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إﻧﺘﺎج اﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ

إﻧﺘﺎج وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت
اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻋﻼﻧﻴﺔ
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إﺑـــــﺪاع اﻋـــــﻼم

ولنا كلمة
فريدا فــي العصــر الحديث،
نموذجــا
يشــكل العمــل الخليجــي المشــترك
ً
ً
بالنظــر إلى شــموليته وتنوعــه ّ
ودقــة تفاصيله.

ً
موقفــا متحي ًزا ،لكنــه واقع ملمــوس ،ابتدا ًء من
هــذا ليس رأ ًيــا عاطف ًيا وال

القــرارات الحكيمة للمجلس األعلــى لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية،
مــروًرا بــكل مــا ينتج ويتفــرع عن هــذه القرارات مــن عمــل دؤوب يعكس

مســتوى التالحــم والتناغــم واالنســجام التــام بيــن عناصر هــذه الوحدة
المبا ركة.
دائما فــي «إذاعــة وتلفزيون الخليــج» على
مــن هــذا المنطلــق ،نحــرص ً
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توثيــق أبرز هــذه التفاصيــل ،عبر ملف يحمل شــعاًرا تنبض بــه قلوب أبناء

دول مجلــس التعــاون قبــل أن تــردده ألســنتهم وتدونه أقالمهم ،شــعار
«خليجنــا واحد» كمــا هو واقــع الحال.
كما يســلط هــذا العدد الضــوء على الحــراك الخليجــي الذي جــذب أنظار
العالــم نحو منطقــة تميــزت بالثــراء المعرفــي واإلمكانات البشــرية التي

ُس ّ
ــخرت لخدمــة الفكــر والثقافــة والترفيــه والرياضة ،حتــى أصبحت قبلة

لــكل العالــم ومضــرب مثل في حســن التنظيــم وجــودة المحتوى.

وليس ببعيــد عن ذلك ما أنجزه جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج خالل العام

2021م مــن أنشــطة وبرامــج ُصممت ببراعــة و ُنفذت بعنايــة حتى تحقق
مســتهدفات العمل اإلعالمي الخليجي المشــترك.

ولــم تغفل «إذاعة وتلفزيــون الخليج» عن رصد مســتجدات اإلعالم الرقمي
المتســارع فــي تطوره ونمــوه وتغير مواصفاتــه وأنماطه ،مــا أدى إلى تغير
قواعد البث ومعــادالت الطلب وأســاليب التلقي.
لزاما
ً
وتبعــا لهــذه التطــورات في اإلعــام وأدواتــه وتعــدد منصاتــه ،كان ً

علــى المختصيــن العمل علــى حماية النــشء والشــباب من ســلبياته ،ما
اســتدعى ظهــور تخصص دقيــق ُعرف بالتربيــة اإلعالمية ،وهــو الموضوع
الــذي يتناولــه الملف الخاص في هــذا العدد ،لبيان مفهومه ونشــأته ،قبل

أن نتعمــق في أعــداد الحقة في أبــرز محطاتــه وتطوراته.
دائمــا في طرح مــا يفيد
يرافــق ذلــك كلــه آراء منتقــاة لكتــاب يطمحون ً
اإلعــام بشــكل عــام ،والخليجي والعربــي منه بشــكل خاص.

مســتمرين فــي البحــث والمتابعة لكل ما يضيــف لممارســي مهنة اإلعالم
ومــن يهتمون بمحتــواه وجديده.
دائما بإذن اهلل.
وعلى دروب الفكر الن ّير نلتقي ً
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قمة الرياض تواجه الحاضر وتؤسس
للمستقبل
||الرياض –إذاعة وتلفزيون الخليج
عقــد قادة ورؤســاء وفود دول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة قمة الــدورة ( )42للمجلــس األعلى لمجلس
التعــاون لــدول الخليج العربيــة ،وذلك بقصــر الدرعية في العاصمــة الرياض.
وتــرأس القمــة نيابة عن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود ،صاحب الســمو الملكي
األميــر محمد بن ســلمان بن عبد العزيز ولــي العهد نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفاع.
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إنجازات تتحقق

وخــال جلســة افتتــاح القمــة ألقــى صاحــب الســمو الملكي
األمير محمد بن ســلمان كلمة رحب فيها باســم خــادم الحرمين
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود بالقــادة،
وأعرب عن الشــكر لصاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل
خليفــة ،على مــا بذلته مملكــة البحرين الشــقيقة من جهود
كبيرة خالل رئاســتها للــدورة الحاديــة واألربعيــن للمجلس.
وأضــاف قائــ ً
ا « :نجتمــع اليــوم بعــد مــرور أربعــة عقــود
علــى تأســيس المجلس فــي ظل تحديــات عديــدة ،تواجه
منطقتنــا تتطلــب منــا مزيداً من تنســيق الجهــود ،بما يعزز
ترابطنــا وأمــن واســتقرار دولنا.

