باســتخدام القــوة الناعمــة، ومــن هنــا بــرزت 
حاجــة الــدول والمجتمع الدولــي إلى تطوير أســاليب مكافحــة اإلرهاب 

المعتمــدة علــى القــوة الناعمــة – وخاصة االســتخدام األمثل لوســائل 
اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي – باإلضافــة إلــى اســتخدام األســاليب 

العســكرية أو الصلبــة.

االستثمار في اإلعالم
ــن  فــي وقتنــا الحالــي يتفــق كثير مــن صنــاع السياســات مع مقولة »مـَ
يملــك اإلعــالم يملــك العالــم«، وبالتالــي فقــد ارتأت بعض الــدول أن 
االســتثمار الهائــل في اإلعالم هــو المفتاح لبوابات االســتثمار األخرى.

أدوات  أهــم  مــن  اإلعــالم  لمفهــوم  األكاديمــي  التحــول  فكــرة  ُتعــدُّ 
تكتســب  مهنــة  مجــرد  اإلعــالم  يعــد  فلــم  اإلعــالم،  فــي  االســتثمار 
مــن خــالل الخبــرة والتدريــب التقليــدي، بــل أصبح علًمــا لديــه نظرياته 
الخاصــة وأســاليبه التجريبية التــي ُتعدُّ من أهم أســاليب التدريب ونقل 
الخبرات، ولقد أســهمت مؤسســات التعليــم العالي من خــالل افتتاح 
كليــات اإلعــالم في إحداث ثورة فــي الفكر اإلعالمي، كمــا تزايد الطلب 
علــى افتتــاح معاهــد تدريبيــة تخصصيــة فــي مجــال اإلعــالم مــن أجل 

ترســيخ هــذا الفكــر المتطــور والمرتبــط بمــا يســمى صناعــة اإلعالم.
إن هــذا االهتمــام باإلعــالم حولهــا ألحــد أهــم الصناعات فــي العالم، 
ا فقط،  ــا أو تقليديًّ واالســتثمار في هــذه الصناعــة ال ُيعّد اســتثماًرا عاديًّ

بــل تعــدى ذلك ألن يكــون نوًعا مــن أنواع االســتثمار فــي المعرفة.
ا فيمــا يســمى بالمحليــة،  ا كان اإلعــالم مقيــًدا نســبيًّ لفتــرة قريبــة جــدًّ
إلــى أن نقلتــه الثــورة المعلوماتية إلــى العالمية، وأصبــح القائمون على 
وســائل اإلعالم هــم القادة الجــدد للعالم، كمــا اســتطاعوا أن ينتزعوا 
ســلطات كثيرة من أيدي السياســيين ســواء كان ذلك بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، من خــالل التأثير في الــرأي العام واســتمالة الجماهير.

ولذلــك الحظنــا في الفتــرة األخيــرة اهتمام بعــض الدول العربيــة ببناء 
واســتحداث منصات إعالمية تهدف إلى التأثيــر في الرأي العام العربي 
واإلقليمــي والعالمــي، وعندما أرادت دول أخرى الدخول للمنافســة لم 
تجــد الوقــت الكافي الســتحداث قنــوات ومنصات جديــدة، بل اتجهت 
ــا ســواء كانــت  نحــو االســتحواذ علــى منصــات عالميــة موجــودة فعليًّ

قنــوات إعالميــة أو صحف أو منصــات إلكترونية.
ممــا ســبق يتبيــن مــدى أهميــة اإلعــالم فــي جــذب اآلخــر والتأثير في 
الــرأي العــام وتبديل اآلراء والقناعات، ومــن الممكن وصف أداة اإلعالم 

بأنهــا )اليــد الصلبة لــألدوات الناعمة(.
وختاًمــا، فمن المناســب عــرض بعض التجــارب عن مدى نجــاح الدول 
فــي اســتغالل وســائل اإلعالم لتعزيــز قوتهــا الناعمة، من خــالل جذب 
اآلخــر ســواء كانــوا أفــراًدا أو حكومــات، أو مــن خــالل تحســين وتغييــر 
الصورة النمطية الســائدة عــن بعض الدول، ففي الجــزء الثالث واألخير 
لــدول نجحــت  النمــاذج  مــن هــذه السلســلة، ســيتم عــرض بعــض 
فــي تســخير أدوات القــوة الناعمــة – وبخاصــة أداة اإلعــالم – لخدمــة 
مجتمعاتهــم، كتجــارب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة 

العربيــة الســعودية، والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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ملف خاص

قراءة في تغطية اإلعالم الخليجي ألزمة 
)COVID 19( كورونا

مقدمة

ألقــت أزمــة )كوفيــد 19(، التــي وصلت لدول مجلس التعــاون نهاية يناير الماضــي، بظاللها على كافة مجــاالت الحياة، وتفاعل 
اإلعــالم فــي دول المجلــس مــع الجائحــة وتأثــر بهــا، ســواء علــى مســتوى الممارســات أو طريقــة العمــل، وأدت الجائحــة إلى 
تصــدر أخبارهــا كافة الوســائل اإلعالمية بمختلف أشــكالها، قنوات تلفزيونيــة، محطات إذاعية، وصحف، وأضحــت العنوان األبرز 

لألحاديــث اإلعالمية بكافــة أطيافها. 
اإلعــالم فــي دول مجلــس التعــاون تأثــر كثيــًرا بتلــك الجائحــة مــن حيــث الممارســات اإلعالمية خــالل األزمــة، بــل إن الكثير من 

الخطــوات المهمــة فــي مســار المهنــة حدثت أثنــاء الفتــرة ذاتها.
ومــن خــالل هــذه القــراءة، رصدنا أبــرز الممارســات اإلعالمية التي كانت حاضــرة، مع التركيــز على التحوالت الرقمية ومســتوى 
الشــفافية وأســاليب التوعية التي مورســت، باإلضافة إلى دور مشــاهير التواصل االجتماعي، وكيف تمكنت وســائل اإلعالم 

من صناعة محتــوى مختلف.
 تتشــكل هــذه القــراءة من ثمانية محاور رئيســية، باإلضافة إلى توصيات عامــة، وهي: »فيروس الجائحة يجتــاح الورق، وحضور 
التغطيــة الميدانيــة، ورقمنــه اإلعــالم الخليجي، وروافد مهمــة، وتنوع المحتوى، والشــفافية والمصداقية، وأســاليب التوعية، 

وتكــرار المعلومات وتوصيات«. 

|| مشعل الوعيل 

إعداد:

|| ماجد الجريوي 
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المحور األول: فيروس الجائحة يجتاح الورق
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اإلعالميــة  المؤسســات  مــن  عــدد  أقــدم 
جائحــة  فتــرة  خــالل  الورقيــة  الصحــف  طباعــة  إيقــاف  خطــوة  علــى 
كورونــا، معلليــن ذلــك بــأن الــورق قد ُيســهم فــي انتقال العــدوى بين 
متداوليــه، األمر الذي دفــع باللجنة الُعمانية العليــا للتعامل مع فيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( إلــى وقــف الطباعة الورقيــة للصحــف والمجالت 
وتــداول  بيــع  ومنــع  تداولهــا،  ومنــع  أنواعهــا  بمختلــف  والمنشــورات 
الصحــف والمجــالت والمنشــورات التــي تصــدر خــارج الســلطنة، كما 
قــرر المجلــس األعلى لإلعالم فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة األمر 
ــا، وفــي الســعودية نجــد أن صحيفتــي »عــكاظ« و«مكــة«  ـً ذاتــه مؤقتـ

ــا. ـً قامتــا بإيقــاف نســخهم الورقية مؤقتـ
هــذه الخطــوة االحترازية مــن قبل المؤسســات اإلعالمية أعطــت إيحاًء 
ــا أيًضا، خصوًصــا وأن الحديث كان يــدور كثيًرا خالل  ًـّ بــأن لهــا ُبعًدا مهني
األعــوام الخمــس الماضيــة حــول خطــوة تحــول الصحف مــن الورقية 
إلــى اإللكترونيــة، وســط تخــوف المؤسســات اإلعالميــة مــن اإلقــدام 
علــى هــذه الخطــوة العتبــارات عديــدة، ويجــب علــى مراكز الدراســات 
بالمؤسســات الصحفيــة التوجــه نحــو قيــاس مــدى القــدرة علــى هــذا 
االنتقــال وكيفية تقبــل الجمهور له، ويمكن قياس ذلــك من خالل أعداد 
متصفحــي مواقــع الصحف ومرتادي حســاباتها في شــبكات التواصل 
االجتماعــي، كمــا يمكــن لإلعالن أن يكــون واحًدا من أهم تلــك المعايير 
التــي يمكــن على ضوئهــا قياس مدى إمكانيــة االنتقــال الكامل لإلصدار 
اإللكترونــي، بيــد أن الظروف االقتصادية المصاحبــة ألزمة كورونا أثرت 
كثيــًرا على الســوق اإلعالنــي، مما يجعــل معيار اإلعالن فــي تلك الفترة 

ليس مقياًســا.
التحــول مــن الجانــب الورقــي إلــى اإللكترونــي لــم يكــن مقتصــًرا علــى 
بــل حتــى فــي مضمــون ذلــك  الظهــور فحســب،  تغيــر فــي منصــة 
المحتــوى، بالبحــث فــي المقــام األول عن الخبــر وأســبقيته، خصوًصا 
وأن عــدًدا مــن تلــك الصحــف كانــت تعتمــد قبــل أزمــة كورونــا علــى 
التركيــز  دون  مــن  وخلفيتــه،  تفاصيلــه  عــن  بالبحــث  الخبــر(  وراء  )مــا 
يلــي  الــذي  اليــوم  فــي  ــا  ورقيًّ تصــدر  كانــت  كونهــا  األســبقية  علــى 
الحــدث، غيــر أن قــرار التحــول اإللكترونــي أثنــاء األزمــة جعــل مضامين 
أكبــر،  بشــكل  األســبقية  علــى  مركــًزا  للصحــف  اإلخبــاري  المحتــوى 
ــا فــي أنمــاط كتابــة األخبــار، كمــا حضــر التحديــث  وهــذا مــا ظهــر جليًّ
بشــكل  اإللكترونيــة  مواقعهــا  فــي  الرئيســية  للصفحــات  الفــوري 
ملفــت، مــا يعكــس الممارســة المهنيــة الصحيحــة لمفهــوم الصحف 
اإللكترونيــة ال النشــر اإللكترونــي، كمــا أن التحديــث الفــوري لــم يكــن 
 مقتصــًرا علــى الصفحــات الرئيســية لمواقــع تلــك الصحف، بــل امتد 

- أيًضا - للمالحق الداخلية للصحيفة.
وشــهدت حســابات الصحف عبر شــبكات التواصل االجتماعي حضوًرا 

مواكًبــا للحدث من خالل جانبين رئيســيين:
ســرعة التعاطــي مــع األحداث والنشــر الســريع، ما جعــل المتابعين  - 1

فــي تلــك الشــبكات يعتمــدون على ما ينشــر فــي حســابات الصحف.
القــدرة علــى صناعة مــواد خاصــة بشــبكات التواصل، ســواًء نصية  - 2

مرئية. أو 

المحور الثاني: حضور التغطية الميدانية
امتــازت وســائل اإلعالم فــي دول مجلــس التعــاون بالتواجــد الميداني 
أثنــاء تغطيتهــا لألزمــة، باختالف منصــات اإلعالم ووســائله، من خالل 
عــدد مــن األوجه واألســاليب التي حــررت المــواد اإلعالمية مــن القوالب 
اإلخباريــة الجاهزة، التي تتلقاها من وكاالت األنباء والجهات الرســمية، 
لتصنــع المــواد الميدانيــة حالة من التــوازن في المحتوى، وتــوزع الجهد 

الميدانــي علــى عدد من األماكــن، مثل:

المؤتمرات الصحفية لمسؤولي الصحة بدول مجلس التعاون. - 1
التواجد الميداني في المستشفيات والمراكز الطبية.  - 2
االستطالعات في أماكن المواد التموينية.  - 3
إلــى  - 4 المقابــالت والتغطيــات اآلنيــة لوصــول رعايــا دول المجلــس 

بلدانهــم. 
هــذه المرتكزات األربعة التي اســتندت عليها وســائل اإلعالم الخليجية 
ــا مختلًفــا تمكــن مــن تغذيــة وســائل  ـً فــي تغطيتهــا أنتجــت مضمون
اإلعالم بشــكل مميز، بل إن الكثير من المحتوى المتداول في شــبكات 
التواصل االجتماعــي كان صنيعة ذلك المحتوى الميداني، واتضح ذلك 
بشــكل أكبــر على صفحــات الصحف الخليجيــة، إذ اعتمــدت صفحاتها 
األولــى على المــواد الميدانية، بينمــا اتجهت صفحاتهــا الداخلية لتقارير 
وتحقيقــات ُأجريــت خــالل األزمــة، وكذلــك الحــال للمحتــوى اإلذاعــي 

والتلفزيونــي، ســواء في مواد نشــرات األخبــار أو محتويــات البرامج.
ويمكن القول : إن األعمال الميدانية واالســتقصائية رّجحت كفة وسائل 
اإلعــالم التقليديــة خالل األزمــة، خصوًصا وأن الجهات الرســمية، وعبر 
حســاباتها في شــبكات التواصــل االجتماعي، كانت حريصة على نشــر 
المعلومــات بشــكل فــوري، وبالتالــي كانــت وســائل اإلعــالم بحاجــة 

ماّســة لصنع محتــوى مختلف يتمثــل في الجانــب الميداني.
إن حجــم العمــل االســتقصائي والميدانــي الكبير خالل أزمــة »كورونا« 
يفتــح نافذة لتلك الوســائل لصناعة جانب توثيقــي للتغطية، والحرص 
مــن  هائــل  مخــزون  مــن  تمتلكــه  ممــا  وثائقيــة  أفــالم  صناعــة  علــى 
التغطيــات والمعلومــات المتوافــرة لديهــا، كما أنه من المهم اإلشــارة 
إلــى أن العمل الميداني لوســائل اإلعالم الخليجية مــا كان ليتحقق لوال 
دعــم وتشــريع حكومــي لتلــك الممارســات اإلعالميــة، وتوفيــر المناخ 
المناســب لهــم للقيــام بذلــك، ســواء مــن حيــث التعــاون فــي توفيــر 
المعلومــات أو الشــفافية وســرعة التجــاوب مع استفســارات وســائل 

اإلعالم.
هــذا التميــز النوعــي والمختلــف لوســائل اإلعــالم مــن خــالل تغطيتها 
للحــدث أعــاد الكثيــر مــن المتلقيــن لمتابعــة اإلعــالم التقليــدي، األمــر 
الــذي يجعل تلك الوســائل مطالبــة بالمضي قّدًما فــي صناعة محتوى 
ميدانــي مميــز قادر على جــذب المتلقــي والتقليل من المــواد اإلعالمية 

الجاهزة.

المحور الثالث: رقمنة اإلعالم الخليجي
دفعــت أزمــة كورونــا بوســائل اإلعــالم فــي دول مجلــس التعــاون إلى 
تنشــيط وتفعيل حساباتها في شــبكات التواصل االجتماعي ومواقعها 
ــا، وتمكنــت من تقديم  ـً اإللكترونيــة بشــكل كبيــر، بخالف ما كان سابقـ
نمــاذج فــي كيفية التواجد في تلك الشــبكات بما يتوافق مع خط ســير 
الوســيلة المهنــي، ويمكــن القــول: إن أبــرز ثالثــة أشــكال تواجــدت بها 
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وســائل اإلعــالم التقليدية عبــر منصاتها في اإلنترنــت واإلعالم الرقمي 
كانــت على النحــو التالي:

المواقع اإللكترونية الرئيسية لمؤسسات اإلعالم الخليجية. - 1
حسابات المؤسسات اإلعالمية في »تويتر«. - 2
حسابات المؤسسات اإلعالمية في »يوتيوب«. - 3

أواًل: المواقع اإللكترونية الرئيسية لمؤسسات اإلعالم الخليجية

تواجدت وســائل اإلعــالم الخليجية بشــكل جيد ومتفاعــل ومتجدد عبر 
مواقعهــا اإللكترونيــة، خصوًصــا أن بعــض الصحف الخليجيــة أوقفت 
صــدور نســخها الورقيــة، كمــا ذكرنا ســلًفا، مــا جعلها مطالبــة بتفعيل 
محتــوى مواقعها اإلخبارية بشــكل كبير، من خــالل تحديث المعلومات 
بشــكل فــوري، ومالحقة المســتجدات أواًل بــأول، ولم تكتفي وســائل 
اإلعــالم الخليجيــة فــي مواقعهــا اإللكترونيــة بضــخ المــواد اإلخباريــة 
فحســب، بــل حرصــت - أيًضــا - علــى اســتحداث عــدد مــن التقنيات، 
لمتابعــة مســتجدات  التفاعليــة  المتعــددة والخرائــط  الوســائط  مثــل 
الحــاالت المصابة، ومنها على ســبيل المثال؛ صحيفــة الرؤية اإلماراتية 
التــي وضعت خريطــة تفاعلية عبــر موقعها ترصد مســتجدات اإلصابة 

بالفيــروس وإحصــاءات الحاالت.

ثانًيا: حسابات المؤسسات اإلعالمية في »تويتر«

كان التعاطــي فــي »تويتر« هو األبرز واألكثــر متابعة من قبل المتلقين، 
وعليــه فقــد حرصــت وســائل اإلعــالم الخليجيــة عبــر حســاباتها فــي 
»تويتــر« علــى انتهاج ثالثة خطوط أساســية في التغطيــة، تمثلت في 

اآلتي:
مواكبــة أهــم األحــداث واألخبار الصــادرة مــن الجهات الرســمية أو  - 1

وكاالت األنبــاء.
عادة نشــر محتــوى الوســائل التقليدية عبــر منصة »تويتر«، ســواء  - 2

ا أو مكتوًبا أو على هيئة تصاميم انفوجرافيكس. كان مســموًعا أو مرئيًّ
صناعــة محتــوى خــاص وحصري لحســاباتها فــي »تويتــر« قبل أن  - 3

ــه عبــر المنصــات التقليدية.  ـّ يتم بث

ا: حسابات المؤسسات اإلعالمية في »يوتيوب« ـً ثالث

فــي منصــة »يوتيــوب« نجــد أن الكثير مــن وســائل اإلعــالم التقليدية 
اإلذاعيــة  القنــوات  وخصوًصــا  حســاباتها،  تغذيــة  علــى  حرصــت 
والتلفزيونيــة التــي حرصــت علــى تحديــث صفحاتهــا بشــكل ســريع، 
وبالــذات برامــج القنــاة والفيديوهــات التوعوية المنتجــة، والتي تضمن 
مــن خاللهــا عــودة المشــاهد، كمــا قدمــت بعــض الصحــف نمــوذج 
مثــل  فــي »يوتيــوب«،  مــن خــالل حســاباتها  التلفزيونيــة  الصحافــة 
صحيفــة القبــس الكويتية التــي غذت حســابها في »يوتيــوب« بالعديد 

مــن التقارير واالســتطالعات والتحقيقات الميدانية، لتكــون رافًدا مهًما 
ــا. وحيوًيــا لمــا تنشــره الصحيفــة ورقيًّ

هــذا التميــز الكبير مــن قبل وســائل اإلعــالم الخليجية فــي التواجد عبر 
فضــاء اإلعــالم الرقمــي يمثــل دافًعــا كبيــًرا لها لالســتمرار فــي تفعيل 
تلــك الحســابات، واالســتفادة مــن بقيــة الشــبكات لتقديــم محتــوى 
يتــواءم مــع كل شــبكة وجمهورها، كما أن وســائل اإلعــالم التقليدية، 
وبخاصــة التلفزيــون، قامت باســتخدام »الهاشــتاقات« التــي ُأطلقت 
للتوعيــة أثنــاء الجائحــة، في حيــن قامت بقيــة الوســائل بتوظيف تلك 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  فــي  حســاباتها  عبــر  »الهاشــتاقات« 
خصوًصــا حينمــا يتــم تنــاول األخبــار المتعلقــة بمســتجدات الجائحة.

المحور الرابع: روافد مهمة
لعبــت شــبكات التواصل االجتماعي دوًرا مهًمــا وجوهرًيا في التأثير في 
المواطــن والمقيم فــي دول مجلــس التعاون خالل الجائحــة، وبخاصة 
مــن قبــل مشــاهير شــبكات التواصــل، إذ قــام العديــد منهــم بجانب 
ــوها من خالل حســاباتهم في شــبكات  ـّ توعــوي عبر رســائلهم التي بث

التواصل.
ويمكــن تصنيــف الــدور اإليجابــي للمشــاهير خــالل األزمــة فــي ثــالث 

فئــات رئيســية، هــي:

مشاهير تعرضوا لإلصابة بالمرض:   1

االجتماعــي لإلصابــة  التواصــل  مــن مشــاهير شــبكات  عــدد  تعــرض 
بفيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، وقــام عــدد منهــم بتغطيــة تفاصيــل 
اإلجــراءات الطبيــة التــي أجريــت لهــم، واألعــراض التي مــّرت عليهم، 
للمرضــى  المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 
المصابيــن بالفيــروس، ما زاد من وعي المتلقين حيــال ذلك، وتصدرت 
إصابــات هؤالء المشــاهير أحاديــث المتابعيــن عبر منصــات التواصل. 

مشاهير خضعوا للحجر الطبي   2

البعــض اآلخــر مــن مشــاهير التواصــل االجتماعــي فــي دول مجلــس 
التعــاون كانــوا متواجديــن خــارج بالدهم عند بدايــة األزمة، مــا جعلهم 
يوثقــون الجهــود المبذولــة فــي اإلجالء، وفــور عودتهــم وثقــوا الجهود 
الحجــر  فــي  المقدمــة  والخدمــات  الفحــص  اختبــارات  فــي  المبذولــة 
الصحــي، كمــا قامــوا بجانــب توعــوي للمتلقيــن عبــر نقــل النصائــح 
الطبيــة التــي تلقوهــا مــن الجهــات الرســمية والموجهــة للعائدين من 

دول تفشــت فيهــا اإلصابــة بالفيــروس. 

مشاهير قاموا بالتوعية   3

الفئــة الثالثة من المشــاهير تفاعلوا مــع الجائحة بالحــرص على تقديم 
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معلومــات موثوقــة حول المرض وكيفيــة الوقاية منه وأبــرز الخطوات 
االحترازيــة في ذلك، مســتندين على البيانــات والتعليمات الصادرة من 
وزارات الصحــة والهيئــات الطبيــة، باإلضافــة إلــى محاولتهــم تقديــم 
النصــح بالتباعــد االجتماعــي والبقــاء في المنــزل، والقت تلك الرســائل 

تفاعــاًل كبيًرا مــن متابعيهم.
وشــكل تفاعــل عــدد مــن مشــاهير شــبكات التواصــل االجتماعــي في 
دول مجلــس التعــاون مع األزمة رافًدا مهًما لوســائل اإلعــالم التقليدية 

الخليجيــة عبــر عدد مــن األوجه:
متابعــة أخبار المشــاهير وأنشــطتهم خالل األزمة، ســواء من تعرض 	 

لإلصابــة أو من كان فــي الحجر المنزلي. 
كثيــر مــن المــواد اإلعالميــة بنيــت من خــالل محتــوى صنعه عــدد من 	 

مشــاهير تلك الشــبكات.
قــام عــدد مــن المشــاهير بتنــاول كثيــر مــن المــواد اإلعالميــة عبــر 	 

ــا لهــذه المواد. ــا إيجابيًّ حســاباتهم والتعليــق عليهــا، مــا شــكل ترويجـً

فــي المقابل نجد أن بعض المشــاهير قاموا بدور ســلبي أثناء الجائحة، 
وتمثل ذلك في جانبين أساســيين:

اختــراق األنظمــة واللوائــح الموضوعــة مــن قبــل الجهــات المعنية،  - 1
ســواء مــن حيث عــدم التقيــد بمواعيــد الحظر أو عــدم اتبــاع اإلجراءات 

االحترازية. 
نقــل معلومــات غيــر صحيحــة أو غير دقيقة، ســواء حــول اإلجراءات  - 2

أو مــن خــالل تمريــر معلومــات طبيــة  الصــادرة بخصــوص الجائحــة 
مغلوطــة. 

مــن جانــب آخر وقع بعض مشــاهير شــبكات التواصــل االجتماعي في 
دول مجلــس التعــاون في فخ عــدم وجود مضمون يطرحــه خالل فترة 
ــا  األزمــة، خصوًصــا وأن الكثير من المحتــوى الذي كانوا يقدمونه سابقـً
يرتكز بشــكل أساســي إمــا حول تفاصيــل حياتهــم اليوميــة الطبيعية، 
أو المحتــوى اإلعالنــي المدفــوع، ويمكــن تلخيــص مســببات نضــوب 

المحتــوى لدى هــؤالء المشــاهير في االعتبــارات اآلتية:
الكساد الكبير لإلعالنات خالل األزمة. - 1
خصوصيــة المنــزل عنــد بعضهــم، لــذا احجموا عــن النشــر أو قللوا  - 2

منــه طيلة فتــرة الحظر. 
جــزء كبير مــن المحتوى الــذي يقدمه المشــاهير يعتمد علــى الحياة  - 3

اليوميــة الطبيعيــة ولقــاء األصدقــاء أو المقالــب التــي تصنــع، وجميعها 
األزمة. أثنــاء  غابت 

اللجــوء إلــى صناعــة محتــوى ســلبي، من خــالل توثيق عــدم التقيد  - 4
باألنظمــة ومخالفــة القوانيــن، مــا أنتــج مقاطــع غــاب عنهــا المضمون 

المنتظر.  اإليجابــي 

المحور الخامس: تنوع المحتوى 
المحتــوى  تنويــع  علــى  بقدرتهــا  الخليجيــة  اإلعــالم  وســائل  امتــازت 
المقــدم خــالل أزمــة كورونــا، فباإلضافــة إلــى اعتمادهــا علــى المــواد 
الجاهــزة مــن وكاالت األنبــاء والجهــات الرســمية، والتــي تعــدُّ خطــوة 
إيجابيــة ومهنية، ســعت إلى التنــوع في مضامين مــا قدمت، ومن دون 
أدنــى شــك فــي أن أخبــار الجائحة هي مــا تصــدرت تلك الوســائل، إال 
أن أســاليبها اتســمت باختــالف الطــرق المقدمــة، حيــث ظهــر العديــد 
مــن البرامــج التــي ُأنتجــت بســبب األزمــة، فــي حيــن تــمَّ تغيير مســار 
عــدد مــن البرامــج القائمــة لتكون مختصــة بنقــل أحداث ومســتجدات 
ــا نجد أن عدًدا مــن التبويبات والمالحق ُأنشــئت لتناول  األزمــة، وصحفيًّ
الجائحــة، ويمكــن التفصيــل في تنــوع المحتــوى في اإلعــالم الخليجي 

علــى النحــو  اآلتي:

ا أواًل: تلفزيونيًّ

القنــوات الخليجية منحت أخبــار الجائحة وتطوراتها صــدارة االهتمام، 
وحاولــت إضفــاء زوايــا وأبعــاد أخــرى للمحتــوى المقدم، فقناة »ســما 
دبي« على ســبيل المثال؛ قدمت رســائل توعوية للمقيمين على أرض 
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة، في حين اســتقطب تلفزيــون الكويت 
العديــد مــن األســماء الفنيــة الســتغالل حضورهــم في تقديــم نصائح 
للمشــاهدين عــن الجائحــة، كمــا شــاهدنا عــدًدا مــن العــروض المرئية 
التــي تحاكــي الطفــل من خــالل أعمــال كرتونيــة أو موشــن جرافيكس، 
وشــاهدنا القناة الســعودية تغطــي تبعات الجائحة عبــر كافة المجاالت 

من خــالل سلســلة برامج. 
ا وثابًتــا فيما تقدمــه القنوات، إال  الجانــب اإلخبــاري كان عنصًرا أساســيًّ
أنهــا تحــررت مــن الجانــب اإلخبــاري البحــت، وحرصت على اســتخدام 

أنماط أخــرى للمــواد المقدمة.

ا ثانًيا: إذاعيًّ
حرصــت اإلذاعــات عبــر األثيــر علــى تنــاول أمــور الجائحــة مــن خــالل 
زوايــا عــدة، شــملت تأثيــر الفيــروس علــى الجانب النفســي لــدى أفراد 
المجتمــع، ومــدى تخوفهــم من ذلــك، وكيفيــة تبديد تلــك المخاوف، 
كمــا  الجانــب،  فــي هــذا  المختصيــن  مــن  العديــد  اســتضافت  حيــث 

حرصــت اإلذاعــات علــى تنــاول جوانــب متنوعــة لألزمــة.

ا  ا: صحفيًّ ـً ثالث

اســتطاعت الصحــف تغذية صفحاتها بالعديد مــن التقارير والتحقيقات 
والحــوارات والمقــاالت التي كانت مواكبــة للحدث، وتناولــت تفاصيله 
وأبعــاده، وال تــكاد تخلــو صحيفة خليجيــة في أي يوم مــن تلك الفنون 
الصحفيــة المتناولــة لألزمــة مــن زوايا عديــدة ومختلفــة، وحرصت على 
عــدم االكتفــاء بالجانــب اإلخبــاري أو البحــث عــن أبعــاد أخبــار كورونــا 
مــن الجانــب الصحــي فقــط، بــل ســعت من خــالل تلــك الممارســات 
الصحفيــة للبحــث عن أبعاد األزمــة وأبرز المجــاالت التي عانــت خاللها، 

عبــر اســتضافة المختصيــن للحديث عــن تلــك التأثيرات.
وعلــى الرغــم مــن كثافــة األخبــار أو المحتــوى المتعلق بجائحــة كورونا 
في وســائل اإلعالم الخليجيــة، إال أن تلك الوســائل حافظت في الجزء 
المتبقــي مــن محتواهــا علــى بقيــة األحــداث والتغطيــات البعيــدة كل 
ــعد عــن الجائحــة، فــي محاولة لكســر رتابة المحتــوى مراعــاة لذائقة  ـُ الب

عليه. ــا  ـً وحفاظـ المتلقي 

المحور السادس: الشفافية والمصداقية 
تكثــر األخبار المغلوطــة وغير الصحيحــة خالل األزمــات، وتتكاثر خاللها 
الشــائعات بشــكل كبيــر، األمــر الــذي يجعــل منهــا بيئــة خصبــة لوالدة 
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اإلشــاعة، بيــد أن المتتبــع لوســائل االعــالم الخليجيــة يــدرك أن تلــك 
الوســائل قامــت بدورهــا التوعــوي، من خــالل المتابعــة المهنيــة للخبر 
وعــدم بــث أّي معلومات مغلوطة، علــى الرغم مّما عّجت به شــبكات 
التواصل االجتماعي من ســيل هائل من االجتهــادات واألخبار الخاطئة، 
غيــر أن تلــك الوســائل لــم تنجــرف خلف تلــك الطروحات، ولــم تتبن 
منهــا معلومــات قبل التثّبــت من مصدرهــا، ويمكن قيــاس مصداقية 

وســائل اإلعــالم الخليجية عبــر أكثر مــن جانب، مــن أهمها:
نــدرة البيانــات الصــادرة مــن جهات رســمية لنفــي محتوى صــادر عن 	 

إعالمية.  وســيلة 
عــدم نفــي وزارات الصحــة فــي مؤتمراتهــا الصحفية معلومــات تمَّ 	 

طرحهــا مــن إعالميين منتســبين لتلــك الوســائل اإلعالمية. 
عــدم وجــود أخبــار مغلوطة متداولة في شــبكات التواصــل مصدرها 	 

وســيلة إعالم تقليدي.  
ويمكــن إرجــاع هــذا التميــز فــي جانــب المصداقيــة لتلك الوســائل إلى 

عــدد مــن الجوانــب، هي:
حرص وســائل اإلعــالم الخليجية علــى االلتزام بمصــادر المعلومات 	 

الرسمية. 
قــوة مصــادر تلــك الوســائل فــي الوصــول للمســؤول والتثبــت مــن 	 

المعلومــات. 
كفاءة العاملين في الحقل اإلعالمي.	 
شفافية الصوت الحكومي وسرعة تجاوبه مع وسائل اإلعالم. 	 

وألن الحديــث عــن المصداقيــة فــي وســائل اإلعــالم الخليجيــة، ال بــد 
مــن أن نشــير للتميــز الــذي شــهدته المؤتمــرات الصحفيــة لمختلــف 
القطاعــات، وبخاصــة القطــاع الصحــي، حيــث كانــت ســرعة التجاوب 
ا  والشــفافية المطلقــة عنوانين واضحين وصريحين لها، وســبًبا رئيســيًّ

فــي ووأد أي إشــاعة يمكــن أن تولــد.
ويمكــن تصنيــف األســئلة الــواردة فــي المؤتمــر الصحفــي علــى النحو 

التالي:
أسئلة من واقع التفاصيل التي يدلي بها المتحدثون في المؤتمر. 	 
أسئلة من صميم ما يدور في أذهان المواطنين. 	 
أسئلة حول تقارير المنظمات الصحية المحلية والخليجية والدولية. 	 

كما اتسمت أسئلة اإلعالميين باإليجابية ألكثر من اعتبار، هي:
أسئلة واضحة ومباشرة. 	 
أسئلة في صميم الحدث من دون التطرق ألمور جانبية. 	 
عدم التكرار في األسئلة.	 
أسئلة دقيقة مبنية على استفهامات ال آراء. 	 
عــدم وجود أســئلة ضعيفــة أو ركيكــة أثــارت اســتغراب المتحدث أو 	 

. تعجبه
وال يمكــن هنــا أن نغفــل جانًبــا غايــة فــي األهميــة أســهم فــي جــودة 
األســئلة المطروحــة، حيــث إن بعــض الجهــات الصحيــة قامــت خالل 
المؤتمــرات الصحفية بفرز األســئلة قبل طرحهــا، وبخاصة المؤتمرات 
التــي تتــم عــن ُبعد، بغيــة عدم وجــود أســئلة مكــررة أو غيــر واضحة أو 

بعيــدة عــن الموضــوع الرئيس. 
األســئلة  جــودة  لقيــاس  عليهــا  االعتمــاد  يمكــن  التــي  المعاييــر  ومــن 

اآلتــي: الصحفيــة،  المؤتمــرات  فــي  المطروحــة 
محتــوى ثري في الصحــف والقنوات التلفزيونيــة واإلذاعية، بني على 	 

إجابات تمت خــالل المؤتمرات الصحفية.  
تغذية شــبكات التواصل االجتماعــي بمختلف منصاتها بمحتوى تلك 	 

المؤتمرات وتناقلــه، والبعض من تلك اإلجابات وصل لـ«الترند«. 
كثير من محتوى وكاالت األنباء ناتج عن أسئلة المؤتمر. 	 

المحور السابع: أساليب التوعية   
نجحــت وســائل اإلعــالم الخليجيــة فــي التغطيــة اإلخباريــة للجائحــة 
بشــكل جيد وملفــت، من خــالل المتابعــة الدقيقة لمســتجدات األخبار 
ومــا ورائهــا، كمــا أســهمت – أيًضا – فــي الجانــب التوعوي عبر أشــكال 

عديــدة، يمكــن تلخيصهــا فيمــا يأتي:

1  نقل الرسائل المباشرة:

وذلــك من خــالل نقلهــا لرســائل وزارات الصحــة والهيئــات الطبية في 
النصائــح  ــا، وتكــرار  ــا وصحفيًّ ــا وإذاعيًّ التعــاون، تلفزونيًّ دول مجلــس 
واإلرشــادات مــن خــالل الفواصــل وفــي مقدمــة البرامــج وخواتيمهــا، 

كتذكيــر بالرســائل التوعويــة الــواردة مــن المؤسســات الصحيــة. 



37 العدد 121 - يونيو 2020 م

2  صناعة محتوى توعوي:

قامــت وســائل اإلعــالم والمنظمــات المتخصصــة فــي دول مجلــس 
التعــاون بصناعــة مــواد توعويــة عبــر الحصــول علــى آراء ومعلومــات 
إضافيــة مــن الخبــراء ومراكــز الدراســات، أو مــن خــالل ترجمــة وإعــادة 
متنــوع  بأســلوب  الصحــة  وزارات  مــن  المقــدم  المحتــوى  صياغــة 
ــهم  ومناســب لــكل فئــات المجتمــع وأطيافــه؛ مــا ســهل عليهــم فـَ

الــواردة. واإلرشــادات  المعلومــات 

3  توظيف الـ«هاشتاقات« لمواكبة مراحل األزمة:

واكبــت وســائل اإلعــالم الخليجيــة مراحــل األزمــة، مــن خــالل اعتمــاد 
عنــوان المرحلــة ووضعــه في »هاشــتاق« مثبــت في شاشــة القنوات 
مقدمــي  مــن  المناســب  بالشــكل  لتوظيفــه  باإلضافــة  التلفزيونيــة، 
البرامــج اإلذاعية والتلفزيونية لترســيخه في عقل ووجــدان المتلقي من 

أجــل تحويلــه إلــى ســلوك عملــي يعطــي النتائــج المرجوة. 
وال بد من اإلشــارة هنا إلــى أن وزارات الصحة والهيئات الطبية في دول 
المجلــس بذلــت جهــوًدا اتصالية فــي هذا الجانــب تحديــًدا، فباإلضافة 
إلــى تفوقهــا فــي التعاطــي مــع األزمــة مــن حيــث الشــفافية وســرعة 
المعلومــة، فإنهــا - أيًضــا - قامــت بــدور إيجابــي فــي تذليــل وتبســيط 
المصطلحــات الطبية، كما قامــت بترجمة تلك المنشــورات التوعوية 

بلغــات أخــرى لتصل بالشــكل األمثــل للوافدين.
ومــن منظــور شــمولي، تماشــت دول مجلــس التعــاون مــع المعاييــر 
ــا، وقدمــت نموذًجــا يحتــذى بــه، وذلك  الدوليــة فــي إدارة األزمــة إعالميًّ

مــن خــالل العناصــر اآلتية:
سرعة بث المعلومة. - 1
الشفافية. - 2
التحديث الفوري للمعلومات. - 3
اإلجابة عن استفسارت وسائل اإلعالم والجمهور. - 4
تفعيل منصات خدمة المستفيدين.  - 5
تبســيط المصطلحــات لــكل فئــات وشــرائح المجتمــع بمختلــف  - 6

أعمارهــم.
ترجمة المحتوى المنشور ألكثر من لغة. - 7

والمتتبــع للرســائل التوعيــة الصــادرة تجــاه الجائحــة، ســواء مــن قبــل 
الجهــات الحكوميــة أو مــن خالل مــا صنعته وســائل اإلعالم مــن تقارير 
التوعويــة  اللغــة  كانــت  وثائقيــة،  وأعمــال  واســتطالعات  وتحقيقــات 
المســتخدمة تتســم في معظمها باإليجابية واإلرشــاد من دون اللجوء 

إلــى أســلوب التخويــف والترهيــب وال لغــة التهوين.

المحور الثامن: تكرار المعلومات 
أســهم تكرار المعلومــات المقدمة في المؤتمــرات الصحفية للجهات 
الصحيــة في إحســاس الجمهور بالملــل، خصوًصا وأنــه يبحث في كل 
مــّرة عــن معلومــات مختلفــة تخــص الجائحة، األمــر الذي تســبب في 
تراجــع نســب المتابعــة لتلــك التحديثــات، على الرغــم من تزايــد أعداد 
اإلصابــات، وتكــرار ذات األســلوب المتبع والمحاور األساســية نفســها 
التــي يتــم التحدث عنها جعــل المتابع يبحث عن معلومــات من مصادر 
أخــرى، والعديــد مــن المتابعين عبروا عــن انتقادهم لتكــرار المعلومات 
المقدمــة من قبــل المتحدثين في المؤتمرات، واألمــر ذاته ينطبق على 
وســائل اإلعــالم التقليديــة مــن حيــث تكــرار النصائــح المقدمــة، علــى 
الرغــم مــن تنــوع المحتــوى المعروض فــي تلــك الوســائل وحرصهم 
علــى متابعــة أبعــاد الجائحــة من عــدة زوايــا، غيــر أن الركيزة األساســية 
والمتمثلــة فــي تكــرار المعلومــات، وبخاصــة النصائــح، أســهم فــي 

تناقــص أعــداد المتابعة بشــكل أو بآخر.
وكان يمكــن لوســائل اإلعــالم اتبــاع عــدد مــن األســاليب للتغلــب على 

ســلبية التكــرار، ومــن بينها:
وآخــر  - 1 الوبــاء  حــول  جديــدة  معلومــات  عــن  المســتمر  البحــث 

بالجائحــة. المتعلقــة  الطبيــة  االكتشــافات 
القالــب،  - 2 نفــس  فــي  يومــي  بشــكل  ذاتهــا  النصائــح  تكــرار  عــدم 

والتنســيق مــع الجهــات الطبيــة للتركيز على اإلرشــادات التــي تتوافق 
مــع كل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة.

تكثيف المحتــوى القصصي المتعلق بالجانب اإلرشــادي، وبخاصة  - 3
في اإلنتــاج المرئي.

اختيــار قصص إنســانية تحكــي تجارب مــع المــرض، مثل قصص  - 4
الكــوادر الطبيــة أو المصابين بالمرض أو من تســببوا في نقل الفيروس 

إلى أســرهم ومعارفهم.

التوصيات العامة:
التعــاون 	  مجلــس  دول  فــي  للمقيميــن  المقــدم  المحتــوى  زيــادة 

لغاتهــم. باختــالف 
تطوير وتكثيف صناعة المحتوى المرئي الموجه للطفل. 	 
التوســع فــي توظيف حســابات المؤسســات اإلعالمية في شــبكات 	 

ونوعــي  مختلــف  إعالمــي  محتــوى  وصناعــة  االجتماعــي،  التواصــل 
مناســب للبــث مــن خاللهــا. 

أهمية وجــود اإلعالمي المتخصص، وتهيئة كــوادر إعالمية وتدريبهم 	 
في هذا المســار. 

إخضــاع تغطيــات كل وســيلة إعالميــة إلــى التقييــم، وقيــاس مــدى 	 
التواصــل  وحســابات  اإللكترونيــة  المواقــع  علــى  الجمهــور  إقبــال 

الوســائل. لتلــك  االجتماعــي 
ا. 	  ـً ا وكيفـ التركيز على تطوير العمل الميداني كمًّ
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رؤية نقدية

إعالم أزمة األزمات... كورونا!
|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان

باحث وخبير إعالمي - المملكة العربية السعودية

ا لنشــاط ليس حديث النشــأة، ارتبط  ا وأكاديميًّ مصطلح »إعالم األزمات«! هو مســمى معروف مهنيًّ
في بداياته بالحروب والكوارث الجســام، إلى أن تدرج ليشــمل بشــكل عام الصعوبات المفاجئة التي 
تواجههــا الجهــات: مؤسســات وأفراد، مما لها صلة بالــرأي العام، ولخصوصيتــه الطارئة والمتجددة، 
ــا لطبيعة الحدث، ومدتــه، وبالتالي فإن تطبيقه ال  ـً بــات ال يســتخدم إال في فترات متقطعة، ووفقـ
يــدوم لفتــرة طويلــة؛ وإنمــا يتوارى عــن األنظار بانتهــاء الحالة التــي أوجبته، ولعل هذا مــا جعله من 
أقــل المصطلحــات تــداواًل وحضوًرا، ليس في ميدان الممارســة اإلعالمية بالمؤسســات واإلدارات 
المعنيــة فحســب، بــل وفي أروقة الكليات واألقســام األكاديميــة المتخصصة، وذلــك مقارنة بغيره 

مــن المجاالت األخرى.

وُيعــدُّ إعالم األزمات فريًدا في تشــكله وتشــكيله؛ فهــو يتطلب تعاماًل 
مختلًفــا فــي األســلوب وكيفيــة صياغة مضامينــه، وهو حيــن يظهر ال 
ينطلــق مــن الغــرض الرئيس فــي النشــر ذي المغــزى التســويقي في 
معظمــه، المتمثــل فــي إيصــال مزيد مــن الرســائل اإليجابيــة، أو تعزيز 
آثــار تراكماتهــا عبر مفردات شــبه متكررة في المبنــى أو المعنى، ووفق 
طرق تســير بانســيابية في اتجاه واحــد، لكنه ُيصاغ بعنايــة فائقة وحذرة 
مــن أجــل إيقــاف معــول هــدم محتمل لجميــع ما تــمَّ بناؤه فــي مجال 
يتيــح  الذهنيــة، وإن كان – وهــذه مــن خصائصــه –  الصــورة  صناعــة 
للمتمكــن منــه، والماهــر فــي بحــر االتصــال، اســتثمار المواقــف على 
صعوبتهــا لصالــح الجهات المعنية بهــا، ليقلب المعادلــة ويحول األزمة 

إلــى نعمــة، والمصائب إلى مكاســب. 
ــا كما هو حــال األزمة نفســها التــي توقظه  ـً يثــور إعــالم األزمــات مباغت
بعنــف، وذلــك بالنظــر إلــى فجائيتهــا المروعــة، وهــو مــا يحتــم علــى 
ــن قــد يتعــرض لها أن يكــون في أقــوى درجــات جاهزيتــه، خاصة أن  مـَ
ــا لدرجــة تأثيرها، كيــان األطراف ذات  ، وفقـً األزمة تشــكل كابوًســا يهزُّ

العالقــة بأســبابها والمتأثريــن بهــا، لــذا ليس مســتغرًبا أن تهــرع اإلدارة 
العليــا فــي الغالــب إلى نفســها لتخطيط الكيفيــة األنســب للتفاعل مع 
األزمة بشــكل مباشــر، وهي – أي اإلدارة العليا – إن تمّنعت عن الظهور 
فــي الصــورة في بدايــة األمــر، إال أنها خلــف الكواليــس، تســتنفر كافة 
أذرعهــا وتعقد االجتماعــات وتوالي االتصاالت للتحقق من أنها ســتتخذ 
اإلجــراء الســليم، كل ذلــك بهــدف تقليــل حــدة الزلــزال الذي لــم يكن 
فــي الحســبان؛ بل إنها فــي حاالت معينة تعلــق البرنامــج المعتاد الذي 
تعــرض لــه أو تبطئــه، لتصعــد مهمــة التعامل مــع الحــدث المربك في 
صــدارة المهــام، ذلــك أن الجميــع يدرك أنهــا لحظة اســتثنائية تتطلب 
ــا خاًصــا مدروًســا كفياًل بالتصــدي لعاقبة نشــوء كرة ثلــج ثقيلة  تصرفـً
تعصــف بالمقدرات، وتحدث الكثير من الخســائر، وتهــّدد المصالح، ما 
ا، مشــروع محوري يســتحق أي جهد يبذل  يؤكد أن إدارة األزمات إعالميًّ
لــه، أو مــال ينفــق عليه، بمــا يضمن امتــالك جهاز مهني فعــال، وكوادر 

بشــرية مؤهلة.
لعــل مــن المفارقــات التــي تحــدث فــي تعاطي الــدول أو المؤسســات 
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أو األفــراد مــع اإلعــالم مــن حيــث نشــر المعلومــات وســرعة اإلفصاح 
عنهــا، أن مرحلــة األزمة التي يمرُّ بها أي منها، تشــكل فــي الواقع الحالة 
المثاليــة للكيفيــة التــي مــن المفتــرض أن يتــم بهــا التعامــل مــع الرأي 
العــام بكافــة أطيافــه فــي بيئة العمــل االتصالــي، وأال يكــون االهتمام 
باإلعــالم عمليــة انتقائيــة؛ بــل منظومــة متكاملــة يتناغــم بعضهــا مع 

اآلخر.
إن ممــا يــؤّزم إعــالم األزمــات، أنه على الرغــم من عمق التجــارب فيه، 
والعلــم األكيــد بآثارهــا، ونتائجهــا، إال أنــه ال يقــدم وصفــة نموذجيــة 
موحــدة لعــالج ناجــع، وذلــك لتفــاوت المتغيــرات فيــه، وحساســيتها، 
ــا لحســابات  والتــي يجــب أن تتــمَّ قراءتهــا، والتحــرك فــي فلكهــا وفقـً
تتناســب مــع طبيعتهــا، ممــا يعنــي أن كل أزمــة تتطلــب يقظــة عاليــة 
لمراحــل تطورهــا وتوجههــا، ولكــن ممــا يســتفاد مــن ذلــك كلــه، أن 
ــا  ـً هناك جملة أســس وأطر عامة، تشــكلت بشكل جيد، فأوجدت أركان
مهمة ُيســتأنس بهــا التخاذ خطوات ســريعة عند وقوع أيــه أزمة إليجاد 
الحلــول الفعالــة للتصدي لها، وهو مــا يجعل بعض الجهــات تلجأ إلى 
ر حجــم الوقت المطلوب  تهيئــة خطط اســتباقية، من شــأنها أن تقصِّ
للتدخــل عنــد الحاجة، بوصفه عنصــر التحدي األبرز واألهــم، ومن تلك 

الخطــط إعــداد ســيناريوهات متنوعــة ألزمــات محتملة.  
هــذه المقدمــة، تقودنــا إلــى أزمــة األزمــات التــي اجتاحــت العالــم هذا 
العــام، الــذي ربما يلقب بهــا »جائحة كورونا«، فقد جســدت بحق أزمة 
غيــر اعتياديــة في كثير من ســماتها، بــدًءا من المتضررين بهــا، فهي لم 
تســتثن أحــًدا: أفراًدا ومؤسســات، ودواًل بكافة مكوناتهــا، وعلى الرغم 
مــن أن القطاعــات الصحيــة تبــدو المعنيــة بهــا بالدرجــة األولــى، إال أن 
دائرتهــا أوســع مــن ذلــك بكثيــر، فقد شــكلت ظاهــرة عريضــة ألزمات 
يكــن  لــم  ذلــك  وعلــى  ــا،  ومجتمعيًّ ــا  واقتصاديًّ ا،  سياســيًّ متداخلــة، 
مســتغرًبا أن يتقــدم قــادة زعماء الــدول إلــى الصفوف األماميــة إليجاد 
الوعــي الــالزم لتجنــب مخاطرهــا ومحاولــة معالجــة آثارها الجســيمة، 
بمــا في ذلــك بّث الطمأنينــة في نفوس شــعوبهم، على نحــو ما فعل 
خــادم الحرميــن الشــريفين ملــك المملكة العربية الســعودية ســلمان 
بــن عبد العزيز آل ســعود، حفظه اللــه، حين وجه كلمــة عميقة ووثيقة، 
ذات رســائل مباشــرة وشــفافة حــول اإلجــراءات المتخــذة لمواجهتها، 
وحــول مــا يجــب علــى المجتمــع القيــام بــه لضمــان تضافــر الجهــود 
ونجاحهــا، واكــب ذلك كله طوفان نشــر غير مســبوق مــن المعلومات 
القيمــة أواًل بأول، ســواء عبر مؤتمــر صحفي للمتحدث الرســمي لوزارة 
الصحــة تشــاركه فيــه مجموعــة مــن متحدثــي الجهــات ذات العالقــة، 
وكــذا إطــالق حمــالت متناغمــة فــي هيئــة حملــة مكثفــة شــاركت بها 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة؛ مما أبقى المجتمــع على اطالع تام 

علــى المســتجدات، يســاندهم فــي ذلــك أفــراد المجتمــع النشــطون 
ــا، الذين شــاركوا بكم هائل من الرســائل التوعوية عبر شــبكات  اتصاليًّ
التواصــل، ومــن خــالل النتائــج اإليجابيــة، يمكــن القول:إننهــج الدولــة 
فــي معالجــة األزمــة شــكل فــي تــدرج خطواتــه وتناغمهــا، واســتباقها 
ا أدى إلــى تقليــل الخســائر، وهــو  لتطــورات األزمــة، أســلوًبا اســتثنائيًّ

نجــاح يمكــن أن يعــرف بـ«النموذج الســعودي«.
بطبيعــة الحــال لــم تكــن النمــاذج الدولية متشــابهة، بــل كانــت تتباين 
بنــاًء علــى معطيات مختلفــة ومتنوعة، غيــر أن الالفت منهــا أن جمهور 
العالــم أجمــع أصبــح علــى موعــد يومــي مــع مؤتمــر صحفــي متلفــز 
حــول الجائحــة، عبــر العديد مــن المحطات، لرئيــس الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، وربمــا اضطــره إلــى ذلــك، مــن بيــن أســباب أخــرى تتعلق 
بــإدارة األزمــة، أنها باغتته فــي فترة تهيئه للترشــح لفترة رئاســية ثانية. 
كمــا أن مــن أبــرز األســاليب اإلعالمية التي اســتخدمت فــي التعامل مع 
أزمــة األزمــات الالفتة، أســلوب )أنــدرو كومــو(، حاكم واليــة نيويورك 
األمريكيــة التي تفشــى فيها فيروس الوباء بنســبة مخيفــة مقارنة ببقية 
الواليــات، فقــد أقدم بــذكاء على تكثيف حضــوره اإلعالمــي عبر مؤتمر 
صحفــي يومي، وحــوارات متتالية مع أبرز نشــرات األخبــار التلفزيونية، 
ليســلط الضــوء علــى واقــع الحــاالت فــي الواليــة، ويســتثمرها فــي 
ممارســة الضغــط علــى الحكومــة الفيدرالية بالتدخــل الفــوري لتدارك 
الوضــع الصحــي فــي واليتــه قبــل انهيــاره، وهــي سياســة حقــق مــن 
ا  خاللهــا هدفه، ارتكــزت في محورها الرئيــس على وضع الدولــة إعالميًّ

أمــام األمــر الواقــع، وتبرئة ســاحة الواليــة من أيــة تبعات.
خالصــة األمــر؛ إن جائحــة كورونــا لم تكــن أزمــة تقليدية، وألنهــا طالت 
العالــم أجمــع، فقــد عّرفــت بنمــاذج مختلفــة ومتعــددة فــي طريقــة 
ــا هائاًل  ــا، وهو ما يعنــي أن الظاهــرة أوجدت كمًـّ التعامــل معهــا إعالميًّ
مــن التجارب التي ســتنعكس إيجاًبا فــي ميدان الممارســة، كما وفرت 
ــا ثرًيــا فــي ســاحة البحث العلمــي، يجــب أن يفيد منــه أصحاب  ـً مخزون
االختصــاص الذين ســيجدون فــي منجمــه فرًصا وموضوعــات عديدة، 
لدراســتها وتحليــل أبعادهــا ونتائجها لســنوات غير قصيــرة، ليس هذا 
فحســب؛ بــل إن الجائحة أســهمت بطريقة غير مباشــرة فــي فتح أعين 
القائمين باالتصال، وبخاصة مســتخدمو شبكات التواصل االجتماعي، 
على مســؤولياتهم الجســيمة في أهمية التحقق من دقة المعلومات، 
 واالعتمــاد علــى مصــادر موثوقــة يعتــد بهــا، وهــو مــا أعــاد – فــي رأي 
ــا من االعتبــار إلى الوســائل التقليدية، التي شــكلت في  ـً كثيريــن – شيئ
معظــم الحــاالت مصدر المعلومات الرئيس لســائر المصــادر األخرى، 
وهــو ما ســاعد إلــى حد كبير فــي تقليص الشــائعات التي تترعــرع عادة 

فــي أوقات األزمــات ومحيطها.
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دراسة

|| أ. د. فايزة يخلف 
باحثة في اإلعالم - الجزائر

مقدمة
أظهــرت األزمــات علــى اختــالف أنواعها وخاصــة الصحية منها – األمــراض واألوبئــة – أن لإلعالم 
ــا ال يقــل أهميــة عــن دور اختصاصــي الصحــة فــي التوعيــة بخطــورة هــذه األمــراض  ًـّ دوًرا محوري
وطــرق ووســائل الوقايــة منهــا للحــد مــن انتشــارها، واإلخبار بــكل جديــد بخصوص تفشــيها وآخر 

اإلحصائيــات الرســمية التــي تســفر عنها.

اإلعالم التلفزيوني العربي وأزمة كورونا

وعلــى غــرار وســائل اإلعــالم العالميــة التــي تتبعــت أخبــار )كوفيــد – 
19( منــذ ظهــوره ألول مــرة فــي "ووهــان" الصينية، تجنــدت القنوات 
التلفزيونيــة العربيــة لرصــد تطــورات هــذا الوبــاء الــذي تخطــى حــدود 
الصيــن وأوروبــا ليســجل انتشــاره بدرجــات متفاوتــة فــي دول العالــم 
ا مع هــذه األزمة الصحية  العربــي، فكيف تعاملت هذه الوســائل إعالميًّ
المســتجدة؟ وإلى أي مدى ســايرت اإلجراءات الرســمية في إدارة هذه 
األزمــة؟ وكيــف تصــدت لألخبــار الزائفــة )FAKE NEWS( التي تنشــط 
فــي ظــروف الطــوارئ لتقديــم إعــالم ملــون مــوازي؟ وهــل التزمــت 
بالمعاييــر المهنيــة التــي تؤدي إلــى التعامل مــع األزمة بشــكل احترافي 
فعــاًل  اســتطاعت  وهــل  الضيقــة؟  اإلعالميــة  السياســات  عــن  بعيــًدا 

التعريــف بالفيــروس الجديــد للتوعيــة بمخاطــره؟

 1 - اإلعالم التلفزيوني العربي ... وبدايات التعبئة 
إبــان تســجيل أولــى الحــاالت المؤكــدة لفيــروس كورونــا فــي بعــض 
الــدول ظهــرت مقاربــات إعالميــة مختلفــة لتعبئــة الجماهيــر، ففــي 
حيــن ركــزت بعــض القنــوات علــى الحمــالت التوعويــة التــي تتخلــل 
النظافــة, وغســل  المبثــة والتــي تحــثُّ فــي مجملهــا علــى  البرامــج 
باإلضافــة  كحولــي،  بمطهــر  أو  والصابــون  بالمــاء  باســتمرار  اليديــن 
إلــى ضــرورة تبنــي ســلوكات وقائيــة تقــوم علــى تفــادي التجمعات 
واألماكــن المكتظــة واحترام مســافة األمان بين األشــخاص، اكتفت 
بعــض القنــوات فــي بدايــة هــذه األزمــة بتبنــي "هاشــتاج" مــالزم 
لصــورة القناة، مثل "هاشــتاج" قنوات الســعودية # كلنا مســؤول، 
وقنــوات النيــل المصرية #احم _نفســك_احم _ بلدك، وفــي القناة 
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و_سالمتي_مســؤولية_الكل. #ســالمتك_  األولــى  التونســية 
وألن األزمــة كما يقول )روديفور Roux du fort(: "ليســت مجرد حادث 
عابــر، وإنمــا هــي مجموعــة مــن التفاعــالت المتشــابكة والمتالحقة عبر 
الزمــان والمــكان وفــق منحنى متغير االتجــاه واألبعــاد")1(، اتخذت أزمة 
كورونــا منعطــف أكثــر حــدة، مما ألــزم رؤســاء الــدول العربيــة التدخل 
لمخاطبــة الجماهيــر ودق ناقــوس الخطــر، وقــد أســفر هــذا االتصــال 
الرســمي المباشــر عــن اتخاذ جملة مــن التدابيــر واإلجــراءات االحترازية 
العــام وطــالب  التعليــم  تالميــذ  بتقديــم عطلــة  بــدأت  المتســارعة، 
الجامعات لمنع تفشــي الوبــاء، باإلضافة إلى اإلغــالق التدريجي للحدود 
البريــة والجويــة والبحريــة بيــن دول الوطن العربــي ومناطق بــؤر الوباء.
هنــا تحــول فيــروس "كورونــا" إلــى معضلــة صحيــة عالميــة )جائحة( 
أضحــت تســتوجب مــن الناحية اإلجرائيــة حكًما وقــراًرا من شــأنهما أن 
يؤديــا إلى تغييــر لألفضل أو لألســوأ)2(، وضمــن هذا التوجــه المصيري 
الحاســم بدأ اإلعــالم التلفزيوني العربي باالنخراط فــي »إعالم األزمة« 
مــن خــالل مواكبــة كل القــرارات واإلجــراءات الرســمية المتخــذة بتبني 

شــريط )العاجــل( وآخر األخبــار واألخبــار المهمة.
وبهــذا التوجــه اإلعالمــي الجديد تــمَّ إعالم شــعوب الــدول العربية بكل 
البالغــات الرســمية الجديــدة, مثل تعليــق صالة الجماعــة والجمعة في 
بعــض الدول مع اإلبقاء على شــعيرة األذان، وغلــق الحدود ومنع التنقل 
بيــن المدن الداخليــة، وغلق كل األماكــن العامــة والمقاهي والمطاعم 
علــى  فقــط  واإلبقــاء  العــرض،  ودور  والمتاحــف  الكبــرى  والمحــالت 
الصيدليــات والمتاجــر التي تضمن توفيــر كافة الســلع الغذائية اليومية 

والمقيمين. للمواطنيــن 
فــي هــذه المرحلــة اتجهــت القنــوات العربيــة إلى تبنــي إســتراتيجيات 
علــى  العمــل  خــالل  مــن   )Risk communication( المخاطــر  اتصــال 
التقليــل مــن اآلثار الســلبية لإلجراءات المتخــذة والتعامل مــع تداعياتها 

إيجابي. بشــكل 
 "MBC« وخدمــة لهذا الغرض كثفت أغلــب القنوات العربية علــى غرار
 Talk( الحواريــة  البرامــج  مــن  المصريــة  و"العربيــة" وقنــاة "الحيــاة" 
shows( التــي تعتمــد علــى اســتضافة خبراء فــي الصحة وعلــم األوبئة 
للتأكيــد علــى أهميــة النظافــة ومالزمــة البيــوت، فــي إطــار إجــراءات 

الحجــر الصحــي؛ لمــا فــي ذلك مــن نفع علــى عــدم انتشــار الوباء.
التذكيــر  العربيــة فــي  القنــوات  وفــي هــذا اإلطــار اســتمرت معظــم 
وتوجيهــات  نصائــح  اتبــاع  ضــرورة  إلــى  الداعيــة  التوعويــة  بحمالتهــا 
المصالــح المختصــة، وهــو مــا تكــرس بشــكل مكثــف فــي القنــوات 
الرســمية والخاصــة، كمــا أكــدت هــذه القنــوات علــى مالزمــة التالميذ 
والطــالب لبيوتهــم ومواصلة دراســتهم عن ُبعد عن طريــق المنصات 

الرقميــة، أو عــن طريــق تخصيــص قنــوات تعليميــة.
وبدخــول األزمــة مرحلتهــا المزمنــة، فرضت على الــدول العربيــة تقييًما 
آخــر فــي إطــار مراجعــٍة كليــة للوضــع؛ للوقــوف علــى مواطــن الخلــل 
والقصــور)3(، وهــو مــا دفع رؤســاء هذه الــدول إلى فرض حالــة الطوارئ 
الصحيــة، وهــي التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات فــي عدد مــن الدول 
العربيــة، مثل: دول مجلس التعاون، ومصر، والجزائــر، واألردن وغيرها، 
كتدابير اســتثنائية ال محيد عنهــا؛ إلبقاء فيروس كورونا تحت الســيطرة.

وألن الطــوارئ مــن الناحية اإلجرائية "تدابير اســتثنائية يتم اللجوء إليها 
فــي حالــة وجــود أمر يهــدد األمن القومــي"، فهــذا يعني اعتــراف الدول 
العربيــة بأنهــا فــي وضــع حرب مع هــذا الوبــاء، وأن هــذا الوضع يفرض 
ا محكًمــا إلدارة هــذه األزمــة والخــروج منهــا بأقل  تخطيًطــا إســتراتيجيًّ
التكاليــف)4(، ووعًيا منها بجســامة التهديدات التي تحاصر األمن القومي 
للــدول، يتعاظم دور وســائل اإلعالم في تتبع األحداث وتناولها بشــكل 
غيــر مســبوق، مــن حيــث الســرعة والتكثيــف واآلنيــة)5(، وهــو التحدي 

الــذي رفعه اإلعــالم التلفزيونــي العربي في هــذه الظروف.

2 - اإلعالم التلفزيوني العربي وتحدي الحرب على 
الوجود 

األزمــات"  و"إدارة  األزمــات  »إعــالم  بيــن  المعقــد  التداخــل  يشــكل 
عامــاًل مهًمــا فــي تمييــز مســتويات تخطيــط الحكومــات والــدول، من 
أجــل التغلــب علــى األزمة والتحكــم في ضغطهــا ومســارها واتجاهها 

وتجنــب ســلبياتها)6(.
جهــوده  كل  العربــي  التلفزيونــي  اإلعــالم  ســخر  الســياق  هــذا  وفــي 
وطاقاته لمســايرة مســاعي السلطات الرســمية في إدارة أزمة كورونا، 
فتبنــت »هاشــتاج« آخــر مــالزم لصــورة قنواتها تحــثُّ فيــه الجماهير 
علــى مالزمــة بيوتها، خاصة بعــد ارتفاع عدد ضحايا هــذا المرض وزيادة 

عــدد المصابيــن به.
وعلــى الرغــم مــن اختــالف لغــة "الهاشــتاج" والصياغــة التــي تبنتهــا 
القنــوات العربيــة فــي التوعيــة بضــرورة الحجر الصحــي باعتبــاره وقاية 
إلزاميــة لوبــاء ال عــالج لــه، إال أنها اتفقت كلهــا في كــون أن الحل الوحيد 

يكمــن في المكــوث فــي البيت.
وتشــير الدراســات اإلعالميــة الحديثــة إلــى أن تبنــي مثــل هــذه الصيــغ 
التوعويــة فــي وســائل اإلعــالم المرئيــة هو ضــرب من ضــروب اتصال 
األزمــة الموقفــي الذي يســير في اتجاه موازي مع مســاعي الســلطات 

الكــوارث)7(. إدارة  في 
وألن إدارة الكــوارث تعنــي صناعــة القــرار فــي أثنــاء األزمة، ركــز اإلعالم 
هــذا  إدارة  فــي  العربيــة  الحكومــات  جهــود  علــى  العربــي  التلفزيونــي 
الحــدث االســتثنائي الصعــب، من خــالل التنويه بمســاعي الســلطات 
فــي إنشــاء لجــان يقظــة وبائيــة أو لجــان وطنية، لرصــد ومتابعــة تطور 

فيــروس كورونا. انتشــار 

الجماهير  يخاطبون  العربية  ــدول  الـ ــاء  رؤسـ
ويدقون ناقوس الخطر
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دراسة

وتعمــل هــذه اللجــان، التي تضم خبراء فــي الصحة وكبــار األخصائيين 
وال ســيما فــي مجــال األمراض المعدية، على تنشــيط نــدوات صحفية 
يوميــة إلطالع الــرأي العام العربــي على تطورات الوضــع الصحي لوباء 

.)19 )كوفيد – 
وتفعيــاًل لهــذه المســاعي انتهجــت القنــوات العربيــة نهــج اآلنيــة، مــن 
خالل تخصيص نشــرات ومواجيز إخبارية اســتثنائية لتتبع مســتجدات 
انتشــار الوبــاء أواًل بــأول، إضافــة إلــى تقديــم الحصيلــة اليوميــة لعــدد 

اإلصابــات الجديــدة وعــدد المتعافيــن، وكــذا عــدد الوفيات.
وعلــى  المحليــة  الطبيــة  الجهــود  علــى  النشــرات  هــذه  ركــزت  كمــا 
بروتوكــوالت العــالج التــي كانــت تتبعهــا الحكومــات العربيــة فــي إنقاذ 
مصابــي هــذه الجائحــة، مــع التأكيد علــى الجهود الرســمية فــي احتواء 
األزمــة، مــن خــالل االســتعانة باإلمــدادات الطبيــة التــي تلقتهــا بعض 

الــدول العربيــة لمســاعدتها فــي معركتهــا ضــد الفيــروس. 
وحتــى ال يكون المجال متروًكا لهامش الخطأ فــي تغطية هذه المرحلة 
الحرجــة أفــردت كل القنوات العربية مســاحات شاســعة إلطــالع الرأي 

ا. ا ومحليًّ العام العربي عن مســتجدات انتشــار الوبــاء عالميًّ
وفــي ظل هــذه التغطية المكثفة عملــت معظم القنــوات العربية على 
تبنــي شــبكة مراســلين مــن جميــع نقــاط العالم لتتبــع أخبــار )كوفيد – 
19( وجهــود الحكومــات فــي مواجهتــه، كمــا خصصــت برامــج حوارية 
مــع أطبــاء ومختصيــن فــي األمــراض المعديــة مــن جميــع دول العالم 

لتوضيــح الــرؤى حــول هــذا الفيــروس وكيفية الوقايــة منه.
فــي فتــرة  إعالميــة – خاصــة  أن فعاليــة كل تغطيــة  ــا مــن  ـً وانطالقـ
األزمــات –  مرهونــة بتقديــم األخبــار الموثوقة الصادرة مــن الجهات 
ــا آخــر، وهو كيفية  ـً الرســمية)8(، واجــه اإلعــالم العربي التلفزيوني عبئـ
الحــد مــن المعلومــة المغلوطــة والخبــر الزائــف الــذي يكثــر انتشــاره 
فــي مثــل هــذه األزمــات والــذي يــؤدي إلــى نشــر الذعــر والتهويــل، 
فالخــوف مثــل المــرض ومثــل األخبــار الزائفــة ينتشــر بســرعة، وهنا 
الشــائعات  لهــذه  التصــدي  فــي  اإلعــالم  وســائل  مســؤولية  تــزداد 
التواصــل  مواقــع  فــي  اإلعالمــي  المحتــوى  صناعــة  لخطــورة  درًءا 
االجتماعــي، كثــف اإلعــالم التلفزيونــي العربي مــن برامجــه وحمالته 
المــوازي باســتخدام كل  الملــون  اإلعــالم  التوعويــة لمواجهــة هــذا 
أنمــاط صناعــة المحتــوى البســيط والمقنــع، بــل وتوجيه النــاس إلى 
اتبــاع المعلومات والنصائح واإلرشــادات الصادرة فقــط عن الجهات 

الرســمية والطبيــة للدولــة.
ومثلمــا أملت هذه المرحلة ضرورة التصدي اإلعالمي لكل الشــائعات، 
أجبــرت القنــوات العربيــة – أيًضــا – علــى مواكبــة تغطيتهــا للمــرض 
بالحديــث عــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية لهــذا 

الوباء.
وفــي هــذا اإلطــار خصصــت هــذه القنــوات برامــج تتنــاول إشــكالية 
الكســاد االقتصــادي وتراجــع البورصات فــي العالم العربي، وما أســفر 
عنــه هذا الوبــاء من بطالة حوالــي )5( ماليين شــخص جراء توقف كثير 

مــن المهــن والحرف.
كمــا ناقشــت هــذه القنــوات التبعــات السياســية التــي ســيفرج عنهــا 

واقــع مــا بعــد كورونا من إعــادة ترتيــب لموازين القوى، ومن ســلوكات 
اجتماعيــة وســيكولوجية مترتبــة عــن هــذه األزمــة الصحية.

وفــي هــذه المرحلــة الحساســة ضاعــف اإلعــالم التلفزيونــي العربــي 
مــن جهــوده التوعويــة، ليقرن حمــالت التوعية بخطورة عــدوى المرض 
وســرعة انتشــاره بحمــالت التكفــل بالفئــات الضعيفة والمعــوزة التــي 
ــا من هــذا الوباء، وفي هــذا المنعرج تباينت أســاليب  تضــررت اقتصاديًّ
التغطيــة لهــذا الوبــاء بين اإلعــالم الرســمي المحلي واإلعــالم المضاد.

الرسمي  العربي  اإلعــالم  بين   )19  – )كوفيد   -  3
وإعالم التواصل االجتماعي

يختــص الخطــاب اإلعالمــي العربــي خالًفــا لغيــره بخضــوع معلوماتــه 
بتجاذبــات ثنائيــة القطــب بيــن إعــالم رســمي يســير فــي اتجــاه خدمة 
الوطــن والمواطن، وبين إعالم شــعبي هدفه اقتنــاص بعض الحقائق 

لتعزيــز رغبــات شــخصية وبحث عــن األضواء.
وممــا ال شــك فيــه فإن الحديــث عن« الجيــش األبيض« الــذي كان في 
الصفــوف األولــى فــي مواجهة هــذا الوباء، قــد ألهم وســائل التواصل 
االجتماعــي إلــى لفــت أنظــار الحكومــات العربيــة إلــى ضــرورة االرتقــاء 
بمكانــة األطباء المهنية والسوســيولوجية، فهم ال يختلفون في شــيء 
عــن الجيــوش المســلحة المرابطــة فــي الحــدود، ذلــك أن الجوائــح قد 
أثبتــت علــى مــرِّ الزمن أن الطــب هو تحّدي بــكل ما تعنيــه الكلمة، وأنه 
يفتــرض أن يكــون فــي صلــب انشــغاالت األمــم فهــو ركيــزة الوجود، 
وهــو مقيــاس تطــور الحضــارات، ولهذا ألفينــا الكثير من الدول تســارع 
لكســب الســبق في مجال إيجاد لقــاح لهذا الداء المســتعصي، والتركيز 
علــى البحــوث، واتخاذ إجــراءات وتضحيــات كبيــرة واســتباقية لصالح 

اإلنسان.

العربي وحقيقة فيروس  التلفزيوني  اإلعالم   -  4
كورونا

يؤكــد الخبراء علــى أن مواكبة اإلعــالم لمراحل إدارة األزمــات إنما يرتكز 
بشــكل أساســي على تبســيط وتوضيح جوهــر األزمة حتى يســتوعبها 

العربية  اإلعــام  وسائل  أمــام  كبيرة  تحديات 
لتتبع األحداث وتناولها
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الــرأي العــام بشــكل فعــال وأال ينتقــل إلــى مرحلــة الوقايــة والحــد من 
 )Mitroff الضــرر المحتمــل من دون المــرور على ما يســميه )ميتــروف

بمرحلــة التحــري الهادف)9(.
وفــي هــذا الســياق وجدنــا أن معظــم القنــوات التلفزيونيــة العربية قد 
ركــزت علــى خطــورة الفيــروس كونــه مفاجــئ وغيــر مرئــي وأنــه ينتقل 
بشــكل ســريع، مــن دون موافاة المشــاهد العربــي بمعلومــات علمية 

دقيقــة حــول الخطــر الــذي يداهمه.
وهكــذا اتجهــت التغطيــة اإلعالمية العربيــة التلفزيونية إلــى التذكير في 
كل مــرة بأعــراض المــرض وُســبل الوقايــة منــه مــن دون التركيــز على 

مكمــن الخطــورة في هــذا الداء.
وقــد كان لغياب المعلومة العلميــة الدقيقة حول الفيروس تبعات كثيرة 
علــى فهــم المــرض، وُســبل الوقاية منه، وكــذا تفهم حقيقــة مصدره، 
فهــل هو طبيعي شــأنه في ذلك شــأن فيــروس )Sars.Cov( الذي ظهر 
عــام 2003م، والمتســبب لمتالزمــة "االلتهــاب التنفســي الحــاد"؟ أو 
فيــروس )Mers.Cov( أو متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية؟  أم أنه 

نتــاج صناعــة مختبرية كما تروج لــه طروحات نظريــة المؤامرة؟ 
هنــا يتأكــد الــدور اإلعالمــي فــي إثبــات الحقيقــة العلميــة للفيــروس، 
وتفنيــد أو تأكيــد مزاعــم أخــرى يمكنهــا أن تؤثر فــي تعّرف هــذا الوافد 
الجديــد الــذي أدى جهلــه إلى تكبد البشــرية أكبــر حصيلــة الضحايا منذ 

الحــرب العالميــة الثانية.

خاتمة
ممــا ســبق نخلص إلى أن التغطيــة اإلعالمية التلفزيونيــة العربية ألزمة 
كورونــا قد شــابتها الكثير مــن الثغرات التي نجمت عن عدم االســتعداد 
والتأهــب لمواجهــة الجوائــح، وهــذا ما وضعهــا أمام تحديــات متعددة 

واستشرافية. راهنة 
أمــا الثغــرات التــي ُســجلت على هــذه التغطيــة، فيمكــن إجمالها في 
أنهــا تغطيــة لــم تســتطع الحيــاد عــن اإلثــارة والتهويــل فــي مقابــل 
تقديــم الخبــر والمعلومــة التي تفيــد المشــاهد في اســتيعابه لألزمة 

وفــي التعامــل معهــا بــكل مســؤولية وحكمة.
كمــا اتســمت هــذه التغطيــة – أيًضــا – بأنهــا لــم تكــن فــي مســتوى 

معركــة األخبــار الزائفــة التــي كانــت أخطــر مــن الفيــروس ذاته.
القنــوات  أن  إلــى  أيًضــا –  الســياق –  بــد مــن اإلشــارة فــي هــذا  وال 
ا  التلفزيونيــة العربيــة فــي هــذه الظرفيــة الخاصة قــد انفــردت إعالميًّ
فــي التعامــل مــع األزمــة ولــم تشــرك إال قليــاًل الجهــات المســؤولة 
ــا، وبهذا طغى  ـً علــى توضيــح تطــورات األزمة وما ســتؤول إليــه الحقـ
علــى هــذه التغطيــة طابــع "اإلبــالغ" و"اإلخبــار" عوًضا عــن التحليل 

والمناقشــة إلضــاءة الجوانــب المظلمــة مــن األزمــة.
وبالمحصلــة يمكــن القــول: إن معالجة بعــض المنابــر اإلعالمية لهذه 
الجائحــة كانــت معالجــة جانبيــة ألنهــا ركــزت علــى تقديــم الحقائــق 
التــي يريدهــا بعــض المســؤولين وليســت تلــك التــي تكفــل خدمــة 

عموميــة محايــدة.
وتأسيًســا علــى ما ســبق يتوجب على وســائل اإلعــالم أال تكون جزًءا 
مــن صناعــة القــرار وإنمــا طرًفــا مشــارًكا فــي إعطــاء تصــورات عــن 
كيفيــة صناعــة القــرار، على اعتبــار أن مهمــة اإلعالم اليــوم ال تقتصر 
 – أيًضــا   – مطالبــة  ولكنهــا  ومتابعتهــا،  األخبــار  تغطيــة  علــى  فقــط 
بإعطــاء تصــورات ضمــن منظــور قصير أو بعيــد المــدى لتخفيف آثار 

ا. ــا وسياســيًّ ــا واجتماعيًّ ومضاعفــات األزمــة اقتصاديًّ
الكامــن  العربــي  الكبيــر لإلعــالم  التحــدي  يبــرز  الفهــم  وضمــن هــذا 
فــي كيفيــة الرفــع مــن قيمــة المعلومــة وجودتهــا، وكــذا تغييــر فكرة 
والبحــوث  بالصحــة  لالهتمــام  التســابق  نحــو  العربيــة  الحكومــات 
مســتقبلية  جوائــح  بمجابهــة  كفيلــة  لقاحــات  الكتشــاف  العلميــة 

. ى خر أ
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تكنولوجيا

)برايــم فيديــو  Prime Video(، والتــي يتــمُّ تســويقها – أيًضا – باســم 
الفيديــو عنــد  لبــثِّ  )Amazon Prime Video(، هــي منصــة أمريكيــة 
الطلب من خالل شــبكة اإلنترنت،  بما في ذلك األفالم والمسلســالت 
وغيرهــا، تملكهــا وتديرهــا شــركة »أمــازون« المعروفــة التي أسســها 
»جيــف بيســوس« عــام 1996م، لبيع الكتــب ثم تحولــت ألكبر متجر 

إلكترونــي فــي العالم. 
توفــر المنصــة برامــج تلفزيونيــة وأفــالم ســينمائية لإليجار أو الشــراء، 
فضــاًل عن  مــواد »برايــم فيديو«، وهــي مجموعة مختــارة من محتوى 
منتجات اســتوديوهات أمــازون األصلية، والتي تحصل عليها الشــركة 

ــها. ـّ بالشراء واالســتحواذ على رخص بثـ

 The وكأمثلــة لمــا تقدمــه الشــبكة مــن مسلســالت، حلقــات )ذا بويــز
الخارقــون  األبطــال  يســيء  عندمــا  يحــدث  مــا  يتنــاول  الــذي   ،)Boys
المشــهورون اســتعمال قواهــم الخارقــة بــداًل مــن اســتخدامها لصالح 
الخير، ومسلســل )جاك راين Jack Ryan(، الذي يدور حول عميل اســمه 
»ريــان« المكلــف بالذهــاب إلى أمريــكا الجنوبية للتحقيق والكشــف عن 
 Modern خيــوط مؤامــرة خطيــرة، فضاًل عن مسلســل )مــودرن لــوف

Love( الرومانســي  الــذي يستكشــف ماهيــة الحــب.
 )Amazon Unbox( تمَّ إطالق الخدمة في 7 ســبتمبر 2006م، باســم
فــي الواليات المتحدة األمريكية، ونمت الخدمة مع مكتبتها المتوســعة، 

وأضافــت إليها عضويــة  »برايم فيديو« بالتزامن مــع تطوير برايم. 

مؤسسات اإلعالم الرقمي الجديدة 
)برايم فيديو(  أو )أمازون( من بيع الكتب إلى 
عمالق التجارة اإللكترونية والبّث عبر اإلنترنت

|| د. عباس مصطفى صادق
 باحث في اإلعالم الجديد - دولة اإلمارات العربية المتحدة

لزمــن طويــل ســاد اإلعــالم الدولي أســماء إمبراطوريــات معروفة، مثــل: »تايم وارنر، وإكســل شــبرنغر، وبرتلزمــان، وديزني 
ا جذبت جيل الشــباب، أســماء مثل: »نتفليكــس، وفايس ميديا،  وغيرهــم«، اآلن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليًّ
وبزفيــد، وإنســايد إديشــن، وفوكــس، وإم أي ســي ميديا، وأمــازون برايــم فيديو«، وهــم عمالقة جدد في اإلعــالم الدولي 

وبأحجــام وتأثيرات واتجاهــات مختلفة.
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وفــي 22 فبراير 2011م، غير االســم مرة أخرى إلى »أمازون إنســتانت 
فيديــو« )Amazon Instant Video on Demand(، وأضيــف ما يقارب 
مــن )5,000( فيلــم وبرنامــج تلفزيونــي لمشــتركي خدمــة »أمــازون 

برايم«.
 )Streaming Partners( فــي عــام 2015م، أطلقــت أمــازون برنامــج
المعــروف اآلن باســم )Amazon Channels(، وهــو عبــارة عــن منصة 
تســمح بتقديــم قنــوات البــثِّ وخدمــات البثِّ إلــى مشــتركي »أمازون 

برايــم« من خــالل منصــة »أمــازون فيديو«.
هــذه الخدمــات منفصلــة عــن عــروض أمــازون فيديــو، حيــث يجــب 
الواليــات  فــي  اإلطــالق  تضمــن  وقــد  منفصــل،  بشــكل  شــراؤها 
 )Curiosity Stream(« مثــل:  خدمــات،  األمريكيــة  المتحــدة 
 )Showtime(و  )AMC's Shudder(و  )Lifetime Movie Club(و
آخريــن،  شــركاء  ــا  الحقـً الخدمــة  أضافــت  ثــم  وغيرهــا«،   )Starz(و
 )Seeso(و  )PBS Kids(و  )Fandor(و  )Cinemax(و  )HBO(« مثــل: 

.»)Boomerang(و  )Toku(و
فــي ســبتمبر 2015م، أســقطت أمازون كلمــة )Instant( مــن عنوانها 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكية، كمــا تمَّ تغيير اســمها إلــى »أمازون 
فيديــو« فــي نوفمبــر 2016م، وقــد ذكــرت صحيفــة »وول ســتريت 
جورنال« أن الشــركة ســعت  للحصول على حقوق البــثِّ في الدوريات 

الرياضيــة األمريكيــة لتمييــز الخدمة بشــكل أكبر.
فــي نوفمبــر 2016م، أعلنت أمازون أنهــا تخطط لبثِّ حلقــات برنامج 
الثالثــي  يقــوم  وفيــه  العالــم،  مســتوى  علــى   )The Grand Tour(
بأخــذ  مــاي«،  وجيمــس  هامونــد  وريتشــارد  كالركســون،  »جيريمــي 
المشــاهدين  إلــى جولة حول عدد من مدن العالــم المختلفة،  وقد أدى 
اإلعــالن إلــى تكهنــات حول مــا إذا كانت خدمــة »برايم فيديــو« الكاملة 

ســتبدأ عمليــة بــث دولية أوســع للتنافــس مــع نتفليكس.
وبالفعــل تحقــق ذلك، ففــي 14 ديســمبر 2016م، تمَّ إطــالق »برايم 
فيديــو« حــول العالــم باســتثناء »الصيــن، وإيــران، وكوريــا الشــمالية، 
وســوريا«، ليتوســع نطاقهــا إلى مــا وراء الواليــات المتحــدة األمريكية، 

والمملكــة المتحــدة، وألمانيــا، والنمســا، واليابان.
بالعــودة إلــى الرياضة، بدأت أمــازون في أبريــل 2017م بإجراء عمليات 
ــا غير  ـً اســتحواذ على المحتوى المرتبط بالرياضة، فاكتسبت أواًل حقوقـ
حصريــة لبثِّ أجــزاء من مباريــات كرة القدم المســائية ليــوم الخميس 
2017م،  موســم  خــالل   )NFL( األمريكــي  القــدم  كــرة  دوري  فــي 

برايم. لمشــتركي 
البــثِّ  حقــوق  علــى  حصلــت  العــام،  نفــس  مــن  أغســطس  وفــي 
التلفزيونــي البريطانــي لرابطــة محترفي التنــس في جولتهــم العالمية 
بدايــة مــن عام 2019م، لتحــل محل )Sky Sports( في صفقة تســتمر 
حتــى عــام 2023م، وتشــمل حصرًيــا كافــة األحــداث المرتبطــة بهــا.
كمــا تقدم الشــبكة برامــج رياضية من نوع ســيرة الرياضييــن وحوارات 
 El Corzaon de Sergio( خاصــة، ومؤخًرا قدمت البرنامــج التلفزيونــي
Ramos(، والــذي يتنــاول مســيرة »رامــوس« مــن بداياتــه مــع نــادي 

»إشــبيلية« إلــى قيادتــه للمنتخب اإلســباني ونــادي »ريــال مدريد«.
 يمكن لمشــتركي خدمة »أمــازون فيديو« مشــاهدة المحتوى المقدم 
لهــم، األفــالم والبرامــج التلفزيونيــة، عبــر العديــد من األجهــزة بما في 
ذلــك أجهــزة التلفزيون الذكية ومشــغالت أقراص »البــوراي«، وكذلك 
اإلصــدارات الحديثــة من مشــغالت األلعــاب »بالي، وإكــس بوكس«، 
وأجهــزة الهواتف الذكيــة، واألجهزة المحمولة »اآليبــاد«، واألجهزة التي 
تعمــل بنظــام »األندرويــد«، وأجهــزة أمــازون اللوحيــة »كينــدل فابر«، 

وجهــاز »فاير تــي في«.
عــدد مــن  اإلنترنــت بوســاطة  عبــر  البــث  الخدمــة كذلــك  كمــا تدعــم 
مشــغالت الفيديو، باإلضافــة إلى التطبيقات على األجهــزة التي تحمل 

عالمة أمــازون فاير، واألجهــزة المحمولة المعتمدة مــن جهات خارجية، 
ومشــغالت الوســائط الرقمية الخاصة )Roku(، ووحــدات التحكم في  
ألعــاب الفيديــو )Video game consoles(، وأجهــزة التلفزيــون الذكية. 
إنــه  حيــث   ،)Android TV( تطبيــق   – أيًضــا   – ويتوافــر 
»ســوني  تلفزيــون  ألجهــزة  البدايــة  فــي  حصرًيــا  كان 
 )Android TV( بنظــام  تعمــل  التــي  الذكيــة«   برافيــا 

.)Nvidia Shield(و
أمــا عن جــودة الفيديــو اعتماًدا على نــوع الجهــاز، فإن »أمــازون فيديو« 
يدعــم نوعيــة دقــة فيديــو )1080P( و)HDR( و)UHD(، كمــا يتوافــر 
للشــراء بمبلــغ إضافي لألفالم والبرامج التلفزيونيــة بخيار الفيديو عالي 
الدقــة )4K UHD(، مع صــوت )5.1( »دولبي« »ودولبي ديجيتال بلس 

أوديــو«  و«دولبــي اتموس«.
فــي 18 مــارس 2020م، حــثَّ  »تيــري بريتــون«، المفــوض األوروبــي 
المســؤول عــن السياســة الرقميــة لالتحــاد األوروبــي، خدمــات البــثِّ 
بمــا فــي ذلــك »أمــازون برايــم فيديــو«  علــى تقليــل خدماتهــا، وقــد 
جــاء الطلــب لمنــع شــبكات أوروبــا عريضــة النطاق مــن االنهيــار، حيث 
بــدأ عشــرات الماليين مــن الناس العمــل مــن منازلهم، نتيجــة لجائحة 

كورونا.
وقــد ظلــت أمــازون تحجــب دعــم  تلفزيــون )آبــل  Apple TV( ونظام 
)Google Chromecast(،  وفــي أكتوبــر 2015م، حظرت الشــركة بيع 
هــذه األجهــزة فــي ســوقها عبر اإلنترنــت؛ ألنهــا ال تدعم نظــام »برايم 
فيديــو«، وقد أدى هــذا الوضع إلى انتقاد أمازون بأنهــا تفرض الحمائية 
 )Fire TV( ضــد األجهــزة التــي يمكــن اعتبارهــا غيــر منافســة لمنتجــات

الخاصــة بها.
 Apple« مــع ذلك، وفــي ديســمبر 2017م، أصــدرت أمــازون تطبيــق
TV« لبرايــم فيديــو، وأعلنــت في أبريــل 2019م، أنها ســتضيف دعم 
»كرومكاســت« - أيًضــا - إلــى تطبيــق »برايــم فيديــو المحمــول« مع 
 Android »التوســع فــي إصــدار تطبيــق »برايــم تي فــي«  الخــاص بـــ
TV »، وقــد جــاء ذلك كجزء مــن امتيازات الســتعادة الوصول إلى موقع 

»يوتيــوب« علــى أجهــزة )Fire TV( بعــد نزاع مــع غوغل.
أخيــًرا، يقارن محمود حســين، الكاتــب المتخصص فــي متابعة صناعة 
المحتــوى ونقــد األفــالم، فــي تقرير نشــره في شــبكة »أراجيــك« بين 
»نتفليكــس« و«أمــازون برايــم فيديــو«، ويــرى أن األولى هــي صاحبة 
الريــادة فــي هــذا المجال، وبفضل مــا حققته من نجاح ظهــر العديد من 
 )Hulu( الشــبكات األخــرى التــي تقدم خدمات مشــابهة، مثل: شــركة
لــم تلــق »نتفليكــس« منافســة حقيقيــة إال بعدمــا  األمريكيــة، لكــن 
أطلقــت شــركة »أمــازون« العالميــة خدمــة »أمــازون برايــم فيديــو«، 
التــي اســتطاعت خالل فتــرة وجيزة مــن الحصول على حقــوق العرض 
الحصــري عبر اإلنترنــت لعدد كبير مــن األفالم والمحتــوى التلفزيوني، 
وصــارت تقــدم خدماتهــا بالعديــد مــن الــدول التــي كانــت تنفــرد بهــا 

»نتفليكــس« فــي الماضي.
ويــرى حســين - أيًضــا - أن  المحتــوى الترفيهــي المرئــي المتوافــر عبــر 
شــبكة »نتفليكس« وخدمة »أمازون برايم« على الســواء يتســم بقدر 
ــا هائــاًل مــن  كبيــر مــن التميــز والتنــوع، كمــا أن كل شــبكة تتضمــن كمًّ
األعمــال الشــهيرة والمميــزة، وقد نالت معظــم أعمال اإلنتــاج األصلي 
للشــبكتين تقييمــات مرتفعــة، وتلقــت مراجعــات نقديــة إيجابيــة، بل 
إن بعضهــا نافــس علــى العديــد مــن الجوائــز الفنيــة الرفيعــة، لكن في 
ــا،  إنتاجـً األضخــم  هــي  األصليــة  »نتفليكــس«  أعمــال  تظــّل  النهايــة 
واألفضــل تقييًما، واألكثر شــعبية، خاصــة فيما يتعلق بالمسلســالت 
التلفزيونية، حيث ســجلت نســب مشــاهدة مرتفعة، وهــو ما أدى إلى 

تجديــد أغلبها إلــى مواســم جديدة.
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رؤية نقدية

فصل المقال ما بين الصحة واإلعالم
|| د. نصر الدين لعياضي

أكاديمي وباحث في اإلعالم - الجزائر

لــم يتوقف النقد الموجه لوســائل اإلعالم منذ أن أعلنت »ســيلفي بريــان« )Sylvie Briand(، مديرة 
التحضيــر لمخاطــر األمــراض المعديــة فــي المنظمــة العالميــة للصحة بــأن جائحة )كوفيــد 19( تخفي 

وراءهــا جائحة أخــرى، إنها الجائحــة اإلعالمية.
لقــد تنــاوب على هــذا النقد أهــل مهنة الطــب، والكّتــاب والمثقفون، ورجــال السياســة، والفاعلون 

فــي المجتمــع المدنــي، وحتى الصحافيــون ذاتهم! 

أصبــح  التــي  اإلعالميــة  الّتخمــة  خطــورة  علــى  تقريًبــا  كلهــم  اتفقــوا 
الجمهــور يعانــي منها جراء التغطيــة اإلخبارية المفرطــة لجائحة )كوفيد 
19( بــكل اللغــات، إذ يذكر على ســبيل المثــال أن القنــوات التلفزيونية 
اإلخبارية الفرنســية خصصــت )%74.9( من وقت بثهــا لجائحة كورونا 
خــالل أســبوع فقط مــن )16 – 22 مارس 2020م( وفق الدراســة التي 
أعّدهــا المعهــد الوطني للســمعي –  البصري الفرنســي؛ بمعنى أن كل 
قنــاة تلفزيونيــة بثت مــا يعــادل )13( ســاعة و)30( ثانية فــي اليوم عن 

هــذه الجائحة! 
لــم يحدث في تاريــخ التلفزيون أن حظي أي حــدث بمثل هذه التغطية 

المباشــرة والمتواصلة على مدار ثالثة أشهر. 
لقــد كادت القنــوات التلفزيونيــة الشــاملة والعامــة تتحول إلــى قنوات 
متخصصــة في األخبار، نظًرا لتركيزهــا المكثف على التغطية اإلعالمية 
للجائحــة المذكــورة، وأعــادت القنــوات التلفزيونية اإلخباريــة النظر في 
برامجهــا فاســتغنت عــن بعضهــا لصعوبــة التصويــر أو التســجيل فــي 
االســتوديوهات، نظــًرا للتدابيــر الصحيــة المتخــذة، وكّيفــت بعضهــا 

اآلخــر مــع الوضــع الصحــي العالمــي لمواكبــة تطــور انتشــار الجائحــة 
ا.  ودوليًّ ــا  محليًّ

إن األمــر لــم يقتصــر علــى التلفزيــون الفرنســي، بــل شــمل مختلــف 
القنــوات التلفزيونيــة الدوليــة، وحتــى المحطــات اإلذاعيــة والصحــف 
والمواقــع اإلخباريــة في شــبكة اإلنترنت، لقــد وجدت المنصــة الرقمية 
المختصــة فــي الرصــد اإلعالمــي: )تاغــا داي Tagaday( أن مــا نشــرته 
عينــة تتكون من ثالثة آالف صحيفة وموقع إعالمي فرنســي في شــبكة 
اإلنترنــت عــن الجائحــة المذكــورة، خــالل األســبوع الثالــث مــن مــارس 
الماضــي، يزيــد علــى )250( ألــف مــادة صحفيــة، وحتــى وكاالت األنباء 
العالميــة التــي مــن المفــروض أن توجــه موادهــا اإلعالمية إلى وســائل 
اإلعــالم المحلية والدوليــة وبعًضا مــن القطاعات االقتصاديــة والمالية 
والعســكرية أصيبــت هــي األخــرى بــ«الوباء اإلعالمــي«، فوكالــة األنباء 
الفرنســية علــى ســبيل المثــال التــي مــن المعروف أنهــا تنتــج أقل عدد 
مــن برقيــات األنباء يوم األحد، الموافق إلجازة نهاية األســبوع، نشــرت 
)1563( برقيــة يــوم األحــد 15 مــارس المنصــرم، جّلهــا عــن )كوفيــد 
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ــا تنشــره يومًيا.  19(، أي بمعــدل زيــادة يقــدر بـــ)130( برقية عمـّ
يعتقــد البعــض أن اإلطنــاب فــي الحديــث اإلعالمــي عــن هــذه الجائحة 
هــو نتيجــة منطقية للضغــوط التي تمارس على وســائل اإلعــالم أثناء 
األزمــات من لدن الســلطات العموميــة، والمجتمع الطبــي، والمجتمع 
المدنــي، وحتــى الجمهــور، ففي ظــل األزمــات تتحول وســائل اإلعالم 
تعانــي  التــي  والصعوبــات  المشــاكل  كل  عليــه  تعلــق  مشــجب  إلــى 
منهــا مختلــف قطاعــات المجتمع، فنــادًرا مــا تفلت من االتهام ســواء 
باإلطنــاب الذي يــؤدي إلى المبالغة في الحدث ومنحــه أكثر من حجمه، 
مثلمــا جرى مع وبــاء »أنفلونزا الخنازيــر«، أو االهتمام الضعيف به مما 

يــؤدي إلى االســتهانة به.

جائحة العصر
نظــًرا لتصنيــف )كوفيد 19( ضمن األمراض الناشــئة أو جائحة العصر، 
فــإن التخمــة اإلعالمية التــي رافقته أفــرزت ظاهرتين: الظاهــرة األولى 
وتعتبــر تقليديــة، وتتمثل فــي أن التركيز على هذه الجائحــة أفضى إلى 
تجاهــل مــا يحــدث في العالــم، إذ يبــدو أن الزمن توقف فيهــا ولم يجر 
فــي الكــون أي شــيء غيرها، واألكثــر من هذا أن الســياق الذي تنشــط 
فيــه وســائل اإلعــالم فــي العديــد مــن البلــدان يتصــدى ألي معارضــة 

التخمة.  إعالمية لهــذه 
يذكر في هذا اإلطار »ســتيفان جوردن«، رئيس تحرير المحطة اإلذاعية 
الفرنســية »فرنــس أنتــرن« أنــه حــاول أن ينجــو مــن »الوبــاء اإلعالمي« 
المذكــور، فاقتــرح بــّث برنامــج إخبــاري قصيــر بعنــوان: »أخبــار العالم 
باختصــار بعيــًدا عــن كوفيــد«، لقــد نبــع هــذا المقتــرح مــن قناعتــه بأن 
المحطــة اإلذاعيــة التابعة للقطــاع العام يجب أن تــؤدي خدمة عمومية 

يســتفيد منهــا الجميــع، لكن لم يســتطع هــذا البرنامج الصمــود أمام 
»اإلنــزال اإلعالمي« المتضمــن األخبار عن فيروس الكورونا المســتجد، 
حيــث تــراوح عدد متابعيــه في الموقــع اإللكترونــي للقناة ما بيــن )10 – 
ا، لكنه  20( ألــف متابــع، قــد يقــول البعض : إن هــذا العــدد مقبول جــدًّ
متواضــع إن قارنــاه بمليونــي متصفــح لبعــض المــواد اإلعالميــة التــي 
نشــرت فــي الموقع ذاتــه، أو بمشــاهدي التلفزيون الذيــن بلغ عددهم 
عشــرين مليون متابع لألخبــار في إحدى القنوات التلفزيونية الفرنســية 

التــي اســتأثرت بالحديث عــن الجائحــة المذكورة. 

ما وراء التخمة
 Alain Conte يتســاءل الفيلســوف الفرنســي )آالن كونــت ســبونفيل
القنــوات  أن  التخمــة اإلعالميــة إن علمنــا  Sponville( عــن عائــد هــذه 
التلفزيونيــة التي اســتحوذت على أكبر عدد من جمهور وســائل اإلعالم 
بالعــدوى وضحاياهــا  المصابيــن  عــدد  عــن  المتواتــرة  األخبــار  قدمــت 
بــثِّ القصــص  إلــى  العالــم، واتجهــت  علــى الصعيــد المحلــي وفــي 
ــعد اإلنســاني من خالل إجراء مجموعــة من المقابالت  ـُ اإلخبارية ذات الب
تعافــوا  الذيــن  أو  الجائحــة  بهــذه  المصابيــن  بعــض  مــع  التلفزيونيــة 
منهــا أو الذيــن فقــدوا عزيــًزا بســببها؟ ويؤكــد بــأن اإلطنــاب فــي ذكــر 
ــها يجعلهــا فاقــدة القيمة مــا لم تطرح في ســياقها  ـّ اإلحصائيــات أو بث
وال تقــدم بنوع من النســبية، فلماذا ال نقارن بين عدد الفرنســيين الذين 
قضــوا حتفهــم بســبب هذه الجائحــة، والمعدل الشــهري للفرنســيين 
الذيــن غــادروا عالــم األحيــاء نتيجة حــوادث المــرور أو بســبب األمراض 
المزمنــة؟  أو عــدد ضحايا )كوفيــد 19( مقارنــة بعدد ضحايــا )األنفلونزا 
اإلســبانية( التــي أودت بحيــاة )50( مليــون شــخص أو ضحايــا مــرض 
)فقــدان المناعــة المكتســب( أو حتى )9( ماليين شــخص الذين تحصد 

ا منهــم ثالثــة مالييــن طفل!  أرواحهــم المجاعــة ســنويًّ
إن إعــالم الجمهور عن طريق هذه اإلحصائيات المفصولة عن ســياقها 
ــعد اإلنساني والدرامي رفع درجة القلق  ـُ والمشحونة بالقصص ذات الب
والخــوف الــذي يدفع إلى البحث عــن مزيد من المعلومــات واألخبار عن 
هــذه الجائحــة، لقــد أصبح للخــوف مفعول كــرة الثلج وســط الجمهور 

يزداد عــدده بتدحرجها.
إن أكبر »مكســب« حققته وســائل اإلعالم المختلفة من جائحة كورونا 
هــو اســتعادة ثقــة جمهورهــا فــي بلــدان الديموقراطيــات، الثقــة التي 
ــا منــذ مــا أصبح ُيعــرف بحادثــة »تميشــورا« فــي نهاية  تآكلــت تدريجيًّ
عام 1989م، لقد اســتغلت وســائل اإلعــالم الكبرى، خاصــة القنوات 
التلفزيونيــة التــي شــرعت فــي البــث المباشــر عبــر األقمــار الصناعيــة، 
المظاهــرات المعاديــة لنظــام )تشاوتشيســكو( برومانيــا، وأخرجــت 
جثــث الذيــن وافتهــم المنيــة مــن مستشــفى بوخارســت وأظهرتهــم 
كأنهــم ضحايا رصاص المخابرات الرومانية، فشــحنت حركة االحتجاج 
والســخط علــى نظــام )تشاوتشيســكو( التــي لــم تنته إال بشــنقه هو 

وزوجتــه، ونقلــت هــذا الحدث مباشــرة عبــر األقمــار الصناعية. 
وبانكشــاف هذه الحيلة أو الخديعة ســحبت نســبة كبيرة مــن الجمهور 
ثقتهــا في وســائل اإلعــالم، وتراجعت هــذه الثقة – أيًضــا – بعد أحداث 
برجــي التجــارة العالميــة فــي 11 ســبتمبر 2001م، حيــث ازداد شــك 
قطاع واســع مــن الجمهور فيما قدمته وســائل اإلعالم مــن معلومات 
عنهــا، إذ كان يعتقــد أنهــا كانــت تخفــي الكثير مــن المعلومــات عن هذا 
الحدث المأســاوي، ويرجح البعــض أن ميالد مفهوم صحافة المواطن 

ولد مــن رحم هذا الشــك.

ن المستفيد؟ مـَ
يعتقــد البعــض أن المنصــات الرقميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي 
هــي أكبر مســتفيد مــن هذه الجائحــة، نظًرا للســيل الهائل مــن األخبار 
المتدفقــة فيهــا، وارتفــاع عــدد متابعيهــا، لكــن مــا يالحــظ أنها شــكلت 
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مشــتاًل لألخبــار المزيفــة، ففــي البدايــة كان رواد هذه المواقع ينشــرون 
انتشــارها،  الجائحــة، وطــرق  الدقيقــة عــن مصــدر هــذه  األخبــار غيــر 
وكيفيــة الوقايــة منهــا نظــًرا لجّدتهــا، ولقلــة المعلومــات الطبيــة عنها 
الموثــوق فــي صحتهــا أو لتضاربها، لكن هذا الســبب المنفرد ال يفســر 
كثــرة انتشــار األخبــار الملفقة وســرعة انتشــارها، لقد شــكلت الصحة 
مثــار جــدل كبير، وســاحة للنــزاع، فمعارضــة اللقاحات فــي العديد من 
بلــدان العالــم الزالــت مســتمرة منــذ ســنوات، والحديــث عــن الطــب 
يشــوبه القلــق والخــوف دائًما، هذا إضافــة إلى أن مختلــف الجمعيات 
المعارضــة أصبحــت تتحكــم فــي تقنيــات االتصــال وأســراره، خاصــة 
وأن العــدة الرقميــة أصبحــت في متنــاول الجميع، ليس هذا فحســب، 
بــل إن الشــركات الكبــرى المصنعــة لألدويــة وتســويقها انســاقت عبر 
هــذه المنصــات والمواقــع فــي صــراع تجاري مغلــف بالحديــث الطبي 
عــن ظهــور أجيال جديــدة من هــذه الجائحــة وفاعليــة األدويــة لعالجها، 
ومــدى قدرة بعض الشــرائح االجتماعيــة على مقاومتهــا، مثل األطفال 
والنســاء، والزعــم بمناعة أبناء القــارة اإلفريقية من ذوي البشــرة الداكنة 

ضــد هــذه الجائحة.  
أمام وفرة األخبار عن هذه الجائحة وســرعة انتشــارها، اتجهت وســائل 
اإلعــالم إلــى نقلهــا من مصادرهــا الموثقــة عبــر البيانــات والمؤتمرات 

والمقابــالت الصحفيــة وطورت قدرتهــا على التحري فــي صحتها. 

تحّول
بـــ  يعــرف  أصبــح  لمــا  قويــة  دفعــة  الجائحــة  هــذه  أعطــت  لقــد 
تتجــاوز  التــي  اإلعالميــة  المــادة  أي   )Transmedia )الترنســميديا 
الوســيلة اإلعالميــة الواحــدة، بمعنــى أنها تنشــر وتعــرض أو ُتبثُّ عبر 
أكثــر مــن وســيلة إعالميــة، هــذا مــا بينــه موقــع صحيفــة »لومونــد« 
الفرنســية التي نشــرت الكثير من المــواد ذاتها عبر نشــراتها اإلخبارية 
التــي ترســل إلــى المشــتركين علــى الســاعة الســابعة صباًحــا، وفــي 

الورقيــة. الصحيفــة  وفــي  اإللكترونــي  الموقــع 
وفرضــت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية أســلوب التغطية المباشــرة 
والمتواصلــة لجائحــة )كوفيــد 19( علــى مــدار )24( ســاعة لمــدة )84( 
يوًمــا، وأنشــأت صفحة خاصة لتســاؤالت القراء عن كل مــا يتعلق بهذه 
الجائحــة في موقعهــا اإللكترونــي، إذ يذكر أن صحافييهــا أجابوا على ما 
ــا، وكلفهــم البحث عنها ســاعات  بيــن ألفيــن وثالثــة آالف ســؤال يوميًّ
طــوال فــي فحــص آالف الصفحــات والمواقــع المتخصصــة، وهكــذا 

تحــول الخبــر الصحفي إلــى حوار مــع القراء. 
19( االعتقــاد الراســخ بهيمنــة العولمــة  لقــد زعزعــت جائحــة )كوفيــد 
اإلعالميــة التــي محــت الحــدود المحليــة لإلعــالم، وعــززت مــا يعــرف 
بــ«القــرب الجغرافــي« و«الوجداني«، على الرغم مــن أن هذه الجائحة 
ظهــرت فــي الصين في آخر شــهر مــن الســنة الماضيــة إال أن الواليات 
المتحــدة األمريكية لــم تهتم بها إال في 24 فبرايــر 2020م، وهو تاريخ 

ســقوط أول ضحيــة أمريكيــة من ضحايــا هــذه الجائحة. 
لقد تجاهلت وســائل اإلعالم الفرنســية موت ســائح صيني في فرنسا 
بســبب هــذه الجائحة يــوم 14 فبرايــر الماضــي، ولم تهتم بهــا إال بعد 
)12( يوًمــا مــن هذا التاريخ، أي بســقوط أول ضحاياها من الفرنســيين 

وبعــد بداية انتشــارها في إيطاليا الدولــة المجاورة. 
المحلــي  التأطيــر  الجائحــة مــن  عــن هــذه  األخبــار  تنــج  لــم  وكالعــادة 
اإلعــالم  وســائل  اســتغلتها  لقــد  الطبــي،  الموضــوع  ســّيس  الــذي 
األمريكيــة لتأجيــج الصــراع الدائــر بيــن الجمهورييــن والديموقراطييــن 
عــن االنتخابات الرئاســية المقبلــة، ووظفتها األحزاب الفرنســية لتعزيز 
برامجهــا السياســية، فحزب اليمين المتطرف الفرنســي، على ســبيل 
المثــال؛ لــم يــر أي عالقــة بيــن تزايــد عــدد الذيــن لقــوا حتفهم بســبب 
هــذه الجائحــة، والسياســة الليبراليــة الجديــدة التي دعت إلــى تقليص 
الميزانيــة المخصصة للرعايــة الصحية التي ُتعدُّ من صلب المســؤولية 

االجتماعيــة للدولــة.   
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د. محمد محمــود العطــــار 
أكاديمي في التربية

أفالم األطفال الكرتونية في 
اإلعالم المرئي

األطفــال ثمــرة، وكلمــا بذل اآلباء مجهــوًدا في الرعايــة واالعتناء بهــم بطريقة ســليمة وعلمية 
كانــوا أفضــل وأكثــر ذكاء، وينبغــي أن يــدرك اآلبــاء والمربيــن أن األطفال أصبحــوا أصعب في 
ــهم ومصــادر المعلومــات المتوافــرة لديهــم كثيــرة وغزيــرة  ـّ زماننــا ألن ذكاءهــم ســابق ِلسن

وخطيرة.
ويولــد الطفــل صفحــة بيضــاء نقية طاهــرة بال دوافع للشــر أو العــدوان، لكن هنــاك مجموعة 
مــن المؤثرات ُتســهم فــي تكوين شــخصية عدوانية عنيفــة، فالطفل يقلد من دون أن يشــعر 
حيــث يخــزن كل ما يراه، وهو يعشــق المحاكاة بســذاجة وبال وعي ســواء كان مــا يحاكيه خطًأ 
ــا، لــذا يحلــم بــأن يكون مثــل الشــخصيات الكرتونية ذات القــوة الخارقــة التي يراها  ـً أم صواب

تضــرب وتقتــل وتطيــر وتفعل كل ما هو مســتحيل.
وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن الطفــل فــي مجتمعاتنــا العربيــة مــن أكثــر أطفــال العالــم قضــاء 
هــذا  وأغلــب  الكرتونيــة،  والمسلســالت  األفــالم  يشــاهد  التلفزيــون،  أمــام  وحيــًدا  لوقتــه 
الكرتــون مســتورد وبعيــد عــن واقعنــا ومغــرق فــي الخيــال الســلبي الــذي ال عالقــة لــه بقيمنا 
ــا وعنيًفــا يفتقــد  ًـّ وأخالقنــا اإلســالمية، محمــاًل بالمشــاهد العنيفــة التــي تنشــئ طفــاًل عصبي
التركيــز، ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى اســتيعاب شــرح المعلمين فــي المدرســة، مــا يؤثر في 

الدراســي. تحصيلــه 
ــا  ًـّ ــا وفكــرًة، وهــذا ُيعدُّ إيجابي ـً ويــرى مختصــون أن الطفــل يقلــد مــا يــراه أمامــه صــورًة وصوت
إذا كان مــا يقــدم لــه حســًنا، لكــن المشــكلة في تلــك األفــالم والمسلســالت الكرتونيــة إنها 
تعتمــد علــى الصورة المتحركــة ذات  األلــوان والمؤثرات الصوتيــة والموســيقية الجذابة التي 
تجــذب وتؤثــر فــي اإلنســان العــادي عموًما، فمــا بالنا بهــذا الطفــل الضعيف، حيث تتســرب 
هــذه المشــاهد إلــى وجدانه ومشــاعره وتعيــش في فكــره ثم تتحــول إلى ســلوك عنيف في 

أي موقــف يتعــرض لــه الطفل.
كمــا نجــد أن بعــض المسلســالت واألفــالم الكرتونيــة فــي إعالمنــا المرئــي تشــتمل علــى 
أفــكار خطيــرة ســلبية ال تالئــم البيئــة اإلســالمية والعربيــة، حيــث ُيعــرض لألطفــال قصًصــا 
اجتماعيــة فيهــا غــرام وإثــارة للغرائــز في ســّن مبكــرة، وبعضهــا ينمي لــدى األطفــال الغلظة 
فــي المشــاعر والبــالدة فــي األحاســيس، وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس علــى عالقــة الطفــل 

وتصرفاتــه داخــل األســرة.
كذلــك يــرى الخبراء أن مسلســالت وأفــالم الكرتون الموجهــه لألطفال مــن الممكن أن تكون 
ــا وتتحــول إلــى ســموم قاتلــة عندما تكــون قادمة مــن مجتمعات غير إســالمية  ًـّ خطــًرا حقيقي
ــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات  ـّ وعربيــة، فــكل مجتمــع لــه ثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده التــي تمي
األخــرى، ثــم يكــون المتلقــي هنــا أطفــال بيئــة ومجتمــع آخــر وأبنــاء ثقافــة وحضــارة مغايــرة 
تماًمــا، وهنــا تبــرز أهميــة اإلعــالم المرئــي فــي التوعيــة الملتزمــة باألخــالق الحميــدة والقيم 
ــثل العليــا واألعمــال الصالحــة الفضلــى فــي المجتمــع وفــق منهجية وطريقة اإلســالم  والـمـُ

البشــرية. واألصالة 
إن مرحلــة الطفولــة هــي المرحلــة التــي نغــرس فيهــا القيــم والمبــادئ، وكذلــك التعاليــم 
البســيطة لإلســالم فــي قلــوب أطفالنــا، ومع األســف نحن نهــدر هــذه المرحلــة المهمة من 
خــالل مشــاهدة مسلســالت وأفــالم الكرتــون عبــر القنــوات الفضائيــة المختلفــة والتــي لها 
دور كبيــر فــي التأثيــر فــي  شــخصية أطفالنــا، فهــي تمنعــه مــن ممارســة األنشــطة الحركيــة 
والثقافيــة األخــرى، وكذلــك تحرمه من التفاعــل والتواصــل االجتماعي، ولهذا فعلــى القائمين 
علــى إعــالم الطفــل أن يبتعــدوا عــن اســتيراد مثــل هــذه األفــالم والمسلســالت الكرتونيــة 

ويتوجهوا لعــرض مــا يفيــد أطفالنــا. 
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رؤية نقدية

كيف سيغير الواقع االفتراضي صناعة 
المحتوى في العالم؟

|| عبد الله مغرم
مستشار في تقنيات اإلعالم التفاعلي - المملكة العربية السعودية

فــي عــام 2012م الحــظ الشــاب »بالمــر لوكي« ضعف نظــارات الواقــع االفتراضــي المتوافرة في 
العالــم، كانــت آنــذاك تعانــي مــن كبــر حجمهــا وضعــف أدائهــا وارتفــاع ســعرها، ومســاحة محــدودة 
لمشــاهدة المحتــوى، جمــع »لوكي« )50( نظارة واقع افتراضي مصنعة من التســعينيات واشــتراها 

بمبلــغ )39( ألــف دوالر، كان قــد جمعهــا مــن عملــه في إصالح أجهــزة الهواتــف الذكية.
قــرر بمعاونــة عــدد مــن أصدقائه إنتاج نســخة أولية لنظــارة واقع افتراضــي في جراج منزلــه، ثم أعد 
محتــوى مرئــي يشــرح واقع ومســتقبل التقنية، تلتهــا حملة لتمويل إنتــاج نظــارة »أوكيولس ريفت« 

 .)Kickstarter( عبر منصــة التمويل الجامعــي
كانــت اإلســتراتيجية تعتمــد علــى محوريــن، األول الدعم المــادي )التبرع(، بينمــا الخيار الثاني الشــراء 
قبــل اإلنتــاج، ونجــح »لوكــي« فــي جمــع )2,5( مليون دوالر خــالل بضعة أيــام، ما أعطى مؤشــرات 

إيجابية للمشــروع الريادي الناشــئ.
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االنطالقة 
نجحــت المرحلــة األولــى فــي توفير نمــوذج عصري لنظــارات الواقع 
الواقــع  نظــارات  الناشــئة  الشــركة  تطــور  بــدأت  ثــم  االفتراضــي، 
االفتراضــي حتــى اســتحوذت عليهــا شــركة »فيســبوك« بعــد أربــع 
ســنوات، فــي صفقة قــدرت بمليــاري دوالر، وشــككك حينها بعض 
لفيســبوك  التنفيــذي  الرئيــس  وأعلــن  الصفقــة،  بمبلــغ  المراقبيــن 
»مــارك زوكربيــرج« أن تقنيــة الواقــع االفتراضــي والمعــزز ســتكون 

جــزًءا مــن حيــاة النــاس اليومية.
اليــوم ُتعــدُّ شــركة »أوكيولــس« مــن أهــم شــركات إنتــاج نظارات 
الواقــع االفتراضــي، حيث تصنع نوعين رئيســين مــن النظارات ذاتية 
ال تحتــاج لهاتــف أو حاســب لتشــغيلها، وأخــرى مرتبطــة بالحاســب 
ا ومناســب ألغلب مســتخدمي التقنية  اآللــي، فالنوع األول مهــم جدًّ
لســهولة اســتخدامها، بينمــا النــوع اآلخــر يســتخدم بشــكل رئيــس 

فــي مجــال األلعــاب االحترافيــة وفي قطــاع األعمال.

نفسه يعيد  التاريخ 
الحاســب  فعــل  مثلمــا  العالــم  ســتغير  االفتراضــي  الواقــع  تقنيــة 
األول  رئيســين:  محوريــن  ذلــك  ويدعــم  الزمــن،  مــن  عقــود  قبــل 
علــى مســتوى اإلنتــاج، ويتمثــل فــي االنخفــاض التدريجــي للتكلفــة 
والتطويــر المســتمر، والــذي يقلــل مــن حجــم النظــارة ويزيــد مــن 
مســاحة المشــاهدة، والمحــور الثانــي مــا تملكــه التقنية مــن عوامل 
المحتــوى  عــرض  وســائط  مــن  تأثيــًرا  أكثــر  النظــارة  مــن  تجعــل 
ــا، ويتمثــل ذلــك فــي عــدم وجــود عنصــر وســيط،  المتوافــرة حاليًّ
وهــو عــادة مــا يكــون المحــرر أو المصــور الــذي ينقــل الحــدث، مــا 
يســهل على المشــاهد أو المســتخدم المشــاهدة بمســتوى )360( 
درجــة، مــا ينتــج عنه تصــور حقيقــي للمشــاهدة، وهي نقطــة تحول 

كبيــرة فــي صناعــة المحتــوى.
تجربــة  تعزيــز  فــي  نجحــت  عــدة  عوامــل  أخــرى، هنــاك  ناحيــة  مــن 
)10( منصــات  مــن  أكثــر  وجــود  فــي  تتمثــل  للتقنيــة،  المســتخدم 
الســتخدام الواقــع االفتراضــي، تحــوي أكثــر مــن )4( آالف تطبيــق 
واإلعــالم  والترفيــه  التعليــم  تشــمل  متعــددة،  مجــاالت  فــي 
واألفــالم، فضــاًل عن زيــارة الفضــاء وغيرها مــن المجاالت، مــا يعزز 
القطاعــات  فــي مختلــف  التقنيــة  ودخــول  المســتخدم  تجربــة  مــن 
االقتصاديــة لصناعــة محتــوى وتأثيــر ال يمكــن إنتاجها عبر الوســائط 

ــا. حاليًّ المتاحــة 

ناجحة  نماذج 
مــن  عــدد  إلــى  اإلشــارة  فيمكــن  التقنيــة،  تأثيــر  مســتوى  علــى  أمــا 
أو  المشــاهد  علــى  التقنيــة  تأثيــر  حجــم  توضــح  التــي  األمثلــة 

مثاليــن:  بشــرح  وســأكتفي  المســتخدم، 
األول: يتمثــل فــي تجربة األمــم المتحدة فــي جمع تبرعــات لالجئين 
الســوريين مــن خــالل إنتــاج فيلم واقــع افتراضــي، حيث اســتعانت 
المنظمــة بأحــد بيــوت الخبــرة إلنتــاج فيلــم يحكــي معانــاة الالجئين 
»دافــوس«  منتــدى  فــي  المانحيــن  علــى  عرضــه  وتــمَّ  الســوريين، 
 )3.8( بقيمــة  تبرعــات  جمــع  تــمَّ  أن  النتيجــة  وكانــت  االقتصــادي، 

مليــار دوالر، )%60( أعلــى مــن المبلــغ المســتهدف. 
الثانــي: تجربــة جمعية »تشــيريت ووتر« غيــر الربحية فــي نيويورك، 
والمتخصصــة فــي إيصــال الميــاه الصالحة للشــرب للــدول النامية، 
معانــاة  يجســد  افتراضــي  واقــع  فيلــم  المنظمــة  أنتجــت  حيــث 
مالييــن األطفــال حــول العالــم، مــن خــالل قصــة طفلــة أثيوبيــة ال 
تســتطيع الذهــاب للمدرســة النشــغالها بتأميــن ميــاه غيــر صالحــة 
للشــرب ألســرتها، وُعــرض الفيلم في حفــل جمع تبرعــات بمتحف 

النتيجــة جمــع أكثــر مــن )2( مليــون دوالر  »ميتروبولتــون« وكانــت 
فــي ليلــة واحــدة مــن خــالل )400( شــخص، وهــذه أمثلــة توضــح 

وتأثيرهــا. التقنيــة  أهميــة 
علــى مســتوى وســائل اإلعــالم يوجــد العديــد مــن التجــارب إلعــداد 
تطبيقــات علــى منصــات الواقــع االفتراضــي، ومــن أبرزهــا تجربــة 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« حيــث وزعــت أكثــر مــن نصــف مليــون 
مــع  للمشــتركين  2015م  عــام  فــي  الكرتونيــة  »جوجــل«  نظــارة 
 )360( المحتــوى  مشــاهدة  لهــم  تتيــح  حتــى  الورقيــة؛  النســخة 
درجــة عبــر تطبيقــات الصحيفــة فــي المنصــات المختلفــة، وأنتجت 
الصحيفــة تجــارب مختلفــة مــن نقــل فعاليــات الموضــة واأللعــاب 

المنــوع. اإلخبــاري  المحتــوى  إلــى  الرياضيــة 

وهنا يتبادر سؤال.. ما مستقبل التقنية وصناعة 
العالم؟ في  المحتوى 

توظيــف  علــى مســتوى  المحتــوى  أن صناعــة  وبــال شــك  الواضــح 
الحــواس فــي المحتــوى لم تتغيــر لعقود طويلــة، فهي تســتند على 
حاســة أو حاســتين في أفضل األحوال وهي الســمع والبصــر، لتأثير 
الحاســتين علــى العقــل، وهــذا يوضــح التطور المتســارع لشاشــات 
العــرض بدرجــة أولــى والســماعات بدرجة أقــل، بينمــا تقنيــة الواقع 
المتبقيــة،  الثــالث  الحــواس  توظيــف  علــى  قــادرة  االفتراضــي 
اللمــس، الشــم، والتــذوق، بحســب التجربــة المســتهدفة، وأهمية 
توظيــف الحــواس الثــالث المتبقيــة يتمثل في رفــع مســتوى التأثير 
بتوظيــف  محتــوى  إنتــاج  علــى  األمثلــة  ومــن  المســتخدم،  فــي 
حاســة اللمــس، علــى ســبيل المثــال تجربة بعــض شــركات التوعية 
مقصــورة  فــي  الركــوب  تجربــة  المشــاهد  تعطــي  والتــي  المروريــة 
قيــادة ثــم تجربــة افتراضيــة لحادث ســير باســتخدام حــزام األمان 
ومــن دونه، مــا يعطــي للمشــاهد تجربــة افتراضية واقعيــة )مرعبة( 
لحــاث ســير من دون اســتخدام حزام األمــان، بينما توظيف حاســة 
الشــم يتــم اســتخدامه فــي المجــاالت الطبيــة العالجيــة، وتوظيف 
الحــواس الخمس يســتخدم في إنتــاج األفالم بمختلــف المجاالت، 
ال ســيما المجــال الســياحي، كعــرض تجربة زيــارة وجهة ســياحية أو 
التجــول فــي غابــة أو منطقة بهــا مزارع للــورود، مما يعــزز من حجم 

الشــعور بالتواجــد فــي الموقــع االفتراضي.

التقنيات  اتحاد 
مــن ناحيــة أخرى تتيــح تقنيــة الواقــع االفتراضي دمــج تقنيات أخرى 
معهــا لصناعــة المحتــوى )التجربــة(، فعلــى ســبيل المثــال؛ يمكــن 
دمــج تقنيــة الــذكاء االصطناعــي معهــا، مثــل التحــدث مع رجــل آلي 
فــي الفضاء اإللكتروني، أو تنفيذ حجوزات الســكن، أو شــراء أســهم 
ــا بتنفيذ عملية الشــراء.  مــن خــالل الطلب مــن الرجل اآللــي افتراضيًّ
كل ذلــك يضعنــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة فــي الحيــاة والتفاعــل 
عبــر تقنيــة الواقــع االفتراضي والتــي تتيح خيــارات غيــر محدودة في 

ابتــكار طريقــة صناعــة التجربة.
كونهــا  مــن  المحتــوى  صناعــة  االفتراضــي  الواقــع  تقنيــة  نقلــت 
ُبعــًدا  يعطــي  وهــذا   )Experience( تجربــة  تكــون  ألن  مشــاهدة 
ــا  أكبــر، حيــث إن الشــخص عنــد مشــاهدة المحتــوى يقتــرب ذهنيًّ
لذلــك  االفتراضــي،  المــكان  ذات  فــي  بوجــوده  اإلحســاس  مــن 
والتوســع  االفتراضــي  الواقــع  نظــارات  إنتــاج  نمــو  اليــوم  نشــاهد 
فــي اســتخدامها فــي مختلــف المجــاالت، مــا يعطــي فرصــة لتغيير 
العالــم باالســتناد على حجــم التأثير، ال ســيما فــي المجال اإلعالمي 
االعتمــاد  يمكــن  التــي  المجــاالت  مــن  وغيرهــا  الصحيــة،  والرعايــة 

الذهنيــة.  الصــورة  تحســين  فــي  عليهــا 
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ظروف جائحة كورونا زادت من المتابعة .. والتاريخية تواصل الغياب

مسلسالت رمضان: أفكار مكررة بين 
الحب والعنف.. والناجحون قليل

|| إعداد: عماد عبد المحسن

ازدادت نســبة المشــاهدة للمسلســالت الرمضانيــة هــذا العــام، في ظل الظــروف الراهنة المتعلقــة بجائحة كورونــا وما تبعها 
مــن حظــر للتجــوال أجبر المواطنين علــى المكوث في منازلهم، وأصبحت متابعة المسلســالت الرمضانية، وما أكثرها، وســيلة 

األولى. الترفيه 
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بــل أصبــح المشــاهد يلهث خلــف القنــوات الفضائيــة، لوضــع برنامج 
اليومية. مشــاهداته 

وتمكنــت الدرامــا الخليجيــة مــن التميز هذا العــام، مع مراعــاة قلة عدد 
المسلســالت الكوميديــة، مقارنة بالدراما االجتماعيــة، التي اقتربت من 
الواقــع المعــاش والقضايــا اإلنســانية التي تمرُّ بهــا العائــالت الخليجية 

والعربية بشــكل عام.
ــا من دون اللهاث  ـً وأصبحــت رؤية مؤلفي هذه المسلســالت أكثر عمقـ
خلف االستســهال ومحاولة جذب المشــاهد عن طريق أسهل الطرق.

كما تألق عدد من نجوم الصف األول الذين قدموا أدوارهم باقتدار.
ومــن الواجــب أن نذكــر أن األهــم في تقديم عمــل ناجح، هــو التأليف، 
فعندمــا تكــون الحبكــة الدرامية جيــدة، يمكن البنــاء عليهــا، إلنجاز عمل 
ــاب الذيــن كانــوا خلــف األعمال  أكثــر تميــًزا، وبالتالــي فــإن التحيــة للكتَّ
الكتابــة ومســابقات  تــزداد ورش  أن  نتمنــى  واجبــة، ونحــن  المتميــزة 
التأليــف الدرامــي، حتــى يمكــن اكتشــاف مؤلفيــن جــدد، يمكنهــم أن 

يطرحــوا علــى الســاحة أفــكاًرا جديدة.
ومــن الملفــت للنظــر وجــود تمــاس بيــن بعــض أفــكار المسلســالت 
ولكــن  المعالجــة،  اختــالف  مــع  المصريــة،  والمسلســالت  الخليجيــة 

اإلطــار الدرامــي كان واحــًدا.
لكن األعمال الخليجية غلب عليها الطابع االجتماعي والقضايا اإلنسانية، 
بينمــا على الجانب اآلخــر وقعت الدراما المصرية في فخ الســعي لجذب 
المشــاهدين عبر تصوير مجتمع ال يشــكل النسبة األكبر من المواطنين، 

فغلــب على األعمال طابع العنــف والخيانة وحمامات الدماء.
ويمكن اســتعراض أهم األعمــال الخليجية في الســطور التالية، تأكيًدا 

ــعد عن المبالغة. ـُ التصافها بالواقعية والب

»كأن شيًئا لم يكن«.. نوستالجيا الماضي وااللتقاء 
بالحاضر

ــا لــم يكــن« فــي إطــار اجتماعــي  ـً دارت أحــداث مسلســل »وكأن شيئ
درامــي بيــن حقبتين زمنيتين بالتوازي، فترة نهاية التســعينيات والوقت 
التــي تمــرُّ بظــروف صعبــة،  الثريــة »ليلــى«  الراهــن، حيــث الســيدة 
تتســبب فــي إصابتها بحالة نفســية، وتجد نفســها في مفتــرق الطرق.
العمــل من إخراج حســين الحليبــي، وبطولة »زهرة عرفــات، فهد العبد 

المحســن، هبة الدري«.
قابلــه في الجانب المصري مسلســل »ليالينــا 80«، الذي دارت قصته 
حــول ثمانينيــات القرن الماضــي، مراعًيــا المالبس والديكــور واألحداث 

ت بها مصر في تلــك الفترة. السياســية واالجتماعيــة التي مــرَّ

»جنة هلي«.. األسرة الخليجية في قصة مصورة
فــي إطــار درامــي اجتماعــي جــاء المسلســل الخليجــي »جنــة هلــي« 
الــذي يتنــاول ترابط أفراد األســرة الواحــدة، وذلك داخل أســرة »عمران 
وأديبــة«، ومحاولــة تخطــي العقبــات والمصاعــب التــي تواجههمــا مع 

وأحفادهم. أبنائهــم 
العمــل مــن إخــراج منيــر الزعبــي، وبطولــة »ســعاد عبــد اللــه، إبراهيم 

الحربــي، انتصــار الشــراح«.

الفنانات  قصص  ليه؟«  تاني  و«نحب  »شغف« 
المرهفات

تناول مسلســل »شــغف«، فــي إطار درامــي رومانســي، مثلث جنون 
 ، الحــب، حيــث تقع فنانة تشــكيلية في حب شــاب يصغرها في الســنِّ
بعدمــا أصيبــت فــي أعصــاب يدها وفقــدت قدرتهــا عل الرســم، حيث 
تســتعين بــه لكــي يرســم أفكارهــا، فــي الوقــت الــذي يتعلــق بقلبهــا 

شــخص آخر.

العمل من إخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين.
ــا بعنــوان: »ونحــب تانــي  وعلــى الجانــب اآلخــر، نجــد مسلســاًل مصريًّ
ليــه؟«، بطولــة الفنانــة ياســمين عبــد العزيــز، والفنانيــن شــريف منيــر 
وكريــم فهمــي، وتــدور أحداثه حــول فنانة تشــكيلية ومهندســة ديكور 
ــا بصديقتها من قبل. تقــع فــي حب أحد الشــخصيات الذي كان مرتبطـً

»هيا وبناتها«.. رحلة األمل واأللم
فــي مسلســل »هيا وبناتهــا« تجبر عائلــة »هيا« ابنتها علــى الزواج من 
مســن؛ لتتســتر علــى فضيحة طالتها منــذ زمن بعيد، ولكــن األحداث ال 
تقــف عند ذلك، حيــث تمرُّ الســنوات ويموت الزوج، وتجد هيا نفســها 

وحيــدة لرعاية بناتهــا ومحاولة إخماد نيــران الماضي.
العمــل إخــراج خالــد راضــي الفضلــي، وبطولــة باســمة حمــادة، هنــد 

البلوشــي.

»الكون في كفة«.. صورة المرأة المتسلطة
أمــا مسلســل الكــون فــي كفــة فيرصد فــي إطــار اجتماعــي العديد من 
الكويتــي  البيــت  داخــل  تحــدث  التــي  الشــائكة،  االجتماعيــة  القضايــا 
والخليجــي بصفــة عامــة، وذلــك مــن خــالل قصــة امــرأة متســلطة، 

تفــرض شــخصيتها بجبــروت علــى أفــراد أســرتها.
العمــل مــن إخــراج ســائد بشــير الهــواري، وبطولــة إلهــام الفضالــة، محمود بو شــهري، 

طيــف، مرام البلوشــي.
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»الميراث«.. قضية ال تموت
ــا مــن مسلســالت هــذا العــام،  تحتــل مشــاكل الميــراث جــزًءا مهمـً
فمسلســل »الميــراث« تــدور أحداثــه حــول مفارقــة »عبد المحســن« 
الحيــاة تــارًكا وراءه وصيــة الميراث التــي تظهر معــادن الجميع، وتحدث 

بينهم. فرقــة 
العمــل مــن إخــراج تامــر بســيوني، وبطولــة: هنــد محمــد، عبــد العزيز 

الســكيرين، تركــي الكريديــس.
وفــي الدراما المصرية، نجد مسلســل »البرنس« بطولــة الفنان محمد 
رمضــان وأحمــد زاهــر، والفنانــة نــور، حيــث يتــرك األب وصيــة يتنــازل 
فيهــا عــن أمالكه البنــه رضــوان البرنس فيحــاول إخوته قتلــه للتخلص 
منــه، وبالفعــل ينجحــون فــي قتــل زوجتــه وابنه ويظــل الصــراع بينهم 

ــه فــي النهاية. حتى يســتعيد حقـّ

الكوميديا ليست على المستوى المأمول
أمــا المسلســالت الكوميديــة، فلــم تكــن علــى قــدر المتوقــع منهــا، 
ــا، فعلــى الصعيــد الخليجــي، جــاء مسلســل  ــا أو مصريًّ ســواًء خليجيًّ
»ســواها البخــت« في قالــب دراما اجتماعيــة ممزوجــة بالكوميديا التي 
تســلط الضــوء علــى الحيــاة بعــد التقاعــد، من خــالل قصة الســيدة أم 
ســليمان التي تصل إلى ســنِّ التقاعد وتبدأ بالتفكير في إقامة مشــروع 
حتــى تســتثمر الوقــت والمــال، باإلضافــة إلــى طرح عــدد مــن الجوانب 

االجتماعيــة المعاصــرة. 
العمــل إخــراج حســن أبــل، وبطولــة: هيــا الشــعبي، فخريــة خميــس، 

أحمــد العونــان، محمــد الصيرفــي.
بينمــا دارت أحــداث مسلســل »آل ديســمبر« فــي حلقــات متصلــة 
منفصلة حول عائلتين بدويتين وهما »آل ديســمبر« و«الهصمصم«، 

وتبــدأ األحــداث بوجــود صلــة قرابــة لعائلــة »آل ديســمبر« تنحــدر مــن 
روسيا.

العلــي، جمــال  إخــراج نعمــان حســين، وبطولــة طــارق  والمسلســل 
البلوشــي. مــرام  الردهــان، 

أمــا الفنــان ناصــر القصبــي، فقدم مسلســل »مخــرج 7«، حيث حاول 
دوخــي جاهــًدا التأقلــم مــع التطــورات التــي طــرأت علــى المجتمــع، 
ويفاجــأ بتعييــن امــرأة في منصــب المديــر العام بــداًل منه، ممــا يوقعه 
فــي إشــكاليات ال حدود لها، يعرضها العمل بشــكل طريــف، لكنه ُغلف 
ــا، وقــد لقي  بطابــع التكــرار واإلطالــة وتوقــع الموقــف الدرامــي مسبقـً
ــا حول مســتوى الفكــرة والتنفيــذ وكوميديا  ًـّ المسلســل جــداًل جماهيري
المشــهد، وقد أشــاد النقاد بأداء الفنان راشــد الشــمراني والفنانة الهام 
علــي، لكنهــم اعتبــروا أن المسلســل لــم يضــف الجديد لقيمــة وتاريخ 

النجــم ناصــر القصبي .
راشــد  القصبــي،  ناصــر  وبطولــة:  الشــرقي،  أوس  إخــراج:  العمــل 
الشــمراني، الهــام علــي، حبيــب الحبيــب، ريمــاس المنصــور، أســيل 

الفــراج. وخالــد  عمــران، 

المسلسالت  معظم  في  سمة  والخيانة  العنف 
المصرية

بالعودة إلى المسلســالت المصرية، فمــن الملفت للنظر أنه قد غلبت 
عليهــا موضوعــات »الخيانــة« و«العنــف والقتل«، وهو مــا ال يتفق مع 
الواقــع االجتماعــي، لكــن ربمــا تــمَّ اتخــاذ أكثــر المفارقــات شــذوًذا في 

المجتمــع المصري لتكــون المادة الرئيســية للدراما.
ففي مسلســل »البرنس«، الســابق ذكــره، تدور أحداثه فــي محاوالت 
قتــل بيــن اإلخــوة، من دون قلــب أو رحمــة، وتفاصيل متعلقــة بالخيانة 

بين األشــقاء، وهي ليســت مــن صميم عــادات المصريين.
فــي ذات الوقــت نجــد مسلســل »خيانــة عهــد« بطولــة الفنانة يســرا، 
والفنــان بيومــي فــؤاد، والفنان خالد ســرحان، وحال شــيحة، يــدور حول 
خيانــة اإلخوة ألختهم »عهــد«، وتتطور األحداث حتى يكونوا ســبًبا في 

مقتــل ابنها.
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»لما كنا صغيرين«.. وخيانة األصدقاء
فــي نفس الصــدد، يأتي مسلســل »لمــا كنــا صغيرين«، والــذي دارت 
أحداثــه حــول مجموعــة مــن األصدقاء يعملون في شــركة واحــدة ويتم 
قتلهــم واحًدا تلو اآلخر، وتشــير أصابع االتهام إلى مدير الشــركة، لكن 
فــي الحلقــات األخيــرة تتكشــف األحــداث ويتبيــن أن صديقتهــم هــي 

التــي قامت بهــذه الجرائم البشــعة.

»االختيار«.. الوطنية في أبهى صورها
مــن أهــم األعمال التي حظيت بنســبة عالية من المشــاهدة مسلســل 
»االختيــار«، وهــو يســتعرض قصة البطل »الشــهيد أحمد المنســي« 
أحــد أبطــال القــوات المســلحة المصريــة، الــذي استشــهد علــى أيدي 
الجماعــات اإلرهابيــة فــي ســيناء، ومــا قــام بــه مــن عمليــات حربيــة 
شــجاعة، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر نجــد »هشــام عشــماري« الــذي 
فــي  ينضــم  أن  واختــار  المصريــة،  المســلحة  القــوات  مــن  اســتقال 
صفــوف اإلرهابييــن، وفــي الوقــت الذي تــّوج الشــهيد أحمد المنســي 
بأكبر عالمات الحب من الشــعب المصري، ُأعدم »هشــام عشماوي« 

نتيجــة الخيانــة لوطنه.
العمــل بطولــة: الفنــان أميــر كــرارة، وأحمــد العوضــي، وكان فــي كل 
حلقــة يتــم اختيــار ضيف شــرف للعمــل، وهو من إخــراج بيتــر ميمي.

»الفتوة« يغرد منفرًدا
غــرد مسلســل »الفتــوة« منفرًدا بعيًدا عــن األحداث الدمويــة، وهو من 
بطولــة الفنان ياســر جــالل، والذي يســتقي أعمال الكاتــب الكبير نجيب 

محفــوظ عن عصــر »الفتوات«« فــي مناطق القاهــرة التاريخية.

كوميديا مصر .. نجاح محدود
وبالعودة إلى المسلسالت الكوميدية المصرية، فمعظمها لم ينجح في 
تحقيــق المتوقــع منها، ومن هــذه المسلســالت »رجالة البيــت« بطولة 
أحمــد فهمي وأكرم حســني، حيــث لجأ الســتخدام المواقــف المرتجلة 
غيــر المكتوبــة بحرفية، مما جعل المسلســل مترهاًل، بعيــًدا عن كوميديا 

الموقــف، وبعيًدا عن مشــاركتهما الناجحة في مسلســالت أخرى.

ذات األمــر حــدث مــع مسلســل »عمــر وديــاب« بطولــة: علــي ربيــع 
ومصطفــى خاطــر، و«اتنين في الصنــدوق« بطولة حمــدي الميرغني.

عادل إمام ال يزال في القمة
الفنــان الكبيــر عادل إمــام ال زال يقــدم الكوميديــا االجتماعيــة المتميزة، 
وظهــر ذلــك فــي مسلســله »فالنتينــو« بطولتــه مــع الفنانــة دالل عبــد 
العزيــز، وتظهــر كوميديــا الموقــف فــي زواجــه الثانــي مــن الفنانــة داليا 
البحيــري، بعــد زواجــه مــن الفنانــة دالل عبــد العزيــز، لتعيش الســيدتان 
فــي منزليــن متجاورين من دون أن تــدري إحداهما بأن زوجهما شــخص 

واحد.

»100 وش«.. شكل جديد للكوميديا
حظــي المسلســل الكوميــدي »100 وش« على استحســان الجمهور، 
وهــو بطولــة الفنــان آســر ياســين والفنانــة نيللــي كريــم، التــي تظهــر 
ــا قدمتــه فــي الســنوات الماضيــة، يتقمــص  بشــخصية مختلفــة عمـّ
االحتيــال  لمحاولــة  مختلفــة  شــخصيات  حلقــة  كل  فــي  الممثلــون 

والســرقة، وذلــك فــي قالــب كوميــدي خفيــف.
تظــل المالحظــة األهــم المتكــررة فــي كل عــام هــي غيــاب األعمــال 
التاريخيــة والدينية، مــع معرفتنا بتكلفة إنتاجهــا العالية، لكن من المهم 

أن تتواجــد ضمــن وجبــة المسلســالت الرمضانية.
كمــا يجــب تثميــن محــاوالت الخــروج مــن صنــدوق األفــكار المعتــادة، 
والتــي مــن المهــم أن تتزايــد حتــى ال تصبــح األعمــال الدراميــة مجــرد 

ومستنســخة. مكــررة  قصــص 
ومــن المالحــظ هذا العام - أيًضا - عدم االســتعانة باألعمال األدبية في 
المسلســالت، بينمــا كانت متزايدة في الســنوات الماضيــة، ويبقى أن 
ــا مهًما، لهــا مردودها  نذكــر أن صناعــة الدرامــا العربيــة، أصبحت سوقـً

االقتصــادي المهم.
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تقرير

غرف التحرير الموزعة وصحافة الموبايل وتطبيقات العمل عن بعد
أبرز األدوات التي واجهت بها المؤسسات 

اإلعالمية تحديات العمل في ظلَّ  جائحة كورونا
|| إعداد: عباس مصطفى 

يتعاظــم دور اإلعــالم فــي التعامــل مــع الطوارئ واألزمــات والجوائــح العابرة للحــدود، وفي ظــل التطور التكنولوجــي، تمكنت 
المؤسســات اإلعالميــة من اســتخدام التطبيقــات التكنولوجية المتاحة فــي التعامل مع جائحة كورونا )كوفيــد 19( التي دفعت 
الجهــات المختلفــة واألفــراد في أنحاء العالم إلى تطبيق مفهوم »العمل عن ُبعد«، وذلك بوســائل االتصال والبّث التشــاركي، 
مثــل: ) Webex, Skype, Zoom, Teams,  Messenger, Whatsapp , Google Hangouts, Facetime,  وغيرهــا(، وقــد 
تأثــرت مهنــة اإلعــالم بشــكل مباشــر في هــذه المرحلة، حيث أصبحــت معظم اللقــاءات وبعــض البرامج وحتى نشــرات األخبار 

تتــم عبــر اإلنترنــت، فضــاًل عن القيــام بإعادة النظــر في طريقة العمــل وهيكلته بمــا يتفق مع الوضــع الجديد.

غرف التحرير الموزعة.. الخيار األول
خــالل الجائحــة اضطــرت العديد مــن المؤسســات اإلعالمية إلــى إعادة 
تشــكيل نفســها داخــل مســاحات رقميــة موزعــة، لتضمــن اســتمرار 
ــا ولحين انتهاء األزمــة، ومع التجربة حققت الغرف الموزعة  ـً العمل مؤقت
ـــا كبيًرا، حيث تمكنت المؤسســات من إدارة نفســها بالكامل عن  نجاحـً
ــا، وأدى الصحفيــون أعمالهم  ُبعــد، وهجرت المقــرات والمكاتب نهائيًّ
مــن المنــازل، ونجحــت التطبيقــات واألدوات وباقــي مظاهــر العمــل 

المــوزع فــي تحقيق المطلــوب بكفــاءة عالية.
وقــد دفــع هــذا النجــاح الخبــراء لالعتقــاد بــأن اإلعــالم ســوف يســتمر 
ضمــن هــذه األطــر الموزعــة لفتــرة طويلة مــن الزمــن، حتى بعــد انتهاء 
 Fathm -( أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، حيــث تتبنــى مؤسســة
الصحفيــة،  لالستشــارات   )News Lab, Consultancy, Agency

ومقرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هــذا الــرأي - أيًضــا - وأطلقــت 
ا باللغــة اإلنجليزيــة  بدعــم مــن مبــادرة )أخبــار Google( دليــاًل تشــغيليًّ
يحمل عنــوان: )Distributed Newsroom Playbook(، ويشــرح طرق 
التحــول مــن غــرف األخبــار التقليديــة إلــى الموزعة، هــذا الدليــل صاغه 
نخبــة مــن خبــراء االبتــكار والتطوير فــي غــرف األخبــار، ومعظمهم قاد 
بالفعــل عمليــات التحول ألنظمــة العمــل الموزعة على مدار الســنوات 

الخمــس الماضيــة، ويتضمــن اآلتــي: 

أواًل: إدارة الغرف الموزعة
فــي بدايــة طريــق التحــول للعمــل المــوزع، ال بــد مــن إدراك أمرين في 

غايــة األهميــة، هما:
األول: إن االنتقــال للعمــل الموزع يحتــاج بعًضا من الحكمــة والواقعية، 
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وأن غــرف األخبــار الموزعــة ال يمكنها أن تفعل نفس األشــياء التي كانت 
تفعلهــا الغــرف التقليديــة بالطريقــة نفســها، فهنــاك حاجــة إلى طرق 

مناســبة للتكيف مع الوضــع الجديد.
الثانــي: إن التحــول للعمــل المــوزع ليــس مجرد إطــار لممارســة العمل 
ا مــن األلف إلــى الياء،  عــن ُبعــد، بل تأســيس تجربــة تــدار وتعمــل رقميًّ
لكنهــا تحتفظ بــروح العمل الجماعــي ووحدة الهدف واألبعاد اإلنســانية 

األخرى.
تطبيــق  أو  أداة  عبــر  االجتماعــات  ُتعقــد  الموزعــة  الغــرف  هــذه  فــي 
الســتضافة مؤتمــرات الفيديــو، وتحــدد المواعيــد مــن أعلــى ألســفل، 
انعقــاد  مواعيــد  مــع  يتعــارض  ال  بمــا  اليومــي،  العمــل  جــدول  وفــق 
المؤتمــرات الصحفيــة الخارجيــة، وتوجــد ثالثــة أنــواع مــن االجتماعات 

تناســب طريقــة العمــل داخــل الغــرف الموزعــة:
اجتماع يومي لمعالجة المسائل التحريرية فقط. - 1
اجتماع أسبوعي لمناقشة األمور الفنية والتقنية. - 2
اجتمــاع شــهري يجمــع المديريــن والموظفيــن الرئيســيين لتقييــم  - 3

ســير العمــل ووضــع الخطــط واتخــاذ القــرارات المصيريــة.
ويفضــل فــي كل األحــوال أال يزيــد زمــن أي اجتمــاع ُيعقد عبــر اإلنترنت 

علــى نصــف ســاعة، حتــى ال يفقــد قيمته بشــكل كبير.
أمــر آخر مهــم من عمــل اإلدارة يتمثل في رصــد مخاطر العمــل الموزع 
وتجنبهــا، مثــل الســلبيات المتعــددة لبيئة العمــل المنزلــي، فالعاملين 
مــن المنــزل قد تقــل طاقاتهم عــن المســتوى المعروف عنهــم، لذا ال 
ا لتســجيل الدخول وبدء  بــد مــن أن تحــدد اإلدارة لموظفيها موعــًدا يوميًّ
العمــل، وتتأكــد مــن التزامهــم بــه، وتحاســب المقصــر، كمــا أن طاقة 
المحــرر قــد تقــل - أيًضا - بســبب عدم امتالكــه أجهزة مناســبة للعمل 
فــي منزله، لذا يجــب أن توفر اإلدارة لموظفيها جميــع ما يتطلبه العمل 

الموزع. 
علــى الجانــب اآلخــر ينخفــض تأثيــر القيــادة أو اإلدارة عــن ُبعــد مقارنــة 
بالقيــادة المباشــرة، لــذا يجــب أن تحــرص اإلدارة على التواصــل الدائم 
مــع الموظفيــن، ومناقشــتهم فيمــا يــدور فــي أذهانهــم عــن العمــل، 

والمشــكالت التــي تواجههــم.

ثانًيا: هيكلة الغرف الموزعة
يأتــي بعــد ذلك تأســيس هيــاكل العمــل داخل الغــرف الموزعــة، حيث 
يجــب تنظيــم الموظفيــن داخل أقســام عمــل رقمية جديدة، تناســب 
أواًل طبيعــة العمــل المــوزع، وتضمــن االحتفــاظ ببعــض األلفــة التــي 

كانــت موجــودة مــن قبل فــي صالــة المكاتب.
هنــا ســيبقي التسلســل الهرمــي للموظفيــن كما هــو، وكذلــك آليات 
إعــداد التقاريــر التــي اعتاد عليهــا فريق المحررين، لكن ســيعاد تشــكيل 
األقســام التي تجمع الموظفين والمحررين وباقــي العاملين، والتقليل 

مــن عددها قــدر اإلمكان.
ويجــب معرفــة أن النظــام في الغــرف الموزعة به قســمان رئيســان ال 

غنــى عنهما:
قســم المهــام والتكليفــات، وهــو عصــب غرفــة األخبــار الموزعة،  - 1

وبمثابــة مركــز االتصــال الرئيســي، حيــث يجتمــع فيــه جميــع العاملين 
فــي المؤسســة، مديرين وموظفين، وفيــه يتم طرح األســئلة الخاصة 
وتحديــد  األساســية،  المعلومــات  وتخزيــن  عنهــا،  واإلجابــة  بالعمــل 

التكليفــات والمهــام، ومتابعــة التنفيــذ.
قســم اإلنتــاج، وفيــه ُيصــب كل مــا تــمَّ إنتاجــه مــن أخبــار وتقاريــر  - 2

ومواد مصورة ورســوم، لتجهيزها وإعدادها للنشــر، في هذا القســم 
ُيضّم مديــرو ومحررو الفيديو والرســومات والبيانات والصور، ومحررو 
النصــوص ومخرجو الويب، أما باقي األقســام فتحــدد وفق احتياجات 
كل مؤسســة وطبيعتهــا، وبعــد االنتهــاء مــن تشــكيل األقســام، يجب 

إنشــاء قنــاة اتصــال رقمية لكل قســم من أجــل التواصــل الداخلي.

ا: التحرير ـً ثالثـ
عــن  كثيــًرا  التحريــر  وآليــات  قواعــد  تختلــف  ال  الموزعــة  الغــرف  فــي 
الغــرف التقليديــة، لكن قــد يكون هنــاك احتياج إلضافة بعــض األفكار 
المــوزع،  العمــل  طبيعــة  مــع  التحريــر  عمليــة  لتتناســب  والتوصيــات 
ويفضــل االعتمــاد فــي الغــرف الموزعــة علــى المحتــوى الــذي ينشــئه 
واالضطرابــات  العاجلــة  لألحــداث  التغطيــة  خــالل  المســتخدمون 
والظروف االســتثنائية، وذلك ألنهم أقرب لبؤرة الحدث من المراســل 
ــه  ـّ الصحفــي، لكــن يجــب التحقــق أواًل مــن صحة هــذا المحتوى قبل بث
أو نشــره، وذلــك باســتخدام آليــات التحقــق المعروفــة والمجربة، كما 
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تقرير

ــه  ـّ ال بــد مــن الحصــول علــى إذن بالنشــر مــن صاحــب المحتوى  قبل بث
للجمهــور.

وفيمــا يخــصُّ المصــادر الخبيــرة التــي تتــم االســتعانة بآرائهــم لدعم 
المصــادر  علــى  الموزعــة  الغــرف  داخــل  ُيعتمــد  والقصــص،  التقاريــر 
االفتراضيــة ويتــمُّ التواصــل معهــا عبــر اإلنترنــت، فهنــاك العديــد مــن 
األشــخاص الذين لديهم خبرة كبيرة وإلمام في مجاالتهم، ونشــطون 
- أيًضــا - علــى مواقع التواصل االجتماعي، ويمكن االســتعانة بهم، في 
حــال عدم التمكــن من الوصــول للمصــادر المعروفة والقديمة بســبب 

ضغــوط األزمــة الحالية.

رابًعا: التدريب عن ُبعد
مــع التحــول للغــرف الموزعــة، ســوف تنتهــج المؤسســة الصحفيــة 
وموظفوهــا طريقــة عمــل ومهــام وظيفية جديــدة، ما قد يتســبب في 
حالــة ارتبــاك وخوف وعــدم يقين بيــن العاملين، هنا يأتــي دور التدريب 
لتأهيــل الموظفين على طريقة العمل الجديدة واألدوات المســتخدمة، 
ــم والتدريب عــن ُبعد، وتنفذ جيًدا،  ـّ في البداية توضع إســتراتيجية للتعل
ثــم ُيحــدد محتوى الــدورات التدريبية بناًء على المهــارات واألدوات التي 

يحتاجها رؤســاء األقســام والموظفون.

خامًسا: التكنولوجيا واألدوات
يجــب الســعي لبناء جهــاز فعــال للتحكم عن ُبعــد، وفــي البداية يفضل 
اعتمــاد قائمــة باألدوات والتقنيات التي ستســتخدمها المؤسســة وكل 
العامليــن بهــا، وااللتــزم بــكل أداة والغرض منهــا، على ســبيل المثال؛ 
إذا اعتمدت المؤسســة تطبيق )Slack( لالتصــاالت الداخلية، فال يجوز 

اســتخدام تطبيق آخر للغرض نفســه.
بعــد ذلك يجب إعداد وضبط جميع األدوات والتقنيات التي يســتخدمها 
العاملــون، بدايــة مــن إنشــاء الحســاب والتثبيــت، إلــى إنشــاء كلمــات 
مــرور قويــة وحفظها، كما يجب تثبيت تحديثــات األمان لجميع األدوات 

ــا. الموجــودة على أجهزة الموظفين جميعـً

صحافة الموبايل.. تأخذ دورها في األزمة
قّلصــت جائحــة )كوفيــد 19( مــن حركــة فريــق العمل فــي التغطيات، 
وبــات من الصعب أن يتحرك فريق من )5( أشــخاص يحملون معدات 
ضخمــة لتغطيــة فعاليــة ميدانيــة أو حدث ضخــم، فبات البديــل عبارة 
ــا وبعض المرفقــات الالزمة  عــن صحفــي مدرب جيــًدا يحمل هاتًفا ذكيًّ

إلنجــاح مهمته.
ويناقــش أســامة الديــب، مديــر تحريــر »المالتيميديــا« فــي مؤسســة 

»أونــا« للصحافة واإلعــالم، التحول الحاصل في معظــم غرف األخبار 
الهاتــف  كثــرة تطبيقــات  إلــى  ذلــك  وأرجــع  الموبايــل،  نحــو صحافــة 
لهــذا  دفــع  ممــا  ــا،  حاليًّ المتواجــدة  اإلعالميــة  والمنصــات  المحمــول 
ــهم التعامــل الجيد في  التحــول، بل وســّرع فيــه، ووضع عدة مداخل لفـَ

هــذا اإلطــار كمــا يلي: 

أواًل: تحديد عناصر القصة الجيدة
تبــدأ صحافة الموبايل الفّعالة بحســب »الديــب« بتحديد عناصر القصة 
الجيــدة، وهــي التي تبــث فيها الحيــاة بالمعالجــة والتكنولوجيا، من هذا 
المنطلــق يقــول: »ابحث بدقــة عن القصــة الجيدة بــكل تفاصيلها، ثّم 
حــدد زوايا التصوير والشــخصيات الرئيســية في قصتك كي تســتطيع 
أن ترســم مالمــح الشــخصيات وتعــّرف المشــاهدين علــى تفاصيــل 
حياتهــم عبــر الفيديــو أو الصــورة، ومــن خــالل عمليــة تحديــد العناصــر 
ســتلتقط المشاهد المعّبرة التي ســتوصل القصة للجمهور وستمّكن 
ــهم زوايا الحــدث، وتفّعل مــن التواصــل البصري مع  المشــاهد مــن فـَ

شــخصيات القصة«.

ا: الهاتف الذكي ذو التقنية العالية ـً ثاني
بعــد تحديــد عناصر القصــة ال ينصــح »الديــب« الصحفيين باالنشــغال 
االســتخدام،  ســهل  هاتــف  عــن  بالبحــث  بــل  الضخمــة،  بالمعــدات 
يعمــل بشــكل متكامــل مــع كافــة أشــكال التصميمــات وطــرق العمل 
والملحقــات، ويملــك بطاريــة تعمــل لفتــرة طويلــة، ويمكــن تشــغيل 

تطبيقــات عاليــة الجــودة مــن خالله.

تطبيقات فيديو وصوت ُينصح باستخدامها
التطبيــق 	  هــذا  تحميــل  للصحفييــن  يمكــن   :)Filmic Pro( تطبيــق 

مــن األجهــزة التــي تعمــل بنظامــي تشــغيل )IOS( و)Android(، وهو 
ا، بحســب »الديــب«، ويحــوي مزايــا عديــدة، مثل  تطبيــق متطــور جــدًّ

إمكانيــة التحكــم فــي مثلــث التعريــض الضوئــي.
تطبيــق )Open Camera(: متــاح فقــط لألجهــزة التي تعمــل بنظام 	 

تشــغيل )أندرويد(.
تطبيق )Cinema 4K(، وتطبيق )Cinema FV-5(: يمكن للصحفيين 	 

تحميلهمــا مــن األجهزة التي تعمــل بنظام تشــغيل )Android(، وُيتيح 
التطبيقــان للصحفيين مزايا متنوعة.

تطبيــق »آي موفــي« ألجهــزة آيفــون، متوافر في متجر )آبل( بشــكل 	 
مجانــي، ومــن مميزاته أنه يمنحك ســرعة كبيرة في المونتــاج، وإضافة 
األصوات والمؤثرات، وتحســين اإلضاءة ويدعــم الكتابة باللغة العربية.

تطبيــق )RecForge Lite(: يمكــن للصحفييــن تحميل هــذا التطبيق 	 
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مــن األجهزة التــي تعمل بنظــام تشــغيل )Android( فقط.
مــن 	  التطبيــق  هــذا  تحميــل  يمكــن   :)Voice Record Pro( تطبيــق 

.)Android(و  )IOS( تشــغيل  بنظامــي  تعمــل  التــي  األجهــزة 
شــبكة  عبــر  ُبــّث  )ويبينــار(  خــالل  حديثــه  فــي  »الديــب«،  وأضــاف 
الصحفييــن الدولييــن، إلــى أنه يمكــن للمراســل االعتماد علــى صحافة 
الموبايــل إلعداد تقارير حــول جائحة )كوفيد 19(، نظًرا لســهولة التنقل 
بهاتــف محمــول صغيــر، وســهولة تعقيمه لضمــان ســالمة الصحفي 
أثنــاء عملــه، علًمــا أنه مــن المهــم درايــة الصحفي بــاألدوات الرئيســية 
علــى مواقــع التواصل االجتماعــي والتطبيقات التي تســاعده في تحرير 
الفيديــو، كــي يســتطيع مواكبــة اإليقــاع الســريع الــذي تعيشــه غــرف 

األخبــار فــي الوقــت الراهن.

تطبيقات العمل عن ُبعد والبث المشترك
فضــاًل عــن موضــوع الغــرف الموزعــة واســتخدام الهواتــف الذكيــة، 
وضعــت شــبكة الصحفييــن الدولييــن أبــرز النصائــح لإلعالمييــن خــالل 
اســتخدامهم تطبيقــات العمــل عــن ُبعد والبــث المشــترك، لتعّرفهم 
علــى أفضل الطــرق والوســائل التي يمكــن اعتمادها للظهــور بطريقة 

. فة محتر

أواًل: الحفاظ على الشكل والمظهر  
صحيــح أن المضمون هو األســاس، ولكن الحفــاظ على المظهر الالئق 
هــو مفتــاح أساســي للنجــاح - أيًضــا - عنــد االســتعداد للمشــاركة في 
نــدوة إلكترونيــة أو محاضــرة أو مقابلة، يجــب ارتداء المالبــس المعتادة 
ا، علينا  لهذا النوع من اللقاءات، فإذا كان اللقاء يســتوجب لباًســا رســميًّ

القيام باألمر نفســه.

ثانًيا: نبرة الصوت ووتيرة الكالم
ــا، وبســبب رداءة الصــوت وغيرها من  ـً بســبب المشــاكل التقنيــة أحيان
األمــور الناجمــة عــن التواصــل عبــر الشــبكة اإللكترونية، يجــب الحرص 
والنطــق  الحــروف  لمخــارج  واالنتبــاه  ــا  عاليًّ الصــوت  يكــون  أن  علــى 
والتكلم بســرعة متوّســطة وبحيوية، وتفادي وتيــرة الصوت النمطية، 
والتفاعــل مع الحاضرين، وســؤال الفريــق اآلخر عّما إذا كانوا يســمعون 

الصــوت جيــًدا ويفهمــون مــا ُيقــال قبل المضــي قدًمــا بالكالم.

ا: محاولة االختصار ـً ثالثـ
بعــد التجربة، تبّين أن اللقاء الذي من شــأنه أن يســتغرق ربع ســاعة من 
الوقــت فــي الحيــاة العاديــة مــا قبــل )كورونــا( يأخــذ على األقــل نصف 
ســاعة إلــى ثالثــة أربــاع الســاعة علــى )األونالين(، لهــذا يجــب التحضير 
محاذيــة،  ورقــة  علــى  الرئيســية  األفــكار  كتابــة  خــالل  مــن  لالجتمــاع 

والحــرص علــى ذكــر النقــاط كلهــا وشــطبها عنــد االنتهــاء منها.

ا: تحديد مدة اللقاء رابعـً
مــن األخالقيــات واللياقة ســؤال الفريــق اآلخر عن الوقــت المتاح إلجراء 
المقابلــة أو اللقــاء اإللكترونــي، فــال يجــب االعتقــاد أن الشــخص فــي 
»الحجــر المنزلــي« وقته غير محدود، بــل لديه التزامات أخــرى بالتأكيد، 

والســؤال عــن الوقــت المتاح يســاعد علــى التحكم بمضمــون اللقاء.

خامًسا: تسمية األشخاص الحاضرين بأسمائهم
تختلــف اللقــاءات اإللكترونيــة عــن ســواها، إذ تغيــب »لغــة الجســد« 
عيــون  فــي  النظــر  ذلــك  فــي  مــا  وأهــم  المباشــر،  التفاعــل  ويغيــب 
ــا كثيرة تغني نظــرة عن إعطاء الــكالم أو توجيه  ـً الحاضريــن لّلقــاء، أحيان
ُينصــح بمنــاداة األشــخاص  أو غيرهــا مــن األمــور، لذلــك  المالحظــة 
الحاضرين في الندوة أو اللقاء بأســمائهم للتأكد من أنهم مســتوعبون 

لمضمــون الحديــث وليــس لديهــم أي ســؤال أو استفســار.
واألمــر نفســه يطّبــق فــي بداية اللقــاء، بحيــث يجب إلقــاء التحيــة على 
يبــدأ  عمــل،  فريقــي  بيــن  يجــرى  الحــوار  كان  وإن  الحاضريــن،  جميــع 
مســؤول الفريــق بالتعريــف عــن فريــق عملــه أواًل باألســماء، ومــن ثّم 

يطلــب مــن المســؤول اآلخــر القيــام باألمــر ذاتــه.

سادًسا: خاصّية تشغيل الفيديو
هــل نشــغل الفيديو في اللقــاء اإللكتروني أم ال؟ المســألة هنــا – أيًضا 
- أخالقيــة، فــإذا كان الشــخص اآلخــر الــذي نحــاوره قــد شــّغل خاصّية 
الفيديــو فــي بداية اللقاء، علينا تشــغيله ُحكًما، وهذا مــن باب االحترام 

المتبــادل والقــول إننــا ننتبه علــى الكالم الــذي يقوله ونوليــه أهمية.
أّمــا إذا تعــذر ذلــك ألســباب ضعــف فــي الشــبكة أو مــا شــابه، يجــب 
علينــا القــول للشــخص اآلخر منــذ بدايــة اللقــاء واالعتذار المســبق عن 
الموضــوع، لكــن األهم هو التصــرف على قاعدة الجاهزيــة خالل اللقاء 

للظهــور أمــام الكاميــرا فــي أي وقت مــن المقابلة.

ا: إرسال الملفات والتحضير المسبق سابعـً
ســواء كان اللقــاء لمناقشــة فكــرة أو مشــروع أو نــّص أو مقــال أو أي 
موضــوع يحتــاج إلى قراءات مســبقة حولــه، يجب التواصل مــع الفريق 
اآلخــر وإرســال تلــك الملفــات قبــل موعــد اللقــاء بـــ)24( ســاعة علــى 
األقــل، كمــا يجــب اإلشــارة إلــى ضــرورة االطــالع علــى تلــك الملفــات 

ووضعهــا مــع األشــخاص خــالل الحــوار للشــرح والنقــاش حولهــا.

ا: طلب الكالم ـً ثامن
إذا كان الحــوار يضــم أكثــر مــن شــخصين، ال بــّد مــن احتــرام أســس 
الحــوار المباشــر واعتمــاد طريقــة »رفــع اليــد« لطلــب الــكالم وتفادي 
الــكالم بنفــس الوقت مع اآلخريــن، فهذا األمــر يوجد إزعاًجــا كبيًرا لدى 

جميــع المشــاركين فــي النــدوة اإللكترونية. 
الــكالم«  »طلــب  أو  اليــد«  »رفــع  خاصيــة  تتيــح  التطبيقــات  بعــض 
ومعظمهــا تحتوي على خاصية المحادثــة أو الـ)Chatting(، ويمكن في 
الحالتيــن طلــب الــكالم من خاللهــا، كما يمكن ببســاطة رفــع اليد على 

الكاميــرا واإليحــاء بطلــب الكالم.

تاسًعا: إطفاء الميكروفون خالل األحاديث الجماعية
 )Mute(فــي حالة عــدم الحديث، يجب وضع الميكروفون فــي صيغة الـ
أو إطفائــه، وهــذه الخاصيــة – أيًضــا - متاحة إلى جانب خاصيــة الكاميرا 
والتحّكــم فيهــا، والهــدف من هذا األمر هــو تفادي األصــوات المزعجة 
التــي تأتــي مــن الخلفية أو مــن البيت أو مــن الطريق أو الهاتــف وغيرها 

مــن األصوات التي قــد تصدر.

حّدية  للتقليل من  الفكاهة  استخدام حسِّ  عاشًرا: 
الحوارات

ال يخلــو األمــر مــن المواقــف المضحكــة خــالل الحــوارات المباشــرة، 
ــا كثيــرة قــد ُيســمع صــوت حيوان أليــف أو طفــل يبكــي أو ينادي  ـً أحيان
وغيرهــا مــن المواقــف، ينبغي عدم الشــعور باإلحــراج فالــكل معّرض 
لهــذه المواقــف، بــل ومحاولــة إيجــاد نكتــة أو مســألة طريفــة فــي هذا 
الموقــف وإضفــاء نــوع مــن الفكاهة على اللقــاء، وفي معظــم الوقت، 
يفّضــل التحّلــي بروح إيجابيــة والتعاطف مــع اآلخرين، خاصــة في زمن 
فيــروس كورونــا، حيــث أثبتــت الدراســات أن أغلبية الناس فــي منازلها 

باتــت تعاني مــن الكآبــة والخــوف والقلق.
أو   )Online( ســواء  النجــاح  مفتــاح  االبتســامة  تبقــى  الختــام،  فــي 
)Offline(، وتبقــى الدماثــة واألخــالق ميزات أساســية لنجــاح أي لقاء، 
وهــذا مــا يمّيز األفراد ومــا يجعل البعض يحّبــك أو يتجنّبك. الخيار لك!
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المرصد

كتاب يرصد أخطاًء ويوضح أمثلة للكتابة الصحيحة

عزيزي المحرر:
)دليلك إلى صياغة احترافية(

|| رصد: عماد عبد المحسن

صدر للشــاعر والصحافي المصري محمود عبد الرازق جمعة في ســنة 2019م، عن 
دار »بتانة« للنشــر، كتاب »عزيزي المحــرر: دليلك إلى صياغة احترافية«.

يقــول جمعــة فــي المقدمة: »إن هــذا الكتاب ما هــو إال محاولة لجمــع وتحليل أهم 
ع فيه من أخطــاء التحرير، وهو  المشــكالت التــي يواجهها المحررون، وأشــهر ما ُيوقَّ
ليــس محاولــة لتوحيــد األســلوب، بــل محاولــة لكشــف )صيــغ/ ظواهــر( تحريرية غير 

مستســاغة وأخــرى غير صحيحــة، واقتراح صيغ أخــرى بديلة«.

ويضيــف جمعــة: »إن الكتــاب يســتعرض أهــم المشــكالت التــي يقع 
فيهــا المحرر، خصوًصا المحــرر الصحفي، لكونه أكثــر المحررين عرضة 
للعجلــة فالتســرع فالخطأ، مما تســبب في امتالء المحتــوى الصحفي 
رات ال صلــة بينها وبين  العربــي بعبــارات ال عهــد لها بالصحافــة، ومحــرَّ

التحرير«.

الفعل المساعد
في القســم األول من الكتــاب يتحدث المؤلف عن األفعال المســاعدة، 
وســوف ال نتعــرض تفصيــاًل لــكل مــا ورد فــي أقســام الكتــاب، لكننــا 

ــا للمحرريــن والصحفيين. ســنختار أمثلــة لعلها تكــون نبراسـً
يتحــدث جمعــة فــي هذا القســم عن أشــهر األفعــال المســاعدة ومنها 

الفعــالن »قــام«، و«تم«.
ضارًبا المثل بما يكتبه المحرر على سبيل المثال:

»قامت الشركة بطرح األسهم«.	 
»قام الوفد بزيارة أهم معالم المدينة«.	 
»هذا الرأي قام بطرحه وزير اإلسكان«.	 

وأشــار إن المحــرر يهــرب مــن الفعل المعني فــي الجملة )طــرح(، إذ إن 
األصــل أن يقــول: »طرحت الشــركة أســهًما جديدة فــي البورصة«.

وفي موضع آخر يوضح أمثلة أخرى:
ال تقل: »قام الرئيس بعقد اتفاقية«. قل: »عقد الرئيس اتفاقية«.	 
ال تقــل: »بعــد قيــام الرئيس بعقــد اتفاقية«. قل: »بعــد عقد الرئيس 	 

اتفاقية«.
ومن األمثلة األخرى:	 
قام بحملة على اإلرهاب: شن حملة على اإلرهاب.	 
ا غير معتاد.	  ـً قام بشيء غير معتاد: فعل شيئ
قام بجريمة: ارتكب جريمة.	 
قام باجتماع: عقد اجتماًعا.	 

«، ويســتعمله المحــرر  ومــن األفعــال المســاعدة – أيًضــا – فعــل »تــمَّ
عــادة للهــروب مــن اســتعمال الفعــل المبنــي للمجهــول، ومنها:

-تمَّ إنشاء مبنى جديد.	 
-تمَّ عقد اتفاقية بين البلدين.	 
-تمَّ توفير فرص عمل آلالف الشباب.	 
أما ما ورد عن هذا الفعل في المعاجم:	 
-وتمم الشيء أهلكه وبلغه أجله )لسان العرب(.	 
-وتمام الشيء وتمامته وتتمته: ما يتم به )القاموس المحيط(.	 
ل )المعجم الوسيط(.	  -تمَّ – تماًما: كمَّ

ويقــول المؤلــف إن بعــض المحررين قد يســتعمل كل أشــكال األفعال 
ــا أو غيرها في عبــارة واحدة فيقــول: »تمَّ  المســاعدة التــي ذكرناهــا آنفـً
القيــام بإنشــاء المبنــى الجديد للشــركة«. بــداًل من أن يقول: »أنشــأت 

الجديد«. المبنى  الشــركة 

الحشو:
فــي القســم الثاني مــن الكتــاب يتحدث المؤلــف عن »الحشــو«، وهو 
يوضــح أن التكــرار عيــب يقــع فيــه المحــررون، فهــو آفــة قد يصــاب بها 

المحــرر، ومنــه أن تقول:
صاح بصوت عاٍل، ألن الصياح ال يمكن أن يكون بصوت منخفض.	 
همس بصوت منخفض، ألن الهمس ال يكون إال بصوت منخفض.	 
ســكن في مكانه بال حراك، ألن الســكون هو عدم الحراك، والسكون 	 

وعدم الحــراك يكونان في المكان.
ومن األمثلة التي ساقها المؤلف – أيًضا – جملة:

ــا فشيًئـــا«، وكان  ـً »كانــت الفجوة بين الطرفين آخذة في التالشــي شيئ
يمكنه ببســاطة أن يقول:

كانت الفجوة بين الطرفين آخذة في التالشي.	 
ا.	  ًـّ كانت الفجوة بين الطرفين تتالشى تدريجي
ا.	  ـً ا فشيئ ـً كانت الفجوة بين الطرفين تتالشى شيئ

كذلــك األمــر فــي التعبيــر »أمــا بالنســبة إلــى« وهــي في األصــل تعني 
نســبة شــيء مــا إلى شــيء ما، في حيــن أن العبــارات المســتعمل فيها 

هــذا التعبيــر ليــس فيها أي انتســاب.
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فــال تقــل: »أمــا بالنســبة إلى ســعر الــدوالر فقد ارتفــع قرشــين«. قل: 
»أما ســعر الــدوالر فقــد ارتفع قرشــين«.

وال تقل: »أما بالنســبة إلى درجات الحرارة المتوقعة فهي............«. 
قل: »أما درجات الحرارة المتوقعة فهي.......................«.

كذلــك نجــد فــي الصيــغ الصحفيــة »دولــة مــن الــدول، و«شــكل مــن 
األشــكال«.

ومنها:
ليس بين البلدين تحالف بأي شكل من األشكال.	 
ال يقبل أي شخص من األشخاص هذا الظلم.	 
لم تخالف الدول تعهداتها مع أي دولة من الدول.	 
ويمكن صياغة هذه العبارات كما يلي:	 
ليس بين البلدين تحالف بأي شكل.	 
ال يقبل أي شخص بهذا الظلم.	 
لم تخالف الحكومة تعهداتها مع أي دولة.	 

ولكن قد نحتاج إلى هذا »الحشــو« وال يســمى في هذه الحالة حشــًوا، 
إذا خصصنــاه أي إذا وصفناه أو أضفناه، مثل:

ليس بين البلدين تحالف بأي شكل من األشكال المعروفة.	 
ال يقبل أي شخص من األشخاص األسوياء بمثل هذا الظلم.	 

ــن« يســتعمل لالســتفهام عن عاقل، أي  كذلك اســم االســتفهام »مـَ
عــن شــخص، ويكــون الحشــو أن نضيف بعــده كلمات غيــر مخصصة 

مثل »الشــخص«.
»فـمن الشخص الذي فعل هذا«، هي »من فعل هذا؟«.	 
و»من الشخص الذي حضر«، وهي »من حضر؟«.	 

ربط المعلومات
بـ«ربــط  المؤلــف  عنونــه  فقــد  الكتــاب  مــن  الثالــث  القســم  أمــا 

. » ت مــا لمعلو ا
ويقول فيه إن ربط المعلومات بين أجزاء المادة المحررة له طريقتان:

ربط معلومات أو تصريحات شخص واحد في سياق واحد.	 
ربــط المعلومات أو التصريحــات المرتبطة بأكثر مــن موضوع أو أكثر 	 

من شــخص أو أكثر من ســياق.

في  ــد  واح شخص  تصريحات  أو  معلومات  ربــط 
سياق واحد

يكــون الربــط فيهــا باســتعمال أفعــال عديــدة معروفــة، منهــا: »قال – 
أضــاف – صــرح – أوضــح – لفــت – نــوه – أشــار – زعــم – لفــت – أعلن 

– اســتدرك – أردف – نفــى – استرســل – أجــاب...«.
ــا –  ــا – مصرحـً باإلضافــة إلــى أحــوال هــذه األفعــال: »قائــاًل – مضيفـً

ــا – مشــيًرا....«. موضًحـــا – منوهـً
ــا  وليســت القضيــة أن تنثــر هــذه الكلمــات فــي الموضــوع كأنها جميعـً
بمعنــى واحــد، فلهــذه الكلمــات حساســية وكل منهــا يوجــه المعنــى 
العــام للعبــارة التــي ورد فيهــا، فليــس القــول كالزعــم، كاالســتدراك 

كاإلشــارة كالتنويــه كالتصريــح ولكــن:
)قال/قائــاًل(: فعــل القــول العام يصح اســتخدامه فــي أي موضع، ألن 

كل تصريــح، أو تلميــح، أو إشــارة، أو إضافة... إلــخ، هو قول.
ــا(: يســتعمل إذا كان مــا بعــده إضافة إلى مــا قبله، أي  )أضاف/مضيفـً

ــا به، ويزيــد ما فيه مــن معلومات. مرتبطـً
مديــر،  وزيــر،  )رئيــس،  مســؤول  مــن  يكــون  )صرح/مصرًحــا(: 

...................
ــا(: التوضيــح ال يكــون إال بعــد غامــض، أو يكون  )أوضح/وضح/موضحـً
ــا بفعل التوضيح،  ًـّ ــا أن نبدأ خبًرا صحفي ًـّ تفصياًل لمجمل، فليس منطقي

ألنــه بداهــة لم يقل بعــد ما يحتاج إلــى توضيح.

)نوه/منوًهــا(: التنويه في اللغة هو رفع الشــيء واإلشــارة إليه لكي يراه 
ــا إليه. ـً ــا أو ملتفت ـً الناس، فهو شيء لم يكن مرئي

)لفت/الفًتــا(: اللفــت هــو صــرف الوجــه أو النظــر إلــى الشــيء أو عنه، 
فــإذا قلنــا:  لفــت إلــى كــذا، فالمعنى أنــه صــرف النظر إلــى كذا.

نقول مثاًل: 
صــرح وزيــر الزراعــة بــأن محصــول القمــح هــذا العــام بلــغ )12( إردًبــا 

ــا إلــى أنــه كان )18( إردًبــا العــام الماضــي. ـً للفــدان، الفت
ــا  )زعم/زاعًمــا(: الزعــم فــي اللغة هو القول الــذي يحتمل أن يكون حقًـّ
وأن يكــون باطــاًل، ويســتعمل إذا كانــت العبــارة غيــر مؤكــدة مشــكوًكا 

فيهــا، نقــول مثاًل:
زعم المتهم أنه ال يعرف المجني عليه ولم يره من قبل.

ــا(: اإلرداف فــي اللغــة هــو اإلتبــاع، وعنــد اســتعماله في  )أردف/مردفـً
ســرد الــكالم، فإنه يعنــي مجــرد تتابع.

تعددية الفعل بطريقة صحيحة
بعــض األفعــال ال يتعــدى إلــى مفعــول بــه، وبعضهــا يتعــدى بنفســه، 

وبعضهــا يتعــدى بحــرف جر.
وفيمــا يأتــي، توضيح لكل فعــل وطريقة تعديته، وما يشــيع عند تعديته 

خطأ: من 
)قال قائاًل(: الصواب قال إن.	 
الخطأ: قال أن – قال بأن.	 
)أوضح/وضح/موضًحا(: الصواب أوضح أن.	 
الخطأ: أوضح بأن.	 
)صرح/مصرًحا(: الصواب: صرح بأن.	 
الخطأ: صرح أن.	 

التوكيد والتشكيك في لغة الصحافة

التوكيد: 
ال يصــح لمحــرر أن يســتعمل أدوات التوكيــد فــي الخبر، التوكيد ســعي 

مــن المؤِكــد إلبــراز المؤًكــد وإثباته في نفــس المتلقي.
ومن األمثلة في هذا األمر:

ا للمدارس وسط المدينة.	  إن المحافظة أنشأت مجمعـً
كان المؤتمر قد انتهى بحلول أول يناير.	 

مجمًعــا  المحافظــة  »أنشــأت  نقــول:  أن  يمكننــا  األول:  المثــال  فــي 
المدينــة« وســط  للمــدارس 

وفــي المثــال الثاني: يمكننــا أن نقول: » كان المؤتمــر انتهى بحلول أول 
يناير«.

التشكيك:
ال يصــح أن يشــكك المحــرر فــي معلومــة ينقلهــا عــن مصــدره، ألن 
تشــكيكه فــي هــذه المعلومة هــو تدخل منــه وعــدم أمانة فــي النقل، 

التالي: المثــال  وفــي 
ادعــى وزيــر الخارجية الفرنســية أن العالقــات الفرنســية األلمانية مبنية 

علــى الثقة.
المحــرر هنــا ال ينقل المعلومة إلى المتلقي، بل يزرع في نفســه الشــك 

في هــذه المعلومة أو الخبر.
الصحفيــة  للكتابــة  دليــاًل  بالفعــل  يشــكل  الكتــاب  هــذا  فــإن  وختاًمــا 
المحترفــة، ويصلــح أن يكــون دليــاًل للخــروج مــن مــآزق اللغــة التي قد 

تغيــر مــن المعنــى المقصــود.
وهــو مــا يســتدعي أن يقتفــي كل صحفي أثر هــذه األمثلــة لعلها تكون 

نبراًســا له.
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رياضة

دعمت العمل الخيري لمواجهة »كورونا« بـ)10( ماليين دوالر

»العبون بال حدود«.. تنظيم سعودي 
ألكبر بطولة إلكترونية عالمية

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

حققــت بطولــة »العبــون بال حدود« التي نظمتها وزارة الرياضة في المملكة العربية الســعودية، ممثلة في االتحاد الســعودي 
للرياضــات اإللكترونيــة والذهنيــة، إنجــاًزا جديًدا في عالم الرياضــة اإللكترونية، حيث أصبحــت البطولة الخيريــة اإللكترونية األكبر، 
وذلــك بمشــاركة أكثــر مــن )120.000( العــب مــن )72( دولــة حــول العالم، وقدمــت جوائــز الفوز بالبطــوالت التــي بلغت )10( 
مالييــن دوالر لمختلــف مؤسســات التبرعات الخيريــة العالمية التي تقود حملــة التصدي لجائحة فيروس كورونا المســتجد، في 
مبــادرة مــن وزارة الرياضــة الســعودية التي اســتخدمت الرياضة اإللكترونية كوســيلة لمســاعدة المحتاجين، إضافــة لدورها في 
الترفيــه الهــادف، فــي الوقــت الــذي توجب فيه تقديــم الدعم لتجــاوز هذه المرحلــة الصعبة التي يمــرُّ بها العالم فــي مواجهة 

الجائحة.  هذه 
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البطولــة غيــر المســبوقة، التــي اســتمرت منافســاتها لشــهر ونصــف 
الشــهر منذ 24 أبريل وحتى 7 يونيو 2020م، شــهدت مشــاركة نجوم 
الرياضــة بمختلــف مجاالتهــم مــن كل أنحــاء العالــم، حيــث تنافســوا 
فــي مجموعــة مــن أشــهر األلعــاب اإللكترونية، بتفاعل أشــعل وســائل 
اإلعــالم الرياضيــة، ومنصات التواصــل االجتماعي بأرقام مشــاهدات 

. نية مليو
تجــاوز عــدد المشــاهدات على منصــات التواصــل االجتماعــي أكثر من 
)35( مليــون مشــاهدة، فــي حيــن قــارب )5( مالييــن مشــاهدة للبــث 
المباشــر الــذي ُقــدم بســبع لغــات مختلفــة، بالتعــاون مــع الشــريك 
والذهنيــة شــركة  اإللكترونيــة  للرياضــات  الســعودي  لالتحــاد  التقنــي 

)ESL( الرائــدة فــي مجــال الرياضــة اإللكترونيــة.
وضّمــت الئحــة الــدول التــي انتمــى إليهــا الالعبــون الذيــن شــاركوا في 
البطولــة دول مــن مختلــف أنحــاء العالــم، منهــا: »ألمانيــا، وأســتراليا، 
وبنمــا،  وأفغانســتان،  وفرنســا،  والصومــال،  الجنوبيــة،  وكوريــا 

العربــي. العالــم  دول  مــن  وعــدد  وكازاخســتان«، 

السعودية توحد جهود مجتمع الرياضة اإللكترونية
فــي تعليقــه على هذا اإلنجــاز، قال األميــر فيصل بن بندر بن ســلطان، 
»إن  والذهنيــة:  اإللكترونيــة  للرياضــات  الســعودي  االتحــاد  رئيــس 
المملكــة العربيــة الســعودية وبطولــة )العبون بــال حــدود( وحدتا جهود 
مجتمــع الرياضــة اإللكترونيــة في اإلســهام للتصدي لفيــروس كورونا، 

وهــذا أمــر ملهم«.
وأضــاف: »تجّمــع هذا العــدد الكبير مــن الالعبين تحت مظلــة )العبون 
بــال حــدود( وتوفيــر فرصــة المشــاركة والمشــاهدة والتبــّرع والتعّلــم 
فــي فتــرة زمنية قياســية، هــو دليل علــى القوة التــي تمتلكهــا الرياضة 

اإللكترونيــة، فقــد أثبتــت أنهــا تتجــاوز كل الحــدود والحواجز«. 

بطوالت مجتمعية وبطوالت للمحترفين
أقيمــت بطولــة »العبــون بال حــدود« علــى مســتويين مختلفيــن، هما 
ومحبــي  عشــاق  األول  فــي  تنافــس  حيــث  واالحترافــي،  المجتمعــي 
الرياضــة اإللكترونية، بينمــا تنافس في الثاني أفضــل محترفي الرياضة 
اإللكترونيــة وجًهــا لوجه؛ من أجل التبــرع بالجوائز للمؤسســات الخيرية 

العالمية.
 )120.000( مــن  أكثــر  مشــاركة  المجتمعيــة  البطــوالت  وشــهدت 
العــب مــن كل أنحــاء العالــم، حيــث التقــوا فــي أكثــر مــن )20.000( 
أشــهر  مــن  فــي مجموعــة  )4000( ســاعة  تجــاوزت  ولمــدة  مواجهــة 
 )Fortnite(و )Call of Duty(و )FIFA 20( :األلعــاب اإللكترونيــة، مثــل

.)Rainbow Six: Siege(و
وشــملت تلــك البطوالت ماراثونــات وفعاليــات لعبة األســبوع، والتي 
فــاز فيهــا أكثــر مــن )900( العــب مــن )21( دولــة؛ بمجمــوع جوائــز بلغ 

دوالر.  )500.000(
أمــا علــى صعيــد بطــوالت محترفــي العالــم، فقــد شــارك )54( فريًقا 
ــا من أفضل فــرق الرياضة اإللكترونية مــن )40( دولة من مختلف  عالميًّ
قــارات العالــم، وتنافســوا فــي بــثِّ حــي ومباشــر أمــام )5( مالييــن 
مشــاهد للفــوز باأللقــاب والحصــول علــى حصــة مــن الجوائــز الخيرية 
 المليونيــة، والتبــرع بهــا لصالــح المؤسســات الخيريــة التي تواجــه وباء 

)كوفيد 19(.

»فيفا 20« المنافسة األقوى ضمن البطولة
شــهدت لعبــة )FIFA 20( والتــي ُتعــدُّ مــن أقــوى منافســات محترفــي 
العالــم ضمــن بطولــة »العبــون بــال حــدود«، مشــاركة )8( العبيــن من 
أفضــل العبــي كــرة القــدم المحترفيــن علــى مســتوى العالــم الذيــن 
تنافســوا للفوز بلقب البطولة وجوائزها البالــغ مجموعها )1.5( مليون 

دوالر عــاد ريعهــا كاماًل لصالح المؤسســات الخيرية العالميــة المعتمدة 
ضمــن الجهــود الدولية للتصــدي لجائحــة كورونا.

واســتمرت منافســاتها ثالثــة أيام، تابــع فيهــا الجمهور نخبــة من ألمع 
نجــوم كرة القــدم العالمييــن في مواجهــات ودية تشــويقية يتقدمهم 
»ترينــت ألكســاندر« نجــم نــادي »ليفربــول« والمنتخــب اإلنجليــزي، 
ومواطنــه »ديلــي آلــي« العــب نــادي »توتنهــام« والنجــم األرجنتينــي 
»ديباال« العب نــادي »يوفنتوس« والثنائي البرتغالي »جواو فيليكس« 

نجــم »أتلتيكــو مدريــد« و«أندريه ســيلفا« نجــم نــادي »آينتراخت«.

دعم المؤسسات الخيرية العالمية لمواجهة )كوفيد 
)19

بنهايــة بطولــة »العبــون بــال حــدود« العالميــة قدمــت جوائزهــا قدرها 
)10( مالييــن دوالر للجهــات التــي اســتهدفتها بالدعــم مــع انطالقهــا 
كمبادرة ســعودية خيرية وجهت للعالم، وشــملت الئحة المؤسســات 
الخيريــة العالميــة التــي تــمَّ منحهــا التبرعــات: »مركــز الملك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية«، و«منظمــة اليونيســيف«، و«منظمــة 
والتحصيــن«،  للقاحــات  العالمــي  و«التحالــف  ريليــف«،  دايركــت 

و«الهيئــة الطبيــة الدوليــة«، و«االتحــاد الدولــي لالتصــاالت«.
وتقــوم كل المؤسســات الخيريــة العالميــة بتوجيه تلك المســاهمات 
نحــو مشــاريع تتصــدى بهــا لفيــروس كورونــا المســتجد، مــن خــالل 
البرامــج التوعويــة، ودعم األطفال والشــباب، وتوفير المعــدات الطبية 

التــي تســاعد فــي الوقايــة والعالج.

مبادرات تعليمية تلهم األجيال القادمة
إلــى جانــب اللعــب والمشــاهدة، قامــت بطولــة »العبــون بــال حــدود« 
وبالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الســعودية، 
 )OCEANX(و )KSA Digital Game(واألكاديمية السعودية الرقمية، و
بتقديم سلســلة من الــدورات التدريبيــة التي هدفت إلــى إلهام الجيل 
القــادم مــن مصممــي األلعــاب، حيــث قدمــت تحــت مظلــة أكاديمية 
»العبــون بال حــدود« )4( مبادرات تعليميــة تجاوزت ســاعاتها التدريبية 
ــا، وحضرها  ًـّ حاجــز )100( ســاعة، وقدمهــا أكثــر مــن )160( خبيًرا رقمي

أكثــر مــن عشــرين ألف شــخص مــن )40( دولة.

الريادة السعودية في التأقلم ودعم المبادرات
علــى الرغم من أن عــام 2020م غّيــر الوضع العالمّي برمتــه، لكنه منح 
فرصــة التأقلــم والنظــر إلــى المســتقبل بطريقــة مختلفة علــى جميع 
األصعــدة وفــي مختلــف المجــاالت؛ ففــي وضٍع باتــت فيه الســباقات 
والمنافســات الرياضيــة الحقيقيــة مســتحيلة بســبب تفشــي جائحــة 
لتتصــّدر  مثالــّي  كبديــٍل  اإللكترونيــة  الرياضــة  بــرزت  »كوفيــد19«، 
المشــهد العام وخاصة في المملكة العربية الســعودية، إذ كان لالتحاد 
الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة والذهنيــة الــدور األكثــر فاعليــة فــي 

الرياضــات اإللكترونيــة العالميــة خــالل هــذه الفترة.
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)200( متسابق من )37( دولة.. والبحرين رابع العالم
النسخة االفتراضية األولى لسباق »لومان« 

العالمي للسيارات برعاية سعودية
|| الرياض – إذاعة تلفزيون الخليج

أقيم ســباق الســيارات »لومان 24 ســاعة« في أول نســخة افتراضية له، برعاية وزارة الرياضة الســعودية خالل الفترة من 13 – 
14 يونيــو 2020م، حيــث منعــت الجائحة الوبائية كورونا إقامة أحد أشــهر ســباقات العالم على أرض الواقع في موعده الســابق 

من نفس الشــهر، ليتم تأجيله إلى ســبتمبر المقبل.

جــاءت الرعايــة الســعودية، ممثلــة فــي اتحــاد الرياضــات اإللكترونيــة 
والذهنيــة، للســباق العالمي »لومــان« مواكبًة الهتمامهــا الكبير بعالم 
ســباقات المحــركات وإرضاًء لشــغف الجماهيــر بالرياضــة اإللكترونية، 
اإللكترونيــة  الرياضــة  مجتمــع  بيــن  الوطيــدة  العالقــة  بذلــك  لتســتمر 
بالنســخة  احتفــاًء  العالمــي،  الســيارات  رياضــة  ومجتمــع  العالمــي 

االفتراضيــة غيــر المســبوقة.
وُيعــدُّ دعــم ســباق التحمــل األشــهر فــي العالــم »لومــان« ضمــن 

نســخته الرقميــة خطــوة متقدمــة للرياضــة علــى مســتوى العالــم، 
العزيــز  عبــد  األميــر  الســعودي،  الرياضــة  وزيــر  وامتــداًدا الهتمــام 
24 ســاعة«  الفيصــل، والــذي شــارك مرتيــن فــي ســباق »لومــان 
ا، حيــث يتواصل  الحقيقــي، كأحــد أبطال ســباقات الســيارات عالميًّ
هــذا الدعــم بعــد اســتضافة المملكــة منافســات »الفورمــوال إي« 
و«رالــي داكار«، واألخيــر ســيعود إلــى الســعودية مــرة أخــرى فــي 

2021م. عــام 
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)200( متسابق عالمي تنافسوا عبر أجهزة المحاكاة
شــارك فــي النســخة االفتراضية من ســباق »لومــان 24 ســاعة« نخبة 
فريًقــا   )50( شــكلوا  واالفتراضــي،  الواقعــي  العالميــن  ســائقي  مــن 
محترًفــا مــن مختلــف دول العالــم، حيــث أقيمــت منافســات ســباق 
التحمــل األشــهر فــي المضمــار الفرنســي األســطوري علــى منصــة 

لأللعــاب.  )RFactor2(
الــذي  الســباق  فــي  )50( ســيارة  المشــاركة  الســيارات  تــمَّ تقســيم 
اســتمر لمــدة )24( ســاعة إلــى فئتيــن: LMP(( و)GTE(، قــام بقيادتها 
علــى الحلبــة نجــوم عالمييــن حالييــن، وأبطــااًل ســابقين فــي ســباق 
»الفورمــوال 1«، وأبطــااًل فــي ســباق »إنــدي كار«، وأبطــااًل في ســباق 

»لومــان«، باإلضافــة إلــى أبطــال ومحترفــي ســباقات المحــاكاة.
شــهدت المنافســات قائمــة قويــة ضمــت )200( متســابق مــن )37( 
دولــة، شــملت عدًدا مــن أفضل الســائقين المحترفين فــي العالم، بما 
فيهــم بطلي العالم الســابقين فــي »الفورموال1 » »فرناندو ألونســو« 
و«جنســون باتون«، إلــى جانب نجومــه الحاليين »ماكس فيرســتابن« 
و«تشــارلز لوكليــر« و«النــدو نوريــس« و«بييــر جاســلي«، وعــدد مــن 
المواهــب الرائــدة فــي بطولة العالــم للتحمل، كما انضــم إليهم نخبة 
مــن محترفــي الســباقات االفتراضيــة الذين تنافســوا عبــر )170( جهاز 

محــاكاة أثبتت نجاح المنافســة.

ــومــان«  »ل فــي  الــعــالــم  ــع  رابـ البحريني  الــفــريــق 
االفتراضي

لفريــق »تــو ســيز  البحريــن  الخليجيــة مــن مملكــة  المشــاركة  كانــت 
اللــه  عبــد  بــن  عيســى  الشــيخ  المتســابق  بقيــادة  موتورســبورت«، 
ومشــاركة بقية ســائقي الفريق، حيث أنهى الفريق البحريني منافســته 
الشرســة ألبطــال العالم بتحقيقــه المركز الرابع فــي الترتيب العام بعد 
منافســة قوية أثبتــت قدرات متفوقة للفريــق البحريني طوال مجريات 

الســباق منــذ انطالقــه وحتــى نهايــة زمنه علــى مدى )24( ســاعة.
وشــارك إلــى جانــب الشــيخ عيســى بــن عبــد اللــه زمالئــه الثالثــة فــي 
»أوليفــر  البريطانــي  الســائقون  موتورســبورت«،  ســيز  »تــو  فريــق 

روالنــد« المنافس في ســباقات )الفورموال إي(، ومحترفي الســباقات 
بــراون«. و«ديفيــن  ماكــدوف«  »روري  االفتراضيــة 

وتوزعــت المراكــز الثالثة األولى حســب النتائــج النهائيــة للترتيب العام 
الســباق  فــي  ــا  عالميًّ المعــروف  إي ســبوت«  بيــن فريقــي »ويليامــز 
الحقيقــي والذي حصــد المركزيــن األول والثالث بســيارتين مختلفتين، 
وفريــق »بايكوليس بيرســت« لأللعــاب اإللكترونيــة الذي انتــزع المركز 

الثاني. 

الرياضات  تدعم  العالمية  السعودية  الشراكات 
اإللكترونية

يعمــل االتحــاد الســعودي للرياضات الذهنيــة باعتباره الجهة الرســمية 
المعنيــة برعايــة نخبــة الرياضييــن اإللكترونيين، ويخــدم مجتمع وقطاع 
الرياضــة اإللكترونيــة فــي المملكة ويســعى لتطوير شــراكاته العالمية، 
وقــد حققت هذه الشــراكة مــع االتحاد الدولي للســيارات في رعاية هذا 
الحــدث غيــر المســبوق أهدافها من خــالل ارتبــاط الرياضــة اإللكترونية 
البصريــة  الهويــة  عبــر حقــوق  الشــهير  الرياضــي  بالحــدث  الســعودية 
وعلــى  الســيارات،  كل  علــى  ولوحــات  الفتــات  وتشــمل  واالنتشــار، 
كل جوانــب المســار، باإلضافــة إلــى التعــاون مــع أشــهر األســماء فــي 
مجتمــع الرياضــة اإللكترونيــة، وعــرض الســباق عبــر تغطيــات إعالمية 
واســتوديوهات تحليليــة في )57( دولة، كما تمَّ التعليق على الســباق 
كمــا هــو الحال فــي الســباق الواقعــي الذي كان ســيجرى في فرنســا.

وتتجلــى روعــة الرياضــة اإللكترونيــة فــي تصميمهــا الرقمــّي وإمكانيــة 
مشــاهدتها واالســتمتاع بهــا من قبل الجميــع، إذ أعلنــت وزارة الرياضة 
الترفيــه  تقــدم  ألنهــا  الســباقات  مــن  النــوع  لهــذا  دعمهــا  الســعودية 
والتواصــل مــع الجماهيــر فــي كل مــكان وفــي أي وقــت، وخصوًصــا 
فــي ظــل الظــروف الراهنة مــع جائحــة »كورونــا« التي ضربــت العالم 
بأســره وفرضــت التباعــد االجتماعي، األمر الــذي ُيعدُّ إنجــاًزا آخر لالتحاد 
مــن ناحيــة توحيــد وتعزيــز التواصــل بيــن جماهيــر الرياضة من عشــاق 
العالميــن  فــي  المحترفيــن  العبيهــا  ومجتمــع  المحــركات  ســباقات 
الواقعــي واالفتراضــي، عبــر ســباق »لومــان 24 ســاعة« االفتراضــي.
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الجماهير تحت وطأة الحظر الوقائي تنتظرها بشغف
كرة القدم الخليجية.. مواعيد وتغييرات 

واحترازات ما بعد »كورونا«
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

بعــد أن أطبقــت جائحــة »كورونــا« علــى أنفــاس النشــاط الرياضــي فــي دول مجلس التعــاون ألكثر مــن ثالثة أشــهر، كما فعل 
أثرهــا الشــديد فــي كافــة مناحي الحيــاة، أعلنت اتحادات كرة القــدم في دول مجلس التعــاون عودة الحياة ألنشــطتها الرياضية، 
حيــث كان التوقــف بقــرارات االتحــادات الرياضيــة تبًعــا لإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا حكومــات دول المجلس منذ تفشــي 
الفيــروس التاجــي )كوفيــد 19(؛ احتــراًزا ووقايًة لمحبي وممارســي األنشــطة الرياضية، وعلى رأســها »الســاحرة المســتديرة« 
التــي ترقــب جماهيرهــا مــا ســتقرره كل دولــة، وهــي تســتعد للعــودة بحــذر دخــواًل فــي مرحلــة التعايش مــع »كورونــا«، حيث 
أتــت بعــض التوقعــات بالتوقــف وإنهاء الموســم الرياضي الحالــي وإلغاء النتائــج، على غرار مــا فعلته بعض الــدول األوروبية 
ــا، بينما توزعت التوقعــات األخرى بين »تتويــج المتصدرين« و«اســتكمال الجوالت  التــي تحظــى بطوالتهــا بمتابعــة كبيرة عالميًّ

المتبقية«.

وبقــي الحمــاس والترقــب مــن محبــي كــرة القــدم فــي الخليــج طوال 
الفتــرة الماضيــة إلــى أن ظهــرت النوايــا نحــو مســابقات اللعبــة األكثــر 
جماهيريــة، مــن خالل قرارات اتحــادات الكرة الخليجيــة، والتي تفاوتت 
بيــن إنهاء الموســم الرياضــي أو مواصلته وفق مواعيــد محددة وضمن 
ــا في بعض دول  إجــراءات احترازيــة وصحية ُمحكمــة، والتي بدأت فعليًّ
مجلس التعاون بعودة تدريجيــة مواكبة لتخفيف دول العالم اإلجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة التــي أوقفــت األنشــطة الرياضيــة وغيرهــا، بينما 
تتــوق جماهيــر الرياضة في دول الخليــج لعودة المنافســات الرياضية؛ 
للتخفيــف من وطــأة الحجر المنزلي والحظر الــذي فرضته دول الخليج؛ 

للحد من تفشــي عــدوى الفيروس.

»كورونا« يلغي دوري الخليج العربي في اإلمارات
دولــة  فــي  المحترفيــن  دوري  لرابطــة  العموميــة  الجمعيــة  حســمت 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي 18 يونيــو 2020م، مصيــر الموســم 
الرياضــي )2020/2019م( بإلغــاء جميــع المســابقات، بعــد اســتقبال 
اقتراحــات األندية، حيث أعلــن االتحاد اإلماراتي لكرة القــدم إلغاء دوري 
الخليــج العربــي وكأس رئيــس الدولــة، على إثر تفشــي فيــروس كورونا 
الرياضــي، واعتمــدت  النشــاط  البــالد، بعدمــا توقــف  المســتجد فــي 
الجمعيــة مواعيــد انطــالق الموســم الجديد، علــى أن تكــون البداية مع 
بطولــة كأس الخليــج العربــي فــي الثالــث مــن ســبتمبر المقبــل، ثــم 
انطــالق بطولــة دوري الخليــج العربــي فــي التاســع من الشــهر نفســه 
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وتليهــا بعــد يوميــن مســابقة دوري الخليــج العربــي تحــت )21( عاًمــا.
وجــاءت تلك القــرارات عقب سلســلة مــن االجتماعات التنســيقية مع 
ــا مــع اتحاد اإلمــارات لكرة  الجهــات المعنيــة، شــملت اجتماًعا مشتركـً
القــدم، حضــره ممثلو لجنتــي المنتخبات والمســابقات فــي 21 يونيو 
2020م، تــاله اجتمــاع مــع األنديــة المحترفــة شــهد حضــور ممثلــي 

األنديــة المحترفــة، ثــم اجتمــاع آخر مــع القنــوات المالكــة للحقوق.

أغسطس المقبل عودة الحياة للكرة البحرينية
اســتئناف  2020م،  يونيــو   21 فــي  البحرينــي  الكــرة  اتحــاد  أعلــن 
المســابقات الكرويــة المحلية مطلع شــهر أغســطس المقبــل، وأصدر 
ــا أوضح فيه اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة اســتكمال مســابقات  ـً بيانـ
الكبــار للموســم الرياضــي )2020/2019م( بــدًءا مــن األســبوع األول 
مــن أغســطس المقبل؛ بانطــالق دوري ناصــر بن حمد الممتــاز ودوري 

الثانية. الدرجــة 

السعودية تستأنف مسابقاتها وتشدد احترازها
فــي المملكــة العربية الســعودية، حــدد االتحاد الســعودي لكــرة القدم 
الرابــع من أغســطس المقبل، موعًدا الســتئناف مســابقات كرة القدم 
للموســم )2020/2019م(، بعــد أن توقــف في )14( مــارس الماضي 

بســبب أزمة فيروس كورونا المســتجد.
وجــاء فــي بيــان رســمي صــدر عــن اتحــاد كــرة القــدم الســعودي، فــي 
12 يونيــو 2020م، أن إعــالن اســتئناف المنافســات الرياضيــة جاء بناًء 
علــى قــرار وزارة الرياضة بالســماح بعــودة النشــاط الرياضــي، وبالنظر 
إلــى المواعيــد المحددة مــن االتحاد اآلســيوي الســتئناف المســابقات 
اآلســيوية، وكذلــك تحديــد موعــد اســتئناف تصفيــات كأس العالــم 

2022م.
واســتكمل االتحــاد التنســيق مع األنديــة حتــى عودتها للتدريبــات بداية 
من 21 يونيو 2020م، اســتعداًدا الســتكمال الموســم الرياضي، وفق 

بروتوكول طبــي وإجراءات احترازية مشــددة.
واعتمــد اتحــاد كــرة القدم الســعودي زيادة عــدد التبديالت فــي المباراة 
مــن ثالثــة إلــى خمســة تبديــالت خــالل فتــرة اســتئناف المســابقات، 
اللعبــة الجماهيريــة  التعديــالت الجديــدة فــي قانــون  وذلــك بحســب 

المعتمــد مــن اتحادهــا الدولي.

»كأس  وتلغي  الرياضية  أنشطتها  تعلق  ُعمان 
االتحاد«

فــي ســلطنة ُعمان كان قــرار تعليق األنشــطة الرياضية، وعلى رأســها 
الــدوري المحلي لكرة القــدم؛ والذي أعلنه اتحاد الكــرة الُعماني منذ 18 
مــارس 2020م، ينــص علــى تأجيلها حتــى ســبتمبر المقبل، تماشــًيا 
وتنفيــًذا لقــرار اللجنة العليا المكلفــة ببحث آلية التعامــل مع التطورات 

الناتجــة عن انتشــار الجائحة في الســلطنة.
وتضمــن البيــان باإلضافــة إلى الموعــد المقترح اســتئناف بطولة كأس 
ُعمــان، والــدوري الُعمانــي ودوري الدرجــة األولــى، مقابــل إلغــاء كأس 

االتحــاد ودوريــات المراحل الســنية. 

الكرة القطرية تعود نهاية »يوليو«
القــدم فقــد أعلــن عــن موعــد اســتئناف  أمــا االتحــاد القطــري لكــرة 
المســابقات  أن  فيــه  أوضــح  بيــان  فــي  الكــروي  الرياضــي  النشــاط 
المحلية للموســم الحالي ســوف تســتأنف بداية من 24 يوليو إلى 26 

المقبليــن. أغســطس 

تغييرات ودمج في المنافسات الكروية الكويتية
ــا بتعليــق النشــاط الرياضي،  دولــة الكويــت كانــت أول مــن بــادر خليجيًّ
حيــن أعلنت ذلــك في 24 فبرايــر2020م، ثم جاء قرار االتحــاد الكويتي 
لكــرة القــدم باســتئناف الموســم الكــروي الحالــي في 15 أغســطس 
المقبــل، وهــو القرار الــذي انتظرته جماهير الكرة فــي الكويت، وأوضح 
البيــان الصادر عــن اتحاد كرة القــدم الكويتي أن القرار تــمَّ بعد مخاطبة 
اللجنــة الثالثيــة المكونــة مــن وزارة الصحــة والهيئــة العامــة للرياضــة 

واللجنــة األولمبيــة الكويتية.
وأوضــح البيــان الكويتــي – أيًضــا – أنــه ســيتم دمــج مســابقتي الدرجة 
الممتــازة والدرجــة األولى في الموســم الجديد، إذ تلعــب الفرق بنظام 
البطولــة من دور واحد، على أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى قســمين 
بواقع عشــرة فرق فــي البطولة الممتازة، وخمســة فــي الدرجة األولى، 
كمــا قــرر االتحــاد الكويتي لكــرة القــدم إقامــة كأس األميــر وكأس ولي 

العهــد بنظــام خــروج المغلوب من مبــاراة واحدة.

إجراءات احترازية تغيب أهم النجوم
اتخــذت العديد مــن أندية كرة القدم في الخليج، ممــن أعلنت اتحاداتها 
عــودة المنافســات قريًبــا، حزًما مــن اإلجــراءات والبرتوكــوالت الوقائية 

تواكــب العمــل االحترافي الكروي الــذي تنتهجه.
أمــا الغائــب األكبر فهــو النجم المعــروف بالالعب رقــم )12( في فريق 
كــرة القــدم، جمهورهــا المتعطــش إلثارتهــا، حيث فرضــت اإلجراءات 
الوقائيــة إقامة المباريــات بمدرجات خاوية، بعــد أن كان غياب الجمهور 
عــن المدرجــات اســتثناء ال يطبــق إال فــي حــاالت الضــرورة القصوى أو 
مــن باب العقوبــات، ولعــل الهدف األســمى للحد من تفشــي الجائحة 

هــو أهم الضــرورات اليــوم عالمًيا.
وإعالمًيــا يؤثــر غيــاب الجمهور علــى متعة النقــل والمشــاهدة، فاختفاء 
تلــك  وغيــاب  وانفعاالتهــم،  المســتديرة  الســاحرة  عشــاق  صيحــات 
المدرجــات  علــى  األنديــة  روابــط  ترســمها  التــي  اإلبداعيــة  المشــاهد 
بمختلــف األلــوان واللغــات، ســتفقد كــرة القــدم مــا بعــد »كورونــا« 
جــزًءا كبيــًرا مــن متعتهــا، وفي هــذا اإلطار تجــرب بعض المؤسســات 
اإلعالميــة الناقلــة لمنافســات كــرة القــدم فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
االســتعاضة عــن أصــوات الجماهيــر ببدائــل صوتيــة في محاولــة لنقل 
إثــارة المالعــب عبر الشاشــة وخلــف األبــواب المغلقة، لتصنع شــعوًرا 

تؤنــس بــه وحشــة المشــاهدين خــالل فتــرات الحظــر الوقائــي.
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مجّري بن مبارك القحطاني

المستقبل عن بعداألخيرة
مــع بدايــة ظهور )كوفيــد 19( خفية في نهايــة 2019م في الصيــن قبل أن ُيعلن 
علــى اســتحياء فــي نهاية شــهر يناير الماضي عن اكتشــاف أول حــاالت مرضية، 
ثــم مفاجئــة منظمة الصحــة العالميــة الدنيا بأســرها بتصنيف الفيــروس كوباء 
في شــهر مــارس الماضي، تجلت التناقضات بســبب هيمنــة )كوفيد 19( على 
الــرأي العــام العالمــي، وتأثيرهــا فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للبشــرية ســلًبا 

وإيجاًبــا، وأصبــح اإلنســان يصحو على إجراءات ويمســي علــى أخرى.

صاحــب اليــد الطولــى والبــارز األكبر فــي متابعة الجائحــة كان اإلعــالم التقليدي 
والرقمــي، ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي لقيــت فــي هــذه األزمة مــادة ال 
تنتهــي، وجداًل بيــن العامة واألطبــاء والعلماء، وأهل السياســة والتجــارة ومراكز 

البحوث.

مــن أوجــه التأثيــر اإلعالمــي لهــذه الجائحــة التدخل فــي تقييــم األداء السياســي 
والصحــي والمعيشــي للــدول، وكيفيــة تعامــل منظمــات العمــل الدولــي.

متابعــة )كوفيــد 19( طغــى علــى هيــاكل البــثِّ التلفزيونــي واإلذاعــي ومحتوى 
رســائل اإلعــالم الجديــد ووســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا أدى بالمواطــن 
العــادي إلــى ركــوب الموجــة والمشــاركة فــي األزمــة، مــن خــالل رســائل فــي 
»تويتر« و"ســناب شــات« و"الفيســبوك« و"الواتســاب« وغيرها، بل وتحول 
إلــى مصدر مشــوش لعمل األطبــاء المتخصصيــن ومراكز البحــوث، ولم يقف 
عنــد النقــل فقــط،  بــل وصــل باإلنســان البســيط إلــى اقتــراح إجــراءات حياتيــة 

ومعيشــية وطبيــة لمواجهــة الفيــروس الخطيــر.

المكثــف  اإلعالمــي  والضــخ  الدولــي،  الصحــي  القــرار  وبــطء  وتناقــض  تــردد 
والمشــاركة الشــعبية فــي مواجهــة الجائحــة أســهم في بــروز مفاهيــم جديدة 

للحيــاة فــي المســتقبل.

المتابعــة اإلعالميــة المركــزة النتشــار الوبــاء ورقابــة االلتــزام بالتعليمــات فــي 
الشــوارع واألســواق والعمل أوجــد آثاًرا مهمة فــي يوميات البشــر، منها تطبيق 
مفهــوم »الحياة عن ُبعد« الذي شــمل العالقات اإلنســانية والتواصل، والعمل، 

والتســوق، والتدريــب والترفيه.

بتحديهــم  المواجهــة  أبطــال  كانــوا  األبيــض«  »الجيــش  أو  الطبيــة  الكــوادر 
للمخاطــر، إال أن اإلعالم بكافة أنواعه كان فارس الســاحة والمســتفيد األول من 
التناقضــات والمتغيــرات، ألنــه اعتاد علــى صنع األزمــات ومتابعتهــا والتربح بها 

ومعها. ومنهــا 

ـّــم« واإلنســان يردد:  فــي األخيــر منظمــة الصحــة العالميــة تقــول: »نحــن نتعل
نتألم«. »نحــن 
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