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أكد صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة، رئيس 
مجلــس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن 
جائزة الصحافة بمشــاركات بلغت 5000 
عمــل صحفي، وبتغطيــة بلغت 34 دولة، 
اكتســبت ثقــة ورّســخت لنفســها مكانة 
في نفــوس آالف الصحفييــن والمثقفين 

وأصحاب الفكر.
وقال سموه في تدوين عبر صفحته في 
موقــع التواصل «تويتــر»: «حضرت اليوم 
جائزة الصحافة العربية في دورتها الـ14، 
عرس إعالمــي وأقالم مبدعــة وإنتاجات 

صحفية وفكرية احتفينا بها».
وكــّرم ســموه بحضور ســمّو الشــيخ 
حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ولــي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، 
وسمّو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي، رئيس 
مؤسســة دبــي لإلعــالم، أمــس الفائزين 
بجوائــز الصحافة العربيــة ضمن مختلف 
فئاتهــا، وذلك خــالل الحفل الــذي أقيم 
فــي مدينة جميرا بدبــي، تزامناً مع ختام 

الدورة الـ14 لـ«منتدى اإلعالم العربي».
وحضــر حفل توزيــع الجوائــز معالي 
محمد عبــد الله القرقاوي، وزير شــؤون 
مجلس الوزراء، ومنى غانم المّري، األمينة 
العامــة لجائزة الصحافة العربية، رئيســة 
العربي،  التنظيمية لمنتدى اإلعالم  اللجنة 
وحشــد مــن كبــار المســؤولين ورمــوز 
العمــل الصحفــي العربي، وكبــار الكّتاب 
واإلعالمييــن من مختلــف أنحاء المنطقة 

العربية.

وتــم منح جوائــز الصحافــة العربية إلى 
خمســة عشــر فائزاً من مختلف الصحف 

اليومية واألســبوعية والمجــالت الدورية 
والمؤسســات  واإللكترونيــة  المطبوعــة 
العربيــة  الــدول  مــن شــتى  اإلعالميــة 
واألجنبيــة الذين وجدت أعمالهم طريقها 
إلــى منصة التكريم مــن بين5008 أعمال 
غطــت مختلف فنــون ومجــاالت العمل 

الصحفي.
وبدأ حفل الجائــزة بعرض فيلم قصير 
رصــد أهم األحداث التي شــهدتها الفترة 
الماضيــة، وكان لهــا تأثيــر في المشــهد 
اإلعالمــي العربي، وتضمــن الحفل كذلك 
عــرض أغنية من أشــعار صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان 

«رســالة األمــة»، بصــوت الفنــان لطفي 
بوشناق والفنانة لطيفة.

وســّلم صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جائزة 
شــخصية العام اإلعالمية للدورة الرابعة 
عشــرة، للشــيخ وليــد بــن إبراهيم آل 
إبراهيــم، رئيس مجلس إدارة «مجموعة 
إثــراء  لجهــوده فــي  MBC»، تقديــراً 
مســيرة اإلعــالم العربي، حيــث كان له 
العديد من اإلسهامات المهمة على مدى 

تاريخه المهني الحافل باإلنجازات، ومن 
أبرزها إطالق قناة «MBC1» لندن عام 
1991، وكانــت أول فضائية عربية خاصة 
ُتخاِطب العائلة العربية، ثم قّرر أن ينقل 
المجموعة من لندن إلى دبي عام 2002، 
حيث بدأت المجموعة بمرحلة التوســع 
الفعلي من خــالل إطالق قنوات جديدة 
ومتخّصصــة، ثــم وجــه المجموعة أكثر 
نحــو التخصصية في الفضائيــات، ويعد 
الشــيخ وليد مــن أوائل رجــال اإلعالم 
الذين أطلقــوا قنــوات إخبارية، فكانت 
قنــاة «العربيــة» التي تــم إطالقها عام 
2003، وأطلق في أواخر عام 2013 قناة 

«الحدث»، وجعلها نافــذة إضافية لقناة 
العربية.

وسّلم سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولي عهــد دبي، جائزة 
العمــود الصحفي التــي فاز بهــا الكاتب 
العراقــي القديــر خالد القشــطيني الذي 
ُلقب ببرنارد شــو العــرب، ووجد ضالته 
فــي معالجــة الموضوعــات االجتماعيــة 
والسياسية بأسلوب ساخر، متأثراً بأسلوب 
القشــطيني  برنارد شــو اإلنجليزي. عمل 
في اإلذاعة والصحافــة والبحث والتأليف 

والترجمة، وباشــر الكتابة في الثمانينيات 
في صحيفة الشــرق األوسط كاتباً ساخراً، 

وما زال يكتب فيها.

وســّلم ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد 
جائــزة الصحافــة الذكية لرئيــس تحرير 
محمــد  اإلماراتيــة  «االتحــاد»  صحيفــة 
الحمادي، لفوز صحيفة االتحاد بهذه الفئة 
فــي دورتها األولى التي شــهدت تنافســاً 
محتدمــاً ومشــاركات فاقــت التوقعات، 
خصوصــاً أنها تهــدف إلى زيــادة الوعي 
بالتقنيــات الحديثــة وكيفية اســتخدامها 
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■ محمد بن راشد متوسطاً وليد آل إبراهيم ومحمد الحمادي والوليد المبارك وخورشيد حرفوش  |  تصوير: خليفة عيسى ومحمد هشام 

■ محمد يوسف يكّرم عزة مغازي

■ رائد برقاوي مسلما الوليد المبارك جائزة الصحافة االقتصادية 

■ محمد بن راشد خالل حفل التكريم بحضور حمدان ومكتوم بن محمد 

■ محمد الحمادي يكّرم منى مدكور

■ أيمن الصياد مكرما فراس كيالني من صحيفة "الحياة"

■ سكينة فؤاد مكرمه خورشيد حرفوش من صحيفة "االتحاد"

■ عبد الناصر النجار يكرم ياسر األحمد من صحيفة "مكة"

■ سموه يتوسط الحضور 
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■ ضياء رشوان مكرما مريم بوزعشان من "األخبار" المغربية

■ خالد المعينة يكرم مجدي محمد

■ حمدان بن محمد يسلم محمد الحمادي جائزة الصحافة الذكية

■ ويكرم نتالي إقليموس 

■ لطفي بوشناق ولطيفة يصدحان بـ"رسالة إلى األمة"

■ وسموه يسلم خالد القشطيني جائزة العامود الصحافي 

■ عبد اإلله بلقزيز يكرم أشرف اليزيد

■ منال األحمد وسعود الكعبي يقدمان الحفل

■ عبد الحميد أحمد يكرم سناء بوخليص

■ نائب رئيس الدولة يتوسط فريق عمل المنتدى 
«صحفيــاً»، وتطويعها للمحتــوى العربي، 
إضافة إلى حث المؤسسات الصحفية على 
تطويــر قدراتها، لتصبــح مواكبة لتقنيات 

الصحافة المعاصرة.

وســّلم عبــد الحميد أحمــد رئيس تحرير 
صحيفــة "غلف نيوز"درع جائزة الصحافة 
اإلنســانية للصحفيــة ســناء بوخليص من 
مجلــة «مغــرب اليــوم» عن عمــل حمل 

عنوان: « شعب روشيرشي».
وقامــت ســكينة فؤاد، عضــوة مجلس 
جائــزة  درع  بتقديــم  الجائــزة،  إدارة 

الصحافــة التخصصية للصحفي خورشــيد 
حرفوش مــن صحيفة «االتحاد» اإلماراتية 
عــن عمله الفائز «اإلرهاب يشــوه عقول 
األطفال». وقّدم عبد الحميد أحمد، عضو 
مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الصحافة 
الرياضية للصحفيين روحي درابيه ومحمد 
درابيــه مــن شــبكة «أطلــس ســبورت» 
الفلســطينية، عن عمل حمل عنوان «بيت 

حانون تعمد مسيرتها الرياضية بالدم».
وقــام الدكتور عبد اإللــه بلقزيز، عضو 
مجلس إدارة الجائزة، بتسليم درع جائزة 
الصحافــة الثقافيــة للصحفي أشــرف أبو 
اليزيد من مجلــة «العربي» الكويتية، عن 

عمــل عنوانــه: «َفنُّ المنمنمــات.. األدب 
والتاريخ واألسطورة».

وسّلم محمد يوســف، عضو مجلس إدارة 
الجائزة، درع جائزة الصحافة االستقصائية 
للصحفيــة عــزة مغــازي مــن صحيفــة 
«الشــروق» المصرية عــن تحقيق بعنوان 

«فوضى األدوية المغشوشة».
وسّلم رائد برقاوي، عضو مجلس إدارة 
الجائــزة، درع جائزة الصحافة االقتصادية 
السعودية وتسلمها عبد  لصحيفة «اليوم» 
الوهــاب الفايز، رئيس تحريــر الصحيفة، 

عن ملف بعنوان «سوء استخدام الطاقة.. 
الجميع يخسر».

وقّدم أيمن الصياد، عضو مجلس إدارة 
الجائــزة، درع جائزة الصحافة السياســية 
للصحفــي فــراس الكيالنــي مــن صحيفة 
«الحيــاة»، عن عمل بعنــوان «ليبيا تدفع 

ثمن المسكوت عنه في ثورتها».
وقدمت عائشــة سلطان، عضوة مجلس 
إدارة الجائزة، درع جائزة الحوار الصحفي 
للصحفية منى مدكور من صحيفة «الوطن» 
المصريــة، عن عملها الفائــز بعنوان «من 
قلــب األرض الُمقدســة وعمليات تهريب 

األسلحة».

وسّلم خالد المعينا، عضو مجلس إدارة 
الجائزة، درع جائزة أفضل صورة صحفية 
للمصور الصحفي مجدي أشــتيه من وكالة 

أسوشيتد برس.
وقّدم الدكتور عبد الناصر النجار، عضو 
مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الرســم 
الكاريكاتيــري للرســام ياســر األحمد من 

صحيفة «مكة» السعودية.
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــام 
الجائــزة ضيــاء رشــوان بتســليم دروع 
التكريــم للفائزين الثالثة بفئــة الصحافة 
العربية للشــباب، وهــم: ناتالي إقليموس 
من صحيفة «الجمهوريــة» اللبنانية، ورنا 

الشــرافي من صحيفة «فلسطين»، ومريم 
بوزعشان من صحيفة «األخبار» المغربية.
وتلقــت األمانة العامة لجائزة الصحافة 
العربية هذا العام ما يزيد على 5000 عمل 
من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، 
حيث شــهدت الجائزة منافســة محتدمة 
ضمن جميع فئاتها، الرتفاع جودة األعمال 
الطامح أصحابها إلى اعتالء منصة التكريم، 
لتواصــل بذلك الجائزة مســيرتها، مؤكدًة 
مكانتهــا بوصفهــا أكبــر محفــل لالحتفاء 
باإلبــداع الصحفــي على مســتوى الوطن 
العربي، ســواء من ناحية االنتشار وحجم 

المشاركة أو لجهة القيمة المالية.
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إعداد: زاهر العيل - غرافيك: فاطمة الفاليس
درجت جائزة الصحافة العربية يف كل عام عىل االحتفاء باإلبداع وأهله، فهي الجائزة التي باتت حلم كل صحايف عريب مبدع، وتنقسم فئات الجائزة لـ 14 فئة تنوعت فيها املشاركات التي جاءت من 19 دولة عربية و15 أجنبية، وسجلت الصحافة الشبابية النسبة األعىل 

يف عدد املشاركات فيام كانت الصحافة الذكية الفئة الجديدة لهذا العام األقل نسبة باملشاركات.



شــهدت الدورة الـــ14 لمنتــدى اإلعالمي 
العربي مشــاركة واســعة على مدار يومين 
مــن النقاشــات المكثفــة، إذ جــاوز عدد 
الحضــور أكثــر من 2000  مــن اإلعالميين 
المتخصصيــن  والخبــراء  واألكاديمييــن 
فــي مختلف قطاعــات اإلعــالم التقليدي، 
وكذلك اإلعالم االجتماعــي الجديد، عالوة 
على لفيف من كبار الساســة والشخصيات 
الدبلوماســية العربية وقيادات المؤسسات 
اإلعالمية العالمية والتي مثل حضورها نحو 
%30 من إجمالي المشاركين في المنتدى.  

وقد أشاد الحضور بالدورة الحالية للمنتدى 
التي مثلــت عالمة فارقة فــي تاريخه منذ 
انطالقــه قبل نحو عقد ونصــف العقد من 
الزمان، واســتمدت تميزها من النهج الذي 
اتبعته سواء على مستوى المحتوى وطريقة 
عرضــه وتضمينه في هيكل تنظيمي مبتكر 
اتســم باإلبداع في أسلوب الطرح وطريقة 
التناول واإلطار العام للمناقشات الذي جاء 

مختلفاً بشكل كبير عن الدورات السابقة. 
 وفاجــأ المنتدى الحضور بالتصميم الجديد 
الذي طــرح من خالله محتــواه، ومن أبرز 

مالمحــه «الممشــى اإلعالمــي» الذي قدم 
فرصــة مثالية لتوســيع دائرة الحــوار بين 
الحضور ومنحهم مســاحات إضافية لنقاش 
المطروحــة علــى أجندة المنتــدى بصورة 
أكبر خارج قاعات الجلســات، إذ استحسن 
المشــاركون الفكرة المستحدثة المتجسدة 
في «الممشــى» حيث تضّمن مجموعة من 
اللقــاءات الداعمــة لرســالة المنتدى هذا 
العــام والتــي تنوعــت بيــن ورش العمل، 
التــي حظيــت برعاية شــركة «موانئ دبي 
دقيقة»  «العشــرين  وجلســات  العالمية»، 

والتي عقدت برعاية شركة «نخيل». 
كما تضّمن «الممشــى اإلعالمي» مســاحة 
للحــوار الحر ضمــن منطقة تــم تصميمها 
بأســلوب يمنح أريحية كبيرة للمشــاركين 
ويعطيهم المجال لنقاش أفكارهم ورؤاهم 
مع الحضور والمتحدثين، وهو من األهداف 

الرئيسة التي يسعى المنتدى لتحقيقها.
وعالوة على الجلسات التي حظيت بحضور 
مكثف على مــدار اليوم، امتــألت ممرات 
المنتــدى وقاعاتــه الجانبيــة، عــالوة على 
الذين توزعت  بالحضــور  الصحافي  المركز 

اهتماماتهم ما بين متابعة النقاشات الدائرة 
في الجلســات الرئيســة التي شــملت أكثر 
مــن متحدث، وجلســات العشــرين دقيقة 
التــي اســتضاف المنتــدى مــن خالها هذا 
العام شــخصيات ملهمة عرضــت لتجارب 
متميــزة وناجحــة لتكــون مصــدر تحفيز 
لإلعالم العربي لمزيــد من التطوير والنظر 
في إمكانية االســتفادة من تلــك التجارب 
إما باستنساخها أو مواءمتها لما يتوافق مع 
احتياجات القطاع في المنطقة العربية وما 
دبي- البيان    يالئم ظروفها وثقافتها.  
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 أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
دعمه لمســيرة المنتــدى اإلعالمي العربي 
وجائــزة الصحافــة العربية حتــى تحقيق 
األهــداف الوطنية العليا التي أسســت من 
أجلها الجائزة. جاء ذلك خالل لقاء ســموه 
فــي مدينــة جميرا مســاء أمــس، بحضور 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي، وســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب حاكم دبــي، أعضاء مجلــس إدارة 
جائزة الصحافة العربية. وقد تجاذب سموه 

وأعضــاء مجلــس إدارة الجائــزة، بحضور 
معالــي محمد بن عبداللــه القرقاوي وزير 
شــؤون مجلس الوزراء ومنى غانم المري 
مديرة عام المكتب اإلعالمي لحكومة دبي 
رئيســة نادي دبي للصحافة رئيســة اللجنة 
التنظيمية العليا للمنتدى اإلعالمي العربي 
في نســخته الرابعة عشرة والذي اختتمت 
فعالياته مساء أمس، أطراف الحديث حول 
عدد من القضايا اإلعالمية ومسيرة المنتدى 
اإلعالمــي العربي وجائزة الصحافة العربية 
المنبثقة عن المنتدى، وسبل تعزيز أواصر 
التالقــي وتبادل الخبرات بيــن اإلعالميين 
العرب بما ينعكس إيجاباً على دور اإلعالم 
العربي فــي خدمة قضايــا التنمية بجميع 

مكوناتها في الوطن العربي.
وهنأ صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم أعضــاء مجلــس إدارة 
علــى جهودهــم ومصداقيتهــم  الجائــزة 
فــي اختيــار المواضيع واألشــخاص الذين 

يستحقون الفوز والتكريم،
واســتمع ســموه خالل اللقاء من نائب 
رئيس مجلــس إدارة الجائزة إلى المعايير 
المعتمدة في اختيار المواضيع المرشــحة 
للجائــزة، والتــي تتمحور حول مالمســتها 
للواقــع العربــي سياســياً أو اقتصاديــاً أو 
اجتماعيــاً أو ثقافياً، ومــا إلى ذلك، وتوجه 
بالشــكر إلــى صاحب الســمو نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
باســم أعضاء مجلس اإلدارة على اهتمامه 
باإلعــالم العربــي وأهله، ومتابعة ســموه 
لمســيرة هذا اإلعالم وتركيزه على خدمة 
القضايا العربية واإلنسانية إقليمياً ودولياً.  ■ محمد بن راشد لدى لقائه أعضاء مجلس إدارة الجائزة  بحضور حمدان بن محمد   |  تصوير محمد هشام وخليفة عيسى

■ أعضاء مجلس اإلدارة خالل اللقاء ■ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي ومنى المري ومنى بوسمرة  
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، أن دولة 
اإلمــارات عموماً باتت ريادية في شــتى 
قطاعات التنميــة والتحديث، وما وصلت 
إليه دولتنا من تقدم وإنجازات بفضل الله 
أوًال، وبفضــل اإلرادة والعزيمــة والطاقة 
اإليجابية التي ترفض الكسل والمستحيل، 

وتعزز الــدور اإليجابي والفاعل للكفاءات 
الوطنية واألفــكار المبدعة المخزونة في 
عقول شباب الوطن في شتى التخصصات 

العلمية والتقنية واالقتصادية وغيرها.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء ســموه في 
الممشــى بمدينة جميرا في دبي مســاء 
أمس، بحضور ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبي، وســمو الشــيخ مكتــوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي، 
ومعالي محمــد بن عبد اللــه القرقاوي 

وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء، ومنى 
غانــم المــري المديرة العامــة للمكتب 
نادي  اإلعالمــي لحكومــة دبي رئيســة 
دبــي للصحافة رئيســة اللجنة التنظيمية 
العليــا للمنتدى اإلعالمــي العربي، الذي 
اختتم مســاء أمس، مجموعة من رؤساء 
التحرير ومديري مراكز األخبار والكّتاب 
الصحافيين، وتحاور معهم ســموه حول 
عدد من القضايــا العربية، وفي مقدمتها 
اإلعــالم الــذي يأخــذ حيــزاً كبيــراً من 

اهتمامات سموه والشعر واألدب.

الشــيخ  الســمو  صاحــب  رحــب  وقــد 
محمد بن راشــد آل مكتــوم باإلعالميين 
والصحافييــن الذين يمثلــون العديد من 
الصحف ووكاالت األنباء والتلفزة العربية 
والعالمية، ودعاهم إلى طرح األســئلة إذا 
كان لديهــم أي ســؤال حــول أي موضوع 
يودون االســتفهام عنــه. وأعرب عدد من 
بلقاء ســموه،  اعتزازهم  اإلعالميين عــن 
والشــاعر  والزعيــم  بالقائــد  ووصفــوه 
واإلعالمي وصاحب الرؤية الفذة واألفكار 

المبدعــة التــي جعلت من دبــي أيقونة 
للنجاح والسعادة، وباتت طريقة وأسلوب 

تفكير للعديد من مدن العالم.
وأشــاد المتحدثون في اللقاء بالمنتدى 
اإلعالمي العربي وتطوره ســنة بعد سنة، 
مؤكدين أن ال ملتقى على مستوى الوطن 
العربي يجمعهم سوى هذا المنتدى الذي 
يلتقي فيه الزمالء من كل األقطار العربية، 
وبــات منبراً للنقاش الحــر وتبادل الرأي، 
وملتقــى جامعــاً يتميــز بالكرم وحســن 

االستقبال واألخوة العربية.

■ محمد بن راشد لدى لقائه عدداً من القيادات اإلعالمية بحضور حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي ومنى المري  |  تصوير - محمد هشام وخليفة عيسى

■ عدد من الكتاب واإلعالميين خالل اللقاء■ إبراهيم العابد ورائد برقاوي وبعض اإلعالميين ■ سامي الريامي وجانب من الحضور

■ سموه خالل اللقاء بحضور حمدان بن محمد ومنى المري ووليد آل إبراهيم ■ محمد بن راشد يتبادل الحديث مع الحضور

إلى اإلعالميين بحضور حمدان ومكتوم بن محمد ومنى المري ■ سموه متحدثاً  ■ نائب رئيس الدولة خالل اللقاء بحضور حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي ومنى المري



أكــد معالي الدكتور أنــور قرقاش وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجيــة وشــؤون 
المجلــس الوطني االتحــادي، أن دولة 
اإلمــارات تنتهــج االعتــدال وحققــت 
تجربة تنموية رائدة، وشدد على أهمية 
الــدور الداعم الــذي تقوم بــه الدولة 
لتقديم المساعدة للنهوض بدول الربيع 
العربــي، خصوصــاً مصــر، ونبــه على 
األهمية الكبيرة النعقاد القمة الخليجية 
األميركية في كامب ديفيد وما ستفســر 
عنه المباحثــات، خصوصاً في ما يتعلق 
بالجانــب اإليراني، ولفــت إلى أهمية 
الــدور اإلغاثــي لإلمارات فــي تقديم 
الدعم لليمن الشــقيق. جاء ذلك خالل 
الجلســة الحواريــة بعنوان «مســتقبل 
مشرق» والتي أدارها اإلعالمي يوسف 

الشريف من قناة سكاي نيوز عربية. 
وأشــار معالــي أنــور قرقــاش فــي 
بداية الجلســة، إلــى التجربة االتحادية 
والتنموية الشاملة التي ميزت اإلمارات 
خــالل العقــود الماضية، وأوضــح أنها 
تجربة حقيقية وليست قشوراً كما ادعى 
باألرقام  حديثــه  مؤكــداً  المغرضــون، 
التي تعكــس التطورات الكبيرة في كل 
المجــاالت، ومنهــا التعليمية، حيث تم 
القضــاء على األمية في الدولة بنســبة 

%96، متطرقاً للمجال الصحي وكيف أن 
متوسط األعمار ارتفع ليتعدى 75 عاماً، 
مــا يؤكــد الرعاية الكبيرة التــي توليها 

الدولة لكل القطاعات.

وفــي رده على االدعــاءات التي تقول 
إن اإلمــارات تجربــة عنوانهــا «مراكز 
التســوق واألبــراج العاليــة» أن ذلــك 
يجافي الحقيقة، وهذه مسألة تسويقية 
فحســب، رغم أن ذلــك ينبئ عن عمل 
وتحديــات ال تتوقــف لحظــة، مؤكــداً 
أن هنــاك ملفــات يجب االنتبــاه إليها 

واعطائهــا حقها كملــف تمكين المرأة 
اإلماراتية، وكيف أنها أصبحت مسؤولة 
في كل االدارات وأن دورها المستقبلي 

سيصل لمستويات أعلى.
وذكــر أن االســتبيانات التــي بينت 
النسبة المرتفعة للشباب العربي الذين 
يفضلــون العيش في الدولة لم تأت من 
فراغ، وأن داللة ذلك هي نجاح التجربة 
االماراتيــة النهضويــة، وأنهــا أصبحت 
نموذجاً يحتذى عند كل الشــباب حول 
العالــم، ما يؤكــد أن الشــباب بحاجة 
لفــرص أكبر من الحريــة والفرص التي 

تجعل منه إنساناً فاعًال.

وأوضــح أن الدعم الكبير الذي تقوم 
به الدولــة تجاه مصر هــو دعم لدولة 
طالمــا اعتبرت حجر األســاس ألي بناء 
عربي، وأن القيادة اإلماراتية على قناعة 
بأنــه ال نهوض للعرب بغيــر مصر، لما 
تملكــه من عوامل حضاريــة وتاريخية، 
فضًال عــن الكثافة الســكانية. وأكد أن 
الوقوف بجانب الشــقيقة مصر في جزء 
منــه إرث تاريخــي انطالقاً مــن الدور 
الــذي لعبته مصر تجاه الدول الخليجية 
في فترات ســابقة، كما أن الدعم يأتي 
انطالقاً من المغفور له الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، الذي طالما أكد الدور 

المصــري وأنها منبر االعتــدال الثقافي 
والسياسي، وهذا ما تحتاج إليه شعوبنا 

العربية حالياً.

وعــن الــدور اإلغاثــي التي تقــوم به 
الدولــة تجــاه اليمن، أوضــح أن هناك 
جهــوداً كبيرة تبذلهــا اإلمارات إليصال 
المساعدات اإلنســانية للشعب اليمني، 
من خــالل المحاوالت التــي تتم لفتح 
منفذيين بحريين في الشمال والجنوب 
عبر مينائــي عدن والحديــدة، إليصال 
أكبر كمية من المســاعدات. ونبه على 

أن إنقــاذ اليمــن يجــب أن يتــم مــن 
خالل مشــروع اقتصادي وعمراني، وأن 
العاتق الــذي يقع على الدول الخليجية 
كبيــر للوصــول إلى تقــدم ملحوظ في 
هذا الملــف، وضمــان أن يصل الدعم 
لمســتحقيه وممارســة الضغــوط على 

الميليشيات الحوثية وصالح.
وأكــد أن أزمة اليمن تحتــاج تعامًال 
سياســياً وتنمويــاً، لكن يجــب أن نبدأ 
العمــل السياســي واالغاثــي أوًال حتى 

نستطيع إكمال التنمية هناك.
وأشار إلى أن اإلمارات ليس لديها أي 
مانع لدعم دول أخرى كاليمن وســوريا 
من خالل مؤتمر اقتصــادي داعم، لكن 
يجــب أن ننتبــه أوًال بتجهيــز األرضية 
المؤتمرات، الفتاً  المهيئة لنجاح هــذه 
إلى أن الــدول الخليجية أصبحت لديها 
قناعــة أن الملف اليمني يحتاج مقاربة 
جديدة وحديثة إلنجاح الجهود المبذولة 

إلعادة اليمن لدورها الطبيعي.
وختم معاليــه بالتأكيد على ضرورة 
إعــادة العــراق للصــف العربــي، بنبذ 
الطائفيــة الموجودة فيــه، والعمل من 
خالل مظلة قوامها هيبة الدولة، مؤكداً 
أنــه ليس مــن صالح أي طــرف تأجيج 
الخاســر األكبــر  نعــرات معينــة، ألن 
ســيكون العراق، ويجب أن يكون البناء 
على أســاس وطني يشمل الجميع دون 

تفرقة.
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نبه معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن اإلمارات أصبح لديها دور مؤثر 
وفاعــل، ورغم ذلك فالدولة ال تطمح إلى لعب دور إقليمي بعيداً عن 
الــدور الذي يؤكد تعزيــز واقع أفضل للعالم العربي، ومســاندة قيم 

االعتدال التي أصبحنا في أمس الحاجة إليها اآلن.
وتطــرق معاليه إلى القمة المنتظرة بين قــادة دول الخليج والقيادة 
األميركية في كامب ديفيد، وأن هناك ســقفاً عالياً للتوقعات في هذه 
القمة، الفتاً إلى أن القمة ستناقش الدور اإليراني في المنطقة وتدخلها 

في الشأن العربي، والقلق الحالي بشأن الملف النووي اإليراني.

■ أنور قرقاش متحدثا خالل جلسة «مستقبل مشرق»  |  تصوير عبد الحّنان مصطفى
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المكتب اإلعالمــي لحكومة دبي  كشــف 
وشــركة «غوغــل» عــن دخولهمــا فــي 
تعــاون يهدف إلى دعم الكوادر اإلعالمية 
وإمدادهــم بالمهارات التــي تمكنهم من 
صقل قدراتهم المهنية، خصوصاً من ناحية 

الحصول علــى البيانات والمعلومات التي 
تدعم اإلعالمــي في القيــام بمهامه على 
الوجــه األمثــل، وذلك في إطــار جهوده 
الراميــة إلــى تطوير القــدرات اإلعالمية 
المحليــة فــي التعاطي مع بيئــة اإلعالم 
الرقمي. وجــاء اإلعالن عــن التعاون في 
مؤتمــر صحافي عقد علــى هامش منتدى 
اإلعــالم العربــي، حيث أوضــح الطرفان 

اإلعالمــي  المكتــب  بيــن  التعــاون   أن 
و«غوغل» الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ســيتمحور حول عدة مجــاالت يأتي في 
مقدمتها تنظيــم ورش العمل المتخصصة 
لإلعالمييــن لتعزيز قدراتهــم الرقمية في 
نواحــي مختلفة بما يشــمل طرق البحث 
المتقدمة علــى «غوغــل» للحصول على 
المتنوعة  األدوات  واســتخدام  البيانــات، 

التــي يوفرهــا «غوغــل» مثــل الخرائط، 
وخاصيــة «اتجاهات غوغــل»، إضافًة إلى 

استخدام «يوتيوب» كمنصة إعالمية.

وعن هــذا التعاون وما يحمله من ميزات 
للوســط اإلعالمــي، أعربــت منــى غانم 
المــّري، المدير العــام للمكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي عن تقديرها لشــركة غوغل 
وما تقدمه من تقنيات ساهمت في تغيير 
المعلومات  العــام للحصول علــى  اإلطار 
في العالم، وقالت: نحن ســعداء بالتعاون 
مــع «غوغل» التــي تعد واحــدا من أكبر 
الالعبيــن المؤثريــن في العالــم الرقمي، 
ونأمــل أن يجــد الصحفيــون والعاملون 
فــي الحقــل اإلعالمــي في هــذا التعاون 
مــا يمكنهم مــن تطوير قدراتهــم ويوفر 
لهم أدوات مفيدة تســاعدهم على تقديم 
محتوى إعالمي متميز يواكب ما نشــهده 

من تطور سريع في الحياة الرقمية.
من جهتهــا، قالت جويس بــاز، مديرة 
الشــرق األوســط  االتصاالت لدى غوغل 
وشــمال أفريقيا: شــمل تعاوننا على مدار 
الســنوات الســابقة الصحفييــن ورجــال 
األعمال فــي المجال اإلعالمــي ووكاالت 
أنباء فــي كافة أنحاء العالم، وذلك بهدف 
تعزيز القدرات الرقمية  لوســائل اإلعالم 
وتشــجيع االبتــكار. نحــن ســعداء اليوم 
بمواصلة شــراكتنا مــع المكتب اإلعالمي 
لحكومة دبي، ونســعى إلى تعزيز الفرص 
الهائلــة التــي تتيحهــا شــبكة اإلنترنــت 
وتوظيفها في ســبيل خلق صحافة رقمية 

مبدعة في العالم العربي.

المخصصة  العمل  وسوف تشــمل ورش 
للوســائل  وافيــاً  شــرحاً  لإلعالمييــن 
واألدوات التــي يمكن اســتخدامها عند 
إجــراء التحقيقات والقصــص الصحافية 
بمــا يتضمن خاصيــة «اتجاهات غوغل» 
وهــي خدمة عامة علــى الويب مقدمة 
من شــركة «غوغل» تستند إلى عمليات 
البحــث التي يقــوم بها المســتخدمون 
علــى محــرك البحث «غوغــل»، بهدف 
إظهار اإلحصائيات المتعلقة بمصطلحات 
البحــث ووتيرة اســتخدامها في شــتى 

مناطق العالم بلغات مختلفة. 

وتســمح هــذه الخاصيــة للمســتخدمين 
بالمقارنــة بين ُمصطلحي بحــث أو أكثر، 
كمــا تعمل علــى إظهار األخبــار متعلقة 
بالمصطلــح على الرســم البياني، موضحًة 
العوامل والحيثيات المؤثرة على مصطلح 
البحــث بمــا يمكن اإلعالمي مــن تكوين 
رؤية واضحة عن أحدث اتجاهات البحث 
مدعومــة باألرقــام والبيانــات مع طرح 
العديــد من األمثلــة التي توضــح كيفية 

استخدام غرف األخبار لهذه األدوات.

في فكــرة غير مســبوقة، نظــم منتدى 
االعــالم العربي ممشــى إعالمياً يحتوي 
على منصات صغيرة لبعض المؤسســات 
اإلعالميــة والرعاة، إلــى جانب منصات 
أخــرى تتضمــن ورش عمل وجلســات 
صغيــرة ال تتجاوز مدة بعضها عشــرين 
دقيقة. ووصفت خديجة مريشد صحافية 
سعودية، الممشى اإلعالمي بأنه مساحة 
اســتثنائية لفئة الشــباب، نظراً الحتوائه 
علــى ورش عمل ومنصــات تناقش أبرز 
القضايا في وســائل التواصل االجتماعي 

الحديثــة وســواها، فضًال عن مســاهمة 
الممشــى في كســر الحواجــز التقليدية 
المنتديــات  فــي  عليهــا  المتعــارف 
والمؤتمرات الكبيــرة، مما جعل منتدى 

االعالم العربي يبدو متميزاً هذا العام.

وشــاطرها الــرأي عبدالله الشــمري من 
صحيفــة الرياض الســعودي، الذي أثنى 
على تحديد بعض الجلسات بمدة زمنية 
ال تزيــد علــى 20 دقيقــة، عــالوة على 
إعداد ورش العمل وفق تصاميم هندسية 
مبتكــرة، إذ ُوفق المنظمــون في اختيار 
الشخصيات المتحدثة سواء في الجلسات 

السيما الصغيرة، باختيار وسائل التواصل 
االجتماعي محوراً رئيســياً، كونها القضية 
األقــوى تأثيراً في الفضاء االعالمي، وفقاً 
العترافــات بعــض الحكومــات بأهمية 
منصات وســائل التواصل االجتماعي عند 
مقارنتهــا بوســائل االعــالم التقليدية أو 
الكالســيكية علــى حد تعبيرهــا، مطالباً 
بتنظيم ورش عمل مفتوحة للشباب على 

نطاق أوسع.
وأشــادت رشا الشمري باحثة، بتنظيم 
الممشى االعالمي ضمن فعاليات منتدى 
االعالم العربي، وقالت إنه شارع اعالمي 
اجتماعــي ومتنفس لجميع المشــاركين 
والحضــور، كما أنه يعــد نموذجاً لبعض 

شــوارع إمارة دبي من حيــث التصميم 
واحتواء بعض األشجار مثل شجرة النخلة 
المســتوحاة مــن بيئــة دولــة اإلمارات 

ومالمحها العامة.

وقال مونيس حســن إعالمي إن الممشى 
اإلعالمــي فكرة جديدة تضاف إلى افكار 
منتدى اإلعالم العربي النيرة، الذي دائما 
يبهر زواره باألفكار والنقاشات الجديدة، 
مشــيراً إلى ان الممشــى مفهــوم جديد 
للجلســات اإلعالمية التــي يقدمها بعض 
المختصيــن ويناقشــون قضايــا وأفكارا 
بعيدة عن السياســية تالقــي إقباال كبيرا 

مــن قبــل شــريحة كبيــرة مــن ضيوف 
المنتدى.

وفي الســياق ذاته اثنى أحمد العياف 
إعالمــي ســعودي على فكرة الممشــى 
اإلعالمي الذي وصفه بانها نابعة من فكر 
دبي الــذي يبهر العالم، وعلى الرغم من 
زيارتــه لألولى لمنتدى اإلعــالم العربي 
إال أنه شــعر بانســجام وأريحيــة كبيرة 
فــي الجو العام للمنتــدى، الذي يتناقش 
فيه مختلف الضيوف بأســلوب راق على 

الرغم من اختالف تفكيرهم.

أما خلود الحضرمي إعالمية عمانية قالت 

إن الممشــى اإلعالمي فكرة رائدة وهي 
عبارة عن منتــزه ثقافي يضيف بأفكاره 
االطروحــات التــي تتــم فيــه بطريقــة 
مبتكرة يتاح للجمهور خاللها المشــاركة 
المحاضرين  النقاشــات ومحــاورة  فــي 
نظرا لصغر المســاحة التي تقام وتقارب 
والحضــور،  المقــدم  بيــن  المســافات 
كمــا أنه وجهــة يقصدهــا الضيوف بين 
الجلســات إلكمال نقاشاتهم وسط أجواء 
مختلفــة بجميع تفاصيلهــا عن الدورات 
الســابقة، الفتــة إلى أنها تتمنــى زيادة 
في األنشــطة التفاعلية التي تساعد على 
زيادة المســاحة النقاشــية بين الضيوف 

واالستماع لمختلف وجهات النظر.

أصبحــت مواقــع التواصــل االجتماعي 
مــن  لكثيــر  عريضــة  عناويــن  تمثــل 
الملتقيــات والنــدوات االعالميــة، بما 
تشــكله من تأثير كبير وفاعل في تغيير 
معــادالت التجربة االعالمية التلفزيونية 
والصحفيــة على الســواء، وانطالقا من 
هــذه األهميــة أفردت فعاليــات اليوم 
الثاني من منتدى اإلعالم العربي، ورشة 
للبحث فــي التأثيرات واإليجابيات التي 
أصبحــت تمثلها، عند كافة األطراف من 
مؤسســات ومتلقين، قدمتها قناة سكاي 

نيوز عربية.
وتطرقت الورشة الى االعتماد الكبير 
في  قناة ســكاي نيوز عربية على مواقع 
التواصل االجتماعي في اســتقائها لكثير 
من معلوماتهــا، وأن القناة أصبحت من 
األوائــل التــي دمجت كافــة المنصات 
وأن  واالجتماعيــة،  منهــا  التلفزيونيــة 

كثيرا من البرامــج المهمة لجأت القناة 
الى اســتكمال بثهــا عبــر اليوتيوب ثم 
تويتر الحقاً، خاصــة أن هناك كثيرا من 

الموضوعات التــي يكون وقتها ضيقا ما 
يترتب عليه استكمال نقاشاتها على هذه 
الوســائط، وإن هناك جلسات استمرت 
نقاشــاتها 3 أيــام لفعاليــة موضوعهــا 
واعتماده على استطالع رأي قطاع كبير 

من الشباب.

وأكــد المتحدثــون بالورشــة أن القناة 
أصبحت تتصدر االستبيانات التي توضح 
مدى تأثير فعالية الوســائط االجتماعية 
على االنتشــار، وان هناك اعتمادا كبيرا 
علــى المعلومات التــي تأتي عن طريق 
الفيســبوك وتويتر بعد تدقيقها، ولفتوا 
الــى أن هنــاك أحداثــا كثيــرة صاغتها 
وسائل التواصل االجتماعي، منها أحداث 

الطائرة الماليزية، والثورة المصرية.
وعرضت الورشة للمزايا التي تحملها 
وســائل التواصــل االجتماعي، وتشــمل 
اآلنية، والسهولة، وسرعة االنتشار، فضًال 

عن استخدام الهاتف مقابل الكاميرا.

تعتمد شركة «السي إن إن» على التحول 
التقنــي والرقمــي الــذي بــات يخطف 
االنظار، كاعتمادها على برنامج «السناب 
شــات» في طرح قصص بأسلوب مختلف 
يحاكــي االجيال الجديــدة التي ال تتوجه 
في معرفة األحداث واألخبار اليومية عبر 
الوســائل التقليديــة التلفزيونية، وتعتبر 
الشــركة أن اإلعالن الرقمي بات من أهم 

مصادر الدخل.
وعلى مدى عشــرين دقيقــة تحدثت 
رئيسة تحرير موقع «سي إن إن» ميرديث 
أرتلي، خالل جلســة «االبتكار ومستقبل 
النشــر الرقمي» عن العالقــة بين الثورة 
الرقميــة في البــث التلفزيوني ومنصات 
التواصل االجتماعي، مؤكدة على ضرورة 
مواكبة التكنولوجيا للوصول إلى الجمهور 

بمختلف قنوات التواصل.
ولتوضيح مستوى المتابعة اآلنية التي 

تقوم بها شــبكة «ســي إن إن» لألحداث 
حول العالم استحضرت أرتلي أمثلة حية 
للمتابعــات الحثيثة التي تقوم بها قنواتها 
عبر شــبكة مــن المراســلين والمصادر، 
حيــث ألقــت الضــوء على خبــر طائرة 
وينغز»  «جيرمــان  األلمانيــة  الخطــوط 
التي تحطمت في جبال األلب الفرنســية 
شــهر مارس الماضي، موضحة أن الشبكة 
تابعت وســائل التواصل االجتماعي التي 
تناولــت هــذه الفاجعــة وتواصلت مع 
جمهورهــا عبــر خدمة الرســائل النصية 

القصيرة لتحذيرهم منها.

وقالت إن الشــبكة عملــت على تحديث 
الخبر بشــكل متواصل، وجعلت الجمهور 
على صلــة بالكارثة ووضعته في الصورة 
من الميدان مباشرة عبر مراسليها، وذلك 
على مختلف اجهزة االتصال ســواء على 
االجهزة اللوحيــة او الهواتف المتحركة، 
كمــا أجرت اتصاالت واســتضافت خبراء 

للوقوف على الحــدث وتقديم مزيد من 
المعلومات حوله وبذلــك تم ربط البث 
التلفزيونــي مع ســائر وســائل االتصال 
المتاحــة، وعلــى مختلف  والتطبيقــات 

قنوات الشبكة.
كما تواصلت «سي ان ان» مع متابعي 
«ســناب شــات» في طرح فرضية تعمد 
مساعد الطيار إســقاط الطائرة «جيرمان 

وينغز».
وفي ردها على مداخالت المشــاركين 
ذكــرت رئيــس تحريــر موقع «ســي إن 
إن» ان االعــالن الرقمــي يعــد من اهم 
مصــادر الدخــل، وأنها تشــارك متابعيها 
االعالنــات على تطبيق «ســناب شــات» 
الــذي يحظى بمتابعة جيل من الشــباب 
الصاعــد ويتفاعــل معها، كمــا هو الحال 
علــى «تويتر» و«فيســبوك» وغيرها، لذا 
خصصــت «ســي ان ان» فريقــاً للتواصل 
مــع جمهورها عبر مثل هذه التطبيقات، 
كما تســعى إلى منصات جديدة للتواصل 

مع متابعيها.

■ خالل ورشة اإلعالم والمعادالت الرقمية  |  تصوير: عبد الحنان 

التدريبيــة  الــورش  ســتمكن 
اإلعالمييــن مــن تكويــن فهــم 
أفضــل للعديــد مــن الخصائص 
والوســائل التي تتيحها «غوغل» 
مثــل الخرائط، ومقارنة البيانات 
الديموغرافية المحلية واإلقليمية 
علــى اإلنترنــت، وهو مــا يمثل 
إضافــة مميزة للخبر أو التحقيق 

الصحفي.

ركزت ورشة العمل على أهمية 
رفع شــعار االختصــار للحصول 
على أكبر نســبة متابعة، ســواء 
كانت هذه المنشورات نصية أو 
فيديوهــات، كمــا أنــه في حال 
عــدم المتابعــة الجيــدة لبعض 
األخبــار، وقتهــا يلــزم إخضــاع 
هذه المنشــورات الختبار إعادة 
المشاركة، وإضافة عنصر التحليل 
للخبر أو حتى للتســلية وتقديم 

معلومات جديدة.

■ منى المري خالل اإلعالن عن الشراكة مع غوغل  | من المصدر 

■ ميرديث أرتلي تتحدث خالل الجلسة
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قــال الدكتــور مصطفى البرغوثــي األمين 
العام للمبــادرة الوطنية الفلســطينية، إن 
القضية الفلســطينية هي القضية المركزية 
للعرب وتتصدر قضاياهم ولن تموت كونها 
قضية متجــذرة في عمق الوجدان العربي، 
منوهاً بأن المراهنة على الواليات المتحدة 
في حل هذه القضية كان ســراباً، وإن حلها 
مرهون بجبهة موحدة وباستمرار المقاومة 
المقاطعــة والتطبيع  الشــعبية وحمــالت 
وتوحيــد الصــف الفلســطيني، إلى جانب 
استمرار الدعم لنضال شعب ال يزال يرزح 
تحت نير االحتالل ويتعرض ألبشــع جرائم 

العنصرية في تاريخ البشرية.
وأضــاف خــالل جلســة «هــل ضاعت 
القضية الفلسطينية إعالمياً؟»، أنه ال يوجد 
عمليــة ســالم حقيقيــة بل مجــرد حديث 
يحــاول البعــض التهرب من مســؤولياته، 
والبديــل لنا نحــن طرحناه وهــذا البديل 
االســتراتيجي يتمثل اليوم في تغيير ميزان 

القوى مع إسرائيل.

وبين أن القضية الفلســطينية تعيد نفســها 
مستشــهداً بمقاومة الفلسطينين في 2012 
العدوان اإلسرائلي على غزة والعداون في 
2014 على غزة والمعركة الفلسطينية التي 
فرضها أبناء الشــعب الفلسطيني في األمم 
المتحدة ولعل أبرز هذه األحداث العالمية 

تتمثل في الصعود الهائل لمعركة المقاطعة 
وفرض العقوبات على إسرائيل التي بدأت 
تأخذ زخماً قوياً، خصوصاً أنها تفرض نفسها 

على الساحتين العربية والدولية.

وحــدد الدكتور البرغوثــي 5 عوامل لبقاء 
القضية الفلسطينية أولها أنها ال تزال قضية 
حية في وجــدان وضمير كل عربي وثانيها 
ارتباط الشعب الفلسطيني بقضيته وأرضه 
ومقاومته واحد من أهم الالعبين بالمنطقة 
وهو إســرائيل، والعمق العالمــي للقضية 

الفلســطينية مدلًال بكالمه بما قاله نلسون 
مانديــال، «إن قضية فلســطين هي القضية 
األولــى في عصرنا»، ثم عامل ارتدادات ما 
يجري في الســاحة الفلسطينية على العالم 
العربي فال أحد يقبل أو يتناســى محاوالت 
تهويد المســجد األقصــى، ودخول الصراع 
المحتــدم في فلســطين مرحلــة تاريخية 
فبعد أن قررت اســرائيل وحسمت خيارها 
بعدم السماح لقيام دولة فلسطينية وعيش 
الفلطسينيين تحت احتالل أبشع نظام تميز 
عنصــري في تاريخ البشــرية، فضًال عن أن 
الموضوع الفلسطيني كلن وما زال وسيبقى 

الموضــوع األول الــذي يمكــن أن يوحــد 
العرب.

وأشــار الدكتور البرغوثي إلى أن ما يجري 
مــن تطورات فــي العالــم العربي ظهرت 
ظواهر جديدة، بينها ظاهرتنان متناقضتان 
ألول مرة تتشــكل قوة عربية مشتركة في 
عاصفة الحزم، ثم ظاهرة الفوضى العارمة 

وانتشار جماعات بعيدة عن السيطرة.
وأوضــح البرغوثــي أن فكــرة التوزان 
مع إســرائيل تتعرض النهيار اآلن وحسب 

اعتقادي ال يمكن التسليم بهيمنة إسرائيل، 
فثمة تحوالت مهمة حصلت انعكست على 
الوضع الفلســطيني فال يمكن الحديث عن 
ترتيبــات الســتقرار المنطقــة بمعزل عن 
القضية الفلســطينية، وقدرة الفلسطينيين 
على بقاء قضيتهم حية في الوجدان العربي 

والعالمي.

وأشــار إلــى أن هناك جملة مــن العوامل 
التي تتعلق بمســتقبل هــذه القضية أولها 
منــع تصفيتها كمــا تريد إســرائيل أو من 

يدعمهــا من خــالل حلول زائفــة وتفكيك 
الدولــة الفلســطينية، فعندمــا نقرأ جميع 
المواقف اإلســرائيلية منــذ 1967 لم نجد 
كلمــة أو موقفاً يشــير بالســماح لحصول 
الفلسطينيين على حريتهم وقيادة دولتهم، 
وهــذا يدعونا إلــى اإلصرار علــى تصعيد 
المقاومة الفلســطينية الشــعبية، وتصعيد 
حركــة المقاطعــة وفــرض العقوبات على 
إســرائيل ومن المذهــل أن نرى ما حققته 
هذه الحركة من نجاحات كبيرة حتى اآلن، 
فعلى صعيد وســائل التواصــل االجتماعي 
هناك تصاعد كبير لحركة المقاطعة وهناك 
قرار من 16 وزيراً أوروبياً لمقاطعة كل من 
يسكن في المســتوطنات وبعض الشركات 
الكبــرى مثــل شــركة «اهافانــا» أغلقــت 
مكاتبها في بريطانيا والمعركة الدبلوماسية 
الجارية اآلن في محكمة الجنايات الدولية 
أمر في غاية األهمية، حيث إنه وألول مرة 
سيتم أخذ إسرائيل إلى هذه المحكمة منذ 

1967 ويتم رفع الحصانة الدولية عنها.

ويتابع البرغوثي فيقول «يجب العمل على 
إنهاء ودرء االنقســام الفلسطيني الداخلي 
ألنه يشــتت القضية ويحبط كل من يدعم 
أبنــاء هذا الشــعب العربــي وال مهرب أو 
إمكانية إهمال القضية الفلســطينية وحتى 
لــو اختفــت عــن الســاحة اإلعالميــة أو 
تراجعــت في بعض األوقات نتيجة ظروف 
وأحداث فإنها لن تموت وســتبقى متأصلة 

في الوجدان العربي».

قال الدكتــور مصطفى البرغوثي 
مــن  انتقلــوا  الفلســطينيين  إن 
المؤســس إلى المؤسســة ونحن 
نعــود اليوم من المؤسســة إلى 
النضال والمقاومة لتحرير  حركة 
الوطن وهــذا يتطلب منا توحيد 
الصفــوف وعــدم االعتماد على 
الغــرب في حل قضيتنــا، منوهاً 
بأهميــة دور اإلعــالم الداخلــي 
الفلســطيني وعدم نقــل صورة 

نمطية لما يجري في فلسطين.

■  مصطفى البرغوثي متحدثاً خالل المنتدى  |  تصوير: عبد الحنان 



أكــد اعالميــون مشــاركون فــي جلســة 
«فوضى االخالقيات» أن وســائل التواصل 
االجتماعــي ليســت بديــًال عن الوســائل 
االعالمية التقليدية، وال يعتد بها في العمل 
الصحافــي نظــراً الفتقادهــا للمصداقية، 
والدقة والمســؤولية فــي بعض األوقات، 
وحملوا فيه االعالم القديم المسؤولية عن 
فوضــى المعلومات التــي يتم تداولها في 
الساحة االعالمية، بعدما عجز عن مجاراة 
«االعــالم الحديث»،  بأدواتــه، وتقنياته، 
وكذا بعدما فقد ثقة الجمهور به، وتضييقه 

الخناق على حريات التعبير عن الرأي.
وطالبــوا االعــالم الكالســيكي بلعــب 
دور اكبــر في خدمــة المجتمع، وتزويده 
بالمعلومــات الصحيحــة والدقيقــة التي 
يحتــاج الــى معرفتهــا، مشــددين، على 
اهمية تحلي وســائل االعالم بكل انواعها 
ومســمياتها، والعاملين فيها  باالخالقيات 
المهنيــة واالخالقيــة، وعــدم االنســياق 
وراء الســبق الصحافي على حساب الدقة 

والموضوعية.

وأكد االعالمي معتــز الدمرداش أن الحل 
فــي تطهير االعــالم من التضليل، ونشــر 
المعلومة لصالح السبق على حساب الدقة، 
يتأتــى بتبني االعــالم التقليدي لوســائل 
مهنيــة، وبصحافييــن مهنييــن، وبمعايير 
واخالقيــات واضحــة، مــع توفيــر مادة 
اعالمية، صحيحة، تراعي الدقة والســرعة 

من اجل منافســة ما بــات يعرف باالعالم  
الجديد او وسائل التواصل االجتماعي التي 

تفتقر إلى الحيادية، والصدق، واالخالق.
وقــال الدمــرداش «ثمــة تحــٍد يواجه 
وســائل االعــالم التقليدية أو الرســمية، 
وهــو أنهــا لم تعد قــادرة علــى مجاراة 
التكنولوجيــا، ولغة العصــر الحديثة التي 
نحت حروفها الشباب، وباتت عاجزة عن 
تطوير نفسها وفق احتياجات العصر بجل 
ظروفه السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
وغيرهــا، مثلما انها خرجــت من مضمار 
المنافســة مع بعــض الوســائل االعالمية 
المثال  الخاصــة كالفضائيات على ســبيل 
ال الحصــر التــي افردت برامــج مختصة، 
اســتقطبت اليهــا نجوم العمــل االعالمي 

لجذب اكبر شريحة من الجمهور إليها»

كمــا اكــد ان مصداقيــة وســائل االعالم 
الحديثــة معدومــة ، وانــه يتعامل معها 
كوســائل وهميــة ال يمكن االعتــداد بها، 
نظــرا الفتقادها الى المصــدر، والحيادية، 
واالخالقيــات التي تنظم العمل الصحافي، 
مشــيرا إلى أن هذه الوسائل تشكل خطرا 
حقيقيا ال يقل شــأنا وخطورة عن وسائل 
االعــالم التقليديــة التــي تســيطر عليها 
السلطة والحزب الحاكم، أو تلك التي تدار 

برؤوس أموال وأجندات خاصة.

وعندما ســئل الن جريش مديــر التحرير 
» هــل  ديبلوماتيــك  «ليمونــد  صحيفــة 
ــل وســائل التواصل اكثر مــن طاقتها  نحمَّ
عندما نقســو عليها، ونقذفهــا باالتهامات 
بأنهــا ليســت ذات مصداقيــة، وليس لها 
رســالة واضحة «،  »أجاب:«  نعم، فنحن 
حملناهــا فوق طاقتها عندمــا نظرنا اليها 
كأنها وسائل اعالم بديلة لالعالم التقليدي 
غيــر الرقمــي،  مــع العلم أنه حــري بنا 
ان نحمل المســؤولية االكبر الى وســائل 
االعالم الكالســيكية ال ســيما التلفزيونات 
والفضائيــات، للعــب دور اكبر في خدمة 
المجتمع، وتزويده بالمعلومات الصحيحة 

والدقيقة التي يحتاج إلى معرفتها».
وأكد ان وسائل االعالم التقليدية فقدت 
ومكانتها،لحســاب  وشــهرتها،  جمهورها، 
وســائل التواصل االجتماعــي ألنها فقدت 

مصداقيته بها.

ضمــن فعاليــات  «الممشــى اإلعالمي» 
اســتعرضت وكالــة «أسوشــيتد بــرس» 
لألنباء جلســه تحــت عنــوان «التغطية 
الصحافية في منطقة الشــرق األوسط»، 
وألقت الضوء علــى أبرز التحديات التي 
تواجــه اإلعالمييــن فــي تغطيــة أخبار 
المناطــق الســاخنة في العالــم العربي 
واألســاليب التي يلجأ إليهــا اإلعالميون 
للوصول إلى األخبــار ومن ثم نقلها إلى 
المتلقيــن، والتي ناقشــت بهــا المخاطر 
التي يتعرض لهــا اإلعالميون في تغطية 
أخبار مناطق النزاعات المســلحة السيما 
في العراق وســوريا واليمــن وليبيا، كما 
ناقشــت الصعوبة التي تواجهها وكاالت 
األنباء ووســائل اإلعــالم في التحقق من 
المعلومــات واألخبار الــواردة من تلك 
المناطــق والتأكد مــن مصداقيتها وذلك 
بســبب صعوبة الوصول إلــى مصادرها 
حيث يأتــي أغلبها مما يتــم تناقله عبر 
منصات التواصل االجتماعي والتي تحمل 
بدورها قدرا كبيرا من التشكك في مدى 

صحتها.

وأشــارت زينــة كــرم، رئيســة مكتــب 
أسوشــيتد بــرس عــن معوقــات تغطية 
األخبار الســيما في ســوريا والتي يمكن 
توصيف مهام التغطيــات اإلخبارية فيها 
بأنهــا األخطر على وجــه األرض في ظل 

تفاقم االقتتال الشرس الدائر هناك.

وأوضحــت كرم مجموعــة من الصور 
الوكالــة لضحايا  نقلتهــا  التي  الصادمــة 
األزمة الســورية ومنها صورة اســتحقت 
بها الوكالة الفوز بجائزة بوليتزر األشــهر 
الصحافي،  العمــل  عالميــا فــي مجــال 
ومجموعــة مــن الصــور التــي  التقطها 
مصور الوكالة في أثنــاء تغطية عمليات 
تحرير تكريت من قبضة تنظيم «داعش» 

اإلرهابي.
وألقت الضــوء علــى المصاعب التي 
يواجههــا اإلعالمــي فــي تلــك المناطق 
والتــي تعود في جانب منهــا إلى المنع 
الذي يتعرض له اإلعالمي للحيلولة دون 
تغطيــة األحــداث، أو بســبب عمليات 

القتال والقصف المستمر.

وتناولت كرم في سياق الجلسة تجربتها 
في تغطية األحداث في ســوريا، ومن ثم 
طردها من قبل السلطات السورية عقب 
تغطيتهــا للمظاهرات التــي اندلعت في 
دمشــق في العام 2011 مع اإلرهاصات 
األولى للثــورة، وقالت إنها تمكنت بعد 
ذلــك للعودة إلى هنــاك مرتين أو ثالث 
من ذلك الحين، مشــيرة إلــى أن الفرق 
اإلعالمية يفــرض عليها مرافــق يالزمها 
طــوال فترة تواجدها علــى األرض ومع 
كافــة تحركاتهم، ما يضع عبئاً كبيراً على 
المراســل ويعيقــه مــن أداء عمله على 

الوجه األمثل.
ونوهت كرم السبل التي تلجأ إليها وسائل 
اإلعالم فــي التغلب على تلك المعوقات 
التي تحول دون تواجد المراســلين على 
األرض، وأضافــت  إن منصــات التواصل 
االجتماعــي أصبحت تمثــل عامال مكمال 
حاسما في مجال التغطية على الرغم من 
صعوبة االعتماد كليــا على هذا المصدر 
نظــرا لصعوبــة التحقق مــن مصداقيته، 
وهــذا بــدوره يهــدد مصداقية وســيلة 
اإلعــالم، التي تقــوم بنقل تلــك المواد 
خاصة إذا كانت مفبركــة أو غير دقيقة، 
بينما تلجــأ وكالة كذلك لوســائل أخرى 
من خــالل تواجد أطقمها علــى الحدود 
التركيــة والســورية والتــي يتســنى لها 
أحيانا الولوج إلى األراضي الســورية، أو 
الحديث إلى الالجئين السوريين وغيرها 
من السبل البديلة التي تعين على تغطية 
األخبــار وإن لم يكن على الوجه المثالي 

المنشود.
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قالت آية البطراوي، مراسلة وكالة 
أسوشــيتد برس فــي الدولة، عن 
المقومات التــي تمنح اإلعالميين 
األجانب القدرة على القيام بمهام 
التغطيــة على الوجــه األمثل في 
دول الخليــج العربــي، إن تفّهــم 
الخليجيــة  المجتمعــات  طبيعــة 
المحافظة والتعرف عن قرب على 
أمر  وتقاليدها،  وعاداتهــا  ثقافتها 
مهم لمعاونــة اإلعالمي الخارجي 

على القيام بمهمته هناك.

البشــر  بدريــة  الدكتــورة  رأت 
االعالمية في قناة «ام بي سي»، 
ان ثقافــة المجتمــع هــي التي 
تســمح أو تمنع اقتراف االخطاء 
والتجــاوزات، وانه اذا ما منعت 
أي وسيلة اعالمية تداول الخطأ، 
فــان الصحافي ال يمكنــه القيام 

بعكس ذلك.
المهنــة  اخالقيــات  إن  وقالــت 
الصحافيــة، ترتبط بمنظومة قيم 

تنعكس على السلوك االنساني.

تصــدى األميــن العــام الســابق للجامعة 
العربية عمرو موســى، للحديث في محور 
العربي»،  العالم  «التحوالت السياسية في 
حيث المــس كالمه جملة مســائل راهنة 
بالسياســة،  المهتمة  النخبــة  تشــغل بال 
ومنهم اإلعالميون والشارع العربي بشكل 
عــام، وأكد أن انضمام مصــر إلى عاصفة 
الحزم هو قرار اســتراتيجي يعكس إرادة 
مصر في البقاء جزءا مــن العالم العربي، 
خالفــاً لما يريده بعض األطراف الخارجية 
الســاعية إلــى إبعــاد مصر عــن محيطها 

الحيوي.
وواجه موســى في مســتهل الجلســة، 
ســؤاًال حول مــا الذي يجــب أن يهتم به 
العربــي اآلن فعًال، هل هو التغير الجاري 
فــي العالم العربــي، أم أن هنــاك قضايا 
أخــرى تســبقه فــي األولويــة؟، قائًال إن 
التغيير بحــد ذاته أولوية، يفرض نفســه 
علــى الجميع وال مجــال لتجاهله، غير أن 
ذلــك يجــب أال يصرف النظر عــن قضايا 
أخرى ليس لديها قدرة شــد االنتباه ذاتها 
التــي يمتلكهــا التغير الجــاري في العالم 
العربــي في أجــواء عاصفة، ال تترك ألحد 

فرصة الغفلة عنها.
ولفت موســى إلى أن العالــم العربي 
ومنطقة الشــرق األوســط عمومــاً مرت 
بتطــورات كبيرة، وأن العالــم العربي لم 
يكن بعيدا عن المشاركة فيها، الفتاً إلى أن 
الواقع السيئ لم يأت من الخارج فقط، بل 
إن األدوار الداخلية في العديد من البلدان 

كانت حاضرة دوماً.

وقــال إنــه وبالقدر نفســه الــذي كانت 

فيه هنــاك برامج ومشــاريع علــى غرار 
الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة 
وغيرهــا، كانت هناك كذلك أخطاء عربية 
كبيرة لــم يكن أثرها أقل مســؤولية عن 

الواقع الذي يعيشه العالم العربي اليوم.
ووضع موسى في مقدمة هذه األخطاء 
ما أسماه بسوء إدارة الحكم في عديد من 
الــدول العربية، األمر الذي مس على نحو 
كارثــي طريقة إدارة الدولــة، ما يؤكد أن 
التغيير كان قادماً ال محالة، وقد تضافرت 
أسبابه الداخلية ومحفزاته الخارجية، التي 
تكاملت في إيصــال المواطن العربي إلى 
القناعة بالتغيير وإيقاد الرغبة في العيش 
فــي القرن الحــادي والعشــرين، ال البقاء 

رهينة زمن سابق.

وقال األمين العام الســابق للجامعة العربية 
إن الســؤال اليوم هو إما إلى أين نتجه؟ أو 
إلى أين يتم التوجه بنا؟ في إشــارة إلى أن 

علــى العالم العربي أن يختار إلى أين يتجه 
وأن يســتجمع اإلرادة الكفيلة بضمان سيره 
فــي الوجهة التــي يختارهــا، أو أن القوى 
الخارجية ستســيره فــي الوجهة التي تريد، 

وهي على األغلب وجهة ال تراعي طموحات 
المواطن العربي وال مصالح دوله.

وقال موســى إن العواصــم الكبرى في 
العالم والكثير من المؤسســات واألجهزة 

الســرية الخارجية تــدرس اليــوم ما هو 
مستقبل العالم العربي وما يجب أن يكون 
عليــه، بجدية تامة، غير أنه من باب أولى 
اليوم أن يكــون مســتقبل العالم العربي 
وما يجب أن يكون عليه موضوع دراســة 
وبحث من قبل العرب أنفســهم، مشــيراً 
إلــى أن نظريــات مثل صــراع الحضارات 
ونهايــة التاريخ والفوضى الخالقة وصورة 
بغيرهــم وواقع  المســلمين وعالقاتهــم 
العالــم العربــي هــي كلها اليــوم تحت 
المجهر في العواصم الكبرى، ويتوجب أن 
يضعها العرب أيضاً تحت مجهرهم كذلك.

وفــي الوضــع اإلقليمــي قال موســى إن 
هناك حدثين هاميــن ال يمكن تجاوزهما 
لدى قراءة التغييــرات في العالم العربي 
ومســتقبله، وهمــا مــن جهــة االتفــاق 
اإلطاري الــذي تم توقيعه بشــأن الملف 
النــووي اإليراني، والثانــي عاصفة الحزم، 

وهما برأيه حدثان مفصليان.
وفي الحدث األول قال موســى إن أي 
خطوة تخفف من ضغط الســالح النووي 
فــي المنطقة هــي خطــوة إيجابية. ومن 
هــذه الزاوية يمكــن النظر إلــى االتفاق 
اإلطاري حــول الملف النــووي اإليراني، 
الفتاً إلى أنه يقلل من قيمة هذه الخطوة 
بل وإلغاء قيمتها أن هذا االتفاق ينظر في 
الملف النووي اإليرانــي ويتجاهل وجود 

السالح النووي اإلسرائيلي.
 وشــدد موســى على أن هــذا االتفاق 
يســاوي صفراً إن لم يتوجه العالم بأكمله 
نحــو معالجــة مشــكلة الســالح النووي 
اإلســرائيلي، الذي يرى أنــه ينطوي على 
قــدر من الخطورة أكثر حراجة العتبارات 
أهمها أن إسرائيل تملك هذا السالح فعًال 

وليس األمر مجرد تكهنات.

ومن بواعث القلق التي عبر عنها أمين 
عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى 
أن االتفــاق النــووي اإليرانــي يجري في 
ظــروف وحيثيات مقلقــة تنبئ بأن هناك 
بالتوازي معــه حديث عن «ترتيبات» في 
العالم العربي، ويأتي هذا كله متزامناً مع 
تصريحات إيرانية مزعجة حول الســيطرة 
على السياسة في أربع عواصم عربية منها 
عاصمتان رئيســتان هما بغداد ودمشــق، 
بل «إن هناك من تباهى أنه يســيطر على 
السياســة في صنعاء، وهــذا يبرر عاصفة 

الحزم».

وفــي الحــدث الثانــي الهام الــذي تمثله 
عاصفة الحزم رأى عمرو موســى أن حجم 
اإلشــارات اإليرانية المقلقة وصل إلى حد 
مهيــن، فرض على العالــم العربي أن يرد 
وأن يتخــذ اإلجــراء المناســب، خارج ما 
اعتادته السياسة العربية التي كانت تكتفي 
بالبيانات والتصريحات وعقد االجتماعات، 
والتصدي للموقف بقوة الســالح، إليصال 
الرســالة المناســبة التي يمكن أن يفهمها 
الطرف اآلخر جيداً. وحول توســيع نطاق 
مهمات عاصفة الحزم باتجاه ســوريا، قال 
موســى إن األولويــة اآلن لعمليــة إعادة 
األمل فــي اليمن، وهو الهدف الرئيســي 
الذي تســعى إليه عاصفة الحزم، الفتاً إلى 
بدء سريان مبادرة الهدنة في اليمن، التي 
قــد يعقبها حوار إذا مــا التزم بها الطرف 
اآلخر. وقال موســى إنه قبــل أن تذهب 
عاصفة الحزم إلــى بلدان أخرى يجب أن 
تتــم عمليــة إعادة األمل، مشــيراً إلى أن 
الفكرة بحد ذاتها منطقية فـ«ما دام بدأنا، 
فــال يمنع من االســتمرار، ولكــن هذا ال 
يعني أن العاصفة ستكون بنفس الحجم أو 

أن تتم بنفس الطريقة واألسلوب».

في الشأن المصري قال أمين عام الجامعة العربية عمر موسى، إن مصر اآلن 
تتهيأ لمرحلة جديدة من اليقظة، وإن نهاية العام الحالي ستشــهد االنتهاء 
من تنفيذ بنود خارطة الطريق، مشدداً على أن المرحلة التي تعيشها مصر 
تتطلب شراكة واسعة بين مصر والسعودية لمواجهة كل محطات الهيمنة. 
وقال موسى إن يقظة مصر هي ما يمكن أن يحدث التوازن ما بين سياسة 
تركيا الناعمة وسياسة إيران الخشنة وإيقاف تمددهما، الفتاً إلى أن هناك 
أطرافاً خارجية تســعى إلبعاد مصر عــن العالم العربي؛ وبالتالي فإن قرار 
مصر باالنضمام إلى عملية عاصفة الحزم هو قرار استراتيجي يؤكد على أن 

إرادة مصر هي في البقاء جزءاً من العالم العربي.

■ عمرو موسى خالل الجلسة وإلى يمينه شريف عامر  |  من المصدر
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يأخــذ حدث مــن نــوع منتــدى اإلعالم 
العربــي أهميته من حجمــه ومن رصيده 
المتراكــم عبر الدورات المتتابعة، وكذلك 
مــن أثره علــى اإلعالم العربــي الذي هو 
هدفه وموضوعه، وربما يكون في تفاصيل 
الجلســات العامــة المدرجــة على أجندة 
الحدث الســنوي ما يؤشــر علــى أهميته 
بالنســبة للســاحة اإلعالمية العربية. وفي 
األصــل، يجب أن ينظر إلــى هذا الحدث 
كاســتثمار كبير في االعــالم العربي، وفي 
استشــراف امكانياتــه والفــرص المتاحة 

أمامه.
أهميــة هذا االســتثمار تأتــي من أنه 
يخــرج عــن معهــود العالقــة المعقــدة 
والمركبة التي يعيشها اإلعالم العربي مع 
االستثمار عموما، فهو أوًال يعترف بالمهنة 
اإلعالميــة وخصوصيتهــا، وثانيــاً يعترف 
باإلعــالم قطاعــاً حيوياً أصليــاً إلى جانب 

ويعترف  األخــرى،  الحيويــة  القطاعــات 
بأهميتــه لبقية القطاعــات. ويجد أهمية 
فــي تنظيم منتــدى كامل مــن الحوارات 
التي يتم تنظيمها بمستوى وحضور عالمي 
المتاحة  والفــرص  إمكانياته  الستشــراف 

أمامه.
وال شــك أن المنتدى اكتســب أهمية 
خاصة في الســنوات الخمــس األخيرة، 
التي شــهد فيهــا عالمنا العربــي أحداثاً 
السياســي  مهولة، زلزلت «االســتقرار» 
وكان  االجتماعيــة،  البنيــة  وخلخلــت 
لإلعــالم العربــي فيهــا دور متباين في 
شــدته، وفــي طبيعته، على حد ســواء، 
ولكنــه كان دوراً مؤثــراً وكبيراً ال يمكن 
ألحد أن ينكره، وإن كان من المفهوم أن 

الخالف حول تقييم هذا الدور موجود.

وهــذه الفتــرة، توقف عندهــا منتدى 
اإلعــالم العربي، حيث قــدم نادي دبي 
للصحافة مبكرا من خالل منتدى اإلعالم 

العربي تقديراته الخاصة لعمر األحداث 
العربية من خالل إطالقه إلصداره الرابع 
المعنــون: «اإلعالم العربي: االنكشــاف 
والتحول» الذي يشير إلى الفترة الزمنية 
 ،2015  –  2011 العــام  مــن  الممتــدة 
وسائل  وتحليالت  لـ«توقعات  والمكرس 

اإلعــالم التقليدية والرقمية في المنطقة 
العربية».

وعكس هذا اإلصدار الشــامل اتســاع 
زاويــة الرؤيــة التــي يحملهــا المنتدى 
فــي النظر إلــى اإلعالم العربــي، ولعل 
مــن الملفت فــي محتوياته أنها تؤشــر 

على قضايــا راهنة تمس مجتمع اإلعالم 
العربي واإلعالم نفســه. أي، تؤشر على 
القضايا الرئيســية التي يكابدها اإلنسان 
فــي المهنة والمهنة نفســها في ظروف 
عربيــة حرجــة واســتثنائية. وهــي في 
الوقت نفســه تعكــس اهتمامات نادي 
دبي للصحافة واستشــرافاته عبر دورات 
وتركيز،  بشــمولية،  الماضية،  المنتــدى 
وبأدوات البحث والدراســة المنهجيين. 
وتضع متصفح اإلصدار أمام استشرافات 
المنتــدى طــوال دوراتــه، واتجاهــات 

تفكيره المستقبلية.

بالطبــع، يجــدر التذكيــر أن «اإلعــالم 
العربي: االنكشــاف والتحول» هو شعار 
الحادية عشــرة لمنتدى اإلعالم  الدورة 
العربي التي عقدت في مايو 2012، وهو 
يعكــس ليــس فقط زخــم الموضوعات 
والقضايا التي طرحــت للبحث والحوار 
ضمن الجلسات الرئيسية وورش العمل؛ 

بل يلتقط حالة االضطراب التي ســادت 
المشهد اإلعالمي.

 ترصــد هذه الدورة أبرز المســتجدات 
العربية والدولية  على الساحة اإلعالمية 
من ظواهر وإشــكاليات، وســتبحث في 
التغيــر الــذي طرأ على وســائل اإلعالم 
والمنصــات اإلعالميــة الجديــدة التــي 
فرضت نفســها على األدوات والقنوات 
التقليديــة بمــا فيهــا دور المؤسســات 
اإلخباريــة التي تعرضت المتحان صعب 
خــالل تغطيتهــا لألحداث فــي مختلف 
أرجاء الوطــن العربــي واضطرار بعض 
المؤسســات لتغيير خارطتها البرامجية، 
كمــا تنــاول التغييــر في هيكلــة البنية 
النخبوية وطرق التأثير على الرأي العام، 
الخطاب اإلعالمي  والنظر في مضمــون 
واللغة المســتخدمة، واألدوار المختلفة 
للقنــوات والمنصات من خارج الوســط 

اإلعالمي.

المــال  أكــد إعالميــون أن أصحــاب رأس 
يؤثرون بشــكل كبير في توجهات وسياســة 
العاملين  الوســائل اإلعالمية وفــي مهنيــة 
في هــذا المجال، بما ينســجم مع رغباتهم 
وتحقيق أرباحهم، إذ ينظرون بشكل أساسي 
إلــى العائد المــادي، منوهين بــأن الملكية 
تؤدي دوراً فاعًال في السياسة التحريرية التي 
تتشــكل مــن أربعة عناصر، وهــي الملكية، 
والتمويــل، واالنتمــاءات السياســية، ونوع 

الوسيلة اإلعالمية.

ورأى اإلعالمي كفــاح الكعبي أن المال هو 
ما يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في العمل 
اإلعالمــي، وأن صاحــب رأس المال يتحكم 
الوســائل اإلعالميــة بمختلف  في توجهات 
أنواعهــا. وأضاف أن التأثيــر ال يقتصر على 
صاحب رأس المال أو ممول الوســيلة، وإنما 
يتعدى ذلك إلــى المعلنين الذين باتت لهم 
ســطوة على بعض وسائل اإلعالم، نظراً إلى 

أنهم عامل رئيس في استمرار عملها.

وقال عبد الناصر النجار، نقيب الصحافيين 
الفلســطينيين، إن الملكية لها دور كبير 
وفاعــل فــي السياســة التحريريــة التي 

تتشكل من أربعة عناصر، وهي الملكية، 
والتمويل، واالنتماءات السياســية، ونوع 
الوســيلة اإلعالمية، مشــيراً إلى أنه في 
حــال كانت الملكية والتمويل للشــخص 
نفســه، فــإن تأثيرها فــي الــرأي العام 
واإلعالميين العالميين أقوى، وأشمل في 
كل مــا تتضمنه من رســائل وسياســات 

إعالمية.
وبيــن أن بعض الصحافيين قد يقعون 
تحت ضغط وتأثير السياســة التحريرية، 
ويخرجون عــن إطار المهنة وأخالقياتها، 
ويصبحون أســرى لسياسات مؤسساتهم، 
ألنهــم يرغبون في الحفــاظ على مصدر 

رزقهم، و«لقمة عيشهم».

وقال اإلعالمي حسن معوض إن صاحب رأس 
المال الذي يســتثمر في أي وســيلة إعالمية 
يهمــه العائد المادي، وليس من مصلحته أن 
يتحكم فــي كل تفصيلة بالعمــل اإلعالمي، 
ألن هذا األمر ُيســقط الوســيلة، مشيراً إلى 
أن رجــال األعمال الذين يســتثمرون اليوم 
فــي المجال اإلعالمي، يعرفون حق المعرفة 
كيــف يســتفيدون مــن ذلــك االســتثمار، 
ويجعلون اإلعالميين يمارسون المهنة ضمن 
صحافة حرة تعمل في نطاق معايير مناسبة، 
وهذا األمــر يعود عليهــم بالفائدة، وهناك 
مؤسســات إعالمية عربية ناجحــة في هذا 

األمر. 

القدرة علــى االبداع والخيــال مرتبطة 
باللغــة، ألنــه ال يمكــن التفكيــر بدون 
يمتلكهــا  التــي  فالمفــردات  كلمــات، 
االنسان تحدد قدرته على التخيل، هكذا 
بدأت الدكتورة ســهير أحمد الســكري، 
الجلسة التي تحمل عنوان «اإلبداع كيف 
يتحقق مــن خالل اللغــة؟»، وأوضحت 
الســكري أن اللغة العربية الفصحى كما 
وردت بالقــرآن الكريم تضــم 50 ألف 
كلمــة، إال أن العالــم العربــي اليوم لم 
يعد ملما بلغته العربية بســبب انتشــار 
العاميــة بين دوله وانتشــار  اللهجــات 
اللغــات األجنبية بين طبقة المثقفين ما 
أدى إلى ظاهرة من االزدواجية اللغوية، 
الفتــة إلى أننــا نقف اليوم أمــام «أمة 

عربية بال لغة».

وتابعــت أن اللغــة العربيــة هــي أحد 
عوامل قوة وصالبة الشــخصية العربية، 
مشــيرة إلى أن إضعاف اللغــة العربية 
بالــدول اإلســالمية كان أحــد أهــداف 
االســتعمار الغربي مطلع القرن الماضي 
خــالل طموحهم للســيطرة على الدولة 
العثمانية، وذلك ألنهم وجدوا أن طريقة 

تعليــم الطفل العربي للقــراءة والكتابة 
قبل سن الخامسة عبر «الكتاب» وحفظه 
للقــرآن الكريم والذي يحتوي على أهم 
وأفصح التراكيــب اللغوية فيتقنها وهو 
عمره ال يزيد على ســن الـ6 سنوات، ثم 
يبــدأ بعد ذلك في تعلــم قواعد نحوها 
وصرفها ما يرسخها في ذهنه ويضيف له 
مخزونا من المفــردات والكلمات تنمي 
بداخله روح االبداع والتخيل والتفكير ما 
يجعله متفوقــا عالميا إذ نجح في قيادة 

العالم حضاريا وثقافيا وعلميا.

وأضافت أنه فــي ضوء هذا التوجه بدأت 
الدعــاوى الغربية في عدم تعليم األطفال 
دون ســن السادســة متحججين في ذلك 
بإتاحــة الفرصة لهم لممارســة طفولتهم 
والتمتع بها، إال أنه ثبت علميا بأن الطفل 
قبل ســن السادســة هو أكثر فترة عمرية 
يســتطيع خاللها اتقان أي لغــة تقدم له، 
ومع نجاح الغرب، أو االنجليز تحديدا إذا 
ضربنــا المثل على مصر في هذا الشــأن، 
نجــد انهــم نجحوا فــي القضــاء تدريجيا 

على فكرة «الكتاب» الذي يسبق المرحلة 
الدراســية، ومن ثم فإن الطفل حتى ســن 
السادسة ال يتعلم سوى اللغة العامية التي 
يســمعها داخل منزله، ثــم اتجاههم إلى 
إنشاء مدارس بمناهج أجنبية تحت شعار 
الحداثــة والعصرية والتــي تقدم لألطفال 
تعليما أجنبيــا ولكن ليس بنفس المناهج 
الدراســية التي تتم دراســتها في الغرب 
مــا أدى إلــى ظهور أجيــال ال تتقن لغتها 
العربيــة الفصحــى كما أنها ليســت على 

نفس كفاءة التعليم الغربي.  

أشــارت الدكتورة سهير الســكري إلى أن الظاهرة األخطر حاليا هو 
اتجــاه العديد من األســر للحديث مــع اطفالها بلغــات أجنبية في 
المرحلة التي تســبق الدراســة، متوهمين بأنهم بذلك يضيفون إلى 
مستوى تفكيره، أو باعتباره مظهرا اجتماعيا أكثر تقدما. وأضافت أن 
انسياقنا وراء هذا االطار الذي رسمه الغرب لنا أمر يحد من مستوى 
ذكاء أطفالنــا كمــا أنه يقوض مــن قدرة االبــداع والتفكير والخيال 
لديهم، مرجعة تراجع العالم العربي واإلســالمي خالل القرن الحالي 
إلــى ضعف اللغة العربيــة الفصحى واتجاه البعض لالســتغناء عنها 

واستبدالها بلغات عامية أو أجنبية.

جــاءت الــدورة الحالية للمنتــدى في ختام المــدة الزمنية لإلصدار 
الرابــع من «اإلعالم العربي: االنكشــاف والتحــول 2011 – 2015»، 

وهذا بحد ذاته يضفي أهمية خاصة على هذه الدورة.
وال شك أن اإلصدار الرابع جدير بالمناقشة في توقعاته واستشرافاته.

وتبقــى فضيلة المنتدى األولى أنه يســتثمر فــي االهتمام باإلعالم، 
فيجمع أهــل المهنة وخبراءها من مختلف أنحاء المنطقة، للتباحث 
فــي موضوعات وثيقــة الصلة بمجــال تخصصهم، مــن أجل تحليل 

المشهد اإلعالمي العربي.

أوضح اإلعالمي حسن معوض أن تحكم صاحب رأس المال قد يكون 
فــي التوجه السياســي للوســيلة، ولكنه إذا كان منحــازاً لحكومة ما 
وذهبــت هذه الحكومة وجاءت غيرها، فهنا تقع الوســيلة اإلعالمية 
في إحراج، ألنها ستتبع تنفيذ سياسة أخرى تتوافق مع هذه الحكومة 
أو الجهة، ومن ثم تســقط هذه الوســيلة وتخســر مصداقيتها، وهذا 
حكماً ســيؤثر في العائد المادي. وأضاف أن المعلن يبني على نسب 
المشــاهدة والنجاح ألي وسيلة إعالمية، واليوم رجل األعمال أصبح 
لديه فكر سياسي منفتح، ويجعل الجميع يعملون في بيئة تريحهم.
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■ سهير السكري 

أكــد الدكتــور مايــكل وو، كبيــر علمــاء 
معهد ليثيــوم التكنولوجي فــي الواليات 
المتحدة، أن وســائل التواصل االجتماعي 
الحديثة، باتت وســيلة منافســة لتسويق 
المنتجــات والترويــج عنهــا عبــر اختيار 
أشــخاص مؤثرين، يمتلكون شعبية كبيرة 
وفقاً ألعداد المتابعين لديهم، مشــيراً إلى 
أن الشــخصية المؤثرة يجــب أن تتصف 
بالمصداقيــة والشــفافية، كــي ال تفقــد 
جمهمورها ومتابعيها، مما سينعكس سلباً 

على عملية التسويق.
المشــهورة  الشــخصيات  إن  وأضــاف 
عبر وســائل التواصل االجتماعي الحديثة، 
يمكنها الترويج لســلعة أو منتج إثر عقد 
أو اتفــاق مــع الشــركة، حيــث اتجهت 
بعــض الشــركات نحو هذا األســلوب في 
عملية التســويق والترويج، نظراً المتالك 
الشــخصية أعــداداً كبيرة مــن المتابعين 
الذيــن يمكن دفعهــم إلى شــراء هاتف 
على ســبيل المثــال بطريقة مباشــرة أو 
غير مباشــرة عبر إعالن الشخصية شرائها 
هاتف حديث واإلشــادة بخصائص ومزايا 
الهاتف، مما ســيدفع بعــض متابعيه إلى 

شراء السلعة من باب التقليد.

ولفت إلى أن مشــاهير وســائل التواصل 
االجتماعــي، ال يمكــن التعامــل معهــم 
كموظفيــن وصرف مكافأة مالية شــهرية 

لهــم، كما أنه ال يمكــن المحافظة على 
مســتدامة،  بصــورة  الشــخصية  بقــاء 
ألن الهدايــا الماليــة وحدهــا ال تكفي 
لتوثيــق العالقة وتعزيزهــا، إنما يحتاج 
مشاهير وسائل التواصل االجتماعي إلى 
دعم معنوي مســتمر يشــعرهم بمدى 

أهميتهم.
كمــا أوضــح علمــاء معهــد ليثيــوم 
التكنولوجي، أن الكلمة المكتوبة تتميز 
بقوة تأثيرها فــي المجتمع، فالحوارات 
والنقاشــات بين المتابعين في وســائل 
التواصل االجتماعــي، وقوة التأثير على 
محيط المجتمــع االفتراضي يحتاج إلى 
تنــاول قضايــا أكثر قرباً مــن المجتمع، 
كمــا أن التأثيــر قابل للقــوة مع مرور 
الوقــت، مضيفاً أنه ثمــة عوامل أخرى 
تتحكم بقوة تأثير الشخصية لعل أبرزها 

المصداقية وكسب ثقة الجمهور.

■ مايكل وو

في أحداث تدور حول شــخصية الصحابي 
الشهير بالل بن رباح،  يسرد فيلم «بالل» 
قصــة حياته منــذ طفولته وكيــف كانت 
عالقتــه بأمه وأخته، وكيــف عاش معاناة 
حيــاة العبودية، وصــوًال لتحوله إلى أحد 
أبرز الشخصيات في عصره وحتى تاريخنا 
الحالــي. قدم أيمن طارق جمال مؤســس 
ومنتج العمــل، أول تجربة عربية في فن 

الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد.
وخــالل عرضه لفيديو دعائــي للفيلم، 
والــذي من المنتظــر عرضه نهايــة العام 
الجــاري فــي صــاالت عــرض ســينمائية 
بالواليــات المتحــدة األميركية ودبي في 
نفــس الوقت، قــال أيمن جمــال إنه بدأ 
العمل على الفيلم قبل 3 ســنوات، ودفعه 
فــي ذلك الرغبة في دخول صناعة الترفيه 
اإلعالمــي والفني، وتقديــم عمل هادف 
قادر على الوصــول إلى العالمية، وتقديم 
طــرح مختلــف للشــخصيات التاريخيــة 

والعربية.

وأضــاف خــالل جلســة نقاشــية قصيرة 
التليفزيــون واأللعاب  الفيلــم، أن  علــى 
مصــدراً  اليــوم  أصبحــت  اإللكترونيــة، 
رئيســاً للمعلومة وتكوين شخصية وأفكار 

أن  إلــى  األطفــال، مشــيراً  وانطباعــات 
العالم العربي من أكبر المستهلكين لهذه 
الصناعــة، وآن األوان لكــي يشــارك في 
إنتاجها عبر مخزون ثري وكبير من السير 
الشــخصية والقصص التاريخية التي يحفل 
بهــا التاريخ العربــي واإلســالمي، والتي 
تشكل قدوة، وتقدم قيماً إنسانية نحتاجها 
فــي عالمنا اليوم. وتابــع أنه رغم الهجوم 
الذي بدأ عليه مــن بعض الجهات الدينية 
في الوطن العربي لتناوله شــخصية «بالل 
بن ربــاح»، إال أنه أكد علــى أنه ذكر في 
بداية الفيلم أنه قصة مســتوحاة من قصة 
الصحابــي بالل بن رباح، وذلك لما بها من 
أحداث وتطور بالشــخصية، والتي انتقلت 
من مرحلة عبودية إلى الوصول إلى أعلى 

طبقة في مجتمعــه، وهو ما يجعلها قصة 
ملهمة تقــدم قيم للمشــاهدين في كافة 
أنحاء العالــم، لتروي كيف كان بالل عبداً 
ثــم تحــول إلى ســيد لقومه قبــل 1400 
عــام، ما يدعم قيــم المســاواة والعدالة 

والتضحيات.

وحول أسباب اختيار اللغة اإلنجليزية ألول 
عرض، قال أيمن طارق إن اللغة اإلنجليزية 
هــي اللغة العالمية، ولكي نضمن وصولها 
إلــى أكبر عــدد ممكن من المشــاهدين، 
فضًال عن رغبتنا في الوصول إلى المجتمع 
الســينمائي بأميــركا والعالــم علينــا أن 
نقدمها بلغتهم. ويضم الفيلم أكثر من 80 
شخصية ما بين رئيسة وثانوية، كما حرص 
المنتجون على بلورة الشــخصية الرئيسة 
في فيلم «بالل»، لتظهر في مراحل عمرية 
مختلفة بحســب الســياق الروائــي. وقام 
على الفيلــم فريق عمل مكــون من أكثر 
من 140 شــخصاً ،22 جنسية مختلفة، من 
ضمنها 8 جنســيات عربيــة لضمان تنفيذ 
الفيلم بمعايير منافســة لألفالم العالمية. 
وأوضح أيمن طــارق أننا نفتخر أن يكون 
هــذا اإلنتــاج األول من نوعه فــي العالم 
العربــي ينطلق من دبي، التي أصبحت بال 
منافسة مدينة تحقيق األمنيات، باحتضانها 
ودعمها األعمال اإلبداعية، خاصة أن شعار 

اإلمارات في 2015 هو عام االبتكار.

■ أيمن طارق
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تصــدر وســما #منتدى_االعالم_العربــي 
وAMF15# ترند اإلمارات وشــهدا إقباال 
جماهيريــا حيث وصف المشــاركون في 
الوســمين المنتدى بالمتميز الذي ســاهم 
فــي إحــداث نقلــة نوعية فــي مختلف 
المواضيع التي ناقشــها على مدار يومين، 
وأكدوا أن دبــي عادت لتثبت للعالم أنها 
بوصلة اإلعالم، وأن هذا الكرنفال السنوي 

يزيــد ألقــاً فــي كل عــام، ودون أحمــد 
المنصوري «مواضيع عديدة كان لنا شرف 
االســتفادة منها طرحت خــالل المنتدى، 
وباألخــص وســائل التواصــل االجتماعي 
ومــدى تأثيرهــا حاضراً فــي ورش عمل 

وجلسات المنتدى».    دبي - البيان 

ناقشت الجلسة الختامية لمنتدى اإلعالم 
العربــي رســالة الفنانين اليــوم في ظل 
الظروف السياســية التي تشهدها بعض 
دول المنطقة العربية ومنافســة وسائل 
التواصــل االجتماعــي للفــن والفنانين، 
ومدى قــدرة الفن على نبــذ العنصرية 
والتعصب الطائفــي والديني، حيث قال 
الفنــان لطفــي بوشــناق إن ما تعيشــه 
الســاحة العربية من مآس وأحزان نتاج 
التــي تعصــف ببعــض دول  الثــورات 
المنطقــة ناجم عن الضعــف والتهميش 
للثقافــة والفن في هذه الــدول، والتي 
تخصــص ميزانيــات خجولــة لــوزارات 
الثقافة ودعم انشطتها الثقافية، وذلك ما 
يؤكده وجود أكثر من 2500 قناة فضائية 
عربيــة لــم تهتــم إال القلة منهــا بدعم 
الفنانين واحتضان المواهب واألنشــطة 
الثقافيــة، مشــيراً إلــى ان الفــن يحمل 
رسالة سامية وذات تأثير كبير على الرأي 
العــام يتجــاوز مداها مــا تقدمه بعض 
الخطابــات السياســية في البلــدان التي 

شوهتها الثورات والتعصبات الفكرية.

وأكد بوشــناق أن الواقــع الفني في 
بعــض الدول وخصوصــاً التي تعاني من 
الصراعات الطائفيــة وتكويها نار الفتنة 
غائب عــن المشــهد الحقيقــي ويعجز 
القائمــون عليه نقل رســائلهم اإليجابية 

للجماهير. 

إن  التونســية  لطيفــة  الفنانــة  وقالــت 
الفنانين مربو أجيال وأصحاب رســالة لها 
تأثير على شــريحة كبيرة مــن الجمهور، 
يمكن استغاللها لتوصيل الرسائل والتعبير 
عــن كافــة القضايــا اإلنســانية، ومهمــا 

كان القمــع واالبتــزاز الــذي يتعرض له 
الفنانون فإنه ال بد أن يخرجوا بموهبتهم 
للجمهور ويعبــروا عن هذه القضايا بكل 
اإلمكانــات والوســائل المتاحة، مشــيرة 
إلــى أن الفنانيــن الذين تعانــي بلدانهم 
مــن االضطرابــات السياســية والتخريب 

اصبحــوا مكبلي اليدين وانصب شــغلهم 
على البحث عن بلدان مســتقرة يبرزون 

فيها موهبتهم.
وفي الســياق ذاته قالــت الفنانة صبا 
مبارك إن رسالة الفنان يجب أال تقيد بما 
يملى عليها من خطوط وحدود، بل ال بد 

أن تتخطى ذلك وتوصل رسالتها للجمهور، 
واســتدلت علــى ذلك باألفــالم اإليرانية 
التــي تجاوزت كافة األطــر التي وضعت 
فيها وحصدت على جوائز عالمية كثيرة، 
وكذلك الحال مع االتحاد السوفييتي الذي 
مارس كثيرا من الضغوطات على الفنانين 
ولكــن علــى الرغم مــن ذلك اســتطاع 
فنانوهــا  تجاوز كافــة العقبات ومعالجة 
القضايا برسائل فنية بالغة التأثير. ولفتت 
إلى ان غياب المســرح عن المشهد الذي 
تعيشــه بعض البلــدان العربية يعود إلى 
قلة رواد المســرح والجماهير التي تهتم 

بهذا األمر.

أمــا الفنانة اإلماراتية بلقيس أحمد قالت 
انعكس  الراهنــة  العربيــة  إن األوضــاع 
تأثيرها على وســائل التواصل االجتماعي 
الــذي بــدأت العنصريــة واضحــة على 
مرتاديه، مشيرة إلى أن األوضاع الراهنة 
يمكن أن يقدم فيها الفنان رســالة بالغة 
وذات تأثيــر، ولكن األهــم من ذلك كله 
التربية األســرية التي يجب االلتفات لها 
وعدم غرس العادات السلبية والعنصرية 

في عقول األبناء.

    المتحدثون في جلسة  رسالة الفنان اليوم | تصوير عبد الحنان 

إغــراءات مادية وانتشــار واســع، فضًال عن 
خــوض تجربة جديدة ربما يكتب لها النجاح 
وربمــا ال، كلهــا عوامــل جعلت كثيــراً من 
مقدمي برامج التوك شــو يفضلون الهروب 
نحــو تقديــم شــكل جديــد، وهــي برامج 
المســابقات الترفيهية، وفــي المقابل فطن 
مســؤولو هذه القنوات إلى ضرورة التغيير 
نحــو خــوض تجربــة جديدة تناســب واقع 
المجتمعات العربية حالياً، خاصة بعد الحالة 
الســلبية التي أصابت الشــعوب بعد ثورات 
الربيع العربي، وما اســتتبعها من مشــكالت 

أثرت سلباً في الحالة المزاجية لهم. 
يوســف الشــريف، مذيع أخبار في قناة 
سكاي نيوز عربية، أوضح أن الفترة الماضية 
شــهدت تراجعاً في انتشار برامج التوك شو 
بعد فترة ازدهارها الكبيرة في فترة الربيع 
العربي، أمام البرامج الترفيهية والمسابقات 
التــي بدأت تأخذ حيــزاً كبيراً مــن خريطة 

القنوات الفضائية اآلن.
وذكــر أن لجــوء بعض مقدمــي البرامج 
وتحولهــم باتجاه تقديم مثــل هذه النوعية 
يرجع في األساس إلى تغير الحالة المزاجية 
العامة للمشاهدين، بعد أن تشبعوا من كثرة 
األحداث السياســية، وما جــرى بعد تجربة 
الربيــع العربــي، وربما يكــون لذلك عامل 
الحسم في تغيير كثير من المحطات العربية 

لسياستها أخيراً.

ولفت إلى أن كمية األخبار السلبية والصراخ 
التي اتســمت بهــا برامج التوك شــو أخيراً 
ضمن األسباب التي جعلت كثيرين يتحولون 
باتجاه نوعية أخرى من البرامج تحمل بعض 
الترفيــه الذي أصبح عملــة صعبة في حياة 

الشعوب العربية.
ولفت إلى أن نســب المشــاهدة لبرامج 
التــوك شــو الرصينــة أصبحت فــي تراجع، 
نظــراً إلى حالــة الملل واليــأس الموجودة 

بواقعنا، وهذا ما فطن إليه كثير من مقدمي 
البرامج الذيــن حاولوا خوض تجربة جديدة 
ربمــا يكتب لها النجــاح وربما ال، خاصة أن 
مقدمي البرامج السياســية بشــكل عام لهم 
مواصفات معينة تختلف عن مقدمي برامج 
المسابقات وغيرها التي تعتمد على الحركة 

واألداء التمثيلي.

واعتقد الشــريف أن ذلك يمثل هروباً أكثر 
منــه خوضاً لتجربة جديــدة، كما أنه حرص 
أكبر على الوجود الدائم على الشاشــة، ألن 
شريحة المشاهدين لها أكبر كثير في مقابل 

مشاهدي برامج التوك شو.
ولفت الشريف إلى أن اإلغراءات المادية 
الضخمــة التــي تعطى للمقدميــن قد تصل 
في أحيــان إلى ثلثي ميزانيــة القناة، وهذا 
مــا يجعل المقدمين يهتمــون بهذه البرامج 
لالســتفادة الماديــة مــع االنتشــار الكبير، 
موضحــاً أن التجربة يجــب التمهل فيها قبل 
خوضها من قبل المقدمين، لكونهما مجالين 

مختلفين تماماً.
وقال اإلعالمي المصري شــريف عامر إن 
هــذا التغييــر الذي طــرأ على فكــر بعض 
المقدميــن للعمل في برامج ترفيهية ولجوء 
بعــض القنــوات إلى تغييــر برامجهــا نحو 

الترفيه أكثر، هو شــيء طبيعي ال ينبغي أن 
نقف عنده كثيراً.

ولفت إلــى أن المجتمعات العربية اآلن 
بــدأت تأخذ قســطاً من الراحــة، بعد الهزة 
العنيفة التي أصابتها من جراء تجربة الربيع 
العربي، مؤكــداً أن اإلعالم يتميــز بالتعدد، 
ويجــب أن تتــم الموازنــة بيــن كل أنواع 

البرامج.

وبــدوره، قال ياســر عبد العزيــز، المحاضر 
اإلعالمي، إنــه لتقييم المنظومــة اإلعالمية 
العربية على صعيــد المحتوى المقدم يجب 
أن ننظــر إليها من عدة زوايا، من المميزات 
والعيوب والمخاطر والفرص المتاحة. وأشار 
إلى أن هناك قدراً كبيراً من التنوع بالمحتوى 
المقدم، سواء من خالل نوع البرامج أو شكل 
القنوات، إذ يمتلك اإلعالم العربي ألول مرة 
ما بين 4 إلــى 5 قنوات إخبارية قوية لديها 

إمكانيات للتنافس عالمياً.

عبــد  دينــا  المصريــة  اإلعالميــة  وقالــت 
الرحمــن إن الجمهــور وجــد فــي برامــج 
المواهب والمســابقات مصداقية ومســاحة 
أكبر لممارســته للديمقراطية عبر اشــتراكه 
بالتصويــت لمصلحــة من يؤيــده، وهو ما 
أعطى شكًال من التفاعل والمصداقية لبرامج 
المســابقات، وفي المقابــل غابت المعلومة 
عن برامــج الـ«توك شــو»، وأصبح ما يقدم 
أقرب إلــى تخمينات، وفقاً التجاهات مقدم 

البرنامج.
ومن جانبهــا، قالت اإلعالميــة المصرية 
وفاء الكيالني إن الواقع الحالي يعكس حالة 
فوضى إعالمية حقيقية، ســواء على مستوى 
المحتــوى الجاد أو الترفيهــي، إذ ظهر على 
الســاحة اإلعالمية عــدد كبير مــن البرامج 
خلــق فوضــى إعالمية، وال بد مــن تنقيحها 
للخــروج بأفضل األفــكار، ألن كثرة البرامج 
الحواريــة أو الترفيهية بشــكل مبالغ فيه ال 

تعد ظاهرة صحية.  

استكمل نادي دبي للصحافة حفل توقيع 
الكتــب بثالثة كتب إلعالمييــن بارزين، 
واســتضافت منصة النادي ثالثة مؤلفين 
هــم: الكاتب الســوداني حمــور زيادة، 
والمفّكــر المغربــي عبد اإللــه بالقزير، 
وعبد الله بــن دلموك، الرئيس التنفيذي 
لمركز حمدان بن محمد إلحياء التراث. 

الروائــي  التوقيــع  حفــل  واســتهل 
الســوداني حمــور زيــادة، الحاصل على 
جائــزة نجيــب محفــوظ مــن الجامعة 
األميركية بالقاهرة 2014، بتوقيع روايته 
«شــوق الدرويش»، التي تــدور أحداثها 
في الســودان خالل القرن التاســع عشر، 
وتحديــداً منذ انــدالع الثــورة المهدية 

وحتى سقوط الخرطوم. 
األدب الشعبي وتراث اإلمارات

كما وّقــع الكاتب اإلماراتــي عبدالله 
بن دلمــوك، الرئيــس التنفيــذي لمركز 
حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث، 
كتابه «المَتوّصف» الــذي يعد أحد أبرز 
إصــدارات المركز لهذا الموســم، حيث 
يمثــل رحلة فــي األدب الشــعبي الذي 
اعتمد عليه المؤرخون في تدوين وسرد 
تغيــرات المجتمعات فــي فترات زمنية 
متباعــدة. وأكــد بن دلمــوك أن إصدار 
كتاب «المَتوّصف» تطلب منه الغوص في 
المســتوحاة  اإلبداعية،  والصور  المعاني 
من األمثال الشعبية اإلماراتية المعروفة، 
وقضاء فترات طويلــة في جمع األمثال، 
متمنيــاً أن يكــون الكتــاب إضافــة ولو 

بسيطة لمكتبة الدولة التراثية. 

وقــال: ُعــرف األدب الشــعبي لــدى 
المؤرخين بأنه حافظة العادات والتقاليد 
واألعــراف، ونحــن بهذا العمــل نحاول 
رصد تلك العادات والتقاليد التي نقشــها 
األجــداد وصاغوهــا في صــورة أمثال، 
تلخص حياتهم وعاداتهم وطرق تعاملهم 
مع بعضهم البعــض، كما يعكس الكتاب 
أصالة الموروث الثقافي اإلماراتي المليء 
التي تحض  بالــدرر والفنــون الشــعبية 
على التســامح والتفاؤل والعمل وغيرها 
الكثير من القيم اإلنســانية الالزمة لحياة 

الشعوب. 
وعــن توقيــع كتابــه ضمــن فعاليات 
المنتــدى أضاف بن دلموك: نحرص على 
المشــاركة في كبرى الفعاليات المحلية 
والعربيــة والعالميــة لتعريــف اآلخــر 
بتراثنا العريق، وكما قال مؤســس دولتنا 

المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، «من ليس له ماض 
ليس له حاضر وال مســتقبل»، نسير على 
النهــج والخطى ونبــذل النفيس والغالي 
من أجل نشــر تراثنا وثقافتنا التي كانت 

هنا قبل مئات السنين.  

ويولــي مركز حمدان بــن محمد إلحياء 
التــراث اهتمامــاً بالغــاً بكل مــا يتعلق 
بإصدار ونشــر البحــوث األكاديمية، في 
مختلف أوجه التراث والتاريخ اإلماراتي 
بشكل خاص، والعربي واإلسالمي بشكل 
عــام، كما قــام المركز بطباعــة عدد من 
بتاريخ  المختصــة  العلمية  األطروحــات 

دولة اإلمارات قبل اكتشاف النفط.
ُيذكــر أن مركــز حمــدان بــن محمد 

إلحياء التراث هو الراعي التراثي للدورة 
الرابعة عشرة لمنتدى اإلعالم العربي. 

وضمن حفل التوقيع وقع المفكر المغربي 
عبد اإلله بلقزيز كتابه الذي حمل عنوان 
العربي  «الدولــة والدين في االجتمــاع 
اإلسالمي، ضمن سلسلة السياسة والدين.

ويتألف الكتاب من ثالثة أقسام، األول 
«موضوعات نظــرة وتاريخية في الدولة 
والديــن»،  أمــا القســم الثانــي بعنوان 
«الدولــة والديــن» فيتكــون مــن ثالثة 
فصول هــي، الدين والدولــة والحاجات 
االفتراضية، والديــن والدولة والحاجات 
االفتراضية، ويتحدث اآلخر عن المذهبية 
الثالث فعنوانه  القسم  والتمذهب، وفي 

الكاتب «باإلسالم السياسي المعاصر».

أوضحت الدكتورة فاطمة السالم أستاذة 
اإلعالم اإللكتروني والصحافة في جامعة 
الكويت، أن نتائج دراسة أجرتها الجامعة 
أظهرت حــدوث نقلة نوعيــة كبيرة من 
اســتخدام اإلعالم التقليــدي نحو مواقع 
التواصــل االجتماعــي، حيــث تبّيــن أن 
%45 من الســيدات الكويتيات ال يقرأن 
الصحف اليومية، و%19 منهن ال يشاهدن 
التلفزيون، و%41 منهن ال يســتمعن إلى 

الراديو.
وقالت خالل جلســة «وســائل التباعد 
التواصــل  وســائل  إن  االجتماعــي»، 
االجتماعــي تســببت علــى العكس من 
اســمها في خلق شــكل جديد من أشكال 
االجتماعي» الســيما  بـ«االنعزال  وصفته 

المرأة.
وكشفت أن نســبة استخدام السيدات 
الكويتيــات لمواقع التواصــل االجتماعي 
بأســماء وهمية، تبلغ %87، كما أن 65% 
من السيدات يستخدمن اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية.

ميســوري  جامعــة  أن  وأوضحــت 
األميركية، أظهرت أن الفرد أصبح يصاب 
بمرض نفسي يسمى «اضطراب اآليفون» 

وهو مــرض مضحك للوهلة األولى، لكنه 
يصيــب الفرد كلمــا ابتعد عــن األجهزة 
الذكية واإللكترونية، خاصة أن «شــاحن» 
الهاتــف، أصبــح مــن الهدايا التــي يتم 
تقديمها بالمؤتمــرات الصحفية، كما أنه 
أصبــح من أحــد أركان الضيافــة في كل 

منزل.

 دينا عبد الرحمن 

 ياسر عبد العزيز  شريف عامر
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السالم  فاطمة  الدكتور  أشــارت 
إلى أن ارتفاع نســبة اســتخدام 
المــرأة لإلنترنــت، يعــود على 
الحيــاة  عــن  بديــالً  اعتبــاره 
عبر  عنها،  واالبتعــاد  الواقعيــة، 
القيود  لكســر  افتراضي،  نقــاش 
االجتماعيــة مثل العمــر والنوع 
درجــة  أن  كمــا  والفروقــات، 
استخدام المرأة الكويتية ألسماء 
وهميــة، تصل إلى نســبة 87%، 
إلتاحــة حرية خلــق الهوية التي 
أنثى، وبالتالي حرية  تريدها كل 

التحدث إلى اآلخرين.
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