وفــي هــذا الصدد نشــير إلى الرؤيــة التي قدمها ســيدي خادم
الحرميــن الشــريفين ـ حفظــه اهلل ـ ونؤكد علــى أهمية تنفيذ
مــا تبقى من خطوات ،واســتكمال مقومات الوحــدة االقتصادية،
ومنظومتــي الدفاع واألمن المشــتركة وبما يعــزز دورنا اإلقليمي
والدولي من خالل توحيد مواقفنا السياســية وتطوير الشــراكات
مع المجتمــع الدولي.
ونشــيد لما لمســناه خالل زياراتنــا إلى دول المجلس الشــقيقة
مــن حــرص بالــغ علــى وحــدة الصــف .كمــا نشــيد بااللتــزام
والتضامــن الــذي أدى إلى نجــاح مخرجات بيان العــا الصادر في
 5ينايــر 2021م».
وقــال ســمو ولــي العهــد« :إننا نتطلــع اليــوم إلى اســتكمال
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بنــاء تكتــل اقتصادي مزدهــر وهذا يتطلــب إيجاد بيئــة جاذبة
ومحفــزة تعتمد علــى تنويع مصــادر الدخل ،وإطــاق إمكانات
قطاعاتنــا االقتصادية الواعــدة ومواكبة التطــورات التقنية في
جميع المجــاالت ،وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واســتقرار أســواق
الطاقــة العالميــة ،والتعامل مــع ظاهــرة التغيــر المناخي ،من
خالل تزويــد العالم بالطاقــة النظيفة ودعم االبتــكار والتطوير،
وفي ســبيل ذلك أطلقــت المملكة مبادرتي الســعودية الخضراء
والشــرق األوســط األخضر ،كما أعلنــت عن اســتهدافها الوصول
إلــى الحياد الصفــري في عــام 2060م من خالل نهــج االقتصاد
الدائــري للكربون».
وشــدد ســموه على أن المملكة تســتمر في بذل جميع الجهود
لتعزيــز األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة كمــا تدعــم الحلول
السياســية والحوار لحــل النزاعات.
وفــي هذا اإلطار؛ تشــدد على ضــرورة نهوض المجتمــع الدولي
بمســؤولياته تجاه حقوق الشــعب الفلســطيني المشروعة بما
فــي ذلــك إقامــة دولتــه المســتقلة على حــدود عــام 1967م
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووفقاً لمبــادرة الســام العربية
ً
مضيفــا« :نتطلــع إلــى أن
والمرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة،
يســتكمل العراق الشــقيق إجراءات تشــكيل حكومة قادرة على
االســتمرار في العمل مــن أجل أمن واســتقرار العــراق وتنميته.
ونؤكــد اســتمرارنا في دعــم جهــود المبعوث األممــي للتوصل
إلى حــل سياســي لألزمــة اليمنيــة وفــق المرجعيــات الثالث
ومبــادرة المملكة إلنهــاء األزمــة اليمنية.
وتؤكــد المملكــة على أهمية التعامل بشــكل جــدي وفعال مع
البرنامــج النــووي والصاروخــي اإليراني بما يســهم في تحقيق
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األمــن واالســتقرار اإلقليمــي والدولــي كمــا تؤكد علــى مبادئ
حســن الجــوار واحتــرام القــرارات األمميــة وتجنيــب المنطقة
جميــع األنشــطة المزعزعة لالســتقرار.
وتتابــع المملكــة تطــورات األوضــاع فــي أفغانســتان وتحــث
علــى تكاتف الجهــود اإلقليميــة والدولية لتقديم المســاعدات
اإلنســانية للشــعب األفغانــي ،وأال تكــون أفغانســتان مــاذاً
للتنظيمــات اإلرهابيــة».
وأكد ســمو ولي العهــد أن المجلــس حقق إنجــازات كبيرة منذ
تأسيســه ونتطلع إلى تحقيق المزيد لالرتقــاء بالعمل الخليجي
المشــترك وبما يعزز مســيرة المجلس على جميــع األصعدة .
وأعرب ســموه عن شــكره للجهــود المبذولة مــن أمانة المجلس
إلنجــاح أعمال قمتنــا هذه ،ونســأل المولى ســبحانه أن يوفقنا
ويســدد خطانا لخدمة ما تصبــو إليه بلداننا وشــعوبنا.

تجاوز التحديات وتحقيق الطموحات:

مــن جانبــه أشــاد جاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة
ملــك مملكــة البحرين بنتائــج الزيــارات الميمونة األخيــرة التي
قــام بهــا صاحب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز لدول مجلــس التعاون الخليجي ،التــي مهدت لعقد
هــذه القمة.
وأكــد جاللتــه على مــا توليــه المملكة مــن دور كبيــر لتقريب
وجهات النظــر ،ولتجاوز التحديات وتقديــم الحلول المطلوبة مع
متطلبــات مرحلة العمــل الحالية ،وصــوالً إلى ما نتمنــاه جميعا
لدولنــا من رفعة وازدهــار وتقارب لتحقيق المزيد من االســتقرار،
مشــيراً إلى حرص مملكــة البحرين خــال فترة رئاســتها الدورة
الحاديــة واألربعيــن لمجلس التعاون على متابعــة تنفيذ أجندة

العمــل المشــتركة محققــاً بذلك الكثيــر من الخطــوات المهمة
التــي تصب في مصلحة عمــل المجلس بما يســهم في االرتقاء
بمسير ته .
وأشــاد بمضاميــن إعــان العال الذي نــص على التنفيــذ الكامل
لرؤيــة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز
آل ســعود  -حفظه اهلل  -وفــق جدول زمني محــدد وبمتابعة
دقيقــة للعمل الثنائــي بيــن دول المجلس وإزالــة جميع األمور
العالقــة بمــا في ذلك اســتكمال مقومــات الوحــدة االقتصادية
والبرامــج التنموية المشــتركة والمنظومتيــن الدفاعية واألمنية
وتنســيق المواقف لتعزيز تضامن واســتقرار دول المجلس ووحدة
صفهــا وبمــا يرســخ دورهــا اإلقليمــي بالتعــاون مــع المجتمع
الدولــي والمنظمات اإلقليميــة والدولية.

تعزيز المكتسبات:

مــن جهتــه قال معالــي األميــن العام لمجلــس التعــاون لدول
الخليــج العربيــة ،الدكتور نايــف الحجرف :ما بين العــا والرياض،
تبــرز بيــن التحديــات والطموحــات قيــادة حكيمــة ،وعزيمــة
خليجيــة صلبــة وارادة تستشــرف المســتقبل  ،تدشــن العقــد
الخامــس من مســيرة مجلس التعــاون المباركة بنظــرة تكاملية
وشــاملة تحافــظ على مــا تحقق من مكتســبات خــال األربعة
مزيــدا من المنجــزات وتواكــب عالم ما
عقــود الماضيــة وتبني
ً
بعــد الجائحــة وما يشــهده مــن تكتــات وتقاطعــات تتطلب
العمــل الجماعــي المنظــم والجهــد المتكامــل لتعزيز مســيرة
مجلــس التعــاون كحصــن منيــع وكيان راســخ وركيزة أساســية
لألمــن واالســتقرار والتنمية .
وأضــاف األميــن العام :إن أمــن دول مجلس التعــاون كل ال يتجزأ
الســيما في ظل ما تشــهده المنطقة والعالم من عدم اســتقرار،
وعليه جــاء افتتــاح مقر القيــادة العســكرية الموحــدة برعاية
كريمــة من صاحب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز ،ولــي العهد نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفاع
بالمملكــة العربية الســعودية ،يــوم االثنين  22نوفمبــر 2021م،
رســالة عزم و ســام ،رســالة عزم على حماية وصــون أمن دول
مجلــس التعــاون ورســالة ســام تحمــي مكتســبات ومقدرات
دولــه ومواطنيه.
وأوضــح الدكتور الحجــرف أن األمن الداخلــي الخليجي منظومة
مترابطــة ومتراصــة فــكان التنســيق فــي مواجهــة تحديــات
الجريمــة المنظمــة والمخــدرات والهجمــات الســبرانية وأمــن
الحدود مثــاال يؤكد القناعة الراســخة ونتيجة لجهود مســتمرة،
ولعــل التمرين التعبوي الشــامل (أمن الخليج )3الذي ســتحتضنه
المنطقــة الشــرقية فــي المملكــة العربية الســعودية الشــهر
القادم ،وتشــارك فيه قــوات األمن من دول المجلس ،هو رســالة
عزم وســام.
وتنــاول معالــي األميــن العــام لمجلس التعــاون لــدول الخليج
العربيــة ،التنمية االقتصادية الشــاملة والمســتدامة التي ترتكز
علــى رؤى حكيمــة وطموحــة  ،وتنفذ بكفــاءات وطنية مؤهلة
وقادرة  ،وتســتثمر بالمســتقبل فــي تكامل بيــن تحقيق الرؤي
الوطنيــة لكل دولة مــن دول المجلــس ،وتنفيذ قــرارات العمل

الخليجــي المشــترك مــن خــال اســتكمال تنفيذ رؤيــة خادم
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،التي
أقرهــا المجلــس في عــام 2015م ،وتتطلــب تفعيــل دور هيئة
الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة لمتابعة اســتكمال مــا تبقي
مــن بنــود ،وبالتحديد اســتكمال متطلبــات الســوق الخليجية
المشــتركة واالتحــاد الجمركــي والهيئــة القضائيــة االقتصادية
وصــوال إلــى الوحــدة االقتصادية في عــام 2025م.
وأفاد الحجرف أن تعزيز المشــاريع الخليجية المشــتركة وتوطين
رأس المــال الخليجــي وتكامــل خارطــة الصناعــات الخليجيــة،
ومشــاريع األمــن المائــي والغذائي وأمــن الطاقــة ،وتفعيل دور
القطاع الخاص الخليجي ودعم الشــباب والمشــروعات الصغيرة،
والدفع بمتطلبات التحــول الرقمي والذكاء االصطناعي ،باإلضافة
إلــى اســتكمال اتفاقيــات التجــارة الحــرة وتفعيــل الشــراكات
والحــوارات االســتراتيجية وفاعلية وحضور مجلــس التعاون في
المحافــل الدولية ،وتعزيز أولويات التعاون والتنســيق السياســي
واألمني والعســكري ،كلهــا ملفــات تقودها األمانــة العامة عبر
آليــات متابعــة العمــل الخليجــي المشــترك تنفيــذا لقــرارات
المجلــس ،وتفعيــا لمضامين إعالن العال ،وحمايــة لمصالح دول
المجلس وخدمــة لمواطنيه.
وقال معاليــه :لقد تابع أبنــاء مجلس التعاون األســبوع الماضي
بــروح األمــل والتفاؤل نتائــج الجولــة الخليجيــة الميمونة التي
قــام بهــا صاحب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز وزياراتــه لعواصم دول مجلس التعــاون ولقاء أصحاب
الجاللة والســمو قــادة دول المجلس والبيانــات التي صدرت بعد
كل محطــة وكذلك اجتماعــات بعض المجالس التنســيقية وما
واكــب ذلك ونتــج عنه مــن تأكيد علــى قوة وتماســك مجلس
التعــاون وتالحــم ابنائــه والعمل المشــترك نحــو الحفاظ على
المكتســبات والبناء للمســتقبل وفي نفس الوقــت التأكيد على
أن أمــن دول مجلــس التعاون واســتقرارها كل ال يتجزأ.
وأشــار إلى أن جولة ســمو األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز
وما نتج عنها من تفاعل كبير وعلى كافة المســتويات الخليجية
فــي إطــار اآلمــال الكبيــرة ألبنــاء مجلــس التعــاون ،وإيمانهم
الكامــل بقوة مجلســهم ،ووحــدة مصيرهم  ،وتكامــل أهدافهم
 ،وعلــو هاماتهــم  ،وصالبــة منجزاتهم ورســوخ مكتســباتهم،
تأتــي مســتمدة من رؤى أصحــاب الجاللة والســمو حفظهم اهلل
ورعاهــم ،وما تحظى به المســيرة من رعاية ســامية وتوجيهات
ملهمة وإرشــادات كريمة ،تمثل صمام األمان ونظرة مســتقبلية،
نحــو المزيد من األمن واالســتقرار والرخــاء والتنمية.
وفي الجلســة الختامية للقمة أعرب صاحب الســمو السيد فهد
بن محمود آل ســعيد نائــب رئيس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء
بســلطنة ُعمــان عن الشــكر والتقديــر واالعتزاز لصاحب الســمو
الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد
نائــب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع ،على الــدور الكبير الذي
يقــوم بــه والجهد الــذي يضطلع به مــن أجل مصلحــة مجلس
التعاون ودوله.
وقــال  »:ال شــك أن مجلس التعاون لم يشــهد منذ ســنوات هذا
التآلف الــذي نجده اليوم ،وهذه الرغبــة الصادقة من الجميع في
العمل الجاد مــن أجل خدمة دول مجلس التعاون وشــعوبها».
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واستكمال مقومات الوحدة االقتصادية
والدفاعية واألمنية ومواجهة التحديات
||الرياض  -األمانة العامة
ً
ووحدة
انطالقــا من ُعمــق الروابــط األخو ّية التي تجمــع دول مجلــس التعاون ،والعالقــات الوثيقــة
ِ
والصالت المتينــة ِ
ّ
ّ
ــدت على أهم ّية
المنعقدة في ينايــر 2021م ،التي أك َ
وبنــا ًء على ما تحقــق في قمة ُ
العــا ُ
الهــدف والمصير ُ
المشــتركِ ،
التكامــل والترا ُبط بين دول
ودعم التنســيق والتعاون بما ُي َح ِّقــق
تعزيــز العمــل الجماعي ،وتوحيد الــ ُر َؤى واال ّتجاهــاتَ ،
ُ
ً
انطالقا من نظامه األساســي منذ
يصب في تنفيذ األهداف الســامية التــي قام عليها المجلــس
مجلــس التعــاون ،وبما
ّ
تأسيســه في عــام  ،1981وما جــا َءت به رؤية خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود ،ملك
المملكــة العربية الســعودية ،لتعزيز العمل المشــترك ،التي أقرها المجلــس األعلى في دورته ( )36في ديســمبر 2015م.
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ُي ِّ
ــمو قــادة دول المجلــس
ؤكــد اليــوم أصحــاب الجاللــة ُ
والس ّ
ً
انطالقا
حرصهــم علــى أهم ّيــة اســتكمال عملهــم المشــترك
مــن ُعمق الشــعور بالمســؤولية تجاه دول المجلس وشــعوبها،
ُّ
ً
والتطلعات الكريمة التــي تهدف إلى
وتحقيقــا للــ ُر َؤى النبيلــة

ــي بدول مجلــس التعــاون الخليجي ،كما تــم االتفاق على
ال ُر ِق ّ
المبــادئ والسياســات لتطوير التعــاون االســتراتيجي والتكامل
االقتصــادي والتنمــوي بيــن دول المجلــس ،وتحقيــق تطلعات
مو ا طنيها .
وقــد َّ
ــد القــادة علــى أهم ّيــة التنفيــذ الدقيــق والكامــل
أك َ
والمســتمر لرؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اهلل،
قومــات الوحــدة االقتصاديــة والمنظومتيــن
واســتكمال ُم ّ
الدفاعيــة واألمنيــة المشــتركة ،وتنســيق المواقــف بمــا ُي َع ِّزز
تضامــن واســتقرار دول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية،
و ُيحا ِفــظ علــى مصالحهــا ،و ُيج ّنبهــا الصراعــات اإلقليميــة
والدوليــة ،و ُي َل ّبــي ُّ
تطلعــات مواطنيهــا وطموحاتهــم ،و ُي َع ِّ
ــزز
دورهــا اإلقليمــي والدولــي ،وذلك من خــال توحيــد المواقف
السياســية وتطويــر الشــراكات السياســية علــى المســتوى
نته المــادة الثانية
اإلقليمــي والدولــي ،والتأكيد على مــا
تضم ُ
ّ
ّ
بــأن الدول األعضــاء في مجلس
مــن اتفاقية الدفاع المشــترك
ّ
أي
على
اعتــداء
أي
أن
تعتبــر
العربيــة
التعــاون لــدول الخليج
ّ
ّ
منهــا هــو اعتــداء عليها كلهــا وأي خطــر يتهدد إحداهــا إنما
يتهددهــا جميعــاً ،ومــا نصــت عليــه االتفاقيــة بشــأن التزام
الــدول األعضاء بالعمــل الجماعــي لمواجهة ّ
كافــة التهديدات
والتحد ّيــات.
ّ
كمــا َّ
ُ
تضافــر الجهــود لتنســيق
ــد القــادة علــى أهم ّيــة
أك َ
وتكامــل السياســات الخارجيــة للــدول األعضــاء وصــوالً لبلورة
سياســة خارجية موحــدة وفاعلــة تخدم تطلعــات وطموحات
شــعوب دول الخليــج وتحفــظ مصالحها ومكتســباتها ،و ُت َج ِّنب
الــدول األعضاء الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة أو التدخل في
شــؤونها الداخلية ،وتحقــق الدعم والترابط االســتراتيجي بين
السياســات االقتصادية والدفاعية واألمنية المشــتركة لتحقيق
ُّ
المشــتركة.
األهــداف
والتطلعات ُ
وج َه القــادة بأهم ّيــة تعزيز التعاون المشــترك وتنســيق
كمــا ّ
الخطــط التــي تهــدف إلــى تحقيــق االســتدامة والتعامل مع
التغيــر المناخــي وآثــاره ،وتعزيــز العمــل المشــترك بين دول
المجلس لتطبيــق نهج االقتصاد الدائري للكربــون الذي أطلقته
المملكة العربية الســعودية خالل رئاســتها لمجموعة العشرين
وتمــت الموافقــة عليــه من قبــل المجموعــة كإطــار متكامل
وشــامل لمعالجة التحديــات المترتبــة على انبعاثــات الغازات
المســببة لالحتبــاس الحــراري وإدارتهــا مــن خــال التقنيات
المتاحــة والمبتكــرة ،ومتابعــة تنفيــذ المبــادرات والمشــاريع
ُ
ط َ
لقت مــن دول مجلس التعــاون الخليجي في
واآلل ّيــات التي أ ِ
ّ
بــأن تقوم بوضع
هذا المجــال ،والتأكيد علــى اللجان المختصة
اآلليــات الالزمــة لتحقيــق أفضــل النتائج بمــا يتع ّلــق بحماية
البيئــة ،واالســتفادة من مبــادرة الســعودية الخضــراء ومبادرة

الشــرق األوســط األخضر ،اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي
األميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود ،ولي العهد
نائــب رئيــس مجلس الوزراء ووزيــر الدفاع في المملكــة العربية
الســعودية ،وتعزيــز الجهــود الخليجيــة المشــتركة لمواجهة
التحديــات البيئية ورفع الغطــاء النباتي وزيــادة االعتماد على
ّ
التقنيــات النظيفة لجميــع مصــادر الطاقة ،ومكافحــة التلوث
ّ
بكافة أشــكالها ،بمــا ُي َح ِّقق
والحفــاظ علــى الحيــاة البيئيــة
أفضل ُســ ُبل العيش الكريم لشــعوبها ،وبمــا يتوافق مع ظروف
وأولويــات الــدول األعضــاء وخططهــا التنموية ويتماشــى مع
األهداف العالميــة للتنمية المســتدامة.
َّ
ــد القــادة علــى أهم ّيــة ُمتابعــة إنجــاز أهــداف الــرؤى
وأك َ

االقتصاديــة لدول مجلس التعــاون لتحقيق التنــوع االقتصادي،
وتعظيــم االســتفادة مــن اإلمكانيــات االقتصاديــة ُ
والفــ َرص
لمضاعفة االســتثمارات المشــتركة بيــن دول المجلس،
المتم ّيزة ُ
ُ
وتطويــر تكامــل شــبكات الطــرق والقطــارات واالتصــاالت بين
ودعــم وتعزيــز الصناعــات الوطنيــة وتســريع
دول المجلــسَ ،
موها ،وتوفيــر الحماية الالزمــة لها ،ورفع تنافســيتها،
وتيــرة ُن ّ
قادر على المنافســة
والوصــول بها إلــى موقع ريادي صناعــي ِ
عالم ّيــاً ،وإزالــة ّ
كافة العقبــات والصعوبات التــي تواجه تنفيذ
قــرارات العمــل االقتصادي المشــترك بين دول مجلــس التعاون
ا لخليجي .
َّ
ــد القادة علــى أهم ّيــة تعزيز التعاون المشــترك الســتمرار
وأك َ

ومتحوراتهــا الجديــدة،
ُمكافحــة جائحــة كورونــا  -كوفيــد 19
ّ
وأهم ّيــة َدعــم مســيرة العمــل الجماعــي لمكافحــة األوبئــة
واألمــراض والجوائــح المماثلــة ُمســتقبل ّياً -حــال حدوثهــا،-
الفعالــة للتعامل
وتشــجيع اقتراح السياســات واالســتراتيجيات ّ
مــع مثل هذه الظروف مســتقب ً
ال ،بما يســاعد علــى ُمكافحتها
والتعامــل مــع تداع ّياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة وظروف
ُ
الســفر والتنقــل بيــن دول المجلس.
كمــا َّ
ــد القادة علــى أهم ّية اســتمرار َدعم وتعزيــز دور المرأة
أك َ
ومشــاركتها في
الخليجيــة فــي برامــج التنميــة االقتصاد ّيــة ُ
العمل الخليجي المشــترك ،وتشجيع دور الشــباب في قطاعات
المال واألعمــال ،وتنمية العمل اإلغاثي واإلنســاني والتطوعي.
كمــا َّ
ــد القــادة علــى أهم ّية تعزيــز العمــل المشــترك نحو
أك َ
التحــول الرقمــي ،والتقنيــات الحديثــة ،وتعزيز التعــاون وبناء
ُّ
التحالفــات فــي مجــال األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات،
بما ينســجم مــع ُّ
ودعم دور الشــباب
تطلعــات دول المجلــسَ ،
والقطــاع الخــاص والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي
التنوع االقتصــادي والتحول الرقمي ،وتشــجيع الشــراكات
مــو
ُّ
ُن ّ
والمشــاريع والمبــادرات فــي هــذا المجال.
وكلــف القــادة اللجــان والهيئــات والمجالــس الوزاريــة وكافة
أجهزة مجلس التعــاون ،كل فيما يخصه ،بوضــع البرامج الالزمة
لوضع هــذه المبــادئ والمرتكزات موضــع التنفيذ.
صدر في الرياض
 10جمادى األولى 1443هـ الموافق  14ديسمبر 2021م
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نص البيان الختامي الصادر عن المجلس األعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية واألربعين
||الرياض  -واس
صدر عن المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية واألربعين بيا ًنا ختام ًيا أبرز ما جاء فيه:

الشأن الخليجي:
● تهنئــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد
العزيز آل ســعود ،ملــك المملكة العربية الســعودية على تولي
المملكــة العربية الســعودية رئاســة الــدورة الثانيــة واألربعين
للمجلــس األعلى.

●ثمــن المجلس األعلى برفع مســتوى رئاســة مجلس التنســيق
القطــري الســعودي إلى مســتوى أصحاب الســمو حضرة صاحب
الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أميــر دولة قطر ،وصاحب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبــد العزيز آل
ســعود ،ولي العهد نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع.

●التعبيــر عــن بالــغ تقديــره وامتنانــه للجهــود الكبيــرة
الصادقــة والمخلصــة التــي بذلها حضرة صاحــب الجاللة
الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،ملــك مملكة البحرين،
وحكومتــه الموقرة خــال فترة رئاســة مملكــة البحرين.

●التوجيــه باالســتمرار في مواصلــة الجهــود لالنتقال من
مرحلــة التعــاون إلى مرحلــة االتحاد.

●اإلشــادة بالجولــة التــي قام بهــا صاحب الســمو الملكــي األمير

●أشــاد المجلــس األعلــى بإنشــاء مجلــس التنســيق الكويتــي
الســعودي الــذي يأتي رغبــة من قيادتــي البلدين الشــقيقين
في االرتقــاء بالتعاون فــي جميع المجاالت إلى المســتوى الذي
يعكــس عمق وتجــذر العالقــات األخويــة التاريخية.

محمــد بــن ســلمان بن عبــد العزيــز ،ولــي العهد نائــب رئيس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفاع ،إلــى دول مجلــس التعــاون لدول
الخليــج العربيــة خالل شــهر ديســمبر 2021م.

●التأكيــد على حرصــه على قوة وتماســك مجلس التعاون
ووحــدة الصف بين أعضائــه ،ورغبته فــي تحقيق المزيد
من التنســيق والتكامل والترابط في جميــع الميادين.
●التأكيــد على دعمــه الكامــل لـ»مبــادرة الســعودية الخضراء»

●اإلشــادة بنجــاح تنظيم بطولــة «كأس العــرب فيفا قطر
2021م) ،والتــي تســتضيفها دولــة قطــر خــال الفتــرة
مــن  30نوفمبر وحتــى  18ديســمبر ،وبالتنظيــم المتميز
والجهود التــي بذلتها في إنجاح هــذه البطولة ،ويتطلع
مجــددا دعم دول المجلس
لمونديــال كأس العالم 2020م
ً
لدولــة قطر فــي كل ما مــن شــأنه أن يؤدي إلــى إنجاح
ا ستضا فتها .

و»مبــادرة الشــرق األوســط األخضر» التــي أطلقتهمــا المملكة
العربيــة الســعودية مثم ًنا جهودهــا ومبادراتها فــي مواجهة
ظاهــرة التغيــر المناخي.

●اإلشــادة بنتائج االجتمــاع الثاني لمجلس التنســيق الســعودي
البحريني برئاســة مشتركة من لدن صاحب الســمو الملك األمير
محمد بن ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود ،ولــي العهد نائب

●اإلشــادة بالــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة لمواجهــة ظاهــرة التغيــر المناخــي
وجهودهــا في عام 2023م ( )COP28اســتضافة أبو ظبي
لدعــم الجهــود الدولية.

رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع بالمملكة العربية الســعودية،

●تهنئــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى النجــاح الذي

وأخيه صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة،
ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء بمملكــة البحرين.

●اإلشــادة بنجاح اإلجراءات الصحية والوقائية الحتواء جائحة
فيروس كورونــا التي اتخذتها دول مجلس التعاون.

مؤكدا فــي الوقت
يشــهده معــرض (إكســبو دبــي – 2020م)،
ً
ذاتــه دعمــه الكامــل لطلــب المملكــة العربيــة الســعودية
اســتضافة معــرض (إكســبو 2030م).

●المباركــة بافتتاح مقر القيادة العســكرية الموحــدة في مدينة
الرياض.

العماني الذي
●الترحيــب بافتتــاح الطريق البري الســعودي ُ
يبلغ ( )725كيلومت ًرا.

●التجديــد على حــرص دول المجلس علــى الحفاظ على
االســتقرار واألمن فــي المنطقة ودعم رخاء شــعوبها.
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القضايا اإلقليمية والدولية:
●جــدد المجلس األعلــى حرص دول المجلس علــى الحفاظ على
االســتقرار واألمــن فــي المنطقة ودعــم رخاء شــعوبها ،وتعزيز
عالقــات المجلــس مع الدول الشــقيقة والصديقــة والمنظمات

●دان المجلــس األعلى اســتمرار إيران في دعــم الجماعات
اإلرهابيــة والميلشــيات الطائفيــة فــي العــراق ولبنــان
وســوريا واليمــن وغيرهــا ،التــي تهــدد األمــن القومــي
العربــي وتزعزع االســتقرار فــي المنطقــة ،وتعيق عمل
التحالــف الدولــي لمحاربــة داعش.

اإلقليميــة والدولية.

●أكــد على احتــرام مبــادئ الســيادة وعــدم التدخل في
الشــؤون الداخلية ،اســتناداً للمواثيق واألعراف والقوانين
مشــددا على أن أمــن دول المجلــس ٌّ
كل ال يتجزأ.
الدوليــة،
ً

●أكــد المجلــس األعلــى مواقفــه الثابتة مــن مركزيــة القضية
الفلســطينية ،ودعمه لسيادة الشــعب الفلسطيني على جميع
األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ يونيو 1967م ،وتأســيس
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية،
وضمــان حقوق الالجئين ،وفــق مبادرة الســام العربية وقرارات
الشــرعية الدولية.

●أكــد المجلــس األعلى مواقفــه وقراراتــه الثابتة تجــاه اإلرهاب
والتطــرف أيــاً كان مصدره ،ونبذه كافة أشــكاله وصــوره ،ورفضه

●دعــا المجلس األعلى المجتمع الدولــي إلى التدخل لوقف
اســتهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

مكافحة اإلرهاب:

لدوافعــه ومبرراتــه ،والعمــل علــى تجفيــف مصــادر تمويله،
ودعــم الجهود الدوليــة لمحاربــة اإلرهاب.

●أكــد المجلس األعلــى أن مواصلــة الميليشــيات الحوثية
المدعومــة مــن إيــران لألعمــال العدائيــة والعمليــات
اإلرهابيــة بإطــاق الصواريــخ الباليســتية والطائــرات
المســيرة المفخخــة الســتهداف المدنييــن واألعيــان
المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومخالفة
القانون الدولي واإلنســاني باستخدام الســكان المدنيين
فــي المناطق المدنيــة اليمنيــة دروعاً بشــرية ،وإطالق
القــوارب المفخخــة والمســ ّيرة عن بعــد ،يمثــل تهديداً
خطيــراً لألمــن اإلقليمــي والدولي.
●أكــد الحق المشــروع لقيــادة تحالف دعم الشــرعية فــي اليمن
التخــاذ وتنفيــذ اإلجــراءات والتدابيــر الالزمة للتعامــل مع هذه
األعمــال العدائيــة واإلرهابية ،وضرورة منع تهريب األســلحة إلى
هذه الميليشــيات ،مما يشــكل تهديداً لحريــة المالحة البحرية
والتجــارة العالميــة في مضيق بــاب المندب والبحــر األحمر.

●أشــاد بكفاءة قــوات الدفاع الجوي الملكي الســعودي في
اعتــراض تلــك الصواريخ والطائــرات ،والتصــدي لها والتي
بلغــت أكثر مــن ( )423صاروخــاً باليســتياً ،و ( )834طائرة
مســ ّيرة مفخخة و ( )98زورقــاً مفخخاً.
●دان المجلــس األعلــى مواصلة إيــران دعمها لألعمــال اإلرهابية
والتخريبية في مملكة البحرين ،ما يشــكل تهديــداً خطيراً ألمن

واســتقرار دول مجلس التعــاون والمنطقة ،مؤكــداً دعم مملكة
البحريــن فــي كل ما تتخــذه من إجــراءات للحفاظ علــى أمنها
واســتقرارها ،ومجــدداً دعوته إليــران للتوقف عــن دعم اإلرهاب
وإثارة النعــرات الطائفية فــي دول المجلس.

●أعــرب المجلس األعلى عــن رفضه أي توجه لضم المســتوطنات
فــي الضفة الغربية إلى إســرائيل.

●دان المجلــس األعلى اقتحــام الرئيس اإلســرائيلي للحرم
اإلبراهيمي الشــريف في مدينــة الخليل.
●أشــاد المجلس األعلى بالمساعدات الســخية التي تقدمها دول
المجلس لدعم أنشــطة وكالــة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل
الالجئين (األونــروا) ،وطالــب المجتمع الدولي باســتمرار دعمها
لتواصل مهمتهــا حتى عودة الالجئين الفلســطينيين.

●أكــد المجلس األعلــى مواقفــه الثابتة وقرارته الســابقة
بشــأن إدانة اســتمرار احتالل إيــران للجزر الثــاث (طنب
الكبــرى وطنب الصغــرى وأبو موســى) التابعــة لإلمارات
العربيــة المتحدة.
●أكد المجلــس األعلى مواقفــه وقراراته الثابتة بشــأن العالقات
مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،مؤكــداً ضــرورة التزامها
باألســس والمبــادئ األساســية المبنيــة علــى ميثــاق األمــم
المتحــدة ومواثيــق القانــون الدولــي ،ومبــادئ ُحســن الجوار،
واحترام ســيادة الــدول ،وعــدم التدخل في الشــؤون الداخلية،
وحــل الخالفــات بالطرق الســلمية ،وعــدم اســتخدام القوة أو
التهديــد بهــا ،ونبــذ الطائفية.

●أبــدى تطلعــه أن يكــون لــإدارة اإليرانية الجديــدة دور
إيجابــي فــي العمــل على مــا من شــأنه تخفيــف حدة
التوتــر وبنــاء الثقة بيــن مجلس التعــاون وإيــران ،وذلك
وفقاً لألســس التي ســبق أن أقرهــا المجلــس وتم إبالغ
الجانــب اإليرانــي بها.
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●أعــرب المجلــس األعلى عــن القلق مــن الخطــواتالتصعيدية
التــي تتخذها إيرانلزعزعــة األمن واالســتقرار اإلقليمي ورفضه
الســتمرار التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة لدول
المجلــس والمنطقة.

●أكــد المجلس األعلــى اســتعداد دول المجلــس للتعاون
والتعامل بشــكل جدي وفعال مع الملف النــووي اإليراني
بما يســهم في تحقيــق األهــداف والمصالح المشــتركة
فــي إطــار احتــرام الســيادة وسياســات حســن الجــوار،
واحتــرام القــرارات األمميــة والشــرعية الدوليــة لضمان
تعزيز األمــن واالســتقرار اإلقليمــي والدولي.
●أكــد المجلــس األعلــى ضــرورة مشــاركة دول المجلــس في أي
مفاوضات مع إيــران ،وجميع المباحثــات واالجتماعات اإلقليمية
والدوليــة المتعلقة في هذا الشــأن.

●رحــب المجلــس األعلــى بالبيــان الصــادر عــن الــدول الخمس
دائمــة العضوية في مجلــس األمــن بتاريخ  10نوفمبــر 2021م،
ومــا تضمنه من إدانــة لهجمات الحوثيين ضــد المملكة العربية
السعودية.

●رحب المجلــس األعلى بإدراج مجلس األمــن الدولي لعدد
من قيــادات ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة المدعومة من
إيران ضمــن قائمة العقوبات ،لتهديدهم بشــكل مباشــر
للســام واألمن واالســتقرار في اليمن.
●دان المجلــس األعلــى اســتمرار عرقلــة الميليشــيات الحوثيــة
المدعومــة مــن إيــران وصــول الفريــق الفنــي التابــع لألمــم
المتحدة إلجــراء الفحص والصيانــة لخزان النفــط العائم (صافر)
فــي البحر األحمــر قبالة ســاحل الحديدة ،مما قد يتســبب في
حــدوث كارثــة بيئيــة واقتصادية وإنســانية خطيــرة تتخطى
آثارهــا اليمن.

●أعــرب المجلس األعلــى عن اســتنكار اســتمرار إيران في
عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا وتجاوزاتهــا فــي رفــع نســب
تخصيــب اليورانيوم.
●أكــد المجلــس األعلــى أهميــة الحفــاظ علــى األمــن البحري
والممــرات المائيــة فــي المنطقــة ،والتصــدي لألنشــطة التي
تهــدد أمــن واســتقرار المنطقة ،بمــا في ذلــك تهديد خطوط
المالحــة البحريــة والتجــارة الدوليــة ،والمنشــآت النفطية في
دول المجلــس.

●أكــد المجلــس األعلى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة بدعم
الشــرعية فــي اليمــن ،ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه
منصور هــادي ،وحكومته ،إلنهاء األزمــة اليمنية ،والتوصل
إلــى حــل سياســي ،وفقــاً للمرجعيــات المتمثلــة فــي
المبــادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذيــة ،ومخرجات مؤتمر
الحــوار الوطنــي الشــامل ،وقــرار مجلس األمــن  ،2216بما
يحفظ لليمن الشقيق وحدته وســامته واحترام سيادته
واســتقالله ورفــض أي تدخل فــي شــؤونه الداخلية.
●دعــا المجلــس طرفي اتفــاق الرياض إلــى اســتكمال تنفيذ ما
تبقــى مــن بنــود االتفــاق ،وتقديم الدعــم للحكومــة اليمنية
لممارســة أعمالها.

●دان المجلــس األعلــى األعمــال اإلرهابية ضــد المدنيين
واألعيان المدنية واالغتياالت السياســية التي تســتهدف
المســؤولين بالحكومة اليمنيــة؛ لضرب األمن واالســتقرار
فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن ،والمحافظــات اليمنيــة
موج ً
هة
المحــررة ،والتأكيد بــأن هذه األعمــال اإلرهابيــة ّ
للحكومــة اليمنية الشــرعية والشــعب اليمني الشــقيق
بكامــل أطيافــه ومكوناته السياســية.
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●دان المجلــس األعلــى اســتمرار تدخــات إيــران فــي
الشــؤون الداخليــة للجمهورية اليمنيــة ،وتهريب الخبراء
العســكريين ،واألســلحة إلــى ميليشــيات الحوثــي فــي
مخالفــة صريحــة لقــرار مجلــس األمــن .2216
●أشــاد المجلــس األعلــى باإلنجــازات التــي حققها مركــز الملك
ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية من خالل فروعه الميدانية
فــي المحافظــات اليمنيــة ،وبالدعــم اإلنســاني الــذي يقدمه
مكتب تنســيق المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية المقدمة من
مجلــس التعــاون للجمهورية اليمنيــة ،وبما تقدمــه كافة دول
المجلس من مســاعدات إنســانية وتنمويــة لليمن.

المقــدم من ســمو أمير
●أشــاد المجلــس األعلــى بالدعم ُ
دولة قطر والمتمثل بتبرع ســموه بمبلــغ  90مليون دوالر
لليمــن من خــال برنامج الغــذاء العالمي.
●-أكــد المجلس األعلــى أهمية الشــراكة اإلســتراتيجية الخاصة
بيــن مجلس التعــاون والمملكة المغربية ،وتنفيــذ خطة العمل
المشــترك ،ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمــة لمغربية الصحراء،
والحفــاظ على أمن واســتقرار المملكــة المغربية ووحــدة أراضيها.

●أكــد المجلــس األعلــى أهميــة الشــراكة اإلســتