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تحت شعار »اتجاهات جديدة«

محمد بن راشد يشهد انطالق 
منتدى اإلعالم العربي اليوم

دبي – البيان

تحت رعاية وحضور صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق 
اليوم أعمال منتدى اإلعالم العربي 

في دورته الرابعة عشرة تحت 
شعار »اتجاهات جديدة«، بمشاركة 
حشد يضم أكثر من 2000 من ُنَخب 

اإلعالميين ورموز الفكر والثقافة 
والباحثين واألكاديميين وكبار 

الكّتاب والصحافيين من أكثر من 
27 دولة عربية وأجنبية، ويستمر 

ليومين في مدينة جميرا بدبي.
ويناقش المنتدى الذي ينظمه نادي 
دبي للصحافة، مختلف االتجاهات 

اإلعالمية الجديدة التي تواكب 
في مضمونها واقع العالم العربي 
بكل تفاصيله، وكيف يمكننا من 
خاللها التوصل إلى سبل التطوير 

المطلوبة والممكنة، وكيفية تحقيقها 
بمحاولة اإلجابة عن مجموعة كبيرة 

من األسئلة التي تنبع جميعها من 
االتجاهات الجديدة التي تسود 

المنطقة والعالم.
وُيشارك في االفتتاح الرسمي 

للمنتدى، إياد مدني، األمين العام 
لمنظمة التعاون اإلسالمي، حيث 

سيشارك في جلسة حوارية رئيسة 
تحت عنوان »صورة اإلسالم 

والمسلمين«، تديرها اإلعالمية 
سوسن الشاعر.

Ⅶ  مشاركة 2000 إعالمي ومفكر وكبار الكّتاب والصحافيين من 27 دولة 

Ⅶ  المنتدى يناقش مختلف االتجاهات اإلعالمية الجديدة المواكبة لواقع العالم العربي

Ⅶ  منى المري: الممشى اإلعالمي والجلسات السريعة تميز المنتدى

Ⅶ  المشاركات األجنبية في الدورة الحالية تناهز 30 ٪

Ⅶ  منى بوسمرة: منتدى اإلعالم العربي يواكب التحديات

Ⅶ الصحف اإلماراتية تنال 43 جائزة منذ إطالق »الصحافة العربية«

Ⅶ  الصحافة الورقية تواجه تحديات مصيرية وفي يدها مفتاح البقاء

Ⅶ  إبراهيم العابد: الصحف باقية ما بقيت المهنة وستظل مرجعًا للحقيقة

Ⅶ  سامي الريامي: انتهاء عصر الصحافة الورقية في غضون عقد
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تنويع ما يقدم على المنصة سواء من ناحية الطريقة أو المحتوى

المري: الممشى اإلعالمي والجلسات السريعة تميز المنتدى
دبي - فادية هاني 

أك��دت منى غان��م المري رئيس��ة اللجنة 
المنظم��ة لمنتدى اإلعالم العربي رئيس��ة 
ن��ادي دب��ي للصحاف��ة أن اإلعالم يش��هد 
تغي��رات جدي��دة كل لحظ��ة، مم��ا دفع 
منتدى اإلعالم العربي ه��ذا العام لتنويع 
م��ا يقدمه عل��ى منصته س��واء من ناحية 
الطريق��ة أو المحت��وى، مش��يرة ال��ى أن 
»الممش��ى اإلعالمي« فعالية جديدة هذا 
الع��ام وس��يكون أح��د الركائز االساس��ية 
ف��ي المنتدى ليق��دم من خالله��ا العديد 
م��ن الفعاليات واألنش��طة ألول مرة على 
مس��احة تصل الى 2000 مت��ر مربع. كما 
تحدثت ل��� »البيان« عن جدي��د المنتدى 
والجلس��ات  العربية،  الصحاف��ة  وجائ��زة 
الس��ريعة التي تبناها المنتدى هذا العام، 
وأهمي��ة مش��اركة االع��الم األجنبي في 
المنت��دى ومدى تأثيره االيجابي، والعديد 

من القضايا االخرى.
م��ا هي الفعالي��ات التي اس��تحدثتها 
التنظيمي��ة لمنت��دى اإلعالم  اللجن��ة 

العربي هذا العام؟
كل يوم هناك الجديد في كافة المجاالت 
ح��ول العام، فكيف بالمج��ال اإلعالمي 
الذي يش��هد تطوراً مذهاًل، وال أبالغ إذا 
قلت إن��ه في كل لحظة هن��اك الجديد 
في صناعة اإلع��الم، وهو ما ُيعيدنا إلى 
س��ؤالك عن جديد المنت��دى هذا العام، 
حيث اس��تحدثنا الكثير م��ن الفعاليات 
التي تتماش��ى مع ش��عار ه��ذه الدورة 
»اتجاه��ات جديدة«، وأردن��ا أن تكون 
جدي��دة في محتواها ومضمونها، وبذلنا 
الكثير من الجهد لكي تخرج في ش��كل 
جدي��د عن المتعارف عليه في الدورات 

السابقة.
وتتضمن ال��دورة الحالي��ة العديد من 
الفعالي��ات م��ن بينها على س��بيل المثال 
الركائز  »الممش��ى اإلعالمي« وهو أح��د 
التي يعتم��د عليها المنتدى هذا العام في 
تقدي��م العديد من الفعاليات واألنش��طة 
الت��ي يس��تضيفها ألول م��رة، وذل��ك في 

مساحة تقارب 2000 متر مربع. 
وتعد جلس��ات ال�»20 دقيقة« من 
أبرز مالمح المنتدى هذا العام، حيث 
سنس��تضيف من خاللها مجموعة من 
والش��خصيات  والمتخصصين  الخبراء 
ع��ن  للحدي��ث  والُملهم��ة  المهم��ة 
تجاربهم ف��ي مختلف مجاالت العمل 

اإلعالمي.
لماذا استحدثتم الجلسات السريعة، وما 

السر وراء تحديد 20 دقيقة لكل منها؟ 
يعتق��د البع��ض للوهل��ة األول��ى أننا 
استعضنا عن الجلسات الرئيسية والحوارية 
بجلس��ات ال��»20 دقيق��ة« لكن ذلك غير 
صحيح، فال يزال المجال متسعاً للجلسات 
الموسعة التي تس��تضيف أكثر من ضيف 
لمناقش��ة قضية متعددة المحاور، ونعطي 
للمش��اركة  للجمه��ور  الفرص��ة  كذل��ك 
والتفاعل، لكننا أردنا من اس��تحداثنا لهذا 
القالب التنظيمي الجديد أن نتيح الفرصة 
لخبرات مهني��ة وأكاديمية متميزة لطرح 
تجاربه��ا على الحضور، وهو ما يس��هم بال 

شك في تبادل الخبرات.
أم��ا فيما يخص عام��ل الوقت رأينا 
أن »20 دقيق��ة« ف��ي عال��م اإلع��الم 
كافي��ة جداً ليطرح الخبير تجربته على 
الحض��ور، والمجال متس��ع في أروقة 
الممش��ى ويمكن التواصل مع الحضور 
والضي��وف في أي وق��ت وعلى مدار 

يومي المنتدى.
وبخص��وص معالج��ة القضاي��ا وتقديم 
الحلول، فجلس��ات ال���»20 دقيقة«، يقدم 
فيه��ا كل متح��دث خالل جلس��ة منفصلة 
تجربته في إحدى المجاالت التي لها عالقة 

بصناعة اإلعالم.     
»الممش��ى اإلعالمي« مصطلح جديد 
على عالم اإلعالم، ما الذي ستقدمونه 

للضيوف من خالله؟ 
أتف��ق أن المصطل��ح ق��د يك��ون جديداً، 
لكنن��ا ف��ي النهاي��ة أمام ح��دث إعالمي 
متخصص، نسعى من خالله لتقديم أقصى 
درج��ات المعرفة لإلعالميي��ن والمهتمين 
م��ن كافة أقطار العال��م العربي، ويتضمن 
الممش��ى اإلعالمي العدي��د من المعارض 
العم��ل واألنش��طة  المتخصص��ة، وورش 
التفاعلي��ة، الت��ي نأم��ل أن تك��ون إضافة 
مميزة ضمن اإلطاللة الجديدة والمبتكرة 

للمنتدى هذا العام.
الممش��ى فرصة  ونق��دم م��ن خ��الل 
للتعّرف على أفضل التجارب والممارسات، 
واالس��تفادة من الخبرات التي يستضيفها 
المنتدى ف��ي مختلف المجاالت واالطالع 
عن قرب عل��ى كل ما هو جديد في عالم 

الصحافة واإلعالم.

وتعتبر ورش العمل من أبرز الفعاليات 
الت��ي يحتضنه��ا »الممش��ى« ويتع��اون 
معن��ا في عقدها نخبة من المؤسس��ات 
اإلعالمية الكبرى مثل »فيس��بوك« التي 
ستعقد ورشة عملها بعنوان »فيسبوك - 
عصر االتصاالت الجديد«، كما ستس��اهم 
»غوغل« بورش��ة عمل بعن��وان »أهمية 
المعلوم��ات ف��ي العصر الرقم��ي«، أما 
وكالة »أسوشيتد برس« فتتطرق ورشتها 
إل��ى التحديات التي تواج��ه الصحافيين 

خالل تغطيتهم لألحداث، وستقدم وكالة 
األنباء الفرنس��ية ورشة عمل متخصصة 
في مج��ال الصورة الصحافية، وس��تقيم 
كذلك الوكالة معرضاً للصور بعنوان »15 
عام��اً من النزاعات في العالم العربي ... 

منظور آخر«.
يس��تضيفها  التي  الفعالي��ات  وتض��م 
الممش��ى اإلعالم��ي أيض��ا ورش��ة عمل 
تنظمها وكالة »رويترز« بعنوان »انتش��ار 
الفيديو - والقوالب اإلعالمية الجديدة«، 

وستعقد قناة »سكاي نيوز عربية« ورشة 
عمل تدريبية لطلب��ة اإلعالم والمهتمين 
والمع��ادالت  »اإلع��الم  عن��وان  تح��ت 

الرقمية«.
ما هي القضايا التي ستطرحها االسماء 

البارزة المشاركة في المنتدى؟ 
يس��عدنا أن يكون معنا في هذه الدورة 
العديد من رموز الفكر والثقافة واإلعالم 
وكذل��ك قام��ات سياس��ية وش��خصيات 
مرموق��ة، ومتخصصون وخب��راء وُكّتاب، 
إضاف��ة إل��ى صن��اع الق��رار اإلعالم��ي، 
ورؤس��اء تحري��ر الصحف والمس��ؤولين 
ع��ن المؤسس��ات اإلعالمي��ة الرائدة في 
عالمن��ا العربي، ومن بين األس��ماء التي 
سيستضيفها المنتدى هذا العام إياد مدني 
األمين العام لمنظمة التعاون اإلس��المي، 
الذي س��يكون له جلس��ة حوارية رئيسية 
عنوانها »صورة اإلسالم والمسلمين« التي 
تتناول التشويه الذي أصاب صورة اإلسالم 
في العالم جراء الممارس��ات الوحش��ية 
التي تقوم بها الجماعات اإلرهابية باس��م 
الدين واإلس��الم منها براء، كما يستضيف 
المنتدى الش��يخ س��لمان صباح الس��الم 
الحمود الصباح وزير اإلعالم وزير الدولة 
لشؤون الشباب في دولة الكويت ليقدم 
في جلس��ة »اإلعالم العربي 2015: وجهة 
نظ��ر خليجية« ق��راءة للمش��هد العربي 

من منظور ورؤي��ة دول الخليج العربي، 
ف��ي حين يتط��رق معالي الدكت��ور أنور 
قرقاش، وزير الدولة للش��ؤون الخارجية 
وزير الدولة لش��ؤون المجل��س الوطني 
االتحادي، إلى أوضاع المنطقة من منظور 
إيجاب��ي لتقدي��م وصفة للنه��وض بحال 
العالم العربي وإشاعة التفاؤل بين العرب 
ضمن جلس��ة س��تحمل عنوان »مستقبل 
الرابعة  الدورة  مشرق«. كما تس��تضيف 
عشرة للمنتدى أيضاً عمرو موسى األمين 
الع��ام الس��ابق لجامعة ال��دول العربية، 
الذي س��يقدم تحلياًل للمش��هد السياسي 
العربي في جلس��ة »التحوالت السياسية 

في المنطقة«. 

أبعاد الواقع العربي 
أم��ا فيم��ا يخ��ص القضاي��ا المطروح��ة 
عل��ى طاولة ح��وار ال��دورة الحالية من 
المنت��دى فأغلبه��ا يحاكي أبع��اد الواقع 
العرب��ي بتحوالت��ه السياس��ية وأبع��اده 
اإلعالمية، فعلى سبيل المثال نناقش في 
جلس��ة »عاصفة الحزم« حاج��ة اإلعالم 
إلى عاصف��ة إعالمية تعي��ده إلى طريق 
الصدقي��ة، كم��ا تتناول جلس��ة »فوضى 
االخالقي��ات« األطر المهني��ة التي غابت 
ع��ن بعض وس��ائل اإلعالم الت��ي تلعب 
أدوار سياسية بعيداً عن الرسالة الحقيقية 

لإلعالم كرس��الة للتنوير ومح��اكاة آمال 
الناس في غد أفضل.   

العناوي��ن والقضايا  كيف تم اختي��ار 
المطروحة في المنتدى؟

ال شك أن عملية اختيار القضايا المطروحة 
عل��ى طاول��ة ح��وار المنت��دى، تخض��ع 
لعملي��ات دقيق��ة م��ن البح��ث والقراءة 
المتمعن��ة للمش��هد العرب��ي الراهن بكل 
تفاصيله، وهو ما يمكننا في مرحلة رس��م 
خارطة المنتدى من االختيار الصائب ألبرز 
الموضوع��ات والقضاي��ا الت��ي تحاكي في 
مضمونه��ا وواقعه��ا الوض��ع الراهن على 

األرض. 
وبما أن اإلعالم يش��كل مرآة تعكس ما 
يحدث على الس��احتين العربية والدولية، 
حرصن��ا أن تكون ه��ذه ال��دورة مواكبة 
ب��كل  العرب��ي  لواقعن��ا  ف��ي مضمونه��ا 
تفاصيل��ه، وأن يظل المنتدى مس��تعرضاً 
للظواه��ر الجديدة التي تط��رأ على واقع 
المش��هد اإلعالم��ي العرب��ي والعالم��ي، 
وس��يلحظ المتابع لجلسات المنتدى تنوع 
التي ستناقش��ها  الموضوع��ات والقضاي��ا 
أس��ماء كبيرة من المتحدثي��ن الذين لهم 
خب��رة واس��عة ف��ي مختل��ف المجاالت 

السياسية واإلعالمية.
 ماذا أعددتم للوصول إلى وصفة تعيد 

اإلعالم لوظيفته الرئيسية؟
في الحقيقة عندما نقول إن اإلعالم شريك 
ف��ي بن��اء نهضة األم��م، فه��ذا ليس على 
س��بيل الجمل االستهالكية أو المصطلحات 
الرنان��ة، فالتجرب��ة أثبت��ت بالفعل حاجة 
المجتمع��ات العربي��ة إل��ى إع��الم يبني 
ويوح��د الصفوف، وخي��ر دليل على ذلك 
ما تمر به المنطق��ة العربية من تحديات، 
فبداًل من أن يكون اإلعالم ُمِعيناً للناس في 
نقل أصواتهم ومناقش��ة قضاياهم الملحة، 
كرست بعض وس��ائل اإلعالم أبواقها لبث 
أخبار مغلوطة ومضللة، وهو ما أفردنا له 
ح��واراً مطواًل على أكث��ر من صعيد خالل 

جلسات المنتدى.
وأود التأكي��د هنا على أن أحد أهدافنا 
الرئيس��ية في المنتدى ه��و تطُلع اإلعالم 
بمسؤولياته كش��ريك إيجابي في تحسين 
الواقع واستشراف أفضل السبل لمستقبل 

لألمم.
كي��ف تنعك��س مش��اركة اإلعالميين 
األجانب عل��ى أداء المنتدى واإلعالم 

العربي؟
المش��اركة األجنبية في الدورة الحالية 
تناهز 30 %، وهنا أتحدث عن نسبتهم 
بين إجمالي ع��دد المتحدثين، وارتفاع 
هذه النس��بة ال يه��دف اال لفتح مزيد 
م��ن فرص االطالع على تجارب نجحت 
وتمي��زت خارج نط��اق عالمنا العربي، 
وج��ود  م��ن  وأخي��را  أوال  واله��دف 
اإلعالميي��ن والخب��راء والمتخصصي��ن 
األجان��ب ه��و االقتراب م��ن تجاربهم 

ومصادر تميزهم.
ما هي الرس��الة األب��رز التي تودون 

إيصالها إلى إعالمي العالم العربي؟
ال شك أن الظروف المحيطة بنا على 
المس��توى العربي تملي علينا أن نكون 
على قدر التحديات الكبرى التي أفرزتها 
تلك األوضاع االستثنائية وفرضتها على 
شعوب المنطقة، واإلعالم شريك رئيس 
في ه��ذه المس��ؤولية، ب��ل اعتقد أن 
االلتزام��ات الت��ي يحمله��ا اإلعالم في 
هذه المرحل��ة الحرجة من تاريخ أمتنا 
العربي��ة واإلس��المية توج��ب عليه أن 
يتصدى لهذه المس��ؤولية بصورة أكبر 
ولك��ن في إط��ار مختل��ف، فتداعيات 
األوض��اع المضطربة في عالمنا العربي 
تحت��اج إل��ى ق��در كبي��ر م��ن اإلبداع 
والقدرة على ابتكار حلول غير تقليدية 
لكسر حاجز السلبية والنهوض بقدراتنا 
اإلعالمية، وهذه الرس��الة الرئيسة التي 
يحملها المنتدى هذا العام وربما يتضح 
ذل��ك من الش��عار ال��ذي اخترناه وهو 

»اتجاهات جديدة«.

  جانب من جلسات المنتدى في دورته السابقة  |  أرشيفية 

أوضحت منى غانم المري رئيس��ة اللجنة 
المنظم��ة لمنتدى االعالم العربي رئيس��ة 
ن��ادي دبي للصحاف��ة أن عملية التحديث 
مس��تمرة ولم تنقطع في جائزة الصحافة 
العربية ومنتدى اإلع��الم العربي، فإضافة 
فك��ر جديد ومكون��ات جدي��دة كل عام 
ه��و الش��غل الش��اغل للجن��ة التنظيمية 
للمنت��دى ولألمان��ة العام��ة للجائزة، وال 
أبال��غ عندما أق��ول إن اإلع��داد لكليهما 

يس��تغرق عام��ا كام��اًل، وق��د يس��تغرب 
البع��ض له��ذه الفت��رة الطويل��ة، إال أن 
حرصنا على التجديد والتطوير المس��تمر 
يجعلنا ال نهدأ في سعينا الدؤوب لتقديم 
الحدثين في الصورة التي يتوقعها مجتمع 
اإلع��الم العرب��ي. ولوال التطوي��ر لما كان 
هذا االهتم��ام الذي ال يخبو بالمش��اركة 
سواء في المنتدى أو التنافس ضمن فئات 
الجائزة، وال��ذي نعتبره ش��هادة ثقة من 
اإلعالميين العرب نعتز بها ونس��عى دائما 

أن نكون على قدرها. 

الصحافة الذكية 

وأضفنا هذا العام فئة الصحافة الذكية، 
حيث قوبلت تلك اإلضافة باستحسان بالغ 
في األوس��اط الصحافية العربية واستقبلنا 
من خاللها أعمااًل على قدر كبير من التميز، 
أس��وة ببقية الفئات التي ال يلبث س��قف 
المنافس��ة فيها أن يرتف��ع عاما تلو اآلخر، 
في الوقت نفسه، حققت المشاركات في 
الجائ��زة هذا الع��ام رقما قياس��يا بزيادة 
مقداره��ا %11 مقارنة باألعداد المتقدمة 

الع��ام الماض��ي، وبإجمال��ي يناهز 5000 
عم��ل من مختل��ف انحاء العال��م العربي 
بل ومن خارجه أيضا، ونحن س��عداء بهذا 
اإلقب��ال، ومصدر س��عادتنا أن هناك وعياً 
بقيم��ة اإلب��داع بين الصحافيي��ن العرب، 
وم��ن ثم حرص على المنافس��ة على نيل 
التكري��م ف��ي إط��اره، ونح��ن حريصون 
دائم��ا على أن نحف��ظ للجائ��زة مكانتها 
كمحف��ل نزيه للتنافس المهني الش��ريف 
ضم��ن أطر صارمة تنظ��م عملية التحكيم 
لتكون النتائج دائما منصفة لمن يس��تحق 

التكري��م دون انحي��از أو مجاملة. ونحن 
نرح��ب بكل األف��كار والمقترح��ات التي 
نأخذه��ا جميع��ا بعين االعتب��ار ونضعها 
موض��ع البح��ث لتقدير جدواه��ا ومدى 
إمكاني��ة تطبيقها وبما يتف��ق مع أهداف 
الجائزة واإلطار العام الذي يحكمها، ونعد 
جمهور الصحافيين العرب أننا على وعدنا 
بالتزام التطوير الدائم س��واء فيما يتعلق 
بالفئات أو آليات العمل لكي تكون جائزة 
الصحافة العربية هي منصة تكريم اإلبداع 

الصحافي األولى عربياً على الدوام.

عملية التحديث مستمرة ولن تنقطع 

بينت منى غانم المري أن الش��خص الملهم هو إنس��ان اس��تطاع أن 
يوجد لنفس��ه حيزاً من التميز ونطاقا يتفرد به بين الناس، فالمخترع 
شخص ُملِهم، والكاتب الناجح شخص ُملِهم، واألم التي تقوم برسالتها 
على الوجه األكمل في تنشئة جيل صالح هي إنسانة ُملِهمة، لذا أردنا 
أن يتضم��ن المنتدى هذا العام نماذج ملهمة أي أناس نجحوا في أن 
يك��ون لهم ه��ذا الحيز من التميز، خاصة من ه��م لهم عالقة وثيقة 
باإلعالم، لنقدم للحضور نم��اذج إيجابية تمكنت من إحراز نجاحات 
فري��دة م��ن الممكن أن تكون س��ببا في تحفيز مخيالتهم الس��تلهام 
نجاحات مستقاة من تلك التجارب، وأعتقد أن كافة متحدثي المنتدى 

هذا العام هم أشخاص مميزون وملهمون.

الشخص الملهم 

Ⅶ  استحداث الفعاليات التي 
تتماشى مع شعار الدورة 

«اتجاهات جديدة»

Ⅶ   «20 دقيقة» في عالم اإلعالم 
كافية ليطرح الخبير تجربته

Ⅶ  العديد من المعارض المتخصصة 
وورش العمل يتضمنها المنتدى

Ⅶ  «صورة اإلسالم والمسلمين» 
تتناول التشويه الذي أصاب 

صورة اإلسالم في العالم 



منتدى اإلعالم

دبي - رحاب حالوة

تطورات متالحقة شهدتها جائزة الصحافة 
العربي��ة والتميز الذي يق��ود إلى النجاح 
والتفرد ش��عار رفع��ه المنظمون لمنتدى 
اإلع��الم العرب��ي من��ذ إطالق��ه، كيف ال 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاك��م دب��ي، يش��رف المنتدى 
برعايته الكريم��ة كل عام ويتابع تفاصيله 

لحظة بلحظة. 
نادي دب��ي للصحافة يعمل كخلية نحل 
من أجل الخروج بمنتدى يتالءم مع حجم 
التحديات التي يعاني منها اإلعالم العربي، 
ويعمل كل عام على إدخال محاور جديدة 
وط��رق تقديم تتناس��ب م��ع التطورات 
المتالحق��ة، والي��وم تنطلق النس��خة 14 
للمنت��دى ال��ذي ب��ات عالم��ة فارقة في 

مسيرة اإلعالم العربي.
منى بوس��مرة مديرة منت��دى اإلعالم 
العرب��ي ونادي دبي للصحاف��ة رائدة من 
رواد المنتدى والتي تعمل مع فريق عمل 
متناغم إلخراج المنتدى وجائزة الصحافة 

العربية بأبهى حللها.  

محاور 
اس��تحداثها وعملية  فئات جديدة تم 

تحكيم موضوعية
ن��ادي دب��ي للصحافة يق��ف وراءه قيادة 
اعالمي��ة متميزة واعية تنش��د دائما البناء 
والتطور ويطرح كل عام رؤية واستراتيجية 
واضح��ة إلعالم متط��ور بمعايي��ر عالمية  
يجمع اعالميين من جميع انحاء العالم فى 
منتدى االعالم العربي الذي يناقش واقعنا 
العربي والمحلي ويض��ع حلوال لها.. منى 
بو سمرة مديرة نادي دبي للصحافة قيادة 
اعالمية ناجحة ومتمي��زة اثبتت وجودها 
ف��ي مج��ال العم��ل اإلعالم��ي، حاورتها 
»البيان« لتقف على الموضوعات الجديدة 
ف��ي منتدى االع��الم العربي لع��ام 2015 
ومح��اوره وقضاياه العامة التي يناقش��ها 
م��ن خالل منب��ره الذي يجم��ع اعالميين 

ومسؤولين وخبراء في هذا العام. 
ن��ادي دب��ي للصحافة  كي��ف ينق��ل 
التجارب العالمية ويطبقها على أرض 

الواقع؟
نقف في نادي دبي للصحافة على مس��افة 
واحدة من كافة القضايا التي تحيط بالعالم 
وتحديداً المتعلقة بالقطاع اإلعالمي كونه 
األكث��ر تأثراً وتأثيراً بم��ا يحيط بنا، لذلك 
ننظر إلى مجمل المش��اريع التي يقوم بها 
الن��ادي بمثابة المح��رك الدافع في اتجاه 
التطوي��ر اإليجابي عبر اس��تعراض وتبني 
التج��ارب الناجحة التي يمكن البناء عليها 
وصواًل إلى التطوير المنشود وتحديداً عبر 
»الحوار« الذي نعتبره ضمن استراتيجيتنا 
الخط��وة األول��ى على طري��ق أي تطوير. 
ومن هذا المنطلق كان ومازال نادي دبي 
للصحاف��ة صل��ة الوصل األول��ى بين كافة 
االطراف والقضايا التي تحمل رصيداً ثرياً 
من التجارب الغنية، إذ نجمع سنوياً تحت 
سقف دبي سواء من خالل »منتدى اإلعالم 
العرب��ي« أو من خالل األنش��طة األخرى 
التي نقوم بها على مدار السنة. وأؤكد هنا 
أن نادي دبي للصحافة وضمن استراتيجيته 
الجدي��دة ال يكتف��ي بكم التج��ارب التي 
نقلها للعالم على مدار تاريخه، بل يحرص 
دائماً على دعم مختل��ف القطاعات ذات 
الصل��ة الوثيق��ة بإع��الم بمص��ادر عملية 

وعلمية موثقة.
م��ا هي أبرز التطورات التي ش��هدها 

النادي؟ 
هناك العدي��د من التط��ورات المتالحقة 
التي يش��هدها النادي ويعمل عليها وكان 
آخره��ا مذكرة التفاه��م التي وقعت منذ 
أي��ام مع كلي��ة محمد بن راش��د لإلعالم، 
والت��ي بموجبها يت��م العم��ل حالياً على 
إص��دار كتاب يحتوي على األعمال الفائزة 
ف��ي جائزة الصحاف��ة العربي��ة، إلدراجها 
ضمن المنهج األكاديمي للكلية كما سيمثل 
الكت��اب مرجع��اً ودلياًل على  المس��توى 
العالم��ي يدعم الباحثين والدارس��ين في 

العل��وم اإلعالمية عام��ة، والصحافية على 
وجه الخصوص ف��ي العالم العربي، وذلك 
في ظل افتق��ار المكتبات العربية لنماذج 

عربية ألعمال صحافية مبدعة.
ما هو س��قف الطموحات في منتدى 

اإلعالم العربي؟ 
 يس��عى منتدى اإلع��الم العربي إلى فتح 
آفاق واسعة للحوار وتبادل األفكار بشأن 
قضايا اإلعالم في المنطقة والعالم، ولكن 
بالتأكي��د ه��ذا لي��س س��قف طموحاتنا، 
فطموحنا ف��ي المنتدى أعل��ى بكثير مما 
حققناه، س��واء على مستوى المضمون أو 
التنظيم أو الحضور أو حتى على مس��توى 
النقاش والش��كل، وال أبال��غ عندما أقول 
ان ه��ذه الطموحات والتطلع��ات تدفعنا 
بش��كل مس��تمر للتفكير بما سنقدمه في 
كل ع��ام، حي��ث إنن��ا بدأنا العم��ل على 
التحضي��ر للنس��خة ال���15 م��ن المنتدى 
فاللجن��ة التنظيمية للمنت��دى تبذل جهداً 
كبي��راً في اإلعداد ل��ه كل عام، وربما احد 
التفاصي��ل الت��ي ال يعرفها الكثي��رون اننا 
نبدأ باإلعداد لل��دورة التالية فور االنتهاء 
من الدورة الحالية للمنتدى، وهذه المرة 

بدأنا بخطوات أسرع.
ال��دورة 14 تنطلق اليوم، أال تنتظرون 
عليه��ا  س��تحصلون  الت��ي  ال��ردود 

للتخطيط للدورة 15؟ 

الي��وم بالنس��بة لنا ه��و األم��س، ونحن 
نتس��ابق مع الزمن، هذا م��ا تعلمناه من 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه الل��ه، أما عن 
ال��ردود واآلراء التي نحصل عليها بعد كل 
دورة من المنتدى بالتأكيد هي تفيدنا في 

التركيز على المزي��د من التفاصيل، ولكن 
ه��ذا األمر لن يكون عائق��اً لنا فالتخطيط 

يبدأ في جميع النواحي.
وماذا عن جديد المنتدى هذا العام؟ 

ال��دورة 14 ف��ي مجملها س��تكون عالمة 
فارق��ة ف��ي تاري��خ المنتدى، وس��يالحظ 
المش��اركون والحضور عددا من اإلضافات 
المهمة والمستحدثة ألول مرة سواء على 
مس��توى الش��كل المبتكر للقال��ب العام 
أو عل��ى مس��توى التنظي��م والمضم��ون، 
ومنها »الممش��ى اإلعالم��ي«، الذي يضم 
ُنَخ��ب اإلعالميين ورموز الفك��ر والثقافة 
المنطقة  والباحثي��ن واألكاديميي��ن م��ن 
مع��ارض  وتتضم��ن  والعال��م،  العربي��ة 
متخصصة وورش العمل وأنش��طه تفاعلية 
والعدي��د من األنش��طة األخ��رى، كقيمة 
مضافة تس��اهم في توس��يع دائرة الحوار 
والتواصل، وتقدم فرصة لالطالع عن قرب 
عل��ى كل ما هو جدي��د في عالم الصحافة 
واإلع��الم، باإلضافة إلى جلس��ات ال�»20 
دقيق��ة«، الت��ي يتضمنها المنت��دى ألول 

م��رة، وهو أس��لوب غير تقليدي س��عينا 
من ورائه إلى توس��يع مساحة الحوار ألنه 
ش��كل تنظيمي جديد يمنحنا القدرة على 
تناول ع��دد أكبر م��ن الموضوعات، هذا 
بالطب��ع إلى جان��ب الجلس��ات الحوارية 
الرئيس��ية مع كبار الش��خصيات السياسية 
واإلعالمية في الوطن العربي، والجلسات 
العامة الموّس��عة، وفي هذه الدورة قمنا 
كذل��ك بتضمين »الفيل��م الوثائقي« الذي 
ب��ات يعتبر من بين الوس��ائل المؤثرة في 
نق��ل الحقائق للناس، وه��ي المرة األولى 
التي ستشمل فيها فعاليات المنتدى عرض 
مقاط��ع ألف��الم وثائقي��ة، وس��تضم هذه 
اإلضافة عرض مقتطفات من فيلم وثائقي 
بعنوان »س��بايا الِخالفة« وه��و من إنتاج 
قناة »بي بي س��ي العربية«، حول محاولة 
الصحافية الش��ابة نارين ش��مو تتبع مكان 
فتي��ات مختطفات في العراق ومفاوضات 
إط��الق س��راحهن، وتتحدث ش��مو خالل 
الجلس��ة حول ه��ذه التجرب��ة المحفوفة 
بالمخاطر، كما سيعرض المنتدى مقتطفات 

من الفيلم »بالل« والذي يتناول جانبا من 
حياة الصحابي الجليل بالل بن رباح.

م��ا هي معايي��ر اختي��ار الفائزين في 
جائزة الصحافة العربية؟ 

تت��م آلي��ة اختي��ار الفائزئ��ن ف��ي جائزة 
الصحاف��ة العربية وفق ع��دة نقاط حيث 
تق��وم األمان��ة العامة للجائ��زة بمراجعة 
كاف��ة األعم��ال الت��ي تس��تقبلها، والتأكد 
من م��دى مطابقتها للش��روط واألحكام، 
ث��م تمّر األعمال على لجن��ة الفرز األول، 
والتي يرأس��ها أحد أعض��اء مجلس إدارة 
الجائزة، وتضم في عضويتها مختصين في 
كل فرع من الفروع، وتتألف من رؤس��اء 
التحرير واألكاديميين ومن أساتذة اإلعالم 
والخب��راء من ذوي الكف��اءة، تليها عملية 
الحج��ب، حي��ث يحجب اس��م الصحافي 
والصحيف��ة وأي��ة معلومة ت��دل عليه في 
األعمال المرش��حة، لضم��ان أكبر قدر من 
الحكم على  ف��ي  الموضوعي��ة والحيادية 
األعم��ال، ثم ترس��ل األعمال المش��اركة 
ف��ي فئات الجائزة كاف��ة إلى أعضاء لجان 
التحكي��م إلكتروني��اً، مرفقة باس��تمارات 
التقييم وتقيم حسب المعايير الموضوعة 
ل��كل فئ��ة، ثم اس��تالم العالم��ات وجمع 
إجمال��ي النقاط من كل محك��م، ودعوة 
ممثل عن كل لجنة تحكيم لحضور اجتماع 
ممثلي اللجان من أجل إعادة االطالع على 
األعمال ومراجعة س��ير عملي��ة التحكيم، 
واس��تخالص تقارير ممثلي اللجان مرفقة 
بمالحظاته��م النهائية م��ن دون أن يكون 
لممثل لجنة التحكيم ح��ق تغيير النتيجة 
الت��ي اتفق عليها األعض��اء ووضعوها في 
صيغته��ا النهائي��ة، ثم يت��م تقديم تقارير 
ممثل��ي اللجان إلى مجل��س اإلدارة، الذي 
بدوره يطلع عل��ى األعمال الثالثة األولى 

الفائزة بترتيبها إلقرار النتيجة النهائية.
كيف يت��م اختي��ار لجن��ة تحكيم 

الجائزة؟
آلي��ة اختيار اللجان وعمله��ا تتم وفقاً 
للنظام األساس��ي حي��ث تختار األمانة 
العامة لجائ��زة الصحافة العربية لجان 
تحكيم لترشيح واختيار الفائزين بفئات 
الجائزة، ويرشح مجلس إدارة الجائزة 
مجموع��ة من األس��ماء لعضوية لجان 
العامة  الجائزة، وتعمل األمانة  تحكيم 
على التواصل معها واختيار ما يتناسب 
م��ع االحتياجات والمعايير التي تحكم 
عمل الجائزة، وتراع��ي األمانة العامة 
أن يكون أعضاء اللجان من اإلعالميين 
والخبراء  واألكاديميي��ن  والمفكري��ن 
الكفاءة المشهودة والسمعة  من ذوي 
الطيبة، إلى جانب التوازن في التوزيع 
الجغراف��ي من مختلف الدول العربية، 
ووفق��اً لمجال التخص��ص لكل فئة من 
فئات الجائزة، ومن األهمية اإلش��ارة 
إل��ى أنه يت��م تغيي��ر أس��ماء أعضاء 
لج��ان التحكيم ف��ي كل دورة، وذلك 
لضم��ان أقصى درج��ات الحيادية في 
تقيي��م األعمال، ومن دون اإلدالء بأية 
معلوم��ات ح��ول أس��مائهم أو مواقع 
تواجدهم، ويت��م تكليف أعضاء لجان 
التحكي��م فرادى م��ن دون أن يعرف 
أحدهم اآلخر ضماناً لعدم التأثر برأي 

اآلخر.
م��اذا ع��ن الجوائز الت��ي حصدتها 
الصح��ف اإلماراتي��ة من��ذ إطالق 

الجائزة؟
تمكنت الصحافة اإلماراتية من التواجد 
بقوة ف��ي دورة م��ن دورات الجائزة 
وحص��دت 43 جائ��زة م��ن أصل 231 
قدمت على مدار تاريخ جائزة الصحافة 
العربي��ة، وأثبتت الصحاف��ة اإلماراتية 
بهذا التكريم بأنها واحدة من المدارس 

العربية الحديثة في عالم الصحافة.
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أكدت منى بو س��مرة  مديرة منتدى اإلع��الم العربي ومديرة نادي 
دب��ي للصحاف��ة أن تميزها في مج��ال اإلعالم جاء نتيج��ة حبها لما 
تقوم به، وأنها تعمل وفق مبدأ الذهاب للمستقبل بدالً من انتظاره، 
وأوضحت بوس��مرة أنه��ا تمكنت من التفوق في مش��وارها المهني 
نتيج��ة حبها لعملها والدعم الكبير الذي تحظى به ابنة اإلمارات من 
قبل القيادة الرش��يدة التي عملت على تمكين المرأة وجعلتها تتبوأ 

مناصب عليا أسوة بالرجال.

تميز 

التميز والتفرد شعار رفعه المنظمون

منى بوسمرة: منتدى اإلعالم العربي يواكب التحديات

أكدت منى بوس��مرة أنه منذ أن أنشئت 
الجائزة في نوفمب��ر 1999 والتطوير كان 
الش��غل الش��اغل في كل دورة، وتحديداً 
منذ ال��دورة 9 التي كانت بمثابة انطالقة 
جدي��دة للجائ��زة حينما كش��فت األمانة 
العامة عن الشعار الجديد للجائزة واعتماد 
مس��مى »جائزة الصحاف��ة العربية« بداًل 
من »جائ��زة الصحافة العربية المكتوبة«، 
وذل��ك به��دف فت��ح المجال أم��ام مزيد 
م��ن الفن��ون الصحافية، وتعزي��ز قدرتها 
على االس��تجابة ألي تط��ورات تطرأ على 
صناع��ة اإلع��الم العربي، كم��ا ُفتح باب 
المش��اركة أمام الصحافة اإللكترونية في 

كاف��ة فئات الجائ��زة، ش��ريطة أن تكون 
المواد اإللكترونية مؤهلة للمشاركة وفق 
المعايير األساس��ية، كما تم استحداث فئة 
التخصصية، وتم استبدال جائزة  الصحافة 
الصحافة  بجائ��زة  الصحافية  التحقيق��ات 
االستقصائية، وكذلك استحداث فئة جائزة 
الصحافة العربية للش��باب، بهدف تحفيز 

الطاقات الصحافية الشابة على اإلبداع.

التحكيم اإللكتروني 
وتم فتح الباب لمش��اركة ُكتاب األعمدة 
في فئ��ة خاصة، وذلك بش��كل ش��خصي 
أو م��ن خالل ترش��يح مؤسس��اتهم، وفي 
عام 2012، ش��هدت الجائزة عملية تقييم 
أخرى لكافة معايير وآليات عمل مختلف 

فئاته��ا، وتطوير بعض بنودها لتتماش��ى 
مع أح��دث المس��تجدات على الس��احة 
اإلعالمية، ودع��م تطور الفنون الصحافية 
واستكشاف األقالم الصحافية الواعدة في 
مختلف تخصص��ات العمل الصحافي، كما 
تم اعتم��اد التحول إلى عملي��ة التحكيم 
اإللكترون��ي بعد نجاح عملية االس��تقبال 
اإللكترون��ي لألعمال، وهو ما س��اهم في 
تس��ريع عمليات التحكي��م، وقرر مجلس 
إدارة الجائزة تش��كيل لجنة فرز تس��تمر 
لم��دة 3 س��نوات، تتأل��ف م��ن عضوية 
خبراء وإعالميين وأكاديميين من مختلف 
التخصص��ات التي تغطي فئ��ات الجائزة، 
ورئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجائزة، 
وذلك بهدف زيادة كفاءة عمليات الفرز، 

والتأك��د م��ن مطابقة األعم��ال المقدمة 
وكذل��ك  الترش��ح،  ومعايي��ر  لش��روط 
التأكد من ان��دراج األعمال ضمن الفئات 
الصحيحة، على أن تقدم اللجنة مالحظاتها 
األولية لألمان��ة العامة وبالتالي تس��هيل 
مه��ام أعضاء لجان التحكي��م بعد تحديد 
األعمال الدقيقة والكاملة من بين األعمال 
المتقدمة، كما أضافت الجائزة إلى فئاتها 
فئة الصحافة اإلنس��انية، وفي إضافة هي 
األولى من نوعها على مستوى العالم، قرر 
مجلس إدارة »جائ��زة الصحافة العربية« 
خالل االجتماع الختامي عن دورتها الثالثة 
عش��رة للعام -2013 2014م، اس��تحداث 
فئة »الصحافة الذكية« لتضاف إلى الفئات 

الثالث عشرة الحالية للجائزة.

تطور مراحل جائزة الصحافة العربية

■ منتدى اإلعالم العربي يناقش التحديات العربية الراهنة  |  أرشيفية

■ منى بوسمرة

Ⅶ نادي دبي للصحافة يطرح رؤية 

واضحة إلعالم متطور بمعايير عالمية 

Ⅶ النادي صلة الوصل بين أطراف تحمل 

رصيدًا ثريًا من التجارب 

Ⅶ إصدار كتاب يحتوي على األعمال 

الفائزة في جائزة الصحافة العربية

Ⅶ  المنتدى يسعى إلى فتح آفاق واسعة 

للحوار وتبادل األفكار 

Ⅶ الحيادية والموضوعية منهج عمل 

لجان التحكيم في جائزة الصحافة 







دبي- رامي عايش

يش��هد العالم ف��ي عصرن��ا الحالي ثورة 
معلوم��ات وابت��كارات كبي��رة، تقودها 
التكنولوجي��ا، مش��كلة بذلك إحدى أهم 
مراحل التطور في تاريخ البش��رية، التي 
كان م��ن أب��رز إفرازاته��ا التغي��رات أو 
المس��تجدات التي ط��رأت على الصناعة 
اإلعالمية، وأنماط استهالك وتداول تلك 
وتوزيعها،  إنتاجها،  وطريقة  المعلومات، 

ونشرها.
ونتيج��ة لهذه الثورة التي أصابت كبد 
الصناع��ة اإلعالمية، ظه��ر ما بات يعرف 
باإلع��الم الرقم��ي، أو »الجدي��د«، الذي 
دخل مضمار المنافسة مع وسائل اإلعالم 
التقليدية بقوة، وصار ينافس��ها بضراوة، 
ويشكل تهديداً لمس��تقبلها، وجمهورها، 
وقدرته��ا عل��ى البقاء، مس��تثمراً تغلغل 
حياة الناس في التكنولوجيا، واعتمادهم 
عليها بش��كل كلي أو جزئي، بما في ذلك 
طريقة حصوله��م على األخبار والحقائق 

والمعلومات.
في االس��تطالع التالي، نس��تجلي آراء 
عدد م��ن اإلعالميين والخب��راء في هذا 
القطاع، ونسألهم عن مدى قدرة الصحافة 
الورقي��ة أو التقليدي��ة عل��ى الثبات في 
منازل��ة اإلعالم الجدي��د، والتكيف معه، 
ب�»أقل األضرار«، وكذا قدرتها  ومجاراته 
الحف��اظ عل��ى مكانته��ا، وهويتها  على 
وجمهوره��ا، والمطل��وب منه��ا لتمديد 
عمره��ا، وضم��ان اس��تمراريتها خ��الل 

الحقبة المقبلة. 

اطمئنان على المستقبل
إبراهي��م العاب��د مدي��ر ع��ام المجلس 
الوطن��ي لإلع��الم، ليس قلق��اً البتة على 
مس��تقبل ومصير صحافة ال��ورق، ويرى 
أنها باقية ما بقيت »المهنة«، وأخالقياتها 
وجمهورها، ورغبته في اختيار الوس��يلة 
اإلعالمية المناسبة للوصول إلى المعلومة 
الصحيحة، والدقيقة، التي تش��بع فضوله 

ونهمه في معرفة الحقيقة.
وعلى الرغم م��ن الثورة التكنولوجية 
الت��ي ألقت بظاللها على وس��ائل اإلعالم 
التقليدي��ة، وس��رقت حصة م��ن نصيب 
ق��راء الصحف، وتعد العدة الس��تقطاب 
النسبة المتبقية من هؤالء القراء، إال أن 
العاب��د ال يكترث به��ذا »المد الرقمي«، 
ويثق عميق الثقة، بأن للصحافة الورقية 
قيمتها، ومكانتها، في نفوس القراء، وأنها 
ستبقى اختيار ومرجع النخبة والمثقفين 
والغيوري��ن على الحقيق��ة والموضوعية 
والمعلوم��ة الصحيح��ة، والباحثي��ن عن 

التحليل، ومعرفة ما وراء الخبر. 

مكانة ثابتة
لي��س وح��ده العابد في خن��دق الدفاع 
عن مصير الصحافة التقليدية، وأهميتها، 
ومكانتها، وش��عبيتها بين القراء، فمروان 
برج��اس مس��اعد رئي��س التحري��ر في 

صحيف��ة الرؤية، يش��به عالقة اإلنس��ان 
و»هل  باألوكسجين،  كعالقته  بالصحيفة، 
من غن��ى لإلنس��ان عن األوكس��جين؟« 
يتس��اءل برجاس الذي ق��ال: ال ننكر أن 
ثورة التكنولوجيا أحدثت تغييرا ش��امال 
في كل شؤون حياتنا، بما في ذلك اإلعالم 
ووسائطه، لكن هذا التغيير أو التأثير، لن 
ينال من مكانة وكيان وش��خصية وهوية 

وجمهور الصحف.
»الصحافة الورقية لها أناسها، وقراؤها، 
ومريدوه��ا، وس��تبقى قائم��ة، فارض��ة 
هيبته��ا، واحترامه��ا«، يضي��ف برجاس، 
الذي يرى أن الق��ارئ الذي يقف صباحا 
عل��ى الطريق، أو في محط��ات البترول، 
ليش��تري صحيف��ة، أو ذاك ال��ذي اعتاد 
تحس��س ورقها في كل صباح داخل بيته، 
أو على مكتبه، كالهما ال يمكنه االستغناء 
عنه��ا، حتى لو أصاب��ت التكنولوجيا جل 
تفاصيل حياته، كما أن الصحيفة س��تبقى 

خي��ر رفيق وصديق لكل ش��خص يبحث 
عن المعلومة الصحيحة، »حتى لو وصلت 
التكنولوجي��ا إل��ى مراح��ل متقدمة من 

استهداف إلغاء الصحافة الورقية«.
في المقابل، »على الصحف أن تواكب 
لغة العصر، والتطور الحاصل فيه، والتغير 
الكل��ي ال��ذي نش��أ بفع��ل التكنولوجيا 
والتقنية، والحداثة« يقول مساعد رئيس 
التحري��ر ف��ي جريدة الرؤي��ة، الذي دعا 
الصح��ف إلى إج��راء تغيير في ش��كلها، 
ومضمونها، وأس��اليب عرض محتوياتها، 
لتبقى في مسار السباق مع وسال اإلعالم 
األخ��ري، وتحافظ عل��ى إرثها ورصيدها 

من القراء المحبين لها.
ويس��وق برجاس مثااًل عل��ى ديمومة 
الصحف وعدم تأثرها بالتكنولوجيا، وهو 
أن الكثي��ر م��ن األعم��ال األدبية ولدت 
عل��ى صفح��ات الكتب، وفش��لت عندما 
ترجمت إلى أفالم سينمائية وتلفزيونية، 

ولم تنجح في إيصال الفكرة أو المعلومة 
الت��ي أرادها الكات��ب أو المؤلف عندما 
اختار الورقة وسيلة للوصول الى القارئ 

بدل »الصفحة اإللكترونية أو الرقمية«.

خروج من السباق
س��امي الريام��ي رئيس تحري��ر صحيفة 
اإلم��ارات اليوم، ي��رى أن انته��اء عصر 
الصحاف��ة الورقية، وخروجها من مضمار 
المنافس��ة مع وس��ائل اإلعالم الحديثة، 
س��يكون ف��ي غض��ون عقد م��ن الزمن، 
أو  أق��ل، ال س��يما م��ع تعزي��ز اإلعالم 
الحدي��ث قوته وس��طوته على الس��احة 
اإلعالمي��ة، وس��حبه البس��اط من تحت 
أق��دام الصحافة التقليدية، عبر اس��تثمار 
الحديثة  االتصال  التكنولوجيا، ووس��ائط 
للوصول الى أكبر ش��ريحة من المجتمع، 
وخصوصا الشباب الذين أضحى وصولهم 
ال��ى المعلومة أس��هل وأس��رع من ذي 

قبل، ورهن لمسة واحدة على هواتفهم 
النقالة واألجهزة اللوحية.

ودّع��م الريام��ي رأي��ه بش��أن اندثار 
الصحاف��ة التقليدية، ب��أن هذه الصحافة 
تتعرض لطوفان م��ن التحديات من لدن 
وس��ائل اإلعالم الجديدة التي ما برحت 
تفرض نفس��ها بقوة في زمنن��ا الحاضر، 
وتحكم السيطرة على كل الطرق المؤدية 
ال��ى المعلوم��ة، س��واء عب��ر الهوات��ف 
الذكية، أو األجهزة اللوحية والحواس��يب 
المربوط��ة بأحبال الش��بكة العنكبوتية، 
مستغلة بذلك تحيز األجيال الجديدة لها، 
بموج��ب امتالكها تلك األجه��زة، مقابل 
عدم امت��الك الوقت للبح��ث عن الخبر 
أو الحقيق��ة، إلى جان��ب أن بقاء تداول 
األخبار والمعلومات على الورق يصطدم 
بالجهود الدولية للحفاظ على البيئة، من 
كل ما يلوثها ويشوه منظرها، ويؤثر على 

جمالها ونقائها.

وق��ال بالرغ��م م��ن أن اإلحصائي��ات 
الخاصة برصد نس��ب توزيع الصحف في 
العالم، تش��ير إلى ارتف��اع فيها في دول 
آس��يا والش��رق األوس��ط، إال أن ذلك ال 
يعطين��ا مس��احة كافي��ة لالطمئنان على 
مصير الصحافة الورقية، وال يمنحنا الحق 
ف��ي التوقف ع��ن البحث ع��ن التطوير، 
والتغيير، لمواكب��ة عصر التحول الرقمي 
ال��ذي ب��ات أم��را واقعا اآلن، ويش��كل 
تهدي��دا وتحديا للصحاف��ة الورقية التي 
بات��ت مطالب��ة اآلن أكثر م��ن أي وقت 
مضى، لتغيير ثوبها، وارتداء آخر بمقاس 
الجيلين الحالي والمقبل اللذين أمس��ت 
التكنولوجي��ا ج��زءا أصيال م��ن حياتهم، 
بعدم��ا تحول كل ش��يء م��ن حولنا الى 
منت��ج ذك��ي مرب��وط بق��وة باإلنترنت 

واألجهزة الذكية.
وأض��اف رئيس تحرير اإلمارات اليوم، 
إن اس��تثمار وس��ائل اإلع��الم الرقمي��ة 

منتدى اإلعالم24

ال يوجد صراع بقاء
تكامل

أوضح الدكتور مصطفى الطائي األستاذ في 
كلية المعلومات واإلعالم بجامعة عجمان، 
أن اإلعالم التقلي��دي يقود قاطرة اإلعالم 
الحديث، وهناك تكامل بينهما، واستفادة 
متبادلة إن ج��از التعبير، وال يمكن القول 
إن هناك صراعاً ينتهي باختفاء أي منهما. 
وأش��ار إلى أن اإلعالم التقليدي اليوم هو 
من يستثمر وسائل اإلعالم التقني الرقمي 
الحدي��ث ويوظفه من أج��ل الوصول إلى 
جمهوره، فمن الن��ادر أن تجد صحيفة أو 
قناة في اإلعالم التقليدي ال تمتلك موقعاً 

على اإلنترنت، وأصبح��ت قنوات اإلعالم 
الحديث واس��طة لنقل قن��وات ومضامين 

اإلعالم التقليدي إلى الجمهور. 
ولف��ت ال��ى أن العاملي��ن ف��ي اإلع��الم 
التقليدي هم من يدي��رون معظم قنوات 
اإلع��الم الرقم��ي الحدي��ث، ولذلك فقد 
اس��تفاد اإلع��الم التقلي��دي م��ن تقنيات 
لتطوير مضامينه  الحديث  الرقمي  اإلعالم 

وأساليب إخراجه.

مضامين متنوعة
لإلعالم الحديث

إنترنت

قال الدكتور مصطف��ى الطائي إن اإلعالم 
الرقم��ي الحدي��ث ه��و الذي يتم نش��ره 
وإصداره على ش��بكة اإلنترنت، ويشتمل 
على صحف وقن��وات وصفحات ومواقع، 
وتتنوع مضامينه بين الصور وتس��جيالت 
الفيدي��و واألخب��ار والمقاالت والرس��وم 
المتحركة، ويتميز بمرونة، لكونه مدعوماً 
بالص��وت والص��ورة والل��ون والحرك��ة، 
ما يس��مح ل��ه بالتجديد والتط��ور التنوع 
واالنتش��ار والقدرة على المنافس��ة، حتى 

أصبح مثار جدل ونقاش.
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ق��ال إبراهيم العابد إنه ليس ثمة 
خوف عل��ى الصحاف��ة المكتوبة؛ 
ولي��س أدل على ذلك من صحيفة 
»البيان« التي اس��تطاعت مجاراة 
اإلع��الم  ووس��ائل  التكنولوجي��ا 
الجدي��دة، وطورت محتواها على 
الموق��ع اإللكترون��ي والهوات��ف 
الذكية، لتضمن بقاءها ومنافستها.

صحيفة البيان

إبراهيم العابد:
الصحف باقية ما بقيت 

المهنة وستظل 
مرجعًا للحقيقة

سامي الريامي: 
انتهاء عصر الصحافة

 الورقية في غضون 
عقد من الزمن

علي جابر: 
 تغييرات شكل 

ومحتوى الصحف 
محاوالت يائسة

مروان برجاس:
حاجة اإلنسان 

للصحيفة توازي 
حاجته لألوكسجين

بعد أن تقلصت دورة الخبر من 24 ساعة إلى 24 ثانية

الصحافة الورقية تواجه تحديات مصيريــــــــة وفي يدها مفتاح البقاء

■ الصحافة الورقية مطالبة بالتفاعل مع اإلعالم الرقمي 

منافسة محتدمة في حلبة البقاء لألسرع

دبي ــ علي الظاهري وسعيد الوشاحي

في ظل المنافسة المحتدمة بين اإلعالم 
الوس��ائل  تحاول  والحديث،  التقلي��دي 
التقليدي��ة جاهدة مواكب��ة التكنولوجيا 
في منافس��ة عنوانها »البقاء لألس��رع«، 
وبالرغم من أن كثيراً من وسائل اإلعالم 
تس��لحت تقنياً بمزايا وخصائص لنش��ر 
األخبار بأقصى س��رعة، إال أن المنافسة 

تب��دو قوي��ة. ولإللم��ام ببع��ض مالمح 
هذه المنافسة استطلعت »البيان« آراء 

مجموعة من الشباب. 
عمر الحميري طالب جامعي قال إن 
مصدره األول لألخبار وس��ائل التواصل 
االجتماعي الحديثة، بسبب القدرة على 
الحصول على المعلومة بس��رعة، فضاًل 
عن اختص��ار الوس��ائل الحديثة للوقت 
المس��تغرق س��ابقاً في تصفح وس��ائل 

اإلعالم التقليدية.

وأش��ار محمد ياس��ين موظ��ف، إلى 
أن��ه يتجه للحصول عل��ى المعلومة من 
مصادر موثوق��ة مثل ش��بكات األخبار 
المعروف��ة عبر اإلنترن��ت، كونها تتمتع 
بدرجة عالية من المصداقية والشفافية، 
وقد نافس��ت ه��ذه المص��ادر الصحف 
للمعلومات  نظراً الختصارها  التقليدية، 

واختيارها األخبار الهامة.
وق����ال متع����ب الناص��ري طال��ب 
أو  الرقم����ي  اإلع����الم  إن  جامع����ي 

الحدي���ث، ب��دا أكثر ق��وة وحض��وراً، 
وامت��يازات��ه  خص��ائص��ه  بس����بب 
الكث��يرة الت��ي وفره��ا للق��راء، م��ثل 
بالص����ور والفيدي��و،  الخب����ر  ازدواج 
م����ما س��اع��د عل����ى نق��ل تفاص��يل 
الس��ابق،  الح��دث بدق��ة أعل��ى م��ن 
لك����ن ف��ي الوق��ت نفس��ه، ال يمكن 
إغفال دور الصحافة أو وس��ائل اإلعالم 

األخرى.
وقال بدر الكعبي موظف، إن وسائل 

الحديثة  والتقنيات  االجتماعي  التواصل 
نافس��ت اإلع��الم التقلي��دي بشراس��ة، 
وتمكن��ت م��ن انت��زاع الص��دارة ف��ي 
س��رعة وص��ول الخبر للجمه��ور، لذلك 
المصدر األول  الكثير ويعدونها  يفضلها 

للمعلومة.
موظ��ف  المزروع��ي  محم��د  ورأى 
ان اإلعل����ام التقل���ي��دي ل����م ي��رَض 
أن يك��ون مص����دراً ثانوي��اً لألخ���بار 
واألح�����داث، ب����ل ط����ور إمكانات��ه 

وواكب الثورة التقنية، فأصحبت وسائل 
اإلع��الم بمختل��ف أنواعه��ا متاحة عبر 
التقني��ات الحديث��ة ووس��ائل التواصل 

االجتماعي.
أم����ا محم��د األش��خ��ري موظ��ف 
فق��ال إن هن��اك العدي��د م��ن البرامج 
والمواقع التي تب��ث األخبار واألحدث 
بص��ورة فورية، وبفع��ل كثافة أعدادها 
وتقليدها وروتي��ن أخبارها، فقد قلت 

الثقة بها.

اإلعالم الحديث 
يوفر خاصية البحث 

المرن عن الخبر

الصحف تسهب 
في تناول األخبار 

وال وقت للقارئ

■ محمد األشخري ■ بدر الكعبي ■ متعب الناصري■ عمر الحميري■ محمد المزروعي



قال الدكتور الصادق رابح باحث وأكاديمي 
جزائري، إن طغي��ان اإلعالم الرقمي على 
التقليدي ال يتعلق بالغلبة أو تفوق ش��كل 
من أشكال اإلعالم على آخر، فاألمر يتعلق 
بمرحلة تاريخية جديدة تشهد ميالد صيغ 
وأف��كار جديدة من الممارس��ة اإلعالمية 
تحم��ل مس��ميات كثي��رة منه��ا اإلع��الم 
الرقم��ي، ومنه��ا الثقاف��ي واالجتماع��ي 
والسياس��ي، وبالنظر الى المس��ألة بشكل 
أعم��ق نجد أن هناك تكاماًل بين النمطين، 

فلكل نمط جمهوره وسيظل كذلك. 
كسل ذهني وتسطيح

وأوض��ح أن الحديث عن أف��ول الصحافة 
الورقية فيه كثير من التس��طيح والكس��ل 
الذهن��ي ل��دى القائلي��ن به، ويس��ود في 
الكتابات والخطابات التي ال تعرف تاريخ 
وس��ائل اإلع��الم. فل��م يحصل م��ن قبل 
أن ألغ��ت وس��يلة أو أدى ظهوره��ا الى 
اختفاء أخ��رى، وصحيح انه قد يحصل أن 
يتراج��ع الحي��ز الذي كانت تش��غله هذه 
الوس��يلة أو تلك ليتم تقاس��مه مع القادم 
الجدي��د، وهو م��ا حصل عندم��ا ظهرت 
وس��ائل اإلعالم تباعا، والحاصل أن الكثير 
من وس��ائل اإلع��الم تكيفت م��ع الوضع 

الجديد عبر تجديد نفسها وممارساتها فقد 
كان الحاف��ز التكنولوج��ي كبيرا، فالتحدي 
التكنولوج��ي دفع الكثير من الصحف إلى 
البح��ث عن صي��غ تجديدية، س��واء على 
مستوى المضمون أو الشكل إلرضاء قرائها 

الورقيين أو اإللكترونيين.

توظيف التكنولوجيا
ورأى أن��ه لكي يتمكن اإلع��الم التقليدي 
أدوات  ف��ي  الحاص��ل  التط��ور  مواكب��ة 

اإلعالم الحديث، فإن��ه يحتاج الى تجديد 
التكنولوجيا  وتوظيف  وممارس��اته  نفسه 
ف��ي الوصول ال��ى تحقيق ه��ذا التجديد، 
عل��ى أن تكون هذه التكنولوجيا وس��يلة 
وليس��ت هدفا ف��ي حد ذات��ه، مضيفا ان 
وس��ائل التواصل االجتماعي كباقي مصادر 
المعلومات فيها الغث والس��مين، كما أن 
الصحاف��ة ال تختل��ف عنها، فمنه��ا الجاد 
الملتزم بالقيم واألخالقيات المهنية، ومنها 
الت��ي كان��ت وال زال��ت أدوات للتضليل 

والدعاية.
ولي��س أدل عل��ى ذل��ك م��ن أن تراج��ع 
الصحاف��ة يعود ف��ي جزء كبي��ر منها الى 
تراج��ع مصداقيته��ا، بس��بب ع��دم ثق��ة 
الجمه��ور فيه��ا، إذ إنه��ا تحت��ل المراتب 
األخي��رة ف��ي الثق��ة، كما أنه م��ن المهم 
القول إن وس��ائل التواصل االجتماعي لن 
تك��ون بدياًل لإلع��الم عموم��اً وللصحافة 
الورقية خصوصاً ألنها ال تحتكم إلى نفس 
المعايير، فالعمل اإلعالمي تحكمه معايير 
دقيقة إذا ما الت��زم بها، فمعركة الصحافة 
م��ن أجل ربح رهان الحاضر والمس��تقبل 

تتمثل في جودة المضمون وموثوقيته.
نظام مواز

من جهته قال الدكتور ياس خضير البياتي 
وكي��ل عميد كلي��ة المعلوم��ات واإلعالم 
والعل��وم اإلنس��انية جامعة عجم��ان، إن 
اإلع��الم الجديد أصبح يمثل نظاماً إعالمياً 
موازياً لإلعالم التقليدي، الذي أنتجه ظرف 
اتصال��ي تنقص��ه الحرية، وتس��يطر عليه 
األنظم��ة بضوابطه��ا السياس��ية، ويضغط 
عليه المال بسطوته، ما أبعده في كثير من 
األحيان ع��ن اهتمامات الجمهور وقضاياه 
الحقيقية، باإلضافة إل��ى انعدام الثقة في 
معظ��م المؤسس��ات اإلعالمية الرس��مية، 
وأصبح ل��ه دور فاعل ومؤث��ر في اختيار 

الرسالة اإلعالمية وتحديد مساراتها.

إشكاليات ضخمة
وأوضح أن جهل االنس��ان بكيفية التعامل 
م��ع المعلومة واس��تثماره له��ا، وافتقاده 
التي  والمعرفية  التعليمي��ة  المرجعي��ات 
وتقري��ر  المعلوم��ة  الس��تيعاب  تؤهل��ه 
أهميته��ا ومصدرها يعتبر من إش��كاليات 
الحاض��ر والمس��تقبل، وه��ي إش��كاليات 
س��تتضخم وتنم��و مادام��ت تكنولوجي��ا 
اإلع��الم تتطور بس��رعة هائل��ة كل يوم. 
وأخط��ر م��ا نواجه��ه الي��وم ه��و العبث 
بالمعلومة، واللع��ب بمضامينها، وتحويل 

هذا العبث الى منهج حياة.

فقدان المصداقية
وأوضح أن اإلع��الم الجديد )إعالم الفرد( 
يعتمد على آراء شخصية وليس على أخبار 
ُتس��تقى من مصادر موثوق��ة، وأن تنافس 
المس��تخدمين لوسائل التواصل أفقد هذه 
الوس��ائل مصداقيتها وأس��هم في انتش��ار 
أخبار عارية عن الصحة، منها أخبار موجهة 

من جهات ما لتحقيق غايات معينة.

ديمقراطية المهمشين
ل�)اإلع��الم  الق��وي  التأثي��ر  إن  وأوض��ح 

الجديد(، والذي يصفه البعض )ديمقراطية 
الُمَهّمش��ين(، ال يتطل��ب أم��وااًل كثي��رة 
أو تقني��ة عالي��ة، كما أنه يمنح الش��باب 
��ش إحساس��اً باألهمي��ة، فتدوين��ة  المهمَّ
صغي��رة ق��د يقرأه��ا المئ��ات أو اآلالف 
عبر العالم، مما يش��عر صاحبها باألهمية 
��ر طاقاته ومواهبه، مش��يرا الى أن  ويفجِّ
اإلع��الم الجديد بتضاريس��ه الحالّية، يظّل 
بعيدا عن الس��يطرة، ويبق��ى من الّصعب 
التنّبؤ بتغّيرات��ه واتجاهاته، ولذلك فنحن 
نس��تطيع القول بعدم جدوى الحديث عن 
صمود التقليدي أمام الجديد بل هي دعوة 
مفتوح��ة للتكامل بين الوس��يلة اإلعالمية 
واالس��تفادة  المعاصرة  التكنولوجيا  وبين 

من هذا االبتكار التكنولوجي.

الشبكات االجتماعية
ولفت ال��ى أن اإلعالم الجديد أخذ الكثير 
م��ن التقليدي م��ن خالل نش��ر المعلومة 
بس��رعة كبي��رة وبتأثي��ر ق��وي م��ن قبل 
مس��تخدميه ف��ي العال��م، وكل األحداث 
الجدي��د  اإلع��الم  ق��وة  أن  لن��ا  أك��دت 
والش��بكات االجتماعي��ة كان له��ا ال��دور 
البارز في إيصال المعلومات بس��رعة من 
الشعب نفسه من خالل تواجده القوي في 

»فيسبوك« و»تويتر«.

دبي ـــ أحمد يحيى

الدكتور مصطفى الطائي األس��تاذ  قال 
بكلي��ة المعلومات واإلعالم في جامعة 
عجمان، إن ما س��اعد اإلع��الم الرقمي 
على االنتشار ارتباطه بالتقنية المتطورة 
بسرعة فائقة، والتي أصبحت تطورات 
مذهلة، وبطبيعة الحال ستشهد البشرية 
تطورات أخرى في المستقبل القريب، 
قد تطغى على اإلعالم الرقمي الحديث 
من خالل بوادر بدأت بالظهور تتجسد 
باإلعالم االفتراضي التصوري، والوسائل 
التفاعلية الش��املة. وعن رأيه بإمكانية 
انته��اء عصر الصح��ف الورقية، أوضح 
أن��ه ال يمكن االعتقاد ب��زوال الصحافة 
الورقية تح��ت أي ظرف من الظروف، 
ألس��باب منها، أن ظهور اإلذاعة لم يلغ 
الصحاف��ة، كما أن اإلذاع��ة المرئية لم 
تلغ الصوتية، ولذلك فإن ظهور اإلعالم 
الرقم��ي لن يلغ��ي اإلع��الم التقليدي. 
ومن جهة ثانية، فإن بقاء أو انقراض أية 
وسيلة إعالمية مرتبط بمستويات تطور 
المجتمع��ات اإلنس��انية ف��ي الجوانب 
االقتصادي��ة والعلمي��ة والثقافية، وإن 
ارتفاع مؤش��رات الفقر واألمية سيدفع 
طبقات واسعة من المجتمعات الدولية 
إل��ى أن تبق��ى بعي��دة ع��ن االندماج 
بث��ورة التقني��ة التي تتس��ارع وتيرتها 
يوماً بع��د آخر، وس��يبقى اعتماد تلك 
المجتمع��ات الفقي��رة والمتخلفة على 

اإلعالم التقليدي.

مصداقية المعلومة
وأب��ان أن��ه ال يمكن االعتم��اد فقط 

عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
كمصدر لألخبار والمعلومات ألسباب 
عدي��دة. أبرزه��ا أن مص��ادر األخبار 
التقليدية  الصحافة  ف��ي  والمعلومات 
تحظ��ى بمصداقي��ة وثقة أكب��ر، ألنها 
تصدر من مؤسس��ات قانونية معلومة 
تعتمد  وأنه��ا  لجمهورها،  ومعروف��ة 
عل��ى وكاالت ومراس��لين متخصصين 
مؤهلين لممارس��ة العم��ل الصحفي، 
مؤك��دا أن هذه المعايي��ر غير متاحة 
لغياب  اإللكتروني،  التواص��ل  لمواقع 
الرقيب أو ضع��ف دوره، ولظهور ما 
س��مي )بالصحفي المواطن( الذي هو 

شخصية غير متخصصة.

ثورة معلوماتية
م��ن جهته أوضح الدكت��ور صالح أبو 

أصبع أستاذ جامعي، أن وسائل اإلعالم 
الرقمي��ة تمثل بحد ذاتها تطوراً كبيراً 
ومتفوقاً على وس��ائل اإلعالم األخرى 
التقليدية، وأدى ذلك إلى ثورة هائلة 
ف��ي نمط االتصال ليق��ود عالمنا إلى 
مجتم��ع معلومات اتصال��ي، ولتقود 
تكنولوجي��ا االتصال الرقمي ثورة في 
مجموع��ة من الميادي��ن التي حولت 

المجتمع الى معلومات رقمية.
وأكد أن ما يميز اإلعالم الرقمي أنه 
متاح لجميع البش��ر مهما اختلفوا كما 
أنه ال يعترف بقيود اإلعالم التقليدي، 
المعلوم��ات  بتدف��ق  يتمي��ز  كم��ا 
ويق��وم بتوفير ف��رص للحصول على 
المعلومات بطريقة لم تتوفر للمتلقي 
م��ن قبل، ال م��ن حيث الوس��ائل أو 

النوع أو الكمية.

تحديات ضخمة
وع��ن كيفية تمكن اإلع��الم التقليدي 
من مواكبة التطور الحاصل في أدوات 
اإلع��الم الحديث، أوضح أبو أصبع انه 
أصب��ح للوس��ائل اإلعالمي��ة التقليدية 
مواقعها عل��ى اإلنترنت، ألنها أدركت 
ضخام��ة التحدي��ات والمنافس��ة التي 
تواجهها من النش��ر اإللكتروني والبث 
اإللكتروني، وأن ما تبقى أمام الصحف 
ه��و أيام مع��دودة أم��ام المنافس��ة 
الشرسة للوسائل الجديدة، ولفت إلى 
أن إمكان���ات التالق��ي موج��ودة بين 

اإلعالمين التقليدي والرقمي.
وأش��ار الى أن تحويل الصحيفة إلى 
وسائط إلكترونية سيقود إلى إمكانيات 
أكب��ر لم يألفه��ا النش��ر التقليدي، إذ 
س��وف يتس��نى للصحيف��ة أن تك��ون 
أكث��ر عمقاً في تناوله��ا للموضوعات، 
وسيكون من الممكن توزيع المجالت 

اإللكترونية بصفة يومية. 
وق��ال يب��دو أن هذه المس��احات 
مكن��ت  اإلنترن��ت  عل��ى  الش��خصية 
الن��اس العاديين من ط��رح أفكارهم 
وإسماع آرائهم للعالم، وهذا ما ازعج 
الحكومات غير الديمقراطية التي رأت 
في المدونات خطرا كبيرا قد يس��اعد 
على التواص��ل والحوار ونقد األوضاع 
السياسية والمطالبة بمزيد من الحرية 
والديمقراطي��ة، وهو ما تخش��اه هذه 

الحكومات غير الديمقراطية.

تغيير جذري
ونبه إل��ى أن اإلع��الم التقليدي نجح 
بش��كل واض��ح ف��ي توظيف وس��ائل 
االتصال الجديدة في خدمة مؤسساته، 
لذل��ك ف��إن ش��كل اإلع��الم الجدي��د 
م��ع قدرة  مس��تقباًل س��يتغير جذرياً 
مس��تخدميه على قلب الموازنة، الفتاً 
ال��ى أن ح��روب الغد ال يكس��بها من 
يملك القنبلة األكب��ر، بل يربحها ذلك 
ال��ذي يصنع الرس��الة الرقمية الذكية، 
وس��تكون حروب المس��تقبل متمثلة 
التقليدية  باألس��لحة  ولي��س  باإلعالم 
أو بأس��لحة الدم��ار الش��امل أو حتى 
اإلعالم  الذكية وس��يواصل  باألس��لحة 
الجدي��د بوس��ائله الحالي��ة والقادمة، 
وبأش��كال متعددة، وعلى مس��تويات 
مختلفة، إعادة تشكيل النظم السياسية 
الوطنية والدولي��ة وحياة األفراد عبر 

مختلف أنحاء العالم.

25 منتدى اإلعالم

النشر اإللكتروني حقيقة وليس ترفًا
 منافسة  

اإلعالم الرقمي
 ابن «التقليدي»

رأي

رأى تربوي��ون أن��ه يمك��ن وصف اإلعالم 
الرقم��ي الحدي��ث بأن��ه االبن الش��رعي 
لإلع��الم التقلي��دي، فما زلنا نق��رأ الخبر 
والتحليل  والتعلي��ق  والتقري��ر  والمق��ال 
والتحقي��ق ونس��مع الحدي��ث والمقابلة 
اإلذاعية ونشاهد األفالم والبرامج المنوعة 
الت��ي انتقلت م��ن اإلع��الم التقليدي إلى 

اإلعالم الرقمي الحديث.

أك��د الدكت��ور صالح أب��و أصبع أن النش��ر 
اإللكتروني أضحى حقيق��ة واقعة ولم يعد 
ترفاً زائداً، وأصبح منافس��اً شرس��اً للنش��ر 
الورقي، فضاًل عن أن جيل الش��باب الجديد 
مع استخدام اإلنترنت ظل عازفاً عن القراءة 
الورقية، موضحاً أن النشر اإللكتروني أصبح 
بدي��اًل حقيقي��اً للنش��ر التقلي��دي، فالكتب 
أصبحت متاحة على المواقع، وتسير الخطط 
س��ريعة نحو إنجاز الكتاب اإللكتروني الذي 
س��وف يك��ون بدياًل عن الكتاب المدرس��ي 
المطبوع، وهكذا أصبح��ت صناعة الطباعة 

الورقية مهددة. وعن إمكانية االعتماد على 
وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار 
فق��ط أم أن هناك مي��زة للصحافة الورقية، 
أوض��ح أن اإلنترنت وفرت للمس��تخدمين 
المش��اركة في الصحافة البديلة كالمدونات 
والمنتدي��ات وغيره��ا عب��ر بن��اء كيان��ات 
صحافية جديدة منافس��ة ومغايرة للصحافة 
التقليدية تميزت بالحرية والتنوع، والفورية 
ف��ي متابع��ة الخبر وتغطيته ونش��ره وقت 
حدوثه م��ع قدرة الق��راء على المش��اركة 

والتعليق على األخبار.  
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أوضح الدكتور ياس خضير البياتي، أن المنافسة بين وسائل اإلعالم 
التقليدي��ة والجديدة تميل لمصلحة وس��ائل اإلع��الم االجتماعية 
و»المواطني��ن الصحافيين«، حيث لم يعد بإمكان وس��ائل اإلعالم 
التقليدي��ة تجاهل »المواطني��ن الصحافيي��ن«، وال مقاطع فيديو 
»اله��واة« عل��ى »يوتي��وب«، أو أي معلومات أخ��رى تتدفق عبر 
وس��ائل اإلعالم االجتماعية، بل إن معظ��م الصحافيين التقليديين 
المحترفين يس��تخدمون وس��ائل اإلعالم االجتماعية للتواصل مع 
جمهورهم بطرق جدي��دة، كما أنه ال يمكن تجاهل نجاح اإلعالم 
التقليدي بش��كل واضح في توظيف وس��ائل االتصال الجديدة في 

خدمة مؤسساته.

المواطنون الصحافيون

أش��ار س��امي الريامي إلى أن التحدي األكبر أمام اإلعالم الورقي أو 
التقليدي، هو استعداده لتسليم »السلطة الرابعة« إلى وسائل اإلعالم 
الحديث��ة، واالقتناع بفكرة أن ما كان صالحاً للعمل الصحفي باألمس 
ل��ن يك��ون بالضرورة ناجعاً اليوم أو الغد، وه��ذا ال يمنعها من أخذ 
خطوات جادة، قد تزيد عمرها االفتراضي، ويضمن ثباتها، ويحس��ن 
خاتمتها، مثل مجاراة التكنولوجيا، وتوظيف التقنية لخدمتها، وخدمة 

القارئ، وتطوير المحتوى، وتغيير طريقة معالجة الخبر.  

حسن الخاتمة

بعد أن تقلصت دورة الخبر من 24 ساعة إلى 24 ثانية

الصحافة الورقية تواجه تحديات مصيريــــــــة وفي يدها مفتاح البقاء

■ الصحافة الورقية مطالبة بالتفاعل مع اإلعالم الرقمي 

واالجتماعية في نش��ر األخب��ار، يعطينا 
فرصة اكبر للوصول الى أكبر عدد ممكن 
م��ن القراء ل��م نكن لنبلغه��م من خالل 
وس��ائل اإلعالم التقليدية، ال س��يما فئة 
الش��باب التي زاد ولوجها ال��ى المواقع 
االخبارية بحكم س��هولة الوص��ول إليها 

بلمسة اصبع واحدة.

محاوالت يائسة
وفي الوقت الذي ب��دا فيه الريامي أكثر 
تعاطفا وإش��فاقا على الصحافة التقليدية 
لجهة العمر المتبقي من حياتها وهو 10 
س��نوات، فإن اإلعالمي عل��ي جابر يبدو 
أكثر قس��اوة عليه��ا، إذ يرى أن الصحافة 
الورقية س��تموت، وستخرج من السباق، 
بعد أقل من هذه المدة، وأن الدفاع عن 
اس��تمرارية بقائها في ظل المنافسة التي 
تلقاها من وسائل اإلعالم الحديثة، مسألة 
عاطفي��ة، ال تج��دي نفعا م��ع الحقيقة، 

ورغبة الجمهور.  
وق��ال إن أي��ة تغييرات، على ش��كل 
ومحتوى الصحيفة، هي محاوالت يائسة 
لتجديد عمرها، مؤكدا أن التطوير يجب 
أن يواك��ب الواق��ع، ومتطلب��ات العصر 
الرقمي، الذي قال إنه يعطي آفاقا أرحب 
للصحافيين ليحيطوا بجوانب األخبار وما 
وراءها، وعرضها بطريقة مفصلة ال تتقيد 

بمساحة معينة على صفحات الصحيفة.
الصح��ف  أن م��وت  واختت��م جاب��ر 
ال يعن��ي م��وت الخب��ر أو المعلومة أو 
الحقيق��ة، وبالتال��ي ف��إن المطلوب من 
اإلع��الم التقلي��دي الي��وم، البح��ث عن 
طريق��ة أخ��رى للوصول إل��ى جمهوره 
غي��ر الورق، من خ��الل الهواتف الذكية، 
واألجهزة اللوحية، والمواقع اإللكترونية، 
والمقاط��ع المس��جلة، ألن دورة ال���24 
س��اعة للخب��ر أضح��ت 24 ثانية في ظل 

عصر السرعة الذي نعيشه.  

اإلعالم التقليدي والرقمي تحت 
مجهر األكاديميين

■ ياس البياتي ■ الصادق رابح

■ صالح أبو أصبع■ مصطفى الطائي

مرحلة تاريخية تشهد ميالد صيغ إعالمية جديدة

ال يمكن االعتماد 
على وسائل التواصل 

كمصدر للمعلومات



دبي - ياسر موسى

حينم��ا تحافظ فعاليات مث��ل منتدى اإلعالم 
العربي عل��ى انعقادها الس��نوي، مع الحصة 
الوافية من التطوير والتحس��ين، حتى تسجل 
رصي��داً من ال��دورات يصل إل��ى 14 دورة، 
فإننا ال نتحدث عن فعاليات وال منتديات وال 
مؤتم��رات، بل عن مؤسس��ة تراكم الخبرات 
واالبداع��ات، وتواكب االح��داث والتطورات 
برؤي��ة استش��رافية! .. هك��ذا ش��اءت إرادة 
التميز: نادي دب��ي للصحافة ومنتدى اإلعالم 

العربي.. مؤسسة تلد أخرى!
مثل ه��ذه التجرب��ة تحصل��ت ل�»منتدى 
اإلع��الم العربي«، ال��ذي ينظمه ن��ادي دبي 
للصحافة من��ذ مطلع األلفي��ة الثالثة، مقدماً 
تجربة جدي��دة كل دورة، وعنواناً ينقل أهل 
المهن��ة اإلعالمي��ة إلى التفكي��ر بموضوعات 
مح��ددة، وتمنحهم أفق��اً واس��عاً للنظر إلى 

المستقبل: مستقبل المهنة ومستقبلهم.
لقد ح��رص »المنت��دى« والقائمون عليه، 
أن يواكب��وا دورة بدورة مس��تجدات الواقع 
م��ن حولن��ا، وأحدث م��ا يطرأ عل��ى المهنة 
من تط��ورات وقضايا، وبنظرة س��ريعة على 
الدورات 13 الماضية وتصفح برنامج الدورة 
الجدي��دة، تؤك��د بم��ا ال يدع مجااًل للش��ك 
حج��م المتابع��ة الحثيث��ة لمجري��ات الواقع 
ومس��تجدات المهنة والتحديات التي تواجه 
أهله��ا. ولكن في البداية كان يجب أن تكون 
هناك بداية، وإرادة الخطوة األولى، واإليمان 
بق��درة التجرب��ة عل��ى الحي��اة، وبأهميتها، 
والعزيم��ة عل��ى إعطاء الفك��رة الجهد الذي 
يقودها إلى التحقق. وتوافر هذا كله قاد إلى 

الدورة األولى لمنتدى اإلعالم العربي.

الدورة األولى 
مثلت هذه الدورة انطالقة المنتدى بمسيرته 
الت��ي توال��ت مثبتة أنها قادرة عل��ى الحياة، 
وس��عت بش��كل رئي��س على تعري��ف رواد 
هذه المب��ادرة اإلعالمية بأهدافها في تعزيز 
الحوار بي��ن صناع الق��رار اإلعالمي وتحليل 
أبرز التط��ورات والظواهر اإلعالمية ورس��م 
السياس��ات ومحاولة استش��راف المس��تقبل 
وإع��داد الخط��ط واالس��تراتيجيات من أجل 

دعم مسيرة اإلعالم العربي.
لم يكن من الس��هل حينها إقناع الجمهور 
المس��تهدف والقطاع��ات المعني��ة بجدي��ة 
الخط��وة وقدرتها على الحي��اة، وأنها ولدت 
لتبق��ى، وليس��ت تظاه��رة عارض��ة كغيرها 
مم��ا ن��رى الي��وم وكل ي��وم. وكان التحدي 
األول ال��ذي قبله المنتدى، ف��ي تلك الدورة 
االنطالقة، وكس��به في الحين، بدليل أن عقداً 
ونص��ف العقد من الزم��ان يفصلنا عنها، ولم 
ينقطع المنتدى عن اإلعالن عن دورة جديدة 

كل عام.
ومع ذلك، اتس��عت تلك الدورة لمناقشة 
التط��ورات في الواقع المحيط ومس��تجدات 
المهن��ة، وكان م��ن أه��م المواضي��ع الت��ي 
تناولتها آنذاك : مس��تقبل اإلعالم الحكومي، 
والب��ث اإلعالمي عبر االنترن��ت، واالنتفاضة 
الفلسطينية في اإلعالم العربي، وبحثت كذلك 
في دور النقابات العربية في تعميق الحريات 
والدف��اع ع��ن الصحافيين الع��رب، باإلضافة 
التلفزيوني��ة،  الحواري��ة  للبرام��ج  تحليله��ا 

واألهم، أنها نقلتنا إلى دورة تالية.

إشكاليات الخطاب العربي 
رفعت ال��دورة الثاني��ة من المنتدى ش��عار 
»إش��كاليات الخط��اب العربي ف��ي الغرب« 
لتواك��ب أبرز األحداث المحيط��ة في العالم 
العربي والعالم، وكان هذا ينس��جم مع زمن 
ما بعد 11 من س��بتمبر، بل كان هذا موضوعاً 

محتوماً لكل من يفتح عينيه على محيطه. 
وناقشت الدورة في السياق »رؤى اإلعالم 
الغربي��ة للعال��م العرب��ي بعد أح��داث 11 
سبتمبر«، وبحث خبراء عرب وأجانب مفهوم 
الثوابت والمتغيرات في الوعي الغربي تجاه 
الع��رب، وكذلك ف��ي الوعي العرب��ي اتجاه 
الغرب، وقدرة اإلع��الم العربي على اختراق 
الج��دار اإلعالم��ي الغرب��ي، ودور اإلع��الم 
واإلعالميين والعرب في إيجاد حوار وتفاعل 
إيجابي بين العرب والغرب. وبالس��رعة التي 
تتالحق فيها األحداث ف��ي العالم ومنطقتنا، 
كان المنتدى اإلعالمي العربي يلتقط األفكار 

التي تؤرق أهل اإلعالم وتؤثر على مهنتهم.

اإلعالم والحرب 
انعقدت الدورة  الثالثة تحت عنوان »اإلعالم 
والحرب« حيث ناقش��ت الجلس��ات وورش 
العمل المتخصصة دور اإلعالم خالل األزمات 
والح��روب في ظ��ل تداعيات الح��رب على 
الع��راق ف��ي حينه��ا وتأثيرها عل��ى العالقة 
بين الغرب والعال��م العرب، والظروف التي 

عاشتها منطقة الشرق األوسط.
الثالثة مناقشة  الدورة  وشهدت جلس��ات 

ال��دور المتنام��ي األهمي��ة لإلع��الم خ��الل 
الح��روب، وبحث��ت في مس��ؤولية الصحافي 
ف��ي نقل الحقيق��ة بموضوعي��ة وحياد، دون 
االعتم��اد على أس��اليب دعائية تس��تند إلى 
معلومات مضللة أو أحادية الجانب. وش��هد 
المنتدى ندوة بعنوان »اإلعالم كس��الح دمار 
شامل«، وناقش المتحدثون إمكانية استخدام 
اإلعالم كسالح دمار ش��امل، من خالل تنفيذ 

حمالت استراتيجية تؤثر على الرأي العام.
وشهدت الدورة مجموعة من ورش العمل 
ناق��ش فيها نحو عش��رون إعالمياً موضوعات 
متخصصة، فيما تناولت استهداف الصحافيين 
في البيئات المعادية، وتأثير وس��ائل اإلعالم 
في العالم العربي، وعم��ل الصحافيين تحت 
االحتالل. وتم تخصيص هذه الدورة بالكامل 

ل�»العراق كدراسة حالة«.
وناق��ش المتحدثون م��ا إذا كان الغرب ال 
يزال ينظر إلى العرب نظرة أحادية الجانب. 
كما ناقشت هذا الدورة موضوعات مثل مدى 
تأثي��ر قانون حرية المعلوم��ات في الواليات 
المتحدة عل��ى مصداقية اإلع��الم األميركي، 
البرام��ج الحوارية العربية واألجنبية: التماثل 
والمس��تقبلية  الحالية  التحديات  واالختالف، 
أمام المحطات الفضائية العربية ودور القطاع 

الخاص في اإلعالم.

اإلعالم العربي والعالمي 
عق��دت الدورة الرابعة بالش��راكة مع مؤتمر 
الفك��ر العرب��ي الذي تنظمه مؤسس��ة الفكر 
العربي وجاءت تحت عنوان »اإلعالم العربي 
والعالمي .. تغطية الحقيقة«. ونادت رس��الة 
المنت��دى ف��ي ال��دورة الرابعة ل��ردم الهوة 
وتعزيز التفاعل بين اإلعالم العربي والعالمي، 
بحي��ث يكون ال��والء للحقيقة دون س��واها 
هو الهدف الرئيس��ي للطرفي��ن، ولكن يبقى 
الهاج��س دوماً استش��راف مس��تقبل اإلعالم 
والف��رص المتاحة أمامه وإمكانياته، لهذا عاد 
المنتدى إللقاء الضوء على اإلعالم نفسه، في 

واقعه وتحدياته، من خالل الدورة التالية.

برنامج عمل 
ش��هدت الدورة الخامسة التي انعقدت تحت 
ش��عار »حال اإلعالم العرب��ي« برنامج عمل 
مكث��ف، ركز عل��ى قضاي��ا اإلع��الم العربي 
وتطوراته، وألقت الضوء على أبرز التطورات 
اإلعالمي��ة ف��ي ع��دد م��ن ال��دول العربية، 
ومصداقية اإلع��الم العربي، وقضية التدريب 
اإلعالمي في الوطن العربي، كما اس��تعرضت 
هذه ال��دورة نماذج ع��ن الظواهر الجديدة 

في اإلعالم العربي والتجارب الناجحة للمرأة 
العربي��ة في اإلعالم، إل��ى جانب العالقة بين 

اإلعالم الخاص واإلعالم الحكومي.
كما ناقشت الجلسة تنامي ظاهرة التدوين 
ف��ي الوط��ن العربي، وتنامي ظاه��رة برامج 
الواقع المستنس��خة من المحطات األجنبية، 
باإلضاف��ة إلى تنامي ظاهرة صحافة التابلويد 
اليومية وم��ا أضافته إلى المش��هد الصحافي 

العربي.

أبحاث تطبيقية 
اعتمد المنتدى في دورته السادس��ة دراسات 
وأبحاثاً تطبيقية تحدد مكامن القوة والضعف 
في مسيرة اإلعالم العربي لوضع استراتيجية 
متكامل��ة لتطوي��ر الكف��اءات والمؤسس��ات 

اإلعالمية العربية.
وس��بق هذه الدورة إعداد أبحاث معمقة 
وبع��ض الحاالت الدراس��ية التي ركزت على 
مجموعة من المؤسس��ات اإلعالمية في عدد 
م��ن الدول العربية الرائدة في مجال اإلعالم، 
مم��ا س��اهم في إيج��اد تصور ع��ام لصياغة 
اس��تراتيجية ش��املة لدعم صناعة اإلعالم في 

العالم العربي.
ورك��زت عل��ى استكش��اف س��بل تحديد 
وتعزي��ز اإلمكاني��ات التي يتمت��ع بها قطاع 
صناع��ة اإلع��الم ف��ي العالم العرب��ي لتنمية 
المؤسس��ات  وتطوي��ر  البش��رية  الم��وارد 

اإلعالمية في ال��دول العربية، ومدى التطور 
الذي أحرزته الصحاف��ة العربية على الصعيد 

اإلقليمي والدولي.
واس��تعرضت جلس��ات المنت��دى قضي��ة 
»الموازن��ة بين ج��ودة ومصداقية المضمون 
والربحي��ة: تأثير اإلعالن��ات على المضمون« 
اإلع��الم«  عل��ى  التقن��ي  التط��ور  و»تأثي��ر 

واستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

صناعة اإلعالم 
ناقش��ت الدورة السابعة محاور وقضايا تطرح 
ألول م��رة في تاريخ المنت��دى، حيث ركزت 
على كيفية استجابة اإلعالم الخليجي لتحديات 
التكنولوجيا ودور القطاعين الحكومي والخاص 
ف��ي صناعة اإلع��الم وقدرة تلك المؤسس��ات 
عل��ى تحقيق نتائ��ج مالية إيجابي��ة، وامتدت 
الموضوع��ات م��ن دول الخلي��ج لتلقي نظرة 
عل��ى قدرة التكنولوجيا عل��ى إحداث التغيير 
في دول المغرب العربي والفرص والتحديات 
الت��ي تواج��ه صناعة اإلعالم هن��اك واألنماط 

المحتملة للتغيير.
وس��لط المنتدى الضوء آنذاك على ظاهرة 
تس��رب الكفاءات من وس��ائل إعالم المشرق 
العرب��ي، كم��ا ناق��ش المنتدى تغي��ر القالب 
التقليدي لإلعالم من مهنة تعتمد على الحرفية 
والموهب��ة إل��ى صناع��ة تش��كل التكنولوجيا 
وتطبيقاتها أبرز العناصر التي تقودها ويقارن 
بين عالم الصحافة في ذلك الوقت قبل انتشار 

اإلنترنت والهاتف النقال.
وبحثت الدورة الس��ابعة في قدرة شركات 
التكنولوجي��ا ووس��ائل اإلعالم عل��ى التفاعل 
م��ن خالل م��ا ظهر ف��ي وقتها م��ن اتفاقيات 
حول فضاء الهواتف المتحركة وبين محركات 
البح��ث، ومصنع��ي البرمجي��ات واألجه��زة، 
والش��بكات ومش��غلي  المحت��وى  وم��زودي 
االتص��االت، باإلضاف��ة إلى البح��ث في قدرة 
التكنولوجيا على إيجاد حلول مناس��بة لصناعة 

اإلعالم.

األزمة المالية العالمية 
انعق��دت ال��دورة الثامنة في ظ��ل تطورات 
متسارعة تركزت بشكل أساسي في انعكاسات 
األزم��ة المالية العالمي��ة وآثارها على الوطن 
العربي، حي��ث تناولت آخ��ر التطورات على 

الس��احة اإلعالمية العربية والعالمية، بش��كل 
أكثر تفصي��اًل وضمن منهج علم��ي عبر توفير 
الق��رارات  مس��احة لتب��ادل األف��كار واتخاذ 
الستش��راف مس��تقبل اإلع��الم ف��ي المنطقة 

العربية.
وناقش المش��اركون خالل سلس��لة مكثفة 
من ورش العمل وجلس��ات النقاش المفتوحة 
التح��والت األساس��ية في المش��هد اإلعالمي 
العربي، بما ف��ي ذلك األزمة المالية العالمية، 
وأس��لوب تعاطي اإلع��الم االقتص��ادي معها، 
وتأثيراتها على صناعة اإلعالم العربي، باإلضافة 
إلى رص��د توجهات وظواه��ر اإلعالم الجديد 
ال��ذي يعتب��ر بمثاب��ة الباب المفت��وح لتدفق 
المعلوم��ات مع تطور المنابر التكنولوجية في 
العالم العربي، ومس��تقبل الصحف المطبوعة 
ف��ي ظل ه��ذا التط��ور؛ م��ع تس��ليط الضوء 
عل��ى مضمون التغطية اإلعالمية والسياس��ات 
التحريري��ة خالل الح��روب »غ��زة نموذجاً«، 
وتحليل محتوى الفضاء العربي في ظل التزايد 

الملفت في أعداد القنوات التلفزيونية.
وتناول��ت ال��دورة الثامن��ة ظاه��رة تزايد 
الفضائي��ات األجنبية،  العربي��ة م��ن  النس��خ 
وقدم��ت تحلي��اًل حول بيئ��ة عمل مراس��لي 
ال��وكاالت األجنبي��ة ف��ي المنطق��ة العربية، 
باإلضاف��ة إلى ظاهرة تج��اوز بعض المحطات 
الدينية ش��روط اإلفتاء وآدابه، وكذلك خروج 
بعض فضائيات التراث الش��عبي المتزايدة عن 

رسالتها المفترضة.

صحافة المواطنة 
تناول��ت الدورة التاس��عة لمنتدى اإلعالم 
العربي أبرز التطورات والظواهر الجديدة 
في المش��هد اإلعالمي العربي، وناقش��ت 
ورش العم��ل تط��ور صحاف��ة المواطن��ة 
وميادي��ن حضورها وتأثيراته��ا المختلفة، 
وأف��ردت مس��احة خاصة للتط��ورات في 
الكويتي، م��ع نظرة  المش��هد اإلعالم��ي 
تقويمية لح��ال إعالم الكوارث في الوطن 
العربي وقدرته عل��ى مواكبة جهود الحد 
م��ن المخاط��ر الناجم��ة ع��ن الك��وارث 
الطبيعية. وخصص المنتدى جلس��ات حوارية 
مع ش��خصيات بارزة لمناقشة دور اإلعالم في 
جه��ود تطوي��ر التعليم والبح��ث العلمي في 

الدول العربية.

وناق��ش المنتدى أيضاً  المش��هد اإلعالمي 
في دول آس��يا الصاعدة، وأداء وسائل اإلعالم 
العربي��ة الت��ي تخاط��ب الرأي الع��ام الغربي 
بلغت��ه، وتواصل إع��الم المغ��رب العربي مع 
مشرقه والعوائق واإلش��كاليات التي تحد من 
ذلك، واألش��كال واألنماط الجديدة المتوقعة 
لمختل��ف وس��ائل اإلع��الم خ��الل الس��نوات 
المقبلة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع؛ 
العربية  باللغ��ة  المحلي  المحتوى  ومس��تقبل 
والذي يش��كل تحدياً بالغ األهمية أمام خبراء 

اإلعالم والمستهلكين على حد سواء.
وط��رق المنتدى ف��ي هذه ال��دورة أبواباً 
أكثر تخصصاً من خالل جلس��ة حول تطورات 
اإلعالم الرياض��ي وتأثيرات الرياضة المعولمة 
واقتصاداتها على اإلعالم الرياضي بشكل عام.

تحوالت 
سلطت جلس��ات الدورة العاشرة الضوء على 
الجانب اإلعالمي المرافق للتحوالت السياسية 
التاريخية التي ش��هدها الوطن  واالجتماعي��ة 
العربي ف��ي تلك اآلونة لتق��دم صورة دقيقة 
وش��املة تعكس الواقع اإلعالمي العربي وأبرز 
الس��عي الستش��راف  تحركاته وتغييراته، مع 

مستقبل الصناعة. 
أعادت الدورة العاشرة، التي جاءت بعنوان 
»اإلع��الم العرب��ي وعواص��ف التغيي��ر«، إلى 
أذهان روادها الذكرى السنوية األولى إلطالق 
منت��دى اإلعالم العرب��ي أول مرة ف��ي العام 
2001 وكي��ف نجح ف��ي تكريس مكانته كأبرز 
مناسبة سنوية في الوطن العربي تجمع تحت 
مظلته��ا العاملي��ن في الوس��ط اإلعالمي على 
اخت��الف مكوناته ليتجاوز ع��دد رواده األلفي 

شخص في الدورة الماضية.
االفتتاحي��ة  العم��ل  ورش��ات  وناقش��ت 
مجموعة من القضايا المتخصصة حول التحول 
ف��ي المحتوى اإلعالمي وتوجه��ه نحو ظاهرة 
إعالم القرب وحول شكل المنافسة بين وسائل 
اإلع��الم المختلف��ة وبخاص��ة الفضائيات، مع 
ورش��ة أخرى حول المش��هد اإلعالم األردني، 
وأخرى حول ظاهرة العيادات الطبية الهوائية 
والتي طرحت تس��اؤالت حول فلسفة وجوهر 
الخدم��ات الطبية عل��ى اله��واء، ومكانها في 
المس��ؤولية الملقاة على كاهل وسائل اإلعالم 

في توعية المشاهدين.

منتدى اإلعالم
business@albayan.ae
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ج��اءت ال��دورة الثالثة عش��رة لمنتدى اإلعالم العربي تحت ش��عار 
»مس��تقبل اإلعالم يبدأ اليوم«، وهو بذلك عب��ر عن أهداف الدورة 
الت��ي رك��زت على استش��راف المالمح األساس��ية لمس��تقبل العمل 
اإلعالم��ي في المنطقة، ومدى مواكبت��ه للتطور الحاصل في الصناعة 
على الصعيد العالمي بكل ما يحتشد به هذا التطور من طفرات تقنية 

ومعيارية ضمن كافة تخصصات اإلعالم.
ورك��زت بص��ورة عامة على أب��رز المس��تجدات في عال��م اإلعالم 
واس��تحقاقات التطوي��ر في ضوء التطور الس��ريع الحاصل في أروقة 
صناع��ة اإلعالم عالمياً الس��يما مع ظهور أنماط جديدة من وس��ائل 

االتصال.

نظرة مستقبلية

تجربة تواكب األحداث وتستشرف التطورات

»دبي للصحافة« ومنتدى اإلعالم تراكم إبداعات

تحوالت السياسة العربية على طاولة النقاش 

عقدت ال��دورة الحادية عش��رة التي جاءت 
بعنوان »االنكش��اف والتحول«، وس��ط حالة 
من التح��والت واالضطرابات السياس��ية في 
المنطق��ة العربية، وقد انس��حب هذا التطور 
عل��ى برنامجها والموضوع��ات التي تطرقت 
إليها، خاصة في مجال الش��بكات االجتماعية 
وصحافة المواطن وتكاثر القنوات التلفزيونية 

ومواقع األخبار والمدونات.
واسترش��د برنامجها بنتائج اإلصدار الرابع 
م��ن تقرير »نظرة على اإلعالم العربي« الذي 
درس آخر التط��ورات اإلعالمية في 17 دولة 
عربية، وأفرد دراس��ة حول أنماط االستهالك 
اإلعالم��ي ف��ي مجموعة من ال��دول، وكانت 
مخرجاتها ومعطيات��ه البحثية المغذي األكبر 
للموضوعات والقضايا التي ناقش��ها الحضور 

والخبراء.
وركزت حوارات دورة المنتدى هذه على 
القضايا التي تؤثر على مستقبل صناعة اإلعالم 
في المنطقة، واللغة المس��تخدمة في التعبير 
ع��ن الرأي والح��وار، مع ق��راءة معمقة في 
الخط��اب اإلعالمي بمختلف أش��كاله المرئي 
والمس��موع والمكتوب، كما ناقشت جلسات 
وورش العمل الرئيس��ية التحديات الرئيسية 

أمام المنتج التلفزيوني العربي.

واخت��ارت ه��ذه ال��دورة أن تبح��ث في 
كيفية تعاطي األجيال الجديدة مع التطورات 
الرقمي��ة الهائلة ف��ي الوط��ن العربي، حيث 
وصف الجيل الحالي بأنه إلكتروني بالفطرة، 
وخصص��ت أيضاً جلس��ة لنق��اش دور وتأثير 
الناطقين اإلعالميين الرس��ميين األجانب في 

المنطقة العربية.

المراحل االنتقالية 
وحمل��ت ال��دورة  الثانية عش��رة ش��عار 
»اإلعالم العربي في المراحل االنتقالية«، وقد 
جاءت في ظل األوضاع الصناعية واالستثنائية 
التي يمر بها عالمنا العربي وجد أهل المهنة 
أنفس��هم في مواجهة مباشرة مع العديد من 
التحدي��ات المتعاظمة التي لم يكن هناك بد 
من جلبها إلى أروقة المنتدى إلخضاعها لحلة 
دقيق��ة من التحمي��ص والتفكيك والدراس��ة 

بقص��د االقتراب من طبيعة المش��كالت التي 
تمثل تحدي��ات لإلعالم العربي، وكذلك رصد 
اإلنج��ازات والفرص وتس��ليط الض��وء على 
التجارب الناجحة التي من شأنها دفع الصناعة 

اإلعالمية قدماً.
وعالج��ت ه��ذه ال��دورة واق��ع إعالمن��ا 
العربي من محاور ع��دة ربما أبرزها عالقته 
بالشأن السياس��ي تأثيراً وتأثراً نظراً للروابط 
المباشرة بين عالمي اإلعالم والسياحة والتي 
ت��زداد تش��ابكاً وتالحماً. في حي��ن لم تغب 
المس��تجدات التكنولوجية عن دائرة النقاش 
نظراً لتسارع المتغيرات على هذا الصعيد وما 
يصاحبها من انعكاسات مباشرة على مستقبل 
الصناعة اإلعالمية بفضل ما تس��تحدثه تقنية 
االتصال ونقل المعلومات من حلول ووسائط 
أضحت تمثل منافس��اً وربم��ا بدياًل في بعض 

األوقات لوسائل اإلعالم التقليدية.

■ إحدى جلسات المنتدى في دورته السابقة  |  أرشيفية

حوارات تتناول قضايا 
تؤثر على مستقبل 

صناعة اإلعالم
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