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أكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ســتظل دائماً ســاحة للحوار البناء وقوة 
دفع إيجابية وفعالة في التطوير، وأضاف 
ســموه في تدوينة نشــرها عبر صفحته 
في تويتر بمناســبة افتتاح منتدى اإلعالم 
العربــي فــي دورتــه الـ 14، أن ســموه 
ســعد بلقاء نخبة من القيــادات والرموز 
المنطقــة، حيــث دون  فــي  اإلعالميــة 
ســموه «سعدت اليوم (أمس) بلقاء نخبة 
القيــادات والرموز اإلعالمية في المنطقة 
خــالل افتتــاح منتــدى اإلعــالم العربي، 
دولتنا ســتظل دائماً ســاحة للحوار البناء 

وقوة دفع إيجابية وفعالة في التطوير».
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، رعاه الله، شــهد 
بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، وســمو 
الشــيخ مكتــوم بن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب حاكم دبي رئيس مؤسســة 
دبي لإلعالم، والمستشــار عدلي منصور 
الرئيس الســابق لجمهورية مصر العربية، 
وإيــاد بن أمين مدنــي أمين عام منظمة 
التعاون اإلسالمي، افتتاح «منتدى اإلعالم 
العربي» في دورته الـ 14 والمقامة تحت 
شــعار «اتجاهات جديدة» بمشــاركة ما 
يزيد على 2000 من الساســة والقيادات 
اإلعالمية المحلية والعربية ورموز الفكر 
والثقافــة ونخبة من الخبــراء اإلعالميين 

في المنطقة والعالم.
وحضر افتتاح منتــدى اإلعالم العربي 
معالــي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير 
شــؤون مجلس الوزراء، والشــيخ سلمان 
صبــاح الســالم الحمــود الصبــاح وزير 
اإلعــالم وزير الدولة لشــؤون الشــباب 
الكويتي، والشــيخ وليد بــن إبراهيم آل 
إبراهيــم رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
«إم بي سي»، وعمرو موسى األمين العام 
الســابق لجامعة الــدول العربية، ولفيف 
من قيــادات اإلعــالم المحلــي والعربي 
ورؤســاء المؤسســات اإلعالمية ورؤساء 
تحريــر الصحف والكتــاب وصناع الرأي 
فــي المنطقة والعالم وكبار المســؤولين 

الحكوميين.

االفتتاحيــة  الجلســة  خــالل  وتحــدث 
للمنتــدى إياد بــن أمين مدنــي األمين 
العــام لمنظمة التعاون اإلســالمي حول 
واقــع األمة في هذه المرحلة الحاســمة 
مــن تاريخهــا، حيث أكد أن المســلمين 
باتوا فــي حاجة أكثر من أي وقت مضى 
للتوصل إلى صياغــة آلية جديدة يمكن 
من خاللها التنبؤ باألزمات السياسية قبل 
اندالعها وتفاقمها، كما أكد أن المسلمين 
فــي حاجــة إلى التعــرف إلــى بعضهم 
البعــض وعدم االكتفــاء بخطاب االنتماء 

إلى هوية أو حضارة واحدة.
وحول نظرة العالم لإلسالم والمسلمين 
قال مدني إن األمة تواجه تحديات كبيرة 
جانــب منها مصدره مــن الداخل، منوهاً 

بأهميــة الخلفيــات التــي أدت إلى هذا 
التشــويه الذي نال من صورة المسلمين 
حول العالم، مضيفاً أن المواجهة األمنية 
وحدها لــن تقدم حلوًال شــافية لظواهر 
التطــرف واإلرهــاب المرتكبة لألســف 

باســم الدين وأن هناك جهــداً حقيقياً ال 
بــد أن يبذلــه المســلمون للوقوف على 
األسباب الحقيقية التي أسهمت في توليد 
تلــك النمــاذج التي رأت ســلوك طريق 

العنف.

وشــدد مدني على أهمية أن يكون هناك 
خطــاب يعبر عــن حقوق اإلنســان من 
منظور إســالمي وقال إن حريــة التعبير 
ال تعني النيل من دين آخر أو االســتهزاء 

به أو اإلســاءة إليه فالبد أن تكون هناك 
حــدود واضحــة تكفــل إيجــاد تعريف 
منطقي لحرية التعبير، منوهاً بأن الحقوق 
التــي تراها مجتمعــات ضرورية ويجب 
تضمينهــا فــي الميثــاق العالمي لحقوق 

اإلنســان ال تعنــي أنها واجبــة التضمين 
في الميثاق لســبب بسيط أنها حقوق ال 
تعتبر أساســية، خصوصاً أنها كانت تنافي 
منطق العقل والطبيعــة التي جبل عليها 
البشر، مشــدداً على أهمية عدم االكتفاء 
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منتــدى  أن  المــري   أوضحــت 
اإلعالم العربي في دورته الحالية، 
اســتلهم شــعاره واإلطــار العام 
لنقاشــاته من ذلك النهج الفريد 
الــذي يحفــه التفــاؤل ويؤازره 
النجاح، دون أن يغفل التحديات 
التــي ال تلبــث أن تتعاظم يوماً 
بعــد اآلخــر، لتضــع اإلعالميين 
جميعــاً أمــام مســؤولية كبيرة 
توجــب التحرك بســرعة ووعي 
والتزام بعقــول متفتحة وعزائم 
صادقة، إليجاد حلول فعالة تعين 
على مزيد من التطوير اإلعالمي.

توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، عند جناح 
صحيفة «البيان» في منتدى اإلعالم العربي.

واســتمع ســموه إلى شــرح من الزميل 
إبراهيم الحســاوي مديــر إدارة اإلنتاج في 
البيــان حول اســتخدامات الطائرة من دون 

طيار في مجال التصوير الصحافي.
الذيــن  الــزوار  الجنــاح  واســتقطب 
استحســنوا هــذه التقنيــة الجديــدة التي 
أعطت زخمــاً في عالم التصوير، حيث إنها 
تواكــب التكنولوجيــا لخدمــة اإلعالم غير 
التقليدي، من أجل تصوير النهضة العمرانية 
التي تشــهدها دبي واإلمارات بشــكل عام، 
حيــث تعتبر البيان أول صحيفة تســتخدم 
هذه التقنية، كما تم عرض فيديو قناة دبي 
المائية باســتعمال الطيارة، وغايتها تصوير 

■ الزميل عماد عالء الدين يشرح لزوار جناح البيان حول طائرة التصوير بال طيار ■ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد لدى إطالعهم على جناح البيان بحضور منى بوسمرة وإبراهيم الحساوياألشياء من مختلف الزوايا وكل الجوانب.

■ نائب رئيس الدولة يتابع الفعاليات بحضور مكتوم بن محمد وعدلي منصور وسلمان الصباح وإياد مدني ومحمد القرقاوي وعمرو موسى

■ محمد بن راشد خالل افتتاح المنتدى بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وعدلي منصور ومحمد القرقاوي ووليد آل إبراهيم وعمرو موسى وخميس المزينة  |  تصوير: خليفة اليوسف



بالرفض والعمل على تطوير خطاب يميز 
المســلمين حول العالم ويشرح له وجهة 

نظره.
وقال إن المســلمين تجمعهم هوية 
مشــتركة وفضاء حضاري واحد أســس 

علــى مدار قــرون طويلــة إال أن هذا 
اليــوم  يتعــرض  الثقافــي  المخــزون 
للتعريــض لألســف من الداخــل ومن 
الخــارج بينمــا تصاعدت لألســف من 
داخلــه أصوات التطرف مثــل القاعدة 

وداعــش وبوكوحرام وحركة الشــباب 
وغيرهــا من الجماعــات المتطرفة في 
الوقــت الــذي بــات ينظر إلــى األمة 
اإلسالمية على أنها أمة جاوزها التاريخ 
وخلفهــا وراءه، حيــث يــرى البعــض 

المســلمين على أنهم «نموذج» يمكن 
دراســته للمجتمعات التــي توقف بها 
الزمــن ويمثل «الجمــود الفكري» في 
العالم وأنها أمة ترفض مواكبة المجتمع 

العصري بقيمه وعاداته.

وأشــار األميــن العــام لمنظمــة التعاون 
اإلسالمي إلى أن تهميش مجموعات سواء 
على أســاس العرق أو الديــن أو على أي 
أساس آخر يدفع من دون شك إلى انفجار 

العنف، إذ يســعى أصحابهــا إلى الثأر من 
المجتمع الذي أقصاهم ودعا المجتمعات 
اإلســالمية إلى فتح أبــواب ونوافذ األمل 
لتبعــث فيهم  الجديــدة  أمــام األجيــال 
التفــاؤل وتمنحهم الثقــة حتى ال نتركهم 

يقعوا فريسة في براثن اإلرهاب.
وقــال إن االهتمام بالشــباب ال بد أن 
يكــون عبر إعــالء قيمة العلــم والمعرفة 
وتوظيــف التكنولوجيــا المتطــورة وهو 
الموضــوع الــذي ســتركز عليــه مؤتمــر 
لمنظمــة التعاون االســالمي خــالل العام 
التقنية  الجــاري لبحث كيفيــة توظيــف 
المتطــورة فــي دفــع معــدالت التنمية 

االقتصادية في العالم االسالمي.
ودعــا األميــن العام لمنظمــة التعاون 
اإلســالمي إلــى تفــادي الوقــوع في فخ 
اإليمان بالصورة التي رسمها الغرب لألمة 
اإلســالمية على أنها أمــة «جامدة» خلفها 
التاريــخ وراءه ومضــى وأن يكــون لدينا 
ثقة في أنفســنا خاصة أن المســلمين هم 
صنــاع حضارة ومجتمعهم ثــري باألفكار 
والتجارب كما دعا إلى عدم اختصار األمة 
اإلســالمية في منطقة واحدة من العالم ، 
وقال إن المنظمــة تضم في عضويتها 57 
دولة تمتد من شرق العالم لغربه ما يعني 
أن المســلمين لديهم فرصــة حقيقية في 
دحض تلك الصورة الســلبية التي رســمها 
العالــم لهم، وقال إن هذا أمر ممكن وأن 
المســتقبل يمكــن أن يكون ملــك يمننا 
إذا مــا توحدت الرؤى وتوافــرت اإلرادة 

واإلمكانات.

وعــن دور اإلعالم وخالل جلســة حوارية 
التعــاون  لمنظمــة  العــام  األميــن  مــع 
اإلســالمي حملت عنوان «صورة اإلســالم 
مدنــي  إيــاد  اســتبعد  والمســلمين» 
االســتخفاف بدور اإلعالم، وقال إنه ليس 
«لعبــة» ولكنه صورة مــن صور القدرات 

السياسية.
أو  الديــن  اســتخدام  مدنــي  ورفــض 
المذهبية كأداة لتوسيع النفوذ أو التدخل 
في شــؤون دول أخرى، وقال إن المنطقة 
في حاجة إلى صيغة توافقية تزيل أسباب 
الفرقة بين دولها وتبحث عما هو مشترك 
وتراعي المصالح المشــتركة، بينما كشف 
عــن انعقــاد اجتمــاع لــوزراء خارجيــة 
لمناقشــة األزمــة اليمنية  المنظمة قريباً 
وبحــث األدوار التــي تنســب إلى بعض 

الدول األعضاء في تلك األزمة.

وألقت منــى غانم المري رئيســة اللجنة 
التنظيمية لمنتدى اإلعالم العربي رئيســة 
نــادي دبــي للصحافة، كلمــة رحبت فيها 
بالحضور والمشــاركين وبدأتها باإلشــارة 
إلى نهج دولة اإلمارات الواضح في العمل 
والقائم على إشاعة التفاؤل واألمل كمقوم 
أساسي من مقومات تحفيز الطاقات ودفع 
سقف االنجاز إلى مســتويات أعلى دائماً 
واعتمــاد الدولة لإلبداع كركيزة أساســية 
في رحلتها التنمويــة الحافلة باالنجازات، 
والتي شملت أخيراً إطالق دولة اإلمارات 
لمشروع ضخم الستكشاف ودراسة كوكب 
المريــخ فــي أول انجاز علمــي من نوعه 

للعرب والمسلمين.
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أشــاد صاحب السمو محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشــهد 
الحضــاري الراقي لتنظيم منتدى اإلعالم 
العربي وفعالياتــه، والذي يعكس قدرة 
القائمين عليه خاصة نادي دبي للصحافة 
على تنظيم وإدارة مثل هذه الملتقيات 
واالجتماعات بأســلوب حضاري وكفء 
لتبقى صورة دولتنا ومؤسســاتنا جميلة 

وناصعــة فــي عيــون ضيــوف الدولــة 
القريبين والبعيدين وليظل شــبابنا مثاًال 
للشباب المبدع والمحب للتطور والحياة 
الســعيدة. جاء ذلك خالل تفقد ســموه 
يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي وســمو 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي المركز اإلعالمي 

الحديث لمنتدى اإلعالم العربي.

واطلع ســموه ومرافقوه من منى غانم 
المــري مديــر عــام المكتــب اإلعالمي 
دبــي  نــادي  رئيســة  دبــي  لحكومــة 
للصحافة رئيسة المنتدى إلى اإلمكانات 
والتســهيالت اللوجســتية التــي وفرها 
والصحافييــن  لإلعالمييــن  المنتــدى 
المنتــدى  أعمــال  فــي  المشــاركين 
والمكلفين بتغطية فعالياته من مختلف 
العربيــة  والصحافــة  اإلعــالم  وســائل 
التواصل مع  واألجنبيــة لتمكينهم مــن 

الجهات التي يعملون معها بأسرع وقت 
ممكن وبزمن قياســي لتكــون التغطية 

اإلعالمية للحدث آنية وعاجلة.

كما عّرج سموه على «الممشى اإلعالمي» 
الــذي يعد فعالية جديــدة ومبتكرة من 
المنتدى وتجول فــي أرجائه  فعاليــات 
وتوقف عند عدد من مكوناته وأجنحته 
المشــاركة وورش العمــل والجلســات 
التي تتيح للمشــاركين اللقاء والتعارف 
والتواصــل الحــواري فيما بينهم وســط 
أجواء مريحــة وتحقيق االســتفادة من 
هــذه اللقــاءات الجانبية علــى هامش 
المنتدى والتعرف على تجارب اآلخرين 
مــن واقع الحيــاة اإلعالميــة من خالل 
الصور «البورتريهات» المعروضة وأفالم 
الفيديو باإلضافة إلى التعرف على نجوم 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع  ومواهب 
واالطالع على نشاطاتهم وإبداعاتهم في 

هذا المجال.

■ سعيد بن مكتوم ومحمد القرقاوي وخميس المزينة وعلي راشد لوتاه ومنى بوسمرة ومحمد الحمادي

■ منى المري خالل إلقاء كلمتها  ■ إياد مدني متحدثاً في الجلسة الرئيسة 

■ عبد الله بن دلموك وأحمد جلفار وأمينة الرستماني ومحمد مراد  ■ علي شهدور وسامي الريامي وعبد الحميد أحمد ورياض مقدادي ورائد برقاوي 

أشــارت منــى المــري رئيســة اللجنة 
التنظيمية لمنتدى اإلعالم العربي، إلى 
أبرز المحاور التي سيتطرق إليها اللقاء 
الســنوي ضمن عدد كبير من الجلسات 
قيــادات  وبمشــاركة  العمــل  وورش 
وخبراء المهنة، وقالت «سيركز الحوار 
علــى بحث مســتجدات الواقع العربي 
وعالقتهــا باإلعــالم تأثيــرا وتأثرا في 
محاولة لرســم تصور واضح للمستقبل 

وما قد يحمله من فرص وتحديات».
تلــك  المــري  منــى  واســتعرضت 
المحاور من خالل سلســلة من األسئلة 
التي ســيحاول المنتــدى اإلجابة عليها 
ضمــن نقاش حر وصادق وأمين ومنها: 

كيــف ينظــر العالم للعــرب، وما هي 
نظرتــه لإلســالم والمســلمين؟ أنملك 
توصيفاً واضحاً لــدور اإلعالم في زمن 
تسود فيه الصراعات؟ وهل استحوذت 
مســتجدات المنطقــة علــى اهتمــام 
اإلعــالم لتغيب عنه قضايــا جوهرية؟ 
وكيف يمكن لإلعالم أن ينشــر بواعث 
المــري  ودعــت  والتفــاؤل؟  األمــل 
المنتدى إلى  المشاركين والحضور في 
خــوض النقاش بــروح إيجابية وتفاؤل 
على الرغم من صعوبة التحديات التي 
الخروج  المنطقة حتى يتســنى  تواجه 
بصيغ وأطــر جديدة تعزز دور اإلعالم 
العربــي وترتقــي برســالته مؤكدة أن 
النجاح  اإليجابية هي مفتــاح  الطاقــة 

وضمانة استمراره.
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 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور ســمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولــي عهد دبي، وســمو الشــيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، 
على هامش فعاليات منتدى اإلعالم العربي 
فــي مدينــة جميرا فــي دبي صبــاح أمس، 
نخبة من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى 
وتجاذب معهم سموه أطراف الحديث حول 
مجمــل األوضاع العربية فــي ظل الظروف 

الراهنة التي تعيشها المنطقة.
وتطــرق الحديــث بين ســموه وضيوف 
المنتــدى الى دور اإلعالم في بناء الجســور 
الثقافية والحضارية واإلنسانية بين الشعوب 
العربيــة من جهة وبينها وبين العالم العربي 
من جهة ثانية. واستمع صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم خالل اللقاء من 
منى غانم المري مدير عام المكتب اإلعالمي 
لحكومــة دبي رئيســة نادي دبــي للصحافة 
رئيسة المنتدى إلى المواضيع محور جلسات 
المنتدى على مدى يومين والفائدة المرجوة 
من الحوارات والمحاضرات والفعاليات التي 
سيشــهدها المنتــدى بحضور هــذه النخبة 
مــن الباحثيــن والمفكريــن واألكاديمييــن 

واإلعالميين العرب واألجانب.
وقد رحــب صاحب الســمو نائب رئيس 

الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
بضيــوف المنتــدى، وتمنــى لهــم حوارات 
ونقاشــات ناجحــة وصريحــة وشــفافة من 
اجــل الوصول الــى حلول عمليــة لمختلف 
المشــكالت أو المعوقات التــي تحول دون 
تحقيــق التقــارب العربــي علــى مختلــف 
اإلعالمية  الخبــرات  وتبــادل  المســتويات، 
واألجهــزة  المؤسســات  بيــن  والصحافيــة 
اإلعالميــة العربية من ناحيــة ومثيالتها في 
الــدول األجنبية من ناحية أخــرى. وأعرب 

ســموه عن أمله في ان يســفر المنتدى في 
دورته الحالية عــن نتائج إيجابية للمواضيع 
المطروحــة للحوار والتــداول والنقاش بين 
المشــاركين من مختلف التخصصات وصناع 
القــرار. كمــا تناول ســموه والحضــور دور 
وسائل التواصل االجتماعي التي تشهد تطورا 
مذهال كل يوم فــي إيصال الكلمة والصورة 
الــى كل فرد دون الحاجة الى االعتماد على 
الوســائل اإلعالمية كالتلفــزة أو الجريدة أو 
حتى «اإلنترنت». حضر اللقاء الشــيخ سعيد 

بــن مكتوم بــن جمعة آل مكتــوم، ومعالي 
محمد بــن عبدالله القرقاوي وزير شــؤون 
مجلس الوزراء، واللواء خميس مطر المزينة 
القائــد العام لشــرطة دبي، وخليفة ســعيد 
سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة 
في دبي، وغســان طهبوب عضو لجنة جائزة 
الصحافــة العربية. ومن جهــة أخرى التقى 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، ممثلــي المؤسســات والجهات 
الراعية لمنتدى اإلعالم العربي في نســخته 

الرابعة عشــرة والتطقت الصــور التذكارية 
لســموه بحضور  منى غانــم المري مع كل 
من  ســلطان احمد بن سليم رئيس مؤسسة 
دبي للموانئ والجمارك، وعلي راشــد لوتاه 
رئيس مجلس إدارة شــركة نخيــل للتطوير 
العقــاري، وأحمد جلفار الرئيــس التنفيذي 
لعمليات مؤسسة اتصاالت، وجمال بن ثنية 
نائــب رئيس مؤسســة الموانــئ والجمارك 
بدبي، والدكتورة أمينة الرســتماني الرئيس 
التنفيذي «لتيكوم» لالســتثمارات، والدكتور 
محمد الزرعوني مدير عــام المنطقة الحرة 
فــي مطار دبي، وعبدالله حمدان بن دلموك 
الرئيس التنفيذي لمركــز حمدان بن محمد 
إلحيــاء التراث في دبــي. وقد توجهت منى 
المري بالشــكر للرعاة الرئيسيين للمنتدى، 
وأكــدت أهميــة التعــاون والتنســيق بين 
مختلف الجهات الحكومية في كل الفعاليات 
تســتضيفها  التي  والمنتديات  والمناســبات 
مدينــة دبي كي تظل رمــزا وأيقونة للنجاح 

والسعادة وكرم الضيافة.

■ محمد بن راشد خالل استقبال عدلي منصور وعمرو موسى ووليد آل إبراهيم ومصطفى البرغوثي بحضور منى المري  |   تصوير: محمد هشام وخليفة  اليوسف

■ سموه خالل اللقاء بحضور حمدان بن محمد وعدلي منصور وعمرو موسى ووليد آل إبراهيم■ نائب رئيس الدولة في لقطة تذكارية مع الرعاة بحضور منى المري

■ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وخميس المزينة  ■ حمدان بن محمد وسلمان الصباح وإياد مدني 

■ وليد آل إبراهيم ومصطفى البرغوثي ومنى المري■ سعيد بن مكتوم ومنى بوسمرة وغسان طهبوب



بارك ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهد دبــي، إطالق 
شــبكة «التواصل اإلعالمي العربي» بحضور 
أكثــر من 100 من أكثــر اإلعالميين العرب 
تأثيــراً علــى منصات التواصــل االجتماعي، 
وذلك خالل أمسية «فكر دبي... فكر تواصل 
إعالمــي» التي نظمها نــادي دبي للصحافة 
علــى هامش أعمال منتــدى اإلعالم العربي 
الــذي انطلــق أمس في دبي. وهنأ ســموه 
الحضور على هذه الخطوة التي وصفها بأنها 
تواكب التطور الســريع فــي عالم اإلعالم، 
وقال ســموه: «أهنئكم على إطالق شــبكة 
التواصــل اإلعالمي العربي، وأهنئ نفســي 
بوجودكم في دبي، فأنتم المســتقبل ونحن 
علــى ثقة من قدرتكم علــى تحقيق إضافة 
نوعية تســهم فــي تعزيز التواجــد العربي 
ضمن فضاءات اإلعالم في أطرها الجديدة، 
بمــا يحقــق للعــرب الفرصة فــي توصيل 
رســالتهم إلــى العالم بصورة أكثــر فعالية 

وإيجابية». 
وأكد ســموه ثقته في أن التغيير سيكون 
دائماً إلــى األفضل وإلى مزيــد من النجاح 
والتميــز في ضوء مثل هذه المبادرات التي 
تؤكد قدرتنا على توصيل رسالتنا إلى العالم 
ضمن أطــر حديثة ومبتكــرة تواكب حركة 

التطور العالمي السريع. 

وقــد أعرب اإلعالميون العرب المشــاركون 
في األمســية عن بالغ شــكرهم وتقديرهم 
للفتة الكريمــة من ســموه بمباركة إطالق 
«شبكة التواصل اإلعالمي العربي»، مؤكدين 
أن دعم سموه يشــجعهم على تبني المزيد 
من األفكار المبدعة بما يخدم صالح منطقتنا 
العربية ويضمن لها مكانتها في ركب التطور 
العالمــي ويؤازرها في التصــدي للتحديات 

التي تواجهها.
وكان معالــي محمد عبداللــه القرقاوي، 
وزير شــؤون مجلس الــوزراء، رئيس اللجنة 
المنظمــة لقمــة رواد التواصــل االجتماعي 
العــرب، رئيس المكتــب التنفيذي لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، قد أعلن في حضور ســمو ولي 
عهــد دبــي عــن إطــالق «شــبكة التواصل 

اإلعالمي العربي». 
وأكــد القرقــاوي في كلمــة ألقاها خالل 
األمسية، التي حضرها كل منى غانم المّري، 
رئيســة اللجنــة التنظيمية لمنتــدى اإلعالم 
العربي رئيسة نادي دبي للصحافة، وسلطان 
بن ســليم، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ 
دبــي العالميــة، أن الرغبــة في االســتفادة 
مــن المخرجــات والنجاحات التــي حققتها 
قمــة «رواد التواصــل االجتماعــي العرب» 
التــي عقدت فــي مارس الماضــي بناًء على 
توجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت 
الحافــز وراء مزيد من التطويــر على القمة 
بتأســيس مجموعة من الشــبكات المنبثقة 
عنهــا لتغطي مجــاالت وقطاعــات متنوعة 
ومنهــا قطاع اإلعــالم الذي يتمتــع بأهمية 
كبيرة كونــه من أكثر القطاعــات تأثيراً في 
المجتمع، حيث تقرر إطالق تلك الشــبكات 
بالتعاون مع الجهات المختصة خالل الفترة 

المقبلة. 

وأوضح معاليه أن «شبكة التواصل اإلعالمي 
العربي» هــي أولى ثمار هذا التوجه، حيث 
ســيتم تأسيســها بالتعاون مع «نــادي دبي 
للصحافة»، منوهاً بأن هذه الشــبكة ستكون 
معنيــة بتعزيز دور تلك المنصات وتوظيفها 
باألســلوب األمثل من أجــل خدمة أهداف 
التنمية في المنطقة ودفع مســيرة التطوير 
اإليجابي من خالل استقطاب أهم المؤثرين 
ذوي الحضور الكبيــر على منصات التواصل 
ومــن ثم حشــد طاقــة مؤثــرة إيجابية من 
خالل هذا الوســيط اإلعالمــي الجديد الذي 

بــات يحظى باهتمــام متنام بيــن الناس ال 
ســيما فئة الشــباب الذين يمثلون %25 من 
تعــداد المنطقــة العربية.   وكشــف معالي 
القرقــاوي عــن أن باكــورة مكونــات هذه 

الشــبكة يتمثل في إطالق «مختبر التواصل 
اإلعالمــي العربــي» والذي مــن المقرر أن 
متعــددة  وفعاليــات  نشــاطات  يتضمــن 
تشــمل ورش العمل المتخصصة والجلسات 

الحواريــة بما يؤهله للقيام بدوره من خالل 
اإلعالميين ذوي الحضور القوي عبر منصات 
التواصل االجتماعي لالســتفادة من خبراتهم 
وتمريرهــا إلى األجيال الشــابة في شــكل 
يتماشــى مع روح العصر ويلبــي متطلبات 

المشهد اإلعالمي ومتغيراته المتالحقة.
وأكدت منى غانم المري، أن أمسية «فكر 
دبــي... فكــر تواصل إعالمي» تعــد امتداداً 
لمبــادرة «فكــر دبي» التــي أطلقت منذ 
عاميين من خالل جلسات العصف الذهني 
التــي حققت نتائــج طيبة وصــدى كبيراً، 
لــذا قــررت إدارة النادي باالســتمرار في 
النهج نفســه مــع تخصيص هــذه الدورة 
للتواصــل اإلعالمــي ورواده على وســائل 
التواصل االجتماعي. ولفتت المري إلى أن 
تأثير وسائل التواصل االجتماعي في ازدياد 
على مستوى العالم العربي بسبب التوزيع 
الديموغرافــي للشــباب والــذي يعد في 
واقع األمر ســريع التأقلم مع التكنولوجيا، 
وأشــارت مــن خــالل بعــض اإلحصاءات 
المعنيــة بمعدالت انتشــار اإلنترنت إلى 
أن العالم العربي اقترب من إنهاء الفجوة 
الرقمية حيث تحقق بعض البلدان العربية 
معدالت انتشــار مرتفعة بلغت %97 في 
اإلمــارات، و%90 فــي قطــر، و%89 في 
الســعودية، و%79 فــي لبنــان.  ونّوهت 
بــأن %75 من الشــباب في ســن 18 إلى 
24 فــي كل من اإلمــارات، والســعودية، 
ولبنــان، وتونس، ومصــر، وقطر يحصلون 
علــى األخبار مــن خالل وســائل التواصل 
االجتماعي، ما يشــير صراحــة إلى تنامي 
أهميــة تلــك المنصات كمصــادر إخبارية 
وإلى ضــرورة تطويــر المحتــوى العربي 

بشــكل مســتمر يحقــق تطلعــات هؤالء 
الشــباب الذين ارتفعت نسبة مشاهدتهم 
للمحتــوى العربي على اإلنترنت من 89% 
عــام 2013 إلى %93 عــام 2015، كما أن 
تســعة من كل عشــرة أشــخاص يتابعون 

وسائل اإلعالم باللغة العربية.

وأكــدت المــّري أن المختبــر يمثل قفزة 
نوعيــة في القطاع اإلعالمــي تحمل رؤية 
واضحــة لتكوين منصة تجمــع اإلعالميين 
العــرب المؤثريــن على مواقــع التواصل 
االجتماعي للمرة األولى في العالم العربي، 
مــا يحمل داللــة قوية بأننا بصــدد تعزيز 
االســتفادة من الخبــرات العربية الالمعة 
في هذا المجال للمســاهمة في خلق رؤى 
مختلفــة تتناول المشــهد اإلعالمي بنظرة 
أدق وأعمق بهدف إبراز الطاقات العربية 
الخالقــة والمبدعة والتعريــف بالمحتوى 
العربــي على مســتوى عالمــي. وعن أطر 
االســتراتيجيين  الشــركاء  مــع  التعــاون 
خــالل المرحلــة المقبلة، أشــارت المّري 
إلــى أن المختبــر ســيقوم بعقــد العديد 
من الشــراكات مع المؤسســات والجهات 
اإلعالميــة المرموقة على مســتوى العالم 
وهو ما يعنــي أن دور المختبر لن يقتصر 
علــى بنــاء جســور التواصل مــع األجيال 
الشابة بل سيمتد ليشــمل تبادل الخبرات 
اإلعالميــة  والجهــات  المؤسســات  مــع 
الكبــرى على مســتوى العالــم من خالل 
زيــارة مقرات هذه المؤسســات، وتنظيم 
برامــج التدريــب، واإلطــالع على أحدث 
التكنولوجيــة  والتطــورات  المســتجدات 
والنظرية التي تطرأ على القطاع اإلعالمي، 
إضافــًة إلــى اســتضافة أبــرز المتحدثين 
والمختصين العالميين لمشــاركة خبراتهم 
كل في مجال تخصصه بما يثري مخرجات 
المختبــر ويجعلهــا متوائمــة مــع شــتى 
المــدارس واالتجاهــات اإلعالميــة. ومن 
جانبه أكد ســلطان بن ُســليم أن وســائل 
التواصــل االجتماعــي تلعــب دوراً مهماً 
كمنصات مكملة لوســائل اإلعالم التقليدي 
وهي بالفعل قادرة على المساهمة الفعالة 
في تشكيل المشــهد اإلعالمي، وأشار إلى 
أن تواجــد «موانئ دبي العالمية» في مثل 
هذه الفعاليات يهدف إلى المســاهمة في 
تطويــر الوســائل اإلعالميــة الحديثة التي 
باتت ســمة مميزة للعصــر الحالي، والتي 
أصبحــت تســتخدم مــن قبل الشــركات 
والمؤسســات كجــزء أصيــل مــن أدوات 
التواصل اإلعالمي بغرض الوصول إلى أكبر 

شرائح ممكنة من الجمهور.
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أبدى المشــاركون في األمســية 
فــي  ورغبــة  كبيــراً  تجاوبــاً 
المســاهمة فــي «مختبر اإلعالم 
مبادرات  أولى  بوصفه  العربي»، 
«شــبكة اإلعالم العربي»، والتي 
تؤســس لمرحلة جديدة تشــهد 
توحيداً للجهود العربية اإلعالمية 
بما يعمــل على تطوير المحتوى 
الذي  بالشــكل  العربي  اإلعالمي 
يعبر عن تطلعات المتلقي إضافة 
إلــى جملة من الفوائد التي تعم 

بالخير على اإلعالم العربي.

■ حمدان بن محمد خالل إلقاء كلمته 

■ محمد القرقاوي متحدثا عن الشبكة 

■ اإلعالميون خالل األمسية ■ محمد القرقاوي ومنى المري وسلطان بن سليم واإلعالميون خالل األمسية 

■ منى المري خالل إلقاء كلمتها

■ سلطان بن سليم متحدثا خالل األمسية 

■ ولي عهد دبي يتوسط اإلعالميين عقب إطالق الشبكة  |  تصوير محمد هشام وخليفة عيسى  
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عكســت جلســات اليــوم األول لمنتــدى 
اإلعــالم العربي الهاجس الكبير الذي يمثله 
اإلعالم الجديد في الفضاء الخليجي، حيث 
االنتشــار الكبير للوسائط التقنية، واإلقبال 
الشــبابي على مواقع التواصل االجتماعي. 
ويقتــرن بهذا الســعي نحــو تعزيز اإلعالم 

اإليجابي.
وانعكــس هــذا واضحــا فــي الجلســة 
الحوارية التــي تناولت اإلعالم العربي من 
وجهة نظر خليجية، التي تحدث فيها الشيخ 

ســلمان صبح السالم الحمود الصباح، وزير 
اإلعــالم ووزير الدولة لشــؤون الشــباب، 
الذي عكس حجم فئة الشباب ودورهم في 
اإلعالم وما يشــكلونه مــن هاجس تتعامل 

معه وسائل اإلعالم.
المعادلــة التي شــفت عنهــا المداخلة 
هــي أن العالم العربي اليــوم، وعلى وجه 
الخصوص، ال يمكنها أن تتعامل مع اإلعالم 
بعيداً عن الشــياب وقضاياهم وممارستهم 
اليوميــة، إذ هما يبدوان في هذا الســياق 
خطيــن متالزميــن ال ينفصل أحــد منهما 
عــن اآلخر. بل وال جــدوى من عزلهما عن 

بعضهما البعض.

مــن الملفت هنــا، أن الوزيــر الصباح 
إلى جانب تأكيده دور الشــباب باعتبارهم 
المســتخدم األوســع لإلعالم الجديد، أشار 
إلى أن «كل المؤشــرات والمعطيات تقول 
إن اإلعالم الجديد لم يبدأ. ويحســن بنا أن 
نســتوعبه اآلن»، وهذه حقيقة تبدو ملحة 
إذا مــا عرفنــا أن مجتمعاتنا ال تزال بعيدة 
عن استيعاب هذه الظاهرة بحجمها الحالي 
الــذي ال يقــارن بما ســيصل إليــه حجمها 

وتعقيدها مستقبًال.

اإلعــالم الجديــد المفتوح والشــباب هما 

كذلــك ثنائية تحيل علــى موضوع الحرية، 
وهنا مكان لتســاؤل مدير الجلســة رئيس 
تحريــر الزميلــة اإلمــارات اليوم ســامي 
الريامــي حــول إن كان هنــاك ال يزال من 
مكان لــوزارات اإلعالم، الفتاً إلى أن بعض 
الــدول عملــت علــى إلغائهــا. وهنا يضع 
الوزير الصباح األمر قيد األمر الواقع مشيراً 
إلى أن الفضاء اإلعالمي يحتاج إلى التنظيم 
والدعم، وهذا يتطلــب جهة ما تقوم بهذا 
الدور. وســواء قامــت بهذا الــدور وزارة 
إعالم أم مؤسســة أو هيئة، فإن الدور هو 
الدور. أما المســميات فال تغير من أهمية 

الدور وطبيعته، مهما اختلفت.

القلــق الــذي يثيــره موضــوع اإلعالم 
الجديــد أكبــر مــن أن يتــم تجاهلــه، أو 
تــرك هذا الفضــاء المفتــوح دون تنظيم، 
التنظيمات  فبحســب الوزير الصباح فــإن 
اإلرهابية هي أهم وأكبر مستخدم لإلعالم 
الجديد، مشــيراً إلى أن الخاليــا اإلرهابية 
تمتلك حســب مــا يتوافر مــن معلومات 
نحو 82 ألف صفحة علــى مواقع التواصل 
االجتماعي. وهــذه المعلومة تعزز بالطبع 
المعلومــات التــي تقــول إن 90 في المئة 
مــن عمليات االســتقطاب التــي تقوم بها 

التنظيمات اإلرهابية تتم عبر اإلنترنت.
قضايــا أخرى اندرجــت ضمن هواجس 

اليــوم األول، ومــن الســؤال الكبير حول 
«األجندة»، ومن يضع أجندة لمن؟ اإلعالم 
أم المجتمــع. وما هــي األولويات الفعلية 
التــي تخدم قضايا الفرد والمجتمع وتوازن 
بينهما. ويبدو هذا ســؤاًال ملحــاً في عالم 
بات يشــهد استخداماً يومياً متنوعاً لإلعالم 
الجديد ووســائل التواصــل االجتماعي، ما 
يؤكد أن عصر احتكار المعلومة انتهى فعًال.

هــذه الهواجــس يمكن أخذهــا بجدية 
تامة مع اإلشــارة إلى أن هــواة اإلنترنت 
واإلعالم الجديد ســجلوا محاوالت ناجحة 
في اختراق منظومات دول مشهود لها في 

مجال التكنولوجيا وبقدراتها األمنية.

3 مليارات مستخدم لشبكة اإلنترنت بالعالم 
فــي ينايــر 2014 مقابــل نحــو 780 مليوناً 
بـــ 2004، رقم كاٍف للكشــف عــن التحول 
الجذري الذي شهده مفهوم االتصال بالعالم 
عبــر الـ 10 ســنوات الماضيــة، خصوصاً مع 
ظهــور العبين جــدد على ســاحة التواصل 
االجتماعــي خــالل تلــك الفتــرة كيوتيوب 
وفيسبوك ولينك وغيرها من المنصات التي 
أتاحت للجمهور دور المرسل وليس المتلقي 
فقط كما كان ســابقا، موقع «فيسبوك» كان 

له نصيب األسد بـ 1.44 مليار مستخدم. 
جومانــة عنتــر، رئيــس إدارة االتصــال 
لمنطقة الشــرق االوســط وشــمال إفريقيا 
بمؤسســة فيســبوك أوضحــت أن الـــ 10 
ســنوات الماضية لم تشهد فقط اختالفا في 
أدوار وســائل اإلعــالم وإنما في ســلوكيات 
الجمهــور أيضا، إذ لم يعــد «الخبر العاجل» 

حكراً على القنوات اإلخبارية.

المرفوعــة  األيــادي  أن صــورة  وأضافــت 
بكاميــرات الـــ« أي باد» أو الـــ«أي فون»، 
أصبحت قاسما مشتركا في أي حدث رئيسي 
عالمي ســواء كان مؤتمرا دوليا أو انتخابات 
أو حدثا تاريخيا مثــل تنصيب بابا الفاتيكان 
مثــًال، وذلــك ألن ســلوك الجمهور نفســه 
اختلف إذ بدأ المشــاهد يضع نفســه جزءا 
من المنظومة اإلخبارية ويشارك بنقل الخبر 
وهو مــا أوجد مصطلح الصحافــي المدني، 
ما يكشــف عن حجم التأثير لتلك الوســائل 

الجديدة التي ظهرت على المشهد اإلعالمي 
العالمي.

وأضافت أن حجــم المحتوى الذي يقدم 

عبر تلك المنصات حقق أرقاما قياســية، 
إذ بلــغ عــدد المحتوى الذي يشــارك به 
المســتخدمون علــى فيســبوك نحو 2.5 
مليــون محتــوى جديد تتــم إضافته كل 
دقيقة، فيما ســجل االنستغرام 216 ألف 

صــورة جديــدة في الدقيقــة، وأكثر من 
327 ألف صورة جديدة على الواتس أب 
في الدقيقة الواحدة، أي أن كل فرد على 
فيســبوك لديه يومياً ما بيــن 1000 إلى 
1500 قصــة جديدة، وهــذا الكم الهائل 

من المحتوى تقوم المنظومة الرقمية في 
فيسبوك بتنقيته بحســب اهتمامات كل 
مســتخدم، والتي تقرأها وفقاً لمشاركاته 
علــى الصفحــات والمواقــع المختلفــة، 
الفتــة إلى أن تلك األرقــام تعكس كثافة 

االســتخدام لتلــك المنصــات والســرعة 
التي يشــهدها العالم ما يجعل من البطء 
تكلفة يصعب تحملهــا إذ أصبحت تعني 
االنقــراض داخــل هذا الكم من وســائل 

التواصل.
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أكد الشــيخ سلمان صباح السالم الحمود 
الصباح، وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشــباب الكويتــي، أن الوقــت قد حان 
لتنظيم ما يعرف باإلعالم الجديد، وتبني 
رؤيــة عربيــة خليجية مشــتركة تحتوي 
علــى األطــر الجديدة لوســائل التواصل 
االجتماعي، التــي ال تعمل وفق ضوابط 
مهنية معروفة، مشــيراً إلى دور اإلعالم 
التقليدي في تثقيف مســتخدمي وسائل 
بخطورة  وتوعيتهــم  الحديثة،  االتصــال 
محتوى بعض الوســائط من أفكار هدامة 
ومــواد ال تتناســب مع القيــم واألعرف 
العربية. وجاء ذلك خالل «جلسة اإلعالم 
العربي 2015: وجهة نظر خليجية» التي 
عقــد ضمن فعاليات اليوم األول لمنتدى 
اإلعالم العربي في دورته الرابعة عشرة، 
الريامــي، رئيس  والتــي أدارها ســامي 

تحرير صحيفة «اإلمارات اليوم». 

وتمحــورت كلمة الصبــاح أمام المنتدى 
حول ثالثة محاور أساســية، حيث ناقش 
الخليجي  العربي  المشهد اإلعالمي  أولها 
الفــرص والتحديات، وفــي الثاني ماهية 
اإلعالم الجديد، ورسم في الثالث تجربة 
دولة الكويــت مع الالعبيــن الجدد من 
التواصل  اإللكتروني وشــبكات  اإلعــالم 

االجتماعي.
وعــّدَد وزيــر اإلعــالم وزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب الكويتــي فــي تناوله 
للمشــهد العربــي الخليجــي عــدداً من 
النقــاط التي يمكن مــن خاللها التعامل 

مع وســائل اإلعالم الجديد، ســواء كانت 
صفحــات إخباريــة أو مواقــع للتواصل 
االجتماعــي، ومــن بيــن هــذه النقاط، 

اعتبار روافد اإلعالم الجديد وسائل إعالم 
مصغرة تؤثر وتتأثر في المشهد اإلعالمي 
العربــي، والتأكيــد على أهميــة اإلعالم 

التقليدي، وضرورة التعاون بين األجهزة 
الرســمية ومنظمات العمــل المدني في 
دول مجلــس التعــاون الخليجي والدول 
العربية، للبحــث في ضوابط وأخالقيات 
اإلعالم الجديد وما يتضمنه من تطبيقات 

حديثة.

وحذر الصباح من خطورة وسائل التواصل 
االجتماعــي، ومــا قــد تبثه من ســموم 
وشائعات وأفكار متطرفة، ٌتغذي جميعها 
وتســتقطب  واإلرهاب  العنف  جماعات 
األجيال الجديدة، مشــيراً إلى أن أحدث 
أن  رصــدت  اإللكترونيــة  المســوحات 
الجماعــات المتطرفة تدير 210 صفحات 
علــى اإلنترنت، وأن هنــاك 380 صفحة 
على مواقــع التواصل االجتماعي «تويتر، 
وفيســبوك، وإنســتغرام» ُتــدار من قبل 

أفراد منتمين للفكر المتطرف.

وأشار وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشــباب الكويتــي إلــى عوامــل غياب 
أخالقيــات المهنة اإلعالميــة، كالضغوط 
التي تمارس على وســائل اإلعالم، سواء 
كانت تجارية أو سياسية، وهو ما يؤسس 
مبدأ تضارب المصالح الذي يؤثر بالسلب 
على المحتوى اإلعالمــي، كما أوضح أن 
تدني مهنية بعض المؤسســات الصحفية 
كشــفته عوامل كثيرة مــن بينها ارتفاع 
مســتوى التعليــم فــي الــدول العربية، 
وزيــادة وعي المتلقي الذي أصبح يفرق 
بين الرسائل الصادقة والموجهة، وهو ما 
أدى في النهاية إلى عودة بعض وســائل 
اإلعالم التي حادت عن طريق المصداقية 

إلى أصول ومبادئ المهنة.

وفــي وصفه للمشــهد اإلعالمي الكويتي 
قال الصباح إن 86% من الشباب الكويتي 
يســتخدم شــبكات التواصل االجتماعي، 
وإن 75% من الشــباب يقرأون الصحف 
عبــر اإلنترنت، وعن الواقــع اإللكتروني 
الكويتــي أضاف الصبــاح أن الكويت بها 
47 صحيفة إلكترونية، و12 مجلة رقمية، 
و19 موقعــا إلكترونيــا متنوعــا، إضافة 
إلى 26 شبكة تســتخدم التكنولوجيا في 

التجارة والتسويق ومجاالت مختلفة.
وأشار الصباح إلى جهود وزارة اإلعالم 
في دولة الكويت، والتي استحدثت إدارة 
باإلعالم  ُتعنى بشــكل مباشــر  جديــدة 
الجديــد، واقتراح عدد من التشــريعات 
المنظمــة له، مع األخذ فــي االعتبار انه 

لم يعــد هناك ســقف لحريــة للتعبير، 
لكن الهدف هو التنظيم لمنع االستخدام 

السيئ لتلك الحرية.

وعّرج وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي على الجهود التي بذلتها 
وزارة الشــباب الكويتيــة فــي احتــواء 
الشــباب المســتخدمين لمواقع التواصل 
االجتماعي، عبر تدشــينها في عام 2013 
لموقــع إلكتروني خاص يضــم مبادرات 
الشباب، شــهد منذ تدشينه 150 مبادرة 
شــبابية. إضافة كذلك إلــى إطالق بوابة 

العمل التطوعي للشباب.
وأكــد الصبــاح علــى أن دول مجلس 
التعــاون الخليجي بحاجة إلى التنســيق 
والتعــاون اإلعالمــي فيما بينهــا، وذلك 
لمواجهــة التحديات التي تعصف باألمة، 
وهو مــا يتطلب جهــداً جماعياً للوصول 
لرؤية مشتركة، وهو ما أكده أمير الكويت 
في كلمته أمام القمة الخليجية التشاورية 

الذي ُعقدت مؤخراً في الرياض.

وقــّدم الصباح عدة مقترحــات للنهوض 
بالواقــع اإلعالمــي العربي منهــا، إقامة 
منتديات إعالمية موســعة تجمع الخبراء 
والمعنييــن فــي قطاع اإلعالم، وإنشــاء 
مراكز للدراســات وتدريــب اإلعالميين، 
وتدشــين ملتقــى للتواصــل االجتماعي 
يجمــع مســتخدميه بخبــرات اإلعــالم 
التقليــدي، كمــا اقتــرح الصبــاح تفعيل 
مبادرات الشباب، وإقامة مراصد إعالمية 
لرصد األفكار المتطرفة، وتحليل ما تبثه 

الصفحات المغرضة.
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أشــارت جومانــة عنتــر إلى أن 
االتجاه حاليــاً ينصب في تطوير 
الهواتــف  علــى  اســتخدامات 
المحمولة إذ أظهر أحدث تقرير 
لشــركة «أي ماركت» نمو عدد 
مســتخدمي االنترنــت من على 
أجهــزة المحمــول فــي منطقة 
 %11 بنحــو  األوســط  الشــرق 
ســنويا، فضــالً عن أنــه من بين 
190 مليــون مســتخدم شــهريا 
فــي المنطقــة لفيســبوك فــإن 
167 مليون مســتخدم منهم عبر 
الهاتف المحمول، أي نحو %80 
من حجم مســتخدمي فيســبوك 
في منطقة الشرق األوسط شهريا 
مــن علــى الهواتــف المحمولة، 
اإلعــالم  وســائل  أن  وأضافــت 
عليها تحديد أهدافها من وسائل 
التواصل االجتماعي لتحقيق أكبر 

استفادة منها.

في رد على سؤال حول مسمى وزارة اإلعالم ودورها التقليدي والحاجة 
إلــى تطويره، قال الصباح: إننا مطالبون بتوصيل رســائل الدولة بشــكل 
مناســب يفهمه من خالل وسائل مناسبة، وهو ما يتوجب التطوير، بعض 

النظر عن المسميات.
وفي ســؤال آخر حول األطر التشــريعية لإلعالم وعالقتها بتقويض حرية 
اإلعــالم، أكد الوزير الكويتي: لم تعد المعلومة حكراً على أحد، ولم يّعد 
مــن الممكن التحكم في هذا الفضاء اإللكتروني الكبير، لكننا بحاجة إلى 
شيء من التنظيم وتحفيز األجيال الحالية على االستخدام األمثل في ظل 

أخالقيات مهنية وأطر تشريعية.

■ سلمان الصباح متحدثاً خالل الجلسة  |  من المصدر

■ جومانة عنتر متحدثة خالل ورشة العمل  |  تصويرــ عبد الحنان 



شــكلت الصورة الصحفية خالل اآلونة 
االخيرة شــكًال مميــزاً للعمل االخباري 
بشــكل عــام، بما لهــا من قــدرة على 
التعبيــر ونقــل الواقع بصــورة مماثلة 
للمتلقيــن، ولمــا كانــت للصــورة من 
أهميــة فــي العمــل الصحفــي مثلت 
التقنيــات الجديــدة فضًال عــن مهارة 
المصور تحديــاً جديداً يصب في صالح 

الجمهور المتلقي.
وناقشت ورشــة عمل بعنوان «كيف 
تختار الصــورة الخبريــة» على هامش 
فعاليات منتدى االعالم العربي، وحاضر 
فيها باتريك انطاكي مدير قسم التصوير 
في الشــرق االوسط وشمال أفريقيا في 
وكالة االنباء الفرنســية، أهمية الصورة 
الصحفيــة في إيصــال رســالة إعالمية 

كاملة وواضحة.
الجيدة  الصحفيــة  وقــال «الصــورة 
لهــا مواصفــات خاصة بها، كمــا للخبر 
الصحفــي التــي تعتمــد علــى المكان 
والزمــان والكيفيــة، والصورة يجب أن 
تشــعر القارئ بشــيء مختلــف يحمل 
معلومــة جديدة، ويجــب أن تعبر عن 

شيء مختلف ومهم».

وأشار أن الصور تحمل بين طياتها خبراً 
كامــًال من خالل مقاطــع تصوير طويلة 
متعددة، تنبئ بهــا اللقطات المتعددة، 
وغالبــاً ما تكون أوقــع وأكثر تأثيراً من 
الخبــر الصحفــي، موضحــا ان الصورة 
المثاليــة لهــا مقومــات تبــدأ بتركيب 
الصورة، واالضاءة وااللوان والموضوع، 
خاصة ان الحدث هــو بالفعل موجودا، 

وتأتي الصورة لتكمل المعلومة عنه.
وبين أن الصورة تختلف في موضوعها 
وداللتهــا من مجــال آلخــر، فاالحداث 

السياســية تحتــاج صــوراً تعتمــد على 
حركة معينــة للسياســيين يقومون بها 
كالمصافحة والتلويــح، موضحاً أن هذه 
الصــور ال تعتبر بالنســبة له صورا ذات 
مغــزى كبير، ويمكن للمصور الناجح أن 
يبتكر صورته بنفســه مــن خالل حركة 
مميزة أو وضعية أفضل لاللتقاط، وهذا 
يعطي بعداً وداللــة أكبر للصورة، حتى 

لو كان الحدث المنقول بسيطاً.

وأكد أن لــكل مصور صحفي ما يميزه، 
مثلــه في ذلــك مثل المحــرر الخبري، 
حيث ان القارئ يســتطيع تمييز كاتب 
عــن آخر من خــالل مفرداتــه، وهكذا 
المصــور ايضا، يجب ان يوصل رســاته 

بشكل سلس ومفهوم.
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ينعكــس دور اإلعالم بصورة مباشــرة على 
توجهــات الدول، فهــو إما أن يكــون رفداً 
رئيســيا تســتعين بــه لتحقيــق طموحاتها 
وأهدافها وإبــراز تطورها وتقدمها، وإما أن 
يكون عامًال عكســياً ألســس ومنجزات هذه 
الدول، وهناك العديد من الدول التي يمكن 
أن تجرى حولها المقارنات، أســهم  اإلعالم 
في بعضهــا بصــورة إيجابية واســتطاع أن 
يحولهــا منجزاتهــا إلى وجهــة عالمية، فيما 
لــم يحصد بعضها اآلخر من النفوذ اإلعالمي 
ســوى الطائفية وتأجيج نيــران الصراع بين 
شعوبها وانتثرت منجزاتها مع ذرات الدخان 

والغبار التي خلفها التدمير. 

عبدالعزيــز بــن فهد العبد  المشــرف العام 
على القناة الثقافية السعودية قال «ال يمكن 
الفصل بين منجــزات الدول واإلعالم ألنهما 
وجهان لعملة واحــدة، لذلك من الضروري 
تعزيــز العالقــة الوديــة بيــن الحكومــات 
واإلعالم وتسخيرها لتعزيز الصورة اإليجابية 
واالبتعــاد عن الدور الســلبي كمــا تلجأ له 
بعض الحكومــات وخصوصا التي تعاني من 

الصراعات واالنقسامات الداخلية».
وأضاف «اإلعــالم يكون إيجابيا وذا تأثير 
واضح إذا كانت هنــاك مواطنة حقيقية من 
قبــل القائمين على وســائل اإلعالم ولديهم 
انتماء كبيــر للدولة التي يعملون بها، وذلك 
ما نلمســه من إعــالم دول الخليج بشــكل 

عام واإلمارات بشــكل خاص، حيث ســاهم 
اإلعالم في إبراز منجزاتها الكبيرة والصغيرة 
وتحولت إلى وجهة عالمية يقصدها الماليين 

من دول العالم».

وأشــار العبــد إلــى أن اإلعالم فــي الدول 
الخليجية يبني وال يهدم، ويركز على التطوير 
ويبــرز المنجــزات االقتصادية والسياســية 
فــي هذه البلــدان، كما أنــه يطلع  صاحب 
القــرار على جوانــب النقص ويرشــده إلى 
مكامن الخلل، ويحترم التوجهات السياســية 
واالقتصادية والدينية لهــذه الدول، كما أن 

الــذي يجري فــي دول الخليج هو شــراكة 
مجتمعيــة مــا بين صانــع القرار السياســي 
واالقتصادي والســياحي مع اإلعالم، مشــيراً 
إلــى أن منتــدى اإلعــالم العربــي ودوراته 
وتثميــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدور 
اإلعــالم واإلعالميين هــو أكبــر دليل على 
أهمية اإلعــالم وتأثيره الكبيــر في تحقيق 

تطلعات الدول.

وفي الســياق ذاته قال الدكتــور عبدالناصر 

النجــار نقيــب الصحفيين الفلســطنيين إن 
لإلعــالم دورا مهما في صنع منجزات الدول 
وليــس إبرازها فقــط، وذلك مــا تنادي له 
نظرية المســؤولية االجتماعية، وانطالقاً من 
هــذه االهمية ال بد مــن التركيز على نقاط 
عديــدة منهــا اختيــار األشــخاص المهنيين 
واإليجابيين في العمل في المجال اإلعالمي، 
ويجــب أال يأتيــه  مــن يكون فكــره مثقًال 
تناولها  التي يعــزز  الخارجيــة  باألجنــدات 
في وســائل اإلعالم المختلفــة وجود أفكار 
متطرفــة وأجيال ال شــغل لها ســوى تنفيذ 
التوجهــات التي تملى عليهــا من قبل هذه 
الوسائل والتي من شأنها أن تفسد المنجزات 
االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية لهذه 

الدول.

وأمــا جهاد الخازن الكاتــب بصحيفة الحياة 
اللندنيــة فقــال «اإلعالم ســابقا كان يركض 
وراء الخبــر والزال كذلــك  ولكن ما يميزه 
اليوم أنه شــريك  أساســي فــي الخبر، وله 
تأثير كبير من خالل طريقة تناوله وتخصيص 
المساحة المناسبة له»، مشيراً إلى أن وسائل 
اإلعالم تمتلك نفوذا سحرياً  ولها وتأثير كبير 
في حشد الرأي العام وتزويده بالمعلومات 

المطلوبة.

أكــد إعالميــون وأكاديميــون أن الســاحة 
اإلعالمية العربية تعّمهــا الفوضى واالنحياز 
واالستقطاب والحشد الجمعي، وأن الفوضى 
الخالقة عنــوان ألوضاع العالم العربي الذي 
يواجــه «أزمــة بنيوية» ويعانــي من تراكم 
فشــل لعــدة عقــود، منوهين بأن وســائل 
التواصــل االجتماعي تمثل انقالباً إعالمياً لم 
تتحدد معالمه بعد واإلعالم الرســمي «فاته 

القطار».
وأشــاروا إلى العالم العربي يشــهد حالياً 
واقعاً أليماً تحتدم فيه الخالفات والصراعات 
الفكريــة والطائفية في ظل مشــهد إعالمي 
وتحول سياســي تاريخي غير مسبوق يتسم 
واالســتقطاب  الحيادية  وانعــدام  بالفوضى 
والحشــد الجمعــي، معتبريــن أن العــرب 
يمــرون بفتــرة عصيبة مــن تاريخهم الذي 
يحمل عشــرات النزاعــات وأقدم صراع في 
العالــم، وعمليــات شــحن طائفي ومســخ 
يســمى «داعــش» نما كفيــروس. وقالوا إن 
صورة العالــم العربي القاتمة تتمحور حول 
مشــاهد صور ذبــح وحرق ودمــار وتمثيل 
جثث وإبــادة جماعية، وأضافــوا أن العالم 
العربي تسوده حالياً مناهج فكرية وعقائدية 

متطرفة وعصية على الفهم.
وتحــّدث فــي جلســة «اتجاهــات تغير 

العالــم» التي عقدت أمس ضمــن فعاليات 
منتــدى اإلعالم العربــي الدكتورة ابتســام 
الكتبي، رئيــس مركز اإلمارات للسياســات 
وفــواز جرجس، أســتاذ دراســات الشــرق 
األوسط بكلية لندن لالقتصاد ونارت بوران، 
المدير العام لقناة ســكاي نيوز عربية ونبيل 
الخطيــب رئيس التحريــر التنفيذي في قناة 
العربيــة، وأدار الحوار اإلعالمية نوفر رمول 
بشبكة قنوات دبي التي أوضحت في بدايتها 
أن الجلســة ســتحاول فهم الواقــع العربي 
األليم ومدى إسهام اإلعالم العربي في رسم 

مالمح هذا المشهد المتغير.

وبدايــة وصفــت الدكتورة ابتســام الكتبي 
بــــ«مرحلــة ســيولة»،  الحاليــة  المرحلــة 
موضحــة أن هــذا العالم أصبــح يفتقر إلى 
الثبات في وقت تتصارع قوة مختلفة بهدف 
محاولــة الســيطرة والهيمنــة عليه في ظل 
وجود قوة مسيطرة على العالم هي الواليات 
المتحدة، منوهة بأن المشهد العربي يمكن 

وصفه حالياً بـ «الفوضى الخالقة».
وأوضح نبيــل الخطيب أن هذه المرحلة 
يمكــن أن نطلق عليها «مرحلــة االنقالب» 
حيث تنقلب األمور رأساً على عقب، في ظل 
تحول وتغير العالقات، في الوقت الذي أدى 
فيــه توازن القوى إلى خلق شــهية الحتدام 
الصراعات السياسية، وهذا تزامن مع تاريخ 

صعــب في مرحلــة ما بعد االســتقالل، كما 
تزامــن ذلك مــع إمكانيــات إعالميــة غير 
مســبوقة لدى الجماهير، تمثلت في أدوات 
التواصل االجتماعــي». وعلق الخطيب على 
هــذا التحول بالقول إنه «انقالب إعالمي لم 

تتحدد معالمه».
وقــال فواز جرجــس إن العالــم العربي 
يواجه حالياً «أزمــة بنيوية»، العالم العربي 
يعانــي مــن أزمة تراكم فشــل لعدة عقود، 
العالم العربي يشهد فشًال تنموياً، ما يحدث 
هو فترة تحول تاريخية، ال يمكن أن نسمي 
مــا حدث مؤخــراً بأنه ربيع عربــي، ولكنه 
مرحلــة تاريخيــة ثوريــة وصــراع تاريخي 
محتدم وجذري بيــن أنظمة قديمة وأخرى 
حديثــة، وال يمكن أن نفهم ظهور داعش إال 
من منظور تداعي الجسد العربي السياسي.

وذكــر نارت بوران أن هناك شــعوراً بأن 
الوضــع الحالــي فــي العالم العربي يشــهد 
مرحلــة مصيريــة لم أشــهد مثيــًال لها في 
حياتي، وهذا الحراك العربي سيؤثر علينا في 

المستقبل، وهي أمور مصيرية».

وحــول تســاؤل نوفــر رمول: كيــف يقف 
اإلعــالم العربي مــن هذه التغيــرات وهل 
استجاب للتحوالت؟ أوضحت ابتسام الكعبي 
أن الوضــع الحالــي لإلعــالم العربي يمكن 
وصفه بمرحلة «فــات القطار»، فهناك ثورة 

تكنولوجيــة عالميــة لــم يعد فيهــا اإلعالم 
الرسمي التقليدي يسيطر ويهيمن. 

وأشــارت إلى أنــه ال نســتطيع التحدث 
حاليــاً عن هيمنــة اإلعالم الرســمي فهناك 
أدوات تواصــل اجتماعــي مثــل «تويتــر» 
و«فيســبوك» تعمل علــى تأجيج الصراعات 
العالمية وإشــعال األزمات. إن جيل الشباب 
بأكمله ال يشــاهد اإلعالم الرسمي وبالتالي 

هذا اإلعالم لم يعد له أي تأثير.
نبيل الخطيب أوضح أن الُمشــاِهد صرف 
النظــر كلياً عن وســائل اإلعــالم التقليدي، 
وهناك دراسات تشير إلى أن نحو %63 من 
الجمهــور يعتقد أن وســائل اإلعالم منحازة 
وغيــر موضوعية، والتحــدي حالياً تمثل في 
وجود وســيلة إعالمية تقليدية تنأى بنفسها 

عن التحيز وتأجيج الصراعات الطائفية.

وقال فواز جرجــس هناك أزمة أخالقية في 
العالم العربــي، حيث يجد الجمهور صعوبة 
في وجــود قنوات مســتقلة غيــر متحيزة، 
مشــيراً إلى أن اإلعالم العربــي أصبح جزءاً 
ال يتجــزأ من األزمة البنيويــة، حيث أصبح 
اإلعالم العربي إعالماً حاشــداً يهدف لحشد 

الجماهير وراء قضايا معينة.
وقال نــارت بوران إن القنــوات العربية 
أصبحت أشــبه ما يكون بأحــزاب وطوائف 
سياســية وعرقيــة، وكلما تعمقنــا في هذا 

االتجــاه، غرقنا فيه. وقــال نارت إن اإلعالم 
العربي يشــهد خطراً كبيراً يتمثل فيما يطلق 
عليــه عملية «تبييــض األخبــار» على غرار 

عمليات «غسيل األموال».
وأوضح أن الخبر يبدأ حالياً بشــائعة عبر 
شــخص يستخدم وسيلة تواصل اجتماعي ثم 
ينتقل الخبر لموقع إلكتروني ويصبح حقيقة 
ثم تتلقف وسائل اإلعالم الخبر وتنشره كما 
هو على أنه خبر حقيقي وليس شائعة، ورأى 
أن هذه الظاهرة اإلعالمية تتســم بخطورة 

شديدة.

وقــال فواز جرجــس ال أحد يتحــدث اآلن 
عن مسألة الحياد، فالســؤال الرئيسي حالياً 
هو: ما هي المســؤولية المهنية واألخالقية 
لوســيلة اإلعالم العربيــة؟ وإذا كان العامل 
الرئيســي المحدد هو الجمهور فكيف نقوم 
بتنمية وإيقاظ الوعي العربي، مشيراً إلى أن 
معظم القنوات العربيــة هي قنوات هدفها 
التاريخية  الحشد واالستقطاب، والمسؤولية 
تحتم علينا تنمية وعي مضاد لقنوات الحشد 

والطائفية.
وقالت ابتســام الكتبي إن الســؤال اآلن 
هــو هل اإلعــالم العربي فاعــل أم مفعول 
به، مشــيرة إلــى أن التحــدي اآلن هو هل 
لدينا العزيمة لالســتفادة مــن هذه اللحظة 
التاريخيــة التي أخــذت فيهــا دول الخليج 

بزمام المبادرة ونحقق الحلم العربي الفاعل.
وتحدث نــارت بوران عن برنامج «ألوان 
الطيــف» الذي تبثه قنوات «ســكاي نيوز»، 
مشــيراً إلــى أن القناة اســتخدمت ضوابط 
األقليــات  عــن  للحديــث  ومصطلحــات 

والطوائف.

وحول ظهــور تنظيم «داعش» قالت الكتبي 
إن داعــش هــو تنظيــم أكثر وحشــية من 
«القاعدة» ولكنه صناعة غربية وليس صناعة 
عربيــة. وهنا قاطعتها نوفر رمول قائلة «إن 
اإلحصــاءات تقول إن أغلبيــة أعضاء داعش 

هم من العرب وأقلية من الغرب».
فيمــا قال فــواز جرجــس إن داعش هو 
تعبيــر عن محاولة لملء الفــراغ في العالم 
العربي، مشيراً إلى العالم العربي يفتقر إلى 
المناعة التــي تحميه من فيروس المنظمات 

اإلرهابية.
وقــال نارت بوران إن هناك بعض األمور 
التــي ال يتعين أن نكــون فيها حياديين مثل 

القضية الفلسطينية والخطر اإليراني مثًال.
وفيما يتعلق بعرض فيديوهات «داعش» 
الدموية، قال نبيل الخطيب إن قناته رفضت 
بث هــذه الفيديوهات ألنها تؤذي مشــاعر 
األســر والعائالت، مشــيراً إلى قناة «فوكس 
نيــوز» هي القناة الوحيــدة التي بثت هذه 

الفيديوهات كاملة وذلك ألسباب تجارية.

 المشاركون في الجلسة | من المصدر 

 عبدالناصر النجار  جهاد الخازن عبدالعزيز العبد

اعتبرت ابتسام الكتبي أن العالم 
العربي بحاجة إلى «ثورة علمية 
وتعليمية» تقلــب المفاهيم من 
أجــل خلق إنســان عربــي قادر 
على التفكير، بدالً من االستسالم 
لتلقــي التكنولوجيا والعلوم كما 
هــي من الغــرب، مشــيرة إلى 
أنها تشعر بالتشاؤم «ألننا بصدد 
االتجــاه نحــو ســايكس - بيكو 

جديدة».

أوضح جهاد الجازن أن الحديث عن تأثير اإلعالم ونفوذه يمكن اختصاره 
في بعض الدول التي اســتفادت من ذلــك، ومنها دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة التي اســتقطبت األضواء وأبهــرت العالم من خالل الشــراكة 
التــي صنعتها بين مؤسســاتها واإلعــالم، في حين ال يــزال بعض الدول 
يضــع تعقيدات كبيرة لصنع هذه الشــراكة وتطويرها من أجل مواجهة 

التحديات المستقبلية.
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وسط الممشى اإلعالمي المقام ألول مرة 
ضمن فعاليات منتــدى اإلعالم العربي، 
يتمركــز جناح «دافــزا» المنطقة الحّرة 
بمطار دبي، كراع أساســي للمنتدى في 
دورته الخامســة عشرة، حاول االقتراب 
من اإلعالميين والتعريف بنفســه، أكثر 
من كونه راع رســمي ســجل اسمه على 

إحدى لوحات المنتدى.

وقالــت آمنــة راشــد لوتاه، مســاعدة 
المدير العام للشؤون المالية والعمليات 
التجاريــة في دافزا لـــ «البيان»: «هذه 
مشــاركتنا األولــى في منتــدى اإلعالم 
العربي، وأحببنا أن نوجد بين اإلعالميين 
عــن قــرب، فهي فرصــة لاللتقــاء بهذا 
الكــم مــن اإلعالميين مــن كل الوطن 
العربي في مكان واحد، عوضاً عن وجود 
إعالمييــن أجانــب أيضا، ممــا يوفر لنا 
مســاحة رائعة للتواصل مع الصحافيين 
واإلعالمييــن عن قــرب، وتقديم دافزا 
لهم بصورة أكثر وضوحا وأكثر حميمية 
مــن خالل هذا المقهــى المفتوح لكافة 
المشــاركين والموجودين في المنتدى، 
وبذلــك نتمكن مــن الترويــج الصحيح 
للمؤسسة، وتحقيق الهدف األساسي من 

كوننا رعاة هنا».

وأكــدت أنــه انطالقــا مــن توجهــات 
الحكومة السامية في جعل العام الحالي 

عامــاً لالبتكار، قامت دافــزا باتباع هذا 
التوجه، وتبنت رعايــة منتدى ال عالقة 
له باألعمال وإنما باإلعالم، لتكون إحدى 
الطرق المبتكرة والمختلفة في الترويج 
والتعريف عن المؤسســة والمســاهمة 
فــي توســع أعمالهــا، وتســليط الضوء 
عليها، خاصة وأنها تســاهم في التجارة 
غيــر النفطية لإلمارة ولها تأثير قوي، إذ 
بلغ حجم مساهمتها العام الماضي 109 
مليارات درهم، فيما زاد حجم مبيعاتها 
خــالل الربــع االول من العــام الجاري 
بواقع %33 عن الفتــرة ذاتها من العام 

الماضي.

وأضافــت لوتــاه: «فــي مبــادرة هــي 
األولى من نوعها علــى صعيد المناطق 
الحرة  المنطقة  الحرة، أعلنــت ســلطة 
بمطار دبي "دافــزا" عن إطالق "وحدة 
االبتكار" التي تستند إلى رؤية طموحة 
تتمثل في رســم مالمح مستقبل الحلول 
الرامية  المبتكرة، تماشــياً مع الجهــود 
إلــى تجســيد أهــداف "االســتراتيجية 
الوطنيــة لالبتكار" في جعــل اإلمارات 
ضمن الدول األكثر ابتكاراً على مستوى 
العالــم بحلول العام 2021، وتكتســب 
الوحــدة الجديــدة أهمية اســتراتيجية 
باعتبارهــا الــذراع االبتكاريــة المعني 
بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، 
وتطوير بنيــة تحتية تكنولوجية لتقديم 
المبتكرة  والحلــول  الخدمــات  أفضــل 
ضمــن القطاعات االقتصاديــة الحيوية، 
وتأسيس شراكات فاعلة مع المؤسسات 
البحثيــة واألكاديميــة العالميــة، فضًال 

عــن استشــراف المســتقبل للتحديات 
الناشئة، ولخلق فرص استثمارية مجزية 
وتقديم خدمات استشارية متكاملة من 

شــأنها ترســيخ ريادة "دافــزا" كإحدى 
أبرز المناطق الحــرة العالمية الحاضنة 

لالبتكار والداعمة للمبدعين».

«وحــدة  أهــداف  ان  الــى  وأشــارت 
دافزا لالبتكار» تنســجم مع المســارات 
إليها  التي تســتند  المتوازيــة  األربعــة 
«االســتراتيجية الوطنيــة لالبتكار» التي 
أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
رعاه الله، لتكون أداة رئيســية لتحقيق 
«رؤيــة اإلمــارات 2021»، وإيماناً منها 
بدفــع عجلــة التقــّدم والريــادة، تولي 
بتشــجيع ثقافة  الفتاً  «دافــزا» اهتماماً 
االبتــكار واإلبداع في خدمة المتعاملين 
والموظفيــن وتقديــم خدمــات ذكيــة 

وتعزيز بنية تحتية تكنولوجية.

كما ذكــرت أن وحــدة دافــزا لالبتكار 
يرتكــز عملهــا علــى اربعــة مســارات 
المســار األول على  اســتراتيجية، يركز 
وتشــريعات  مؤسســية  بيئــة  توفيــر 
وسياسات محفزة وداعمة لالبتكار منها 
صياغة تشــريعات وسياسات وإجراءات 
تدعم منظومة االبتكار في عمل المنطقة 
الحرة واســتقطابها لالســتثمار األجنبي 
للمجتمع، مما  المعرفيــة  والمســاهمة 
يتطلب أيضــا تطوير محفظــة متكاملة 
مــن الخدمات الذكيــة والمباني الذكية 
والمنتجــات المبتكــرة، بمــا يتناســب 
مع التغييرات الســريعة ضمن المشــهد 

االقتصادي العالمي.

وتلتــزم «دافزا» بالعمل وفق المســار 

الثانــي فــي «تحويــل االبتــكار لعمل 
مؤسسي» عبر إطالق مشاريع توسعية 
طموحة ومطابقة ألعلى معايير التميز 
واالبتــكار، فــي ســبيل توفيــر حلول 
متكاملة بإشــراف نخبــة من الكفاءات 
البشــرية المؤهلــة إلنجــاح الجهــود 
االســتثمارات  اســتقطاب  إلى  الرامية 
األجنبيــة ورؤوس األمــوال العالميــة 
االقتصــاد  تعزيــز  فــي  والمســاهمة 
الوطني. وتمثل «وحدة االبتكار» دفعة 
قوية في هذا االتجاه، كونها تســتهدف 
إيجــاد حلول مبتكــرة وداعمة للعمل 
«دافزا»  تنافســية  وتعزيز  المؤسســي 
كإحــدى المناطق الحــرة األكثر تطوراً 

في العالم.

كما أوضحت أن المســار الثالث يتمركز 
علــى تطويــر وتقديــم حلــول مبتكرة 
التوســعية  الحرة  المنطقــة  لمشــاريع 
التي من شــأنها أن تنصب في استقطاب 
قطاعــات اقتصادية جديــدة ومزيد من 
االســتثمارات األجنبيــة، لتكــون منفذا 
مبتكــرا ومالئما لخدمة تلك المشــاريع 
وملبيــة احتياجات الشــركات األجنبية 
التشــغيلية في االمــارة، مؤكدة تواصل 
«دافــزا» القيام بدور فاعل في ترســيخ 
ثقافــة االبتــكار عبــر المســار الرابــع 
المتمثــل في االســتثمار بالــرأس المال 
البشــري من خالل تشجيع قنوات تبادل 
الموارد المعرفية والمجتمعية، وإطالق 
برامج تدريبية من شــأنها بناء جيل من 
الكوادر البشرية اإلماراتية القادرة على 

قيادة مسيرة الريادة في المستقبل.

ناقش مجموعة من المختصين في جلسة 
تحت عنوان «اإلعالم والتعصب الرياضي»، 
أبرز العوامل المساهمة في ظهور حاالت 
التعصب الرياضي في الشــارعين المحلي 
والعربي. واتفق المشــاركون في الجلسة 
التي أدارها مصطفى اآلغا، رئيس القســم 
الرياضــي في قنــاة «إم بي ســي»، على 
أن وســائل اإلعالم هي المتهم األول في 
قضيــة التعصب الرياضــي، فضًال عن دور 
اإلعالميين في تفاقم القضايا على الساحة 
الرياضيــة من خالل تســليط الضوء على 
الجوانب السلبية لبعض األندية أو الفرق 

بدافع اإلثارة.
وقال مصطفى اآلغا، إننا نعلم خطورة 
التعصــب علــى الرياضــة واألوطان على 
حد ســواء، وقد يمتد التعصب إلى خارج 
المالعــب كمــا حدث فــي منتخبّي مصر 
والجزائر عام 2010، واألســوأ كما حدث 
في بورســعيد بمصر أخيراً، عندما ذهب 
المصــري واألهلي  ضحية مبــاراة ناديي 
نحــو 74 ضحيــة، حيــث إن التعصب قد 
يصــل إلى حد الطائفية، ويشــكل تهديداً 
ألمن األوطان، مضيفاً أنه أطلق حملة «ال 
للتعصب» منذ 5 ســنوات، بعد األحداث 
المأســاوية التــي جــرت بيــن اإلخــوة 
المصرييــن والجزائرييــن فــي أم درمان 
بالسودان كانت بمثابة «صرخة في واٍد»، 
وبــات من الضــرورة معرفــة أن اإلعالم 
بالمســؤولية  هو حرية ترتبــط بااللتزام 

المجتمعية وأخالقيات المهنة.

وأكد محمد خلفان الرميثي عضو المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن 
مشكلة التعصب الرياضي تبدو حاضرة في 
مالعب دولة اإلمارات منذ الســبعينيات 
مع تأســيس االتحاد، لكنهــا لم تصل إلى 
مرحلة الخطــورة وال ترتقي إلى ظاهرة، 
حيث ظهرت بوادرهــا منذ تطور اإلعالم 
خالل الـ25 عاماً األخيرة، وقد بحث اتحاد 
اإلمارات لكرة القدم مع الجهات المعنية 
أخيراً تشــريع قانون يكفل أمن المالعب 
ينص على توفير ضابط أمن ضمن الهيكل 
التنظيمي للنادي، إال أن مشكلة التعصب 
المالعب وتصل  الرياضي تتجاوز حــدود 

إلى آفاق بعيدة في الشارع.

وشدد الرميثي على أهمية الوالء واالنتماء 
بالنسبة للمشجعين في الساحة الرياضية، 

باعتبــار أن هذيــن العنصريــن مطلــب 
وضرورة يجب أن يتحلى بهما كل مواطن 
غيــور ومحب لوطنه، كما أن دور اإلعالم 
في هذا االتجاه يعد ركناً أساسياً لمواجهة 
التعصب الرياضي، عن طريق الموضوعية 
والحيادية وتسليط الضوء على اإليجابيات 
في ســاحة المالعب، مشــيراً إلى أن أبرز 
سلبيات وســائل اإلعالم تتمثل في إعداد 
برامــج تلفزيونية تهدف إلــى خدمة ناد 
على حســاب آخــر، واســتضافة محللين 
ونقــاد يفرضون آراءهــم بطريق تحرض 
المشاهد أو المتابع، واالبتعاد عن تضخيم 
القضايا بما يدعم التعصب ويدفع الشارع 

الرياضي إلى الغضب.
وذكر الرميثي أن وسائل اإلعالم تهمش 
أحيانــاً الكثير من المشــاهد اإلنســانية، 
منهــا: إعارة أحد األنديــة لفريقه الخصم 

قمصانــاً بعد أن نســيها األخير في ناديه، 
حيث ينص قانون الكرة المســتديرة على 
خســارة الفريق بعــد 15 دقيقة إذا تأخر 
فــي النزول إلــى أرض المبــاراة أو عدم 
ارتدائــه للقميــص، وحصل فــي المقابل 
علــى المســاعدة من خصمــه، مؤكداً أن 
هذه اللفتــة اإلنســانية كان من الواجب 
التطــرق لها من وســائل اإلعالم المحلية، 
متســاءًال في الوقت نفســه عــن اهتمام 
بعض وسائل اإلعالم بقضايا غير ضرورية 
مثــل رفض أحد الالعبيــن تحية المدرب 
بعد خروجه مــن المباراة والجري خلفهاً 

بحثاً عن اإلثارة.

وأشــار عزالدين ميهوبــي، وزير االتصال 
مفهــوم  أن  إلــى  الســابق،  الجزائــري 

التعصب هو عندما يكون الفرد مشحوناً 
بصــورة تتصــف باإلفــراط الكبيــر، من 
خــالل الطمــوح بالتفوق علــى الفريق 
اآلخر إلــى حد إلغائه، وهــذا يصل إلى 
التطرف والعنــف، وثمة مظاهر للعنف 
في المالعب عبــر التاريخ، أولها تعصب 
أدولف هتلر، بعدما رفض مصافحة جيس 
أوينــز فــي أولمبياد برلين عــام 1936، 
ثم كارثة ملعب هيســل في إنجلترا عام 
1985، أعقبــه قرار من رئيســة الوزراء 
أنــذاك بإيقاف الدوري لثالث ســنوات، 
ثم تعــرض العب منتخــب كولمبيا إلى 
القتــل بواســطة طلق ناري عــام 1994، 
ثم مبادرة قام بها صحافيان أرجنتينيان، 
بإنشاء كنيسة حملت اسم مارادونا، أيضا 
مباراة الجزائر ومصر في تصفيات بطولة 
كأس العالم 2010، التي كادت أن تتحول 
إلى كارثة، لوال تدخــل الحكمة والعقل، 
كما أن اإلعالم له دور أساسي في األزمة 
التــي جرت بيــن المنتخبيــن الجزائري 

والمصري.
وأشــار إلــى أن هناك عوامــل عدة، 
تساهم في تأجيج التعصب، أهمها وجود 
تراكمات تاريخية بين بلدين متجاورين، 
كمــا عندمــا يقــوم اإلعــالم المنفلــت 
الفاقــد للمهنية واألخالقيــات، باالنتقال 
مــن الموضوعية إلى اســتثمار عواطف 
الجماهيــر، أيضا عــدم قيــام المدربين 
بدورهــم  األنديــة  علــى  والمشــرفين 
الجماهير والمشــجعين،  التربوي تجــاه 
مفيداً أنه إبان أزمة المنتخبين الجزائري 
والمصري عام 2010، أدلى بأكثر من 90 
حوارا مع جهات إعالمية مصرية، للتأكيد 
لهم علــى أهمية لجم حــدة التوتر بين 

البلدين.

 نّظم نادي دبي للصحافة حفل توقيع كتب 
لثالثة من اإلعالميين العرب البارزين هم 
يســري فودة من مصر، وخالد القشطيني 
مــن العــراق، وعبــد اللــه العلمــي من 
اليوم  الســعودية، وذلك ضمن فعاليــات 
األول لمنتــدى اإلعــالم العربي، وحظيت 
فعالية توقيع الكتب باهتمام كبير من قبل 
رواد المنتدى وضيوفه، واحتشد في منصة 
«نــادي دبــي للصحافة»، وقــام اإلعالمي 
المصــري يســري فــودة  بتوقيــع كتابه 
«الطريق إلى األذى.... من معاقل القاعدة 
إلى حواضــن داعش»، والــذي يروي من 
خالله أســرار لقائــه بأعضاء مــن تنظيم 
القاعــدة ومدبري حادث 11 ســبتمبر في 
أميركا عــام 2001، كما يتطرق بالتفاصيل 
لمغامــرات رحلتــه إلى معاقــل القاعدة 

وداعش في كل من أفغانستان والعراق. 

ويشــير فودة في بداية كتابه إلى االعتقاد 
الخاطئ للجماعات الجهادية في أفغانستان 
وأتبــاع القاعدة الذين خرجوا من بالدهم 
للكهــوف والجبال، أنهم «مهاجرون» على 
غــرار الهجــرة فــي عهد الرســول محمد 
«صلــى الله عليه وســلم». وأن عملياتهم 
امتــداد لغزواته. كما أرفق فــودة بكتابه 
بعض الوثائق المهمة والصور النادرة التي 
كان قــد حصــل عليها خــالل رحلته للقاء 

عناصر من تنظيم القاعدة.

كما وّقع الكاتب العراقي خالد القشطيني 
كتابه «من أجل الســالم واإلســالم» الذي 
المحاضــرات،  يتضمــن  مجموعــة مــن 
والدراسات، والمقاالت، يدعم من خاللها 
االعتدال والحوار واالنسجام بين الطوائف 
والقوميات، ويحّذر من التشدد والتطّرف 

واإلرهاب والعنف. 
ويضم الكتاب مقــاالت أخرى للكاتب 
قّدمهــا علــى مدى ســنوات عديدة تحت 
عناوين رئيسية هي: «الحب من حوارات 
األديــان»، «خواطر وذكريات»، «اإلرهاب 
واإلســالم السياســي جريمــة وكارثــة»، 
«ملــوك العــرب يحملون رايــة الثورة»، 

و«في الجهاد المدني».

وضمن حفل الكتب الذي احتضنه المنتدى 
هــذا العــام وقــع الكاتــب والصحافــي 

الســعودي عبد الّله العلمي كتابه «امرأة 
خارجــة عن األعراف، المرأة الســعودية: 
الواقع والتحديات» الذي يتعرض فيه إلى 
التحّديــات االجتماعيــة واالقتصادية التي 
تواجــه المرأة من واقــع حاالت وتجارب 
إنسانية. وكذلك يحّلل الكتاب الخصوصية 
الثقافية للمجتمع ونظرته للمرأة، ويطرح 
تحليــًال واقعياً عن المواضيع الجدلية التي 
السنوات  الخليجي خالل  المجتمع  شغلت 

القليلة الماضية.
ويركــز العلمــي على امتداد مســاحة 
الواليــة الذكوريــة علــى المرأة لتشــمل 
عملها وملبسها وسفرها وعالجها وابتعاثها 
للدراســة، كما يعرض لالتفاقيات الدولية 
والمتعّلقــة بحقوق المرأة وخاصًة اتفاقية 
القضاء على التمييز ضّد المرأة. ويشــرح 
التــي أّدت  المراحــل  الكتــاب تفاصيــل 
لتأســيس «نظام الحماية من اإليذاء» كما 
يتنــاول مشــروع «قانون منــع التحّرش» 

وصندوق النفقة.
ويســّلط عبدالّلــه العلمــي فــي كتابه 
الضــوء على أســباب تأّخر ظهــور المرأة 
فــي الصحافــة واإلعالم وفــي المنتديات 
والمؤتمــرات العامــة، ويطــرح مشــاكل 
الباحثات عن عمل، ويناقش مسألة رياضة 
البنــات وبطالة النســاء وتعــّرض المرأة 
للحــوادث على الطــرق وفــي المدارس 

والجامعات.

■ المشاركون في جلسة  اإلعالم والتعصب الرياضي  |  تصوير: عبد الحنان 

في ســؤال طرحه مصطفى اآلغا عن دور وسائل التواصل االجتماعي 
فــي تأجيج الجماهير والمشــجعين، قــال عزالديــن ميهوبي، وزير 
االتصال الجزائري السابق، إن البلدان العربية مجتمعة تستخدم هذه 
الوســائل بنسبة 3 %، ومع ذلك تتســبب بأزمات وحاالت عنف في 
المالعب، األمر الذي يتطلب إقرار تشريعات لتنظيم العمل اإلعالمي 
بشــكل عــام، مؤكدا علــى أهمية الحرية فــي اإلعالم، مــع تحديد 
«المهنية واألخالق» ســقفاً لها، حيــث يتوجب على كل دولة عربية، 
تنظيــم العمل اإلعالمي لديها، وتحديــد الضوابط الالزمة، مضيفاً أن 
بعــض رؤوســاء األندية، يعتبرون أن مهمتهــم تنحصر في إدارة 11 
العبا فقط، متناسين الجمهور، الذي يطلق على نفسه مسميات غريبة 

متعصبة، مثل األلتراس في مصر والجوارح والكواسر في الجزائر.

أشــاد اإلعالمــي يســري فــودة 
الذي  العربــي  اإلعالم  بمنتــدى 
وصفه بأنه األبــرز عربياً، مؤكداً 
التواصل  إقامة جسور  قيمته في 
في  اإلعالمييــن  بيــن  والحــوار 
المنطقــة. وعن  أنحاء  مختلــف 
تواجــده في المنتدى هذا العام، 
قال فودة: «أشارك للمرة األولى 
في المنتــدى، وأنا فخور بكوني 
جــزءاً من هذا الملتقى اإلعالمي 
الــذي أعتبره األهم واألبرز على 
مســتوى العالم العربــي، وأجد 
فيه مساحة عظيمة للتواصل مع 
الزمــالء الذيــن منعتني ظروف 
المهنة ومتاعبها من فرصة اللقاء 

بهم».

قالت آمنة لوتاه «كانت "دافزا" وال تزال سّباقة في إطالق مبادرات 
نوعية داعمة لالبتكار الذي يمثل نقطة االنطالق للوصول إلى مستوى 
جديد من الريادة والتميز في المســتقبل، و"وحــدة االبتكار" تمثل 
إضافــة هامة للجهود الرامية إلى توليد أفكار إبداعية وتقديم حلول 
مبتكرة من شــأنها تعزيز تنافســية اإلمارات علــى الخارطة العالمية 
وتجســيد أهداف "رؤيــة اإلمارات 2021" فــي الوصول إلى مصاف 
أبرز األمم المتقّدمة في العالم، ويأتي ذلك التزاماً منا بمســؤولياتنا 
الوطنيــة بدعم "االســتراتيجية الوطنية لالبتكار" واســتجابة لدعوة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تعزيز 

موقع الدولة وجعلها في مصاف الدول األكثر ابتكاراً.



قال هريســتو غريتشــيف مدير المحتوى 
اإلعالمي في «تومســون رويترز» إن قراء 
ومتلقي األخبار هم الالعبون الرئيســيون 
في تحديد أهميتها، مطالبا وسائل اإلعالم 
مجاراتهم بعرض ما يهتمون به، مشيرا الى 
أن عدداً كبيراً من وسائل اإلعالم التقليدية 
كالصحــف بات لديها اســتديوهات أخبار 
خاصــة النتــاج مقاطــع مســجلة وأفالم 
وثائقية بهدف استقطاب المزيد من القراء 

والمتابعين لها.
وأوضح في ورشة عمل نظمتها رويترز 
خــالل المنتدى تحــت عنــوان «األنماط 
الجديــدة لروايــة القصــة اإلخبارية» أن 
محــرري األخبــار فقــدوا ســيطرتهم في 
العــرض، بعدما أضحــت مرتبطة  طريقة 
بما يفضله المشاهدون، مؤكدا أن وسائل 
التقليدية باتت مطالبــة بالعمل  اإلعــالم 
بجهد أكبــر إليصال األخبار بطريقة أفضل 
للمتلقين، بحيث تكون في مجملها قصيرة 
ذات اعتمــاد على أهم األحداث، ومطولة 
بالنســبة للتحقيقات التي تســمح للقارئ 
التعمــق في الخبر ومعرفــة تفاصيله من 
جميــع الجوانب بأســلوب يتناســب مع 

اهتماماته، ولغة العصر الذي يشهده.

وأوضــح أن عــدداً مــن وســائل اإلعالم 
التقليديــة تبنــت أســاليب جديــدة في 
عــرض األخبــار لتتمكــن من اســتقطاب 
الجمهــور، مســتحضرا بذلــك مثــاال على 
صحيفــة الـ«غارديــان» البريطانيــة التي 
قــال انها تركــت األســلوب التقليدي في 
عــرض األخبــار، واتجهــت إلــى عرضها 
كأفالم قصيــرة، أو وثائقية يمكن للقارئ 
مشــاهدتها ومعرفة األحداث اليومية من 

خاللها.
وأضاف أن القنوات التقليدية مثل «بي 
بي ســي» التي جعلت من رؤيتها الوصول 
إلــى أكبر عدد من المشــاهدين، أصبحت 
تعتمــد على مــا تتناقله وســائل التواصل 

االجتماعي في عرض بعض األخبار.

وقال: «تواجه الـ»بي بي سي« مشكلة في 

أن مشاهديها من كبار السن، وأن الشباب 
يتجهــون إلى وســائل التواصــل الحديثة، 
وهو ما يشكل تحديا أمامها لعرض األخبار 
بطريقة تشــد انتباههم، كمــا ان المحطة 
نفســها عرضت األخبار بوســائل تفاعلية، 
إذ إنه يمكن للقارئ أو المشاهد الحصول 
على المعلومات من خالل مقاطع مسجلة 
قصيرة، أو رســوم معلوماتية، أو مقاالت 
تعرض األخبار بأسلوب جديد، إضافة الى 
تبنيها أسلوباً جديداً لطرح الخبر من وجهة 

نظر القارئ الشاب».
وأضاف أن شبكة «الجزيرة» اإلخبارية 
لجأت إلى مثل هذه األســاليب في عرض 
المحتوى، إذ إنها ســهلت للمتابعين عرض 
آرائهم في األخبار التي ينشرونها ومقاطع 
الفيديــو، وبالتالي يســتطيعون مشــاركة 
هــذه اآلراء مــع متابعيهــم فــي مواقع 
التواصل االجتماعي، ويســتطيعون تصفح 
موقعهم وتطبيقهم الذكي بطريقة ســهلة، 

ومن خالله معرفة أهم األخبار.
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المهمــة األساســية لعاصفــة الحزم هي 
دعم الشــرعية في اليمــن، وهذه مهمة 
سياســية بامتيــاز غير أن مهمــات تغير 
الواقع األســود في اليمــن التي تنجزها 
عاصفة العملية العسكرية، رافقتها عملية 
تغييــر أخرى يفترض أنها طالت اإلعالم، 
وهــذا ما يجعل من عاصفة الحزم عنواناً 

كبيراً بين السياسة واالعالم.
ليســت هذه توقعات، ولكنها الفرض 
الطبيعــي ألي عملية عســكرية في مثل 
هــذا الحجــم المزلــزل، التــي خلطت 
حســابات كثيرة، وغيرت في المفاهيم، 
وأرست واقعا جديدا، ومثلت اعالنا عن 
قــوى جديدة، بسياســات جديدة. ومن 
هنــا التفتت الــدورة الحاليــة لمنتدى 
االعــالم العربــي للحــدث الراهن، من 
خالل جلســة خاصة تقدم قــراءة للدور 
الذي لعبه ويلعبــه اإلعالم في المرحلة 

الحاسمة التي تمر بها المنطقة.
وجاءت هذه الجلســة تحــت عنوان 
«عاصفة الحزم»، وكان مناطاً بها محاولة 
الكشــف عن مدى الجاهزية التي يجب 
أن يكــون عليهــا اإلعــالم العربــي في 
مواكبتــه ألحــداث المنطقــة، وأن تقرأ 
الكيفية التي تعامــل بها االعالم العربي 
مع هــذا الحدث، ومدى جهوزية أدواته 

في رصده وتتبعه وقراءة حركته.
ولكن، على نحو ما، لم تســر الجلسة 
فــي هــذا االتجــاه المتوقــع، حيث لم 
يتوقف المشــاركون عنــد الكيفية التي 
تعامــل بهــا االعــالم العربي مــع هذا 
الحــدث، ومــدى جهوزيــة أدواتــه في 
رصده وتتبعه وقراءة حركته، بل الحقوا 
في مداخالتهــم إغراء مناقشــة عاصفة 
الحــزم نفســها. ومــع ذلك، فــإن هذه 
المداخالت كان فيها ما يمكن أن يؤشــر 
على نقاط محددة من موضوع الجلســة 

الحوارية األصلي.

اســتهل الجلســة رئيس المنتدى الخليجي 
لألمــن والســالم الدكتور فهد الشــليمي، 
الذي لفت إلى أن هذه هي المرة األولى 
التــي تخطــط وتنفذ فيها الــدول العربية 
بمفردهــا ودون شــراكة مــع الواليــات 
المتحدة، ودون التنســيق معهــا، معتبراً 
ذلــك عالمة مميزة تتصف بها عملية دعم 

الشرعية في اليمن، بقرار وجهد عربي.
والحظ  الدكتور الشــليمي أن األوضاع 
التــي يعيشــها العالم العربــي، والفوضى 
واالضطرابــات التــي تعــم دوًال ومناطق 
مهمــة منه، وضعــت دول الخليج العربية 
فــي مقدمة المشــهد فــي قــدر فرضته 
الظــروف واألحداث، الفتا إلــى أن دول 
الخليــج العربيــة التي وقع علــى عاتقها 
عبء القيــام بهذه المهمة، فإنها تســعى 
ومــن حقهــا أن تقوم بهــذه المهمة على 

طريقتها الخاصة، التي تثق بها.
علــى  الشــليمي  الدكتــور  وشــدد 
أن المواطــن العربــي مــل وتعب من 
المفاوضات والدبلوماسية واالجتماعات 
وبــات يريد فعًال يغير في الواقع ويبدل 
فيــه، بمــا يعكــس الخالص مــن حالة 

الهـوان العربي.

ومــن جهته رأى رئيس معهد الدراســات 
العالمية ـ لندن، مأمون فندي، أن عاصفة 
الحزم نقطة فارقة في اإلقليم، وجاءت في 
وقت يعيش فيه العالــم العربي تحديات 
العربية نفســها،  الدولــة  خطيــرة تتهدد 

منهــا ما هو فوق الدولــة مثل التنظيمات 
اإلرهابيــة، ومنها ما هو تحت الدولة مثل 
الطائفيــة وغيرها من الظواهر الذي تنخر 

في جسد المجتمع العربي.
وأشار الدكتور فندي إلى أن التحديات 
اإلقليميــة ال تنتهــي بذلك، حيث نشــهد 
صعــودا وتمــدداً لقوى اقليميــة وتحاول 
بســط نفوذهــا على اجــزاء مــن العالم 

العربي، مشيراً في توصيف الواقع إلى أن 
البحر األحمر لم يعد، على ســبيل المثال، 

بحيرة عربية كما كان في السابق.
وقال الدكتور  فندي إن هذه الحيثيات 
قادت المملكــة العربية الســعودية التي 
تعرف تاريخياً بسياســتها شــديدة الحذر 
إلى االستجابة للتحديات، فاتخذت قرارها 
بمــا يتعلــق بعاصفــة الحزم، في ســياق 
يتصل بالطموحات الشعبية الرافضة لحالة 

الهوان العربي.
وأشــار الدكتــور فندي إلــى أن الثقل 
الثقافي، وكذلك العســكري، في المنطقة 
ينتقــل بقوة من العواصــم التقليدية إلى 
منطقة الخليج العربية، في تعبير عن واقع 
جديد بدأ يتشــكل ضمن الســياق العربي 
الذي شــكلته عاصفة الحــزم وخلق حوله 
مشــهداً ثقافياً جديداً يرى في عملية دعم 
الشــرعية في اليمن نوعــاً من رد الكرامة 
العربية، الفتا إلى أن هذا المشــهد يشكل 
اآلن حدود المســتقبل، ســواء بما يتعلق 
بالنفــوذ االيراني أو الملف النووي أو غير 

ذلك من موضوعات.

وشدد مدير جامعة االمارات الدكتور علي 
النعيمــي على أن قــرار عاصفة الحزم لم 
يــأت فجــأة وال من فــراغ، مشــيراً إلى 
أن المملكــة العربية الســعودية كانت قد 
رصدت في وقت سابق خطوات تصعيدية 
مــن قبل الحوثي، وحاولت أن تواجه ذلك 
بالدبلوماســية من خالل االتصال بأطراف 
دوليــة، ولكن هذه الجهود لم تثمر، فجاء 
القرار بمواجهة التحديات بعاصفة الحزم.

وذكر الدكتور النعيمــي بتصريح وزير 
الخارجية الســعودي السابق األمير سعود 
الفيصــل، الذي قال «نحن ال نريد الحرب، 
ولكــن إن فرضت علينــا فنحن أهل لها»، 
الفتــاً إلى أن هذا التصريح يعكس حقيقة 
األحــداث ومــا جرى وصوًال إلــى عاصفة 

الحزم.
الخليــج  دول  إن  النعيمــي  د.  وقــال 

الــدوام  علــى  تســمع  كانــت  العربيــة 
تعليقات غير بريئة تســتنكر عليها شــراء 
السالح وتكديســه، قائًال إن أصحاب هذه 
التعليقات يرون اليوم أن هذا الســالح لم 
يتحول إلى «خردة» في مســتودعاته، بل 
استخدم في بناء جيوش عربية قادرة هي 
اليــوم الدرع الباقية للعالم العربي بعد ما 

طال الدول العربية األخرى ما طالها.
وأكــد النعيمي أن دول الخليج العربية 
وقفت مع مصر وساندتها بقوة، ألن مصر 
هي البعد والعمق االســتراتيجي للخليج، 
الفتــا إلى دور الجيــش المصري الذي هو 

«خير األجناد».

وقــال الدكتور علي الخشــيبان إن البعد 
العاطفي ساهم في استجالب الكثير من 
التأييــد لعمليــة عاصفة الحــزم، إال أن 
الجانــب العاطفي هو جــزء وليس كل، 
فهنــاك الجانب السياســي الذي هو أهم 
ويفرض التفكيــر بواقعية، في الحيثيات 
والضــرورات التــي قــادت إلــى هــذه 

العملية.
وفي حين أكد د. الخشيبان على أهمية 
الحرب كوسيلة، أشار إلى أنها آخر أدوات 
السياســية وال يجــب اســتخدامها إال بعد 
استنفاذ كل السبل، وذلك لخطورة الحرب 
عمومــاً، وتتحــدد قيمتها بمــدى نتائجها 
السياســية، الفتــاً إلــى أن دول الخليــج 
العربيــة لم تذهب باتجــاه عاصفة الحزم 
ألنها تريد قيادة العالم العربي، ولكن ألن 
الفوضى المتمددة فــي المحيط والتباعد 
مــع الغرب فرضت علــى دول الخليج أن 

تقوم بخطوة حازمة.
ووفــق د. الخشــيبان فــإن الكثيريــن 
أعطوا عاصفة الحزم أبعاداً أكثر مما تمثل 
حقيقــة، فهي عملية بمهمة محددة يجري 
انجازها، مستبعداً أن تتمدد هذه العملية 
إلــى ما هو أبعد من مهمتها األصلية، ولن 
تذهب باتجاه التدخل في سوريا أو لبنان 

أو غيرهما من الدول العربية.

احتلــت قمة قادة دول الخليج العربية مــع الرئيس األميركي في كامب 
ديفيــد اهتمــام المشــاركين، فقد رأى الدكتــور علي الخشــيبان أن ما 
ســيحصل في كامب ديفيد ســيحدد مســارات الحقة، معرباً عن أمله أن 
تنتهــي القمــة بقناعات مشــتركة بالتكيف مع المتغيرات التي شــهدها 
الواقع. كما لفت إلى أن ما يطلبه القادة الخليجيون من الواليات المتحدة 
ليــس فقــط باتجاه إيران والنفــوذ االيراني، حيــث إن خارطة العالقات 

والواقع أوسع من ذلك.
وقال الدكتور الخشــيبان إن القادة الخليجيين ســيطرحون أســئلة صعبة 
علــى الرئيــس األميركــي بــاراك أوباما. ولكــن ليس كل األســئلة التي 

سيطرحونها سيتلقون عليها إجابات.

■ المشاركون في جلسة عاصفة الحزم  |  تصوير: عبد الحنان 

عرضت الصحافية االســتقصائية نارين شمو 
من خــالل مقتطفات من الفيلــم الوثائقي 
«سبايا الخالفة»، ضمن فعاليات اليوم األول 
من منتــدى اإلعالم العربي، وتضمن الفيلم 
تجربة شمو في تصوير الفيلم  وتتبع أماكن 
السبايا ومعاناتهم، وذلك ضمن االتجاهات 
باألفــالم  المتمثلــة  الجديــدة  اإلعالميــة 
الوثائقيــة المصورة على أيــدي صحافيين 
وصحافيات غير متخصصين. وخالل عشرين 
دقيقة، سردت نارين من خالل الصور التي 
عرضها الفيلم، تفاصيل المعاناة اإلنســانية 
التــي تعرضــت لها النســاء في «شــنكال» 
في إقليم كردســتان بالعراق، والدور الذي 
لعبه فيلمهــا الوثائقي في إيصال المعلومة 
بطريقة مباشــرة دون أي تدخل أو تعديل 
كمــا يحــدث في غــرف نشــرات األخبار، 
التي وجدت نفســها في الكثير من األحيان 
مجبــرة على تجاهــل قضايا على حســاب 
قضايــا أخرى بســبب كم األخبــار الواردة 
من منطقة الشــرق األوسط خالل السنوات 

األخيرة.

وأوضحت شــمو أنهــا صــورت الفيلم في 

 BBC أكتوبــر عــام 2014، وعرضتــه قناة
عربيــة، الفتــة إلى أنها لم تكــن في بداية 
تحتــاج  اإلنســانية  الكارثــة  أو  األزمــة 
لقــرار للبــدء بتصوير الفيلــم، بل وجدت 
نفســها تلقائياً كصحافية اســتقصائية وسط 
األحداث تالحــق قصص «الســبايا» وتتبع 
مواقعهن، ومع الكم الكبير من المعلومات 
والمعطيــات التــي بــدأت تتشــكل لديها 
أصبحــت تعمل على إطالق ســراح البعض 
منهن عن طريق دفع األموال أو عن طريق 

وساطة مع بعض العشائر العربية.
وعاتبــت ناريــن خــالل جلســتها على 
اإلعالم العربي وقالت: اعتاد اإلعالم العربي 
علــى نقــل الكوارث اإلنســانية علــى أنها 
مجرد أخبــار صحافية، بعيــداً عن أبعادها 
وتداعياتهــا الخطيــرة جداً علــى المجتمع 
العربي ومنطقة الشــرق األوســط، مشيرة 
إلــى أن مــا جاء فــي الفيلم وعــرض على 
الجمهور على قناة BBC ال يشــكل ســوى 
خمسة بالمئة من الصور العامة أو المشهد 

الكامل «لقصة السبايا».
وســردت ناريــن خــالل عــرض الفيلم، 
قصــص العديد من النســاء الســبايا ســواء 
مــن الذين نجحــت في إنقاذهــن أو ممن 
ما زلن ســبايا عند التنظيم اإلرهابي، ومن 
بين العديد من تلك القصص كشــفت نارين 
للمرة األولى أمام اإلعالم وجمهور «منتدى 

اإلعــالم العربي» عــن إحــدى المكالمات 
المسجلة بينها وبين فتاة في الرابعة عشرة 
خطفت لتكون ســبية عند أحد «الدواعش» 
وفي مشــهد مؤثر ترجم سريعاً على وجوه 
الحضور، كانت استغاثة الفتاة واضحة وهي 
تتحدث ســراً مع نارين، وتتوســل إليها ان 
تدل طائرات التحالف إلى موقعها لتقصف 

المكان وتنهي معاناتها.

كما شددت نارين على دور مواقع التواصل 
االجتماعي وتحديداً «فيس بوك» في عملها 
الصحافي، حيث تحولت صفحتها على موقع 
التواصل االجتماعي «فيس بوك» إلى شــبه 
وكالة انباء تشكل المصدر الرئيسي للمعلومة 
حول هذه الكارثة اإلنسانية لمعظم وسائل 
اإلعــالم الغربية، وبينما كان اإلعالم العربي 
غائباً تماماً. كذلك ساعدتها بعض التطبيقات 
علــى مواقع التواصل االجتماعي من تحديد 
اماكن المختطفات بدقة وذلك ساعدها على 
إيصال مواقعهن للمنظمات اإلنســانية التي 
كانــت تهتــم بإيصال المســاعدات لهن في 
الجبــال عبــر الطائــرات، باإلضافــة إلى ان 
مواقــع التواصل االجتماعي ســاعدتها على 
توثيق اسماء المختطفات وهناك اليوم أكثر 
من سبعة آالف امرأة يعانين من وراء هذه 

الكارثة اإلنسانية.

■ نارين شمو خالل عرضها مقتطفات من «سبايا الخالفة»  |  تصوير: عبد الحنان 



قال األمين العام الســابق لجامعة الدول 
العربية د. عمرو موسى «إن اتخاذ قرارات 
حازمــة من المســألة اليمنيــة يجب أن 
تتلوها مواقف عربية حاسمة إزاء الوضع 
في ســوريا ومجمل األوضــاع في الهالل 
الخصيــب، وكذلك في ليبيا. وشــدد على 
أن التصريحــات اإليرانية عن الســيطرة 
علــى أربــع عواصم عربية خطــر، وعده 
اســتعمارياً «وربمــا كان أحــد مقاصده 
التمهيــد للعاصمة الخامســة»، وهنا ركز 
موســى على أن «مهمتنــا كوننا عرباً هي 
تقليــل الهيمنــة على أربــع عواصم إلى 
ثــالث ثم إلى اثنتيــن وأخيراً إلى صفر»، 
وعلى وجوب «تصفية هذا االستعمار قبل 
أن يســتفحل»، لكنه أبقــى رأي أن باب 

التفاهم مفتوح، ولكن في االتجاهين.
وشدد موسى، الذي يتزعم في الوقت 
الحاضر حزب المؤتمر المصري، في حوار 
مــع «البيان» يتزامن مع وجوده في دبي 
للمشــاركة فــي منتدى اإلعــالم العربي، 
على ضرورة أن يكــون العرب متيقظين 
ألي ترتيبات ترســم للمنطقة وأن يكونوا 
جزءاً رئيســاً في أي ترتيبات. ولفت إلى 
أن النظــام العالمــي ال يــزال قائماً على 
النمط الســلبي الســابق نفسه،  وبالذات 
خداع الدول النامية وبينهم العرب، فضًال 
عــن تخليق قضايــا هدفهــا الوقيعة في 
العالــم العربي مذهبياً وعرقياً وجغرافياً، 
عبر سياسات مدمرة تنشر الفوضى حاول 
من روج لها إلباســها ثوباً إيجابياً بإطالق 
وصــف الفوضــى الخالقة عليهــا. وربط 
موســى بين هذه السياســة التي انبثقت 
مع مطلع األلفيــة وما يحدث في عالمنا 
العربي حالياً ومنها الدمار الذي يشــيعه 
تنظيــم داعش اإلرهابي الــذي اعتبر أنه 

غيمة سوداء ستنقشع.
وثمن د. عمرو موســى انعقاد منتدى 
اإلعــالم العربي، الذي يأخــذ على عاتقه 
البحــث في كيفية النهــوض بهذا القطاع 
الذي رأى أنه يعاني التباساً كبيراً، ويشهد 
قصــوراً وصل إلى حد التشــويش وخلق 
مواقــف غير قوميــة أو وطنيــة تخرب 

الضمير العربي.
وفــي ما يلــي تفاصيــل الحــوار بين 
«البيــان» ود. عمرو موســى، الذي تركز 
على محوري المشهد اإلعالمي، والمشهد 

السياسي- األمني في المنطقة:

كيــف تشــخص المشــهد اإلعالمــي 
العربي؟

اإلعــالم العربي فيه التبــاس كبير، وفيه 
قصور كثير.

مناقشــة هــذا الوضع والتشــاور في 
كيفية النهوض به، وخصوصاً في المرحلة 
الدقيقــة واالســتثنائية التــي نمــر فيها، 
مسألة ضرورية وهامة. وأنا أثمن انعقاد 
المؤتمر في هذه الفترة وهذه المرحلة، 
وفــي دولة اإلمــارات، ونأمــل أن يكون 

النقاش مثمراً.
بتنا نــرى هــذا اإلعالم وقــد أصبح 
يخرب بــدل أن يقرب، يفســد بدل 
أن يرشــد.. فما المطلوب برأيكم من 

اإلعالم العربي في هذه الفترة؟
أعتقــد أن هــذه األخطــاء فرديــة، وإن 
كثــرت، مــن قبــل إعالمييــن لنقص في 
األعداد الشخصي والموضوعي، وااللتباس 
الصفــة والقيمــة لإلعالمي،  في تقديــر 
مــا أدى إلــى ظهور موجة مــن األخطاء 
والخلط بيــن األدوار، ولكن في المقابل 
نجــد فــي العديد مــن البرامــج الجيدة 
فــي عدد من المحطات الفضائية أساســاً 

النطالقة إعالمية إيجابية.
ربمــا هناك نقــص في االطــالع على 
الحركة اإلعالمية العالمية التي تركز على 
تعليــم وخدمة القراء وتضعهم في صلب 
الصــورة تمكنه مــن التقديــر والتقييم، 
وليس إعطاء معلومات خاطئة وتقييمات 
غير ســليمة تحدث الكثير من االضطراب 
والتشويش على التفكير للمجتمع. وربما 
نقص التعليم والتدريــب وكذلك التربية 
السياســية كلها عوامل تــؤدى إلى التأثير 
في مستوى الكفاءة وقلة القدرة المهنية، 

وهو ما ينتهى إلى منتج سيئ.
وهناك أيضاً مواقف غير قومية أو غير 

وطنية تخرب الضمير العربي الجمعي. 
أال يعود هــذا االلتباس اإلعالمي إلى 

التباس سياسي عربي عام؟
طبعاً، ال نســتطيع وضع كل العبء على 
اإلعالم، لكن المشــهد اإلعالمي هو الذي 

يظهر ويؤثر في الرأي العام.
حالــة االلتباس عامة فــي المجتمعات 

العربية وخصوصاً في الســنوات األخيرة 
التي عمت فيها الفوضى وبات االضطراب 

هو السمة العامة.
الســنوات األخيرة.. أي منــذ الربيع 

العربي؟
أنا أقصد في السنوات األخيرة ما هو أكثر 

من سنتين أو ثالث أو أربع.
وقبــل هذه الفوضــى كان هناك كبت 
إعالمي وتوجيه وسيطرة على اإلعالم مع 
غياب للحرية والمنهجية، ولكن ما ننقده 
هو تحــول الحرية إلى فوضــى والمهنية 

أحياناً إلى أي كالم.
نحتاج االنضباط؟

اإلعــالم ليــس كلــه ســيئاً، ألن هنــاك 
إعالميين على مســتوى عــال من الفهم 
والوعي والتدريــب والتواصل مع العالم 

وما يدور فيه.
ومــع ذلك فهناك إعالميــون تحكمهم 
أيديولوجيــات ومصالــح خاصــة وجهل 

ويفتقدون إلى االطالع.
االنضبــاط كلمة تحتاج إلــى كثير من 
الوعــي، فليس معنــى االنضبــاط تقييد 
يبــدأ مــن فهــم  اإلعــالم. واالنضبــاط 
مــاذا يعنــي اإلعــالم وإدراك المصلحــة 
العربيــة، والوعي الكامــل بكيفية خدمة 
المجتمعات، التي نعمل فيها وال نخدعها.

اإلعــالم ال بد أن يســتند إلــى خبرة 
وإلى علــم وإلى وعــي بالتطــور، فضًال 
عن االلتزام األخالقي والوطني والقومي. 

وهذا هو االنضباط في افضل معانيه.

لطالما تحدثتم عــن بناء نظام عربي 
إقليمي جديد.. ما مالمح هذا النظام 

الجديد؟
ال أرى مالمــح لــه بعد. أنــا أتحدث عن 
الترتيبــات اإلقليميــة الجديــدة التي قد 

تفــرض علينا كما فرضــت علينا ترتيبات 
إقليميــة ســابقة طيلــة 100 عــام (منذ 
بدايات القرن الـ20)، وأقصد بها سايكس 
بيكــو- ولذلك يجــب أن نكون متيقظين 
ومصمميــن علــى أال تكــون هنــاك أي 
ترتيبــات من دون أن يكون العرب جزءاً 

رئيساً فيها، ورأي في سيرتها.
فــي مطلع األلفيــة الثالثــة تحدثت 
اإلدارة األميركيــة عن نظــام عالمي 
جديــد؟ هــل تحقــق هــذا؟ وهــل 
تعتقــد أن الفوضــى الخالقة ال تزال 
هي محــدد السياســة األميركية في 

المنطقة؟ 
النظــام العالمي الجديد أساســه العولمة 
والمعلومــات والتكنولوجيــا واالنفتــاح 
العــام، لكنه، لألســف، ال يزال قائماً على  
النمط الســلبي السابق نفســه، وبالذات 
خــداع الدول النامية وربما بينهم العرب 
عبــر عــدم أخذهــم أو مصالحهــم في 

االعتبار بطريقة تختلف عن ذي قبل.
من يخــدع العــرب؟ أي من أقطاب 

النظام العالمي الجديد؟
إنها سياســات عــدد من الــدول المعنية 
الكبيــرة، فقضايانــا ال تــزال على ما هي 
عليــه بــل زادت ســوءاً وعلــى رأســها 
القضية الفلســطينية والوضع األمني في 
المنطقــة، والقضايا التــي ُصنعت لتزيد 
االضطراب في العالم العربي عبر الوقيعة 
بين عناصره، ســواء من حيث المذاهب 
التاريــخ،  أو  الجغرافيــا  أو  األعــراق  أو 
والسياســات النووية، التي تعانى ازدواج 

المعايير.
 هــل تعتقــد أننــا ال نــزال نعيــش 
الفوضــى الخالقــة التي بدأ نشــرها 

مطلع األلفية؟
أوًال ما كان ليس فوضى خالقة بل مدمرة، 
ولو أن من أطلقها حاول عبثاً إلباسها ثوباً 

إيجابياً والمقصــود كان إحداث الفوضى 
التغيير  العربيــة، وليس  المجتمعات  في 

اإليجابي.
المجتمعات العربية تحتاج إلى التغيير 
وال تزال، ولكن ليس هذه الفوضى، وهى 

مسؤوليتنا جميعاً.
ما قام به شــبابنا أو شعوبنا كان ثورة 
سواء في تونس أو مصر، ولكنها استغلت 
بواسطة أنصار أو عمالء الفوضى المسماة 

بالخالقة.
 كيــف توصــف المشــهد العالمــي 
راهناً؟ وهل نحن نعيش حرباً باردة؟

هنــاك دولة كبرى رئيســة هي الواليات 
المتحــدة ودولة كبرى بازغة هي الصين، 
ودولة مهمة مثل روسيا ومجموعة مهمة 
هــي أوروبــا، ودول صاعدة مثــل الهند 

والبرازيل.
 إذاً، أنت ترى أن أميركا ال تزال القوة 
العظمــى الوحيدة فــي العالم، لكنها 

تعيش حالة من االنكفاء؟
ال شــك في ذلك. هي الدولة الرئيسة في 

العالم حتى اآلن.

أميركا تبحــث عن تحالفات ومصالح 
جديدة بعيداًً عــن العرب، فهل هذا 

التشخيص صحيح؟
هذا ليــس جديداً، والظروف التي تفرض 
نفســها على العالم العربي وعلى منطقة 
الشرق األوســط بكاملها سلبية وسيكون 
من نتيجة مثل هذه التحالفات ومناوراتها 
وأهدافهــا المشــبوهة اإلضــرار بالعرب 
وبأمنهــم، لذلــك يجب علــى العرب أن 
يتخذوا مواقــف جماعيــة واضحة لمنع 
تخليق فوضى أخــرى. يجب على العرب 

أن يكونوا واعين لهذه األمور.
 إيــران باتــت تقترب مــن الواليات 

المتحدة.. أو الواليات المتحدة باتت 
تقترب مــن إيــران.. أيهمــا التعبير 

األدق؟
كالهما صحيح.

ما  الجماعية..  المواقف  تحدثتم عن 
رأيــك بقرار القمــة العربية األخيرة 
في شرم الشيخ تشــكيل قوة عربية 

مشتركة؟
األمر ال يزال في طــور النقاش.  وأرجو 
أال يكــون هذا األمر في صلب نقاشــات 
إعالميــة ســلبية. اتركــوا اللجــان التي 
شــكلت لدراســة هذا األمر تعمل بعيداً 

عن التشويش والصخب اإلعالمي.
لــن أدخــل فــي نقــاش حيــال هذا 
الموضوع في الوقت الراهن، ولكنه في 

مجمله إيجابي.
 هل ترى أن القرار العربي بتشــكيل 
القوة المشــتركة ســيترجم في قوة 
فاعلة أم أنها ستكون محور خالفات 
عربيــة- عربية كمــا كان الحال مع 

مقعد سوريا في الجامعة العربية؟
فكرة الدفاع الفردي والجماعي منصوص 
عليهــا في ميثاق األمم المتحدة وميثاق 
جامعة الدول العربية.. إذاً، هي ممكنة، 
لكن اإلطار والشــكل وعــدد ضخم من 
التفاصيل هو ما يجري البحث فيه داخل 

الجامعة العربية.
 هل تــرى االتفاق الخــاص بالملف 
ومــا  صفقــة؟  اإليرانــي  النــووي 

المعروض وما الثمن؟
هــذا الموضــوع له أبعــاد كثيــرة جداً 
ومتشــعبة. له عدد من األبعاد اإليجابية 
ولكن مع األسف بدأ يظهر له بعض من 

التداعيات السلبية. 
يجــب أن يكــون الجميــع على وعي 

أن هذا االتفاق يجــب أال يكون منطلقاً 
لسياســات ســلبية في المنطقة، بما في 
ذلــك ما يؤثر في األمن اإلقليمي واألمن 
العربي، وأال يكون هناك سالح نووي في 

المنطقة على وجه اإلطالق.
وهنا من الضروري أن نذكر البرنامج 

النووي اإلسرائيلي.

هل ما يجــري في اليمــن جزء من 
هذه التبادلية التفاوضية؟

القرار العربي بالتدخل عبر عاصفة الحزم 
وإعــادة األمل يجــب أن ينظر إليه على 
أنه تطــور إيجابي جاء فــي وقته أملته 

ضرورات جاءت بها أطماع إقليمية.
هنــاك أيضــاً تغيير فــي ممثل األمم 
المتحــدة، وبالتأكيد في أســلوب تعامل 
المنظمــة الدوليــة مع األزمــة اليمنية. 
والحديــث بــدأ وهو اآلن نشــط حيال 
حوار وحل سياســي مع األخذ باالعتبار 
الشــرعية ومصلحة اليمن ومصلحة أمن 
دول الجــوار واألمــن العربــي عموماً.. 
وهذه كلهــا نقاط إيجابيــة يجب البناء 

عليها.
المهــم أن نقف بوضــوح ضد دعاوى 
الصــراع الطائفي أو المذهبي أو تمزيق 

الدول العربية. 
 هل ترى أن األمن القومي المصري 
كان مســتهدفاً مــن ســعي إيــران 
والمليشــيا التي تأتمــر بأمرها إلى 

السيطرة على باب المندب؟
هنــاك تهديد فعــًال.. علــى األقل وهو 
القدر المتيقن تهديد المالحة في مضيق 
قناة الســويس، كما أنه يقيني أن اليمن 
مهــدد بالتقســيم أو بالحــرب األهلية، 
وفــى كل األحــوال يتراجــع نموها إلى 
درجــة خطرة، ومــن هنا فــإن برنامج 
«إعــادة األمل» الــذي اقترحته المملكة 
الســعودية في غاية األهمية لليمن اآلن 

وفى المستقبل.
 إيــران- تركيــا.. أيهمــا أخطــر على 

العرب؟
الدولتــان جزء من الشــرق األوســط 
وليســتا واردتْين أو دخيلتْين عليه، فإذا 
حاولــت أي من هاتيــن الدولتين اتباع 
سياســة الهيمنة فلن يكون هناك ســوى 
الفوضــى والضــرر الذي يطــال الجميع 
بمــن فيهــم هاتيــن الدولتيــن. أما إذا 
اتخذتا سياســات إيجابية تقصد التعاون 
واالســتقرار واحترام الشــرعية واحترام 
الــدول العربية ومصالحها فهذا ســيفتح 
آفاقاً كبيرة جديدة لمســتقبل زاهر في 

المنطقة للجميع، العرب وغيرهم.
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ســألت «البيان» عمرو موسى عن تطورات المشــهد السياسي المصري، 
وعن رئاســته للجنة الخمســين التي صاغت الدســتور المصري، وزعامته 
لحزب المؤتمر، وعن تحضيرات حزبه لخوض االنتخابات التشريعية، التي 
تبــدو متعثرة، فرد بالقول «هناك بالطبع انتخابات، والرئيس عبد الفتاح 
السيســي أكد خالل زيارته إلى مدريد، أن االنتخابات ســتتم عقب شهر 
رمضان»، لكنه أفاد بعدم نيته شــخصياً المشاركة. سألت «البيان»: لماذا؟ 
فأجاب: «ألسباب لدّي. واستطرد قائالً رداً عن تساؤل عما إذا كان المانع 

حسابات انتخابية «ليست حسابات انتخابية، وليست مشكالت حزبية».

■ حضور إعالمي كبير في اليوم األول لمنتدى اإلعالم العربي  |  تصوير: عبد الحنان 

■ عمرو موسى
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أكدت الدكتورة أمينة الرســتماني الرئيسة 
التنفيذيــة لـ«تيكوم لالســتثمارات» خالل 
طمــوح  اإلعالمــي..  «االبتــكار  جلســة 
وتطلعات»، والتي ُعقــدت ضمن فعاليات 
العربــي،  اإلعــالم  لمنتــدى  األول  اليــوم 
علــى امتالك الدولة لرؤيــة كاملة المعالم 
وخطة استراتيجية شاملة لالبتكار في كافة 
القطاعات، كما أشادت بالمبادرات النوعية 
التي أطلقتها الدولة، وســعي دبي الدؤوب 
لتعزيز االبتكار وتضمينه في كافة قطاعات 

العمل وميادينه. 
وأشــارت الدكتــورة الرســتماني إلــى 
مســؤولية اإلعــالم فــي دعــم مجمعات 
الناشــئة،  األفــكار  وحاضنــات  االبتــكار، 
ومختبرات تكنولوجيا، ومختبرات اإلبداع، 
وإســهامه فــي نشــر الوعــي االبتــكاري 
لــدى أفــراد المجتمــع، وتســليط الضوء 
علــى المبدعيــن فــي مختلــف الميادين 
والقطاعات، واالبتعاد عــن فكرة التخوف 
من المراكز التــي تتصيد األفكار الجديدة، 

فالبد من المشاركة للوصول لالبتكار.
وتناولــت الجلســة التي جــاءت ضمن 
جلسات الـ(20 دقيقة) عدة محاور أبرزها، 
مقومات االبتــكار اإلعالمي، وكيف يمكن 
لإلمارات أن تنجح في هذا المجال، إضافة 
إلــى دور تكنولوجيــا المعلومات في دفع 

عجلة االبتكار اإلعالمي.
وفــي بدايــة الجلســة عّرفت الرئيســة 
التنفيذية، «تيكوم لالســتثمارات» االبتكار 
بأنه اســتحداث أســاليب وطــرق جديدة 
لالختراعــات وتطبيقهــا بشــكل مختلف، 
مشــيرة إلى أهمية عنصر االبتــكار والتي 
لخصهــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، في 
مقال لسموه بعنوان «االبتكار أو االندثار»، 
فــي جملة واحــدة هي «االبتــكار هو أن 

تكون أو ال تكون».

وعرضت الرستماني خالل الجلسة المكانة 

التي وصلت إليها الدولة في مجال االبتكار، 
حيــث احتلــت المرتبة األولــى بين دول 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا، وحققت 
تقدماً مقارنة بالدول األخرى في مؤشرات 
الموارد البشرية والبنية التحتية ومؤسسات 

الدولة واإلنتاج اإلبداعي.
 «Business Insider» كمــا قام موقــع
اإللكترونــي الرائد في أخبــار التكنولوجيا 
واألعمــال، بإبراز 18 مدينــة األكثر ابتكارا 
في العالم، واختار دبي ضمن هذه القائمة، 
وذلك لمــا تتمتع به من بنية تحتية داعمة 

لإلبداع واالبتكار.
وأشــارت الدكتــورة الرســتماني إلــى 
أن اإلنجــازات التي حققتهــا دبي وأهلتها 
بجــدارة تكــون مصّنفة مع مــدن عالمية 
برعت في مجال االبتــكار في وقت زمني 
قصيــر مقارنــة بالمدن األخــرى، لم تأت 

بمحــض الصدفة، بل جاءت من خالل رؤية 
واضحة وضعت دبي االبتكار أساساً لنهضتها 
منذ بداية تأسيســها إلى أن أصبحت اليوم 
مركزاً إقليمياً وعالميــاً لألعمال منذ بداية 

التسعينات.

وعرضــت لإلنجازات المهمــة لمدينة دبي 
التــي كان االبتكار أساســاً لها، والتي بدأته 
في عام 1959 بتعميق خور دبي، ثم افتتاح 
مطــار دبي في 1960، فإنشــاء ميناء جبل 
علــي ومنطقة جبــل علي الحــرة في عام 
1979، ومن ثــم تالحقت اإلنجازات لتضم 
إنشــاء شــركة طيران اإلمارات. وتأســيس 
مدينة دبي لإلنترنت ومدينة دبي لإلعالم، 
ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوســطة، وإنشــاء مركز دبي 

المالــي العالمي وصوًال إلى تشــييد «برج 
خليفة» أعلــى بناء في العالم وهو االنجاز 

الذي يشهد على نهج دبي في الريادة.
وأبــرزت الدكتــورة الرســتماني أهــم 
التي أطلقتها دبي  المبادرات والفعاليــات 
اقتصــاد دبي  لتعزيــز االبتكار، كتأســيس 
المعرفــي، وحكومة دبــي اإللكترونية ثم 
جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتدشــين 
برنامــج التوظيــف والتعليــم اإللكتروني، 
إضافــة إلــى مدينة دبــي الذكيــة، ومركز 
االبتكار، ثم اســتراتيجية دبي لالبتكار في 

عام 2014.
كما عرضت للتطور الذي شهدته اإلمارات 
فــي قطــاع اإلعالم منذ بدايــة عام 1999، 
والنقلــة الكبيرة التــي أحدثتها دبي والتي 
تركزت بشــكل مكثف علــى أربعة محاور 
هي: تأسيس المناطق الحرة اإلعالمية وكان 

في بدايتهــا مدينة دبي لإلعــالم، وتطوير 
القوانيــن والنظــم لتوفيــر بيئة مناســبة 
لجذب الشركات العالمية وتأسيس شركات 
جديــدة، وجذب الجامعات والمؤسســات 
التعليمية، وتأســيس جامعات إعالمية مثل 
كلية محمد بن راشد لإلعالم، باإلضافة إلى 
تأسيس مؤسسات حكومية وخاصة للتركيز 
علــى الفعاليات والمؤتمــرات التي تخدم 
القطاع اإلعالمي واإلبداعي، مثل نادي دبي 
للصحافة ومهرجان دبي السينمائي الدولي.

وأكــدت الرئيســة التنفيذيــة لـ«تيكوم 
الخطــط  ان  علــى  لالســتثمارات» 
المســتقبلية التــي وضعتهــا مجموعــة 
«تيكوم» أتت تماشــياً مع اســتراتيجية 
لالبتكار.  عالميــاً  الدولة لجعلهــا مركزاً 

وتنفيــذاً لتلــك الخطط قامــت «تيكوم 
بإجراء اســتبيان  لالســتثمارات» مؤخراً 
على أكثر من أربعين شــخصية من قادة 
ورّواد اإلعــالم في دبي حــول موضوع 
االبتكار. وشــملت الدراسة مجموعة من 
الشــركات الرائدة فــي قطاعات اإلعالم 
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والتعليم، مشيرة إلى أن نتائج االستبيان 
المتقدمــة  التكنولوجيــا  أن  أوضحــت 
وتطبيقاتهــا فــي اإلعــالم ســيكون لها 
األثر األكبر على القطــاع اإلعالمي، كما 
أوضحــت النتائــج أهميــة التركيز على 
األشــياء،  وإنترنت  الرقمية  التكنولوجيا 
وابتكارات وســائل التواصل االجتماعي، 
وأدوات  المتكاملــة  المنصــات  مثــل 
التحليالت  المتقدمة، إضافة إلى  القياس 

المتقدمة مثل قواعد البيانات الكبيرة.

كينــغ  زاك  "يوتيــوب"  ملــك  اســتعرض 
المحطات المهمة في مشــواره مع منصات 
التواصــل االجتماعــي، وأفضل الســبل التي 
ينبغي اتباعها عند تطوير خطط توسيع تلك 
المنصات وزيادة فعاليتها، ومن خالل خلفيته 
التقنية كصانع ماهــر برع في مجال مقاطع 
الفيديــو القصيــرة تحدث زاك في جلســة 
لمــدة 20 دقيقة شــهدت حضــوراً وتفاعًال 
فــاق التوقعــات، تحت عنــوان «كيف تزيد 
جمهورك على وســائل التواصل االجتماعي» 
حيث قــال إن زيادة الجمهــور والمتابعين 
عبر قنــوات التواصل االجتماعي ترتكز على 
المحتــوى والمضمــون الذي تقوم بنشــره، 
إضافة إلى التنويع وتناول قضايا من شــأنها 
لفت انتباه الرأي العام، باالضافة الى التركيز 
على أهم العناصر التــي يجب توافرها عند 
رســم الحبكة الدرامية للقصــة، مهما كانت 
قصيرة، بما يضمن لها التميز وإثارة إعجاب 

المتابعين.

وأثــار زاك فــي بدايــة الجلســة موضــوع 
«الجمهــور الصحي» وعّرفه بأنــه الجمهور 
الذي يلتزم معك لســنوات طويلة، وتربطك 
به عالقة عاطفية اجتماعية ال تختصر بمقطع 
فيديو أو «صــورة فوتوغرافية» وهذه أولى 
القواعد اإلستراتيجية التي وفرت له الفرصة 
لتحقيــق هــذا النجــاح الكبيــر واالنتشــار 
الواســع، بينما عرض العناصر التي ســاعدته 
على اســتقطاب ماليين المشــاهدين وصلوا 

عددهم إلى 200 مليون مشاهد.

وعرض «كينــغ» مجموعة مــن الصور التي 
التقطهــا في دبــي لحظة وصولــه، وتحدث 
«زاك» عــن بدايته التــي بدأت منذ كان في 
عمر السابعة، عندما شــغف بالتصوير حين 
أعطاه والداه كاميرا قديمة وبدأ بأخذ صور 
للعائلة وحــاول إخراجهــا بطريقة مختلفة، 
ومن ثم أخذ في تعليم نفسه فنون التصوير 

وأســاليبه المختلفة، وطرق االســتفادة من 
شــتى خصائص الكاميرا، وعندمــا بلغ الـ16 
رفض شــراء سيارة، وأصر على شراء حاسب 
بــدًال عنها ليبــدأ في تعلم كيفية اســتخدام 
المختص بتعديل  البصرية  المؤثرات  برنامج 
األفــالم «فاينــال كــت بــرو»، وصــوًال إلى 
مرحلة التخصص الدراسي في صناعة األفالم 
في جامعــة لوس انجلوس، ولكن الشــهادة 
الجماعية لم تقدم له كل ما يبحث عنه على 
مواقــع التواصل االجتماعي، مشــيراً إلى ان 

معظم المقاطع التــي يخرجها اليوم تعلمها 
من تلقاء نفسه وليس من شهادته الجامعية.

وســّلط كينــغ الضــوء علــى «الفيديــو 
النظيــف» هو ثانــي القواعد اإلســتراتيجية 
التي يتمسك بها زاك في نشاطه على مواقع 
التواصل االجتماعي، فهــو دائماً يأخذ بعين 
االعتبــار ان فيديوهاته تصــل لألطفال وهو 
يطمــح أن يكون ما ينشــره حافــزاً للصغار 
على اإلبداع واالبتكار ال العكس لذلك تحمل 
معظــم المقاطع التي يصورهــا إما رغبات 

وأماني الناس أو الخوف أو التحدي وغيرها 
الكثير من القضايا ذات المحتوى المناســب 

للجميع.  

وأشــار كينــغ، إلــى مجموعة من األســئلة 
التــي ينبغي على الجميع أن يســألها، ومنها 
هــل ستشــاركون المقاطع التــي تصورونها 
مــع الجمهور؟ هل تطمحــون إلخراج فيلم 
عالــي المســتوى؟ الفتــاً إلى انــه صور في 
إحدى المرات مقطعــاً حقق له 200 مليون 
مشــاهدة، ولكنــه لــم يحقق لــه االرتباط 
العاطفــي مع الجمهور، فــكل مقطع فيديو 
ينتجه يحتاج إلى 4 ســاعات عمل مع فريق 
كبير خبير في مختلف التخصصات المطلوبة. 
ثــم تطرق زاك إلى موضــوع أي المواقع 
التواصل االجتماعية مفيد أكثر، وكيف نختار 
مــا يحقق لنــا النجاح، وقال انه شــخصياً ال 
يفضــل العمل على جميــع منصات التواصل 
االجتماعي ألكثر من ســببين، أوًال ان بعض 
المواقع ال تحقــق الهدف في الحصول على 
متابعين أو مشــاهدين لكونها تفتقد خاصية 
البحث عن الفيديوهات، بينما ُيفضل العمل 
على «االنســتغرام» كونه يحقق شهرياً 200 

ألف متابع.

كشف توماس كينت نائب مدير تحرير 
وكالــة األنبــاء األميركيــة «أسوشــيتد 
بــرس» أن الوكالة بــدأت تعتمد على 
الذي يرتكب أخطاء  «الصحافي اآللي» 
أقل مقارنة بالصحافي البشري، موضحاً 
في جلســته خالل فعاليات اليوم األول 
بمنتــدى اإلعــالم العربي فــي دورته 
الرابعة عشرة أمس ان الصحافي االلي، 
يتابع االخبــار الرياضيــة واالقتصادية، 
ويحرر اخبارا قصيرة ويبثها في الحال، 
الفتاً إلى أن قدرات االلة محدودة جدا، 
لذلك فاألدوار التي تؤديها ليست كبيرة 
حتى اآلن في مجال التحرير الصحافي.

وتابع في الجلسة التي حملت عنوان 
«التــوازن والموضوعيــة فــي التغطية 
الصحافية» أن الصحافــي اآللي، أصبح 
أمراً هاماً في العمل الصحافي، وتســند 
له بعــض األخبــار، ليتفــرغ الصحافي 
البشري ألمور أكثر اهمية وأكثر تعقيداً.

ولــم يتحــدث كينــت بتفصيل عن 
اآللية التي يعمل بهــا الصحافي االلي، 
لضيــق وقت الجلســة التــي كانت 20 
دقيقــة، لكنه اكد اهمية هذا الصحافي، 
خصوصا وان نســبة اخطائــه محدودة 

جداً.

وتحــدث عن أفضل الســبل التي يجب 
اتباعهــا في التــوازن والموضوعية في 
التغطية الصحافيــة وكيفية لفت أنظار 
وســائل االعالم لتجعل لنفســها محط 
موضحا  والمتابعين،  المشاهدين  أنظار 
أن أهــم هــذه الوســائل هــي التطور 
التكنولوجــي ووضع لمســات ابتكارية 
تشوق المشاهد أو المتلقي أو القارئ.

وفي بداية الجلسة قام توماس كينت 
بعــرض صور مختلفــة مزيفة وحقيقية 
من األحداث التــي حصلت في العالم، 
مبينــا فــي ذلــك أن االعــالم لــه دور 

قوي في التأثير علــى الجمهور ويجب 
على جميــع وســائل االعــالم االلتزام 
بالمصداقية والتأكــد من صحة األخبار 

أو الصور التي تأتي لهم.

وأكد أن وكالة اسوشيتدبرس تعمل من 
خالل مهنية عاليــة تميز عملها وخاصة 
فيما يخص اختيار الصور ونشرها، الفتا 
انهم لم يقوموا على سبيل المثال بنشر 
صور صحيفة «تشارلي ابدو» المسيئة، 
كمــا ان كثيرا من الصور التي يظهر بها 
قتلى بطريقة وحشــية أو ما شــابه، ال 
يعتدون بها، وذلك لحرصهم واحترامهم 
لقرائهــم، الذين يجب ان ال يشــاهدوا 
مثل هذه المشاهد من خالل جريدتهم، 
وانه في حال رغبتهــم بذلك فالمواقع 
االلكترونيــة تتيــح ذلك على الشــبكة 

العنكبوتية.
وأشــار تومــاس أن دور االعالم في 
عصرنــا الحالي والذي يعد عصر الثورة 
والتكنولوجيــا واالتصــال يمثل عصب 
التطور وشــأنه شــأن تطــور المجتمع 

وازدهاره. 

أشــار زاك كينــغ إلى أهمية القصة في مقاطع الفيديو التي نشــاركها مع 
الجمهور على شــبكة االنترنت، وهذه من أهم االستراتيجيات االجتماعية 
للتأثير، وبالدرجة الثانية من األهمية التركيز على الشخصيات في مقاطع 

الفيديو. 
وعلق كينغ على سؤال الجمهور الذين أشاروا أنه ال يؤيد نشر المقاطع في 
كل مكان عبر مواقع «التواصل االجتماعي»، مؤكداً أن لكل منبر متابعين، 
 vineحيث يبلغ نســبة االختالف بين متابعين حســاباته على انستغرام و
أكثر من %83، فنحن نحاول ان نفعل الكثير لنجعل جزءاً من الجمهور أن 

يشاركنا أفكاره وتعليقاته.

قامــت «تيكــوم» بتأســيس 11 
منطقــة أعمال في دبــي، ليصل 
عدد الشركات التي تأسست فيها  
إلــى 4650 شــركة منهــا 1945 
شــركة في قطاع اإلعــالم، تضم 
مــا يزيد علــى 27 ألف موظف. 
أما عدد شــركات البث اإلذاعي 
والتلفزيونــي فبلــغ 34 شــركة، 
وعــدد القنوات التلفزيونية 124 
قنــاة فضائيــة، إضافــة إلى 13 
وكالة إخبارية، و86 شركة طباعة 

يصدر عنها 281 مطبوعة.
وقالت الرســتماني إن «تيكوم» 
ســتقوم برعاية وتطوير األجيال 
القادمة من الموهوبين والفنانين 
التقنيين من خالل  والمطوريــن 
إنشاء حاضنات االبتكار والتمويل 

والمسابقات التنافسية.

لفت توماس كينت إلى أن هناك 
بعض ألعــاب الفيديو التي تعبر 
عن واقع معين يراد نقله بوضوح 
من خالل دالالت الفيديو، مدلالً 
علــى ذلــك بلعبة فيديــو يطلق 
عليها «دارفور تموت» ويتم فيها 
شــرح ومطابقــة مــا يحدث في 
دارفور على شكل ألعاب، ويراد 
مــن خالل ذلك لفــت نظر العام 

لبعض المآسي االنسانية.
■ زاك كينغ متحدثاً خالل جلسة «كيف تزيد جمهورك على وسائل التواصل االجتماعي»    | من المصدر  

■ أمينة الرستماني متحدثة خالل جلسة «االبتكار اإلعالمي.. طموح وتطلعات»  |  تصوير: عبد الحنان 



بورقــة وقلم فقــط، كان الصحافي يتســلح 
سابقاً، ويجوب في ميدان مهنة «البحث عن 
المتاعــب» كما يطلق عليهــا البعض أحياناً، 
لكــن اليوم تطــورت آلية عمــل الصحافي، 
وباتت أكثر ذكاًء، فالهاتف المحمول وأجهزة 
التســجيل الحديثة وخالفها، من أهم أدوات 
معظم الصحافيين أو اإلعالميين عموماً، كما 
باتت مطلباً وضرورة يســتخدمها الصحافي 
فــي تنظيــم الحــوارات الصحفيــة وتغطية 

المؤتمرات واألحداث المهمة.
صــالح العنانــي، مدير المكتــب العربي 
للصحافــة في ميونيخ، الــذي قضى أكثر من 
45 عامــاً صحافيــاً، قــال إن الصحافــي في 
الســابق غير متخصص في مجال معين مثل 
اليــوم، وإنما يعتبــر صحافياً شــامًال يمكنه 
تغطية المجاالت كافة مثل الشؤون المحلية 
واالقتصادية والسياســية والرياضية وسواها 
باســتخدام أدوات بســيطة ال تتعدى الورقة 
والقلــم والكاميرا أحياناً، كمــا أن الصحافي 
ال يعتمــد مطلقــاً علــى البيــان الصحافــي 
«بريــس ريليــز»، وإنما يجتهــد في حصوله 

على المعلومة ويبتعد عن األخبار الجاهزة، 
مضيفاً أن عامل السرعة في الماضي كان غير 
مهم كما نشاهد اليوم، وإنما يعمل الصحافي 
بمزاجيــة وأريحيــة أكبر نظــراً لعدم وجود 
الوســائل المنافســة مثــل وســائل التواصل 

االجتماعي الحديثة التي نشاهدها اليوم.

وأضاف أن تنظيم الحوارات مع المسؤولين 

والوزراء والشــخصيات المهمــة كان أمراً 
صعبــاً فــي الماضــي، فيحــاول الصحافي 
بحنكته وحذاقته الوصول إلى المصدر ذي 
األهميــة من خالل االتصاالت الشــخصية، 
علــى خــالف الواقــع اليــوم المتمثل في 
االعتماد على شــركات العالقات العامة أو 
خالفها من إدارات اتصال، مؤكداً أنه حاول 
إجراء حوار مع الدكتور طه حســين عميد 
األدب العربــي، عندمــا كان وزيراً للتربية 

والتعليم لكنه أخفق هو وجميع الصحافيين 
الذين شــهدوا الحدث، إذ كان الصحافيون 
في تلك الفتــرة يتابعون األحداث المهمة 
ويتجهــون لتغطيتهــا من خالل االســتماع 
لإلذاعة، الســيما أن اســتخدام الهاتف في 
تلك الفترة في منتصف خمسينيات القرن 
الماضي كانــت حكراً على فئات محدودة، 
لذلــك ال يمكــن للصحافــي التواصــل مع 
اآلخريــن إال بمعرفــة األخبــار عن طريق 

اإلذاعة أو باجتهادات ذاتية.

وفي الســياق ذاتــه، أكد حســام الرئيس، 
رئيــس تحريــر مجلــة التقنيــة، أن ثورة 
التكنولوجيــا ســاهمت فــي تطويــر آلية 
عمل الصحافي، من خالل استخدام أجهزة 
اآليباد والهواتف الذكيــة أجهزة الترجمة 
الفورية وســواها، مما ســهل العملية أمام 

الصحافيين، خاصة أن األخبار اليوم وبفضل 
التقنية بــدت مزدوجة بالصــور والفيديو 
عوضاً عن الكلمــة المكتوبة فقط، كما أن 
الصحافــي بدا أكثر تفكيراً بعامل الســرعة 
نتيجة وجــود العديد من المنافســين في 
والصحف  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
المهنة،  التي تقلق أصحــاب  اإللكترونيــة 
الفتاً إلــى أن الصحافــي الماهر يجب أن 
يتســلح بعنصريين مهميــن مهما اختلفت 
األدوات وهمــا «االبتكار واإلبداع»، وفهم 
تطور المجتمــع واحتياجاته في المجاالت 

كافة.
البرامج  بــأن نســبة مشــاهدة  ونــوه 
التلفزيونيــة تراجعــت كثيراً فــي الخليج 
لصالح األجهزة الذكية، وفئة كبار السن، إال 
أن المستقبل القريب يلوح بطفرات تقنية 
قادمة تتضمن استخدام األجهزة الذكية في 
معظم استخدام حياتنا بما في ذلك تشغيل 
التلفاز أو أجهــزة التكييف وغيرها الكثير 
من المجاالت، ممــا يؤكد أن الصحافي أو 
اإلعالمي سيكون لديه الكثير من الخيارات 
الستخدامها في مهنته مســتقبًال، وبالتالي 
ســتصبح المهنة أكثر سهولة عما عليه في 

السابق واآلن.

 يتبنــى نــادي دبــي للصحافــة متطوعيــن 
مواطنين في تنظيم فعاليات الدورة الرابعة 
عشــرة لمنتــدى اإلعــالم العربــي وجائزة 
الصحافــة العربية، اســتكماًال اللتزام النادي 
لــدى  التطوعيــة  بتعزيــز روح المشــاركة 
الشباب، وتشجيعهم على اغتنام الفرص التي 

تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم.
وقالــت موزة عبيد، تنفيذي فعاليات في 
المكتب اإلعالمي إدارة نادي دبي للصحافة، 
بلغ عدد المتطوعين 85 متطوعاً بشكل عام، 
ومن بينهم 38 شاباً، والباقي فتيات، موضحة 
أنه تم اختيار المتطوعين بناء على أنهم في 
األساس يدرســون في مجال اإلعالم، وأيضا 
منهم مــن يعمل فــي اإلعــالم والمهتمون 

بشكل عام في هذا المجال.
وحرص نادي دبي للصحافة على إشــراك 
طلبــة اإلعــالم فــي كافــة مراحــل تنظيم 
المنتدى، بهدف تطوير قدراتهم، واكتســاب 
ثقافــة ومهارة العمل بــروح الفريق الواحد 
أثناء تأدية المهام، وإعداد الطالب وتجهيزه 
ليكون قادرا على االنخراط في سوق العمل، 
إلى جانب تعميــم الفائدة وتكريس مفهوم 
العمــل التطوعــي والجماعي لــدى األجيال 
الشابة والكوادر المواطنة، ومن أجل منحهم 
الفرصــة للتواصــل واالحتكاك المباشــر مع 
اإلعالميين لكسب التجربة والخبرة العملية، 
وحرصهــم علــى انعــكاس روح دبــي امام 
الضيوف والحضــور بحيث يعتبرون جزءا ال 

يتجزأ من فريق عمل المنتدى.

وأضافــت عبيد، يتم إخضاع المتطوعين إلى 
دورات تجهيزيــة تمكنهم من إتقان عملهم 
بشكل صحيح، عن طريق اجتماعات تحدث 
قبــل المنتدى، ومن ضمن هذه االجتماعات 
تكون هناك مقابــالت ومحاضرات لتهيئتهم 
في المنتــدى وتدريبهم فــي موقع الحدث 
قبل حدوثه، ويمكــن حصر هذه التدريبات 
بثــالث مراحــل، اجتماعــات ومحاضــرات 

ومقابالت وتدريب.

وقال عبــد الرحمن الحمادي الذي يشــارك 
متطوعــاً للمــرة الثانية في منتــدى اإلعالم 
العربــي، والــذي يقوم دوره على تســجيل 
الزوار وتســهيل عليهم إجــراءات الحصول 
على بطاقات الدخول، بوقت سريع، باإلضافة 
إلى مساعدات أخرى في حال تم طلب ذلك 
مــن قبل المدير المباشــر، وذلــك من أجل 

توفير خدمات سهلة للمشاركين والزوار.
يعمل حالياً الحمادي في شــركة ســحاب 
مدير مشــاريع، وفيما يخص عن مشــاركته 
التطوعية فــي المنتدى أوضــح أنه يتعامل 
مــع شــخصيات ذات درجات مهنيــة عالية 
ومتوســطة فــي كافــة المجــاالت، ويــرى 
الحمــادي أنه من خــالل هذا العمــل، يرد 

جميل اإلمارات، التي يحترمها ويقدرها.
أن  الفالســي،  أحمــد  عذيجــة  وبينــت 
مشــاركتها تجعلهــا تدخــل عالــم اإلعــالم 
والصحافــة، وتتعرف أكثــر على أهمية هذا 
المجال. وتقوم الفالسي بدور مساعد منظم 

في الممشى اإلعالمي، الذي تلعب من خالله 
دور تنظيم الورشــات والجلســات الحوارية 
وغيرهــا، باإلضافــة إلــى توزيــع الهدايــا 
للشــركات المســاهمة، وتكمــل الفالســي 
دراســتها الجامعية في جامعــة زايد، بكلية 
اإلعــالم. وأوضح راشــد عبــاس روباري ان 
اتاحة الفرصة أمامه للمشــاركة كمتطوع في 
منتدى اإلعــالم العربي، كونت لديه مخزونا 
فكريا سيســتفيد من خاللــه بتنمية قدراته 
االجتماعيــة، ويقوم روبــاري بدور تنظيمي 
في المنتدى بقسم الممشى اإلعالمي، الذي 

يشهد حركة ونشاطا وتفاعال كبيرا.
ويشــغل حالياً منصــب موظف في مطار 
دبــي، إلى جانب عمله التطوعي، وذلك بعد 
أن أنهى دراســته الجامعيــة وحصوله على 
بكالوريوس قانون، وأشار راشد إلى أن عمله 
كمتطوع في المنتدى، يعد المشاركة األولى 

له في مجال التطوع بشكل عام.

وأشــار عبــد الرحمــن الشــيراوي إلــى أن 

مشــاركته التطوعيــة، فــي منتــدى اإلعالم 
العربــي مكنتــه من خــوض هــذه التجربة 
الفريــدة من نوعها، الســيما أنها تضم نخبة 
مــن نجوم اإلعالم في الوطن العربي، واصفاً 
المنتــدى بأنه ملتقى إعالمــي كبير، تتبادل 
فيه اآلراء والخبــرات، لذلك فهو يجد عمله 
كمتطــوع فــي المنتدى يكســبه المزيد من 

الخبرات السلوكية والمجتمعية واإلعالمية.
يعمــل عبد الرحمن في شــرطة أبوظبي، 
وتعتبر هذه المشاركة األولى له في منتدى 
اإلعــالم العربــي، لكنها ليســت األولى في 
منتدى اإلعالم اإلماراتي، الفتاً إلى أنه يعنى 
بتنظيم الضيــوف والزوار من خارج الدولة، 

وتوفير احتياجاتهم.
فيما أوضــح أحمد يوســف آل علي، أن 
مشــاركته في منتدى اإلعالم العربي، جعلته 
يكون صداقات جديدة تفيده في المستقبل 
سواء في مجال عمله وتعليمه، حيث يدرس 
حاليا آل علي في جامعة العلوم الحديثة، في 

تخصص عالقات عامة وإعالم.
وتابــع أن هــذه المنصــة جعلتــه يدرك 

قيمة العمل التطوعي، مشــيراً إلى أن هذه 
هي مشــاركته الرابعة بالعمل التطوعي في 
المعرفــة والخبرة  المنتــدى، والتمس فيها 

الكبيرة، بطريقة بسيطة وسلسة.
وأوضــح أحمــد أن يقوم بدور اســتقبال 
الضيــوف وتأميــن مواصالتهــم وتجهيزها، 
ومــن خالل هــذا االحتــكاك والتواصل نوه 
بأنه أصبــح أكثر وعياً وإلمامــاً بالعديد من 
المجاالت اإلعالميــة. وقالت فاطمة العصار 
خريجــة اعــالم وعالقات عامة مــن جامعة 
زايــد، متطوعة على مــدى عامين متتاليين، 
ان نادي دبي للصحافة يهتم بتطوير قدرات 
المتطوعيــن المنخرطيــن فــي الفعاليــات 
االعالمية، نظرا ألهمية الدور الذي يطلع به 
المتطوعون، ولمشاركة المتطوعين افكارهم 
والوقــوف مباشــرة علــى المهــام واألدوار 
المتنوعــة المطلوبة منهم في كافة فعاليات 

المنتدى واالنشطة المصاحبة.
وأشادت عائشــة الخالدي بإقبال الشباب 
والشابات على العمل التطوعي في مختلف 
المجاالت، وانعكاس ذلــك على التنمية في 

الدولــة بما تمتلكــه من مقومــات متميزة 
إلنتــاج بيئة تطوعية تزخــر بنماذج ال حصر 
لها في مختلف المجــاالت، وهذا خير مثال 
على أن شــباب وشــابات اإلمارات قلوبهم 

وأهدافهم مليئة بحب الوطن والعطاء.
وحول أهمية الفرصة المتاحة للمتطوعين، 
قال جمعة المنصوب إن المشاركة بالتطوع 
في فعاليــات منتدى اإلعــالم العربي تفتح 
آفاقــا واســعة امامــه لحصوله علــى فرصة 
تجربة العمل الميداني خالل السنوات السبع 
الماضيــة، ما يعد ميــزة إضافية تخدمه في 

مسيرة تطوير مهاراته واكتساب الخبرات.
ولفتــت عليــاء بوجســيم مقدمــة فقرة 
تويتــر في أخبار اإلمــارات، نظر المتطوعين 
والمتطوعات إلى أهمية الفرصة التي يتيحها 
لهــم نادي دبــي للصحافة، الــذي دأب على 
فتــح بــاب التطوع أمــام طلبــة اإلعالم في 
الدولــة، حرصــا منــه على تكريــس مفهوم 
العمــل التطوعــي والجماعي لــدى األجيال 
الشــابة والكــوادر المواطنــة، ومــن أجــل 
منحهم الفرصة للتواصل المباشر مع الكوادر 

اإلعالمية العربية والعالمية الكتساب الخبرة 
والتجربــة، وأضافــت أنهــا بدأت مســيرتها 
العمليــة مــن خــالل منصة منتــدى االعالم 
العربي الذي دام تواجدها فيه ســبع سنوات 
متتالية، وهو ما مهد الطريق أمامها لدراســة 
االعــالم واالنضمام الى فريق عمل مؤسســة 
دبي لإلعالم. وقالــت أمل المال، خريجة من 
جامعــة زايد تخصص اعــالم وعالقات عامة، 
إنها المرة الرابعة التي تشارك فيها الفعاليات 
التي ينظمها نادي دبي للصحافة، وأن الفرص 
التطوعية التي اتيحت لها شكلت أولى مالمح 
مشوارها المهني عبر نسج العالقات المهنية 
مع القائمين على وسائل اإلعالم، كما نجحت 
فــي ربــط نفســها بالكثير من المؤسســات 

اإلعالمية العربية والدولية.

وبينــت مرزانة األحمدي، متطوعة وموظفة 
اســتفادتها المزيــد مــن الخبــرات في ظل 
الزخم الذي يتميز به منتدى االعالم العربي، 
الفتــة إلــى أن هذه التجربــة الحية جعلتها 
تتعامــل بشــكل مباشــر مع جمهــور ذواق 
لالعالم والكتــاب، وترى أن التطوع في حد 
ذاته مسألة مهمة لكل فرد يقرر الدخول في 
مثــل هذه التجربة، فالبد من أن يخضع إلى 
تدريب عال، خصوصاً وأن هناك بعض الزوار 
الذين يبدو عليهم القلق حين ال يصلون إلى 
قاعات المناقشات في الوقت الذي يريدون، 
لذا فالتعامل معهم يحتاج إلى صبر، ومن ثم 
محاولة تهدئتهم ومساعدتهم بشكل عاجل.

وتذكر آمنة الظفيري، متطوعة ألول مرة 
أن الفتيات المتطوعات في المنتدى ســجلن 
حضــوراً مشــرفاً واســتطعن أن يقمن بدور 
مهم في استقبال الضيوف والجمهور، وترى 
أن هــذا دليــل علــى أن المــرأة اإلماراتية 
قــادرة على العمل بجديــة في كل الميادين 
خصوصاً فــي األعمال الوطنيــة التي تحتاج 
إلــى إبــراز الشــخصية اإلماراتيــة بكرمهــا 
وحفاوتها وحســن اســتقبالها للحضور كافة 
في المهرجانات الدولية والفعاليات المهمة. 
وقالــت العهــود األميري، المنتــدى همه 
األساســي تخطــي الواقع والتركيــز على أبرز 
المســتجدات في عالم اإلعالم واســتحقاقات 
التطويــر خــالل المرحلــة المقبلــة في ضوء 
التطــور الســريع الحاصل في أروقــة صناعة 
اإلعــالم عالميــا، ال ســيما مع ظهــور أنماط 
جديدة من وســائل االتصال التي ساهمت في 
تغيير المفاهيم واألســس اإلعالمية التقليدية، 
أوجبت اتبــاع نهج االبتكار واإلبداع كســبيل 
وحيد للبقاء والتمّيز في بيئة شديدة التنافسية.
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تصدر وسما #amf  #منتدى_االعالم_العربي، 
ترنــد االمارات امــس على موقــع التواصل 
االجتماعــي تويتــر، حيــث بــدأ االعالميون 
والمغــردون تدوين آرائهم وتغريداتهم منذ 
العاشــرة صباحــا مع بــدء الجلســة االولى. 
واعرب عدد من المشاركين المعروفين على 
الســاحة االعالمية على حســاباتهم الرسمية 
عن سعادتهم بالتواجد في المنتدى، والبعض 

اآلخر عبر عن فخره بالمشــاركة، فيما دون 
العديد من المتواجدين من اعالميين وكتاب، 
وصحافييــن، وطــالب وطالبات فــي كليات 
االعــالم المختلفــة، العديد مــن التغريدات 
على الوســم نفســه، ناقلين فيــه وقائع من 
الجلســات، والحــوارات الدائــرة على مدار 
النهــار بيــن االعالميين، باإلضافــة الى صور 
دبي - البيان  عديدة من الحدث. 

أوضــح رئيس مجلــة التقنيــة حســام الرئيــس، أن المواطن أصبح 
بمقدوره إنشاء مؤسســته اإلعالمية الخاصة وفقاً الستخدامه وسائل 
التواصل االجتماعي الحديثة والخيارات األخرى المتاحة على شــبكة 
اإلنترنت، وقد قابل شــاباً صغيراً الســن في أحد المعارض في دولة 
اإلمارات ماسكاً بعصا «سلفي» يجوب المعرض ويصور أهم األجنحة 
والعروض المصاحبة للمعرض، وعند سؤاله عن عدد المتابعين أجاب 

بأن عددهم تخطى 80 ألفاً معظمهم من عمره.

 صالح العناني

 عبد الرحمن الشيراوي موزة عبيد

 أمل المال

  عذيجة الفالسي

 جمعة المنصوب

 آمنة الظفيري

 حسام الرئيس

 عبد الرحمن الحمادي

  أحمد يوسف  عائشة الخالدي

  مرزانة األحمدي

  راشد عباس 

 علياء بوجسيم

 العهود األميري
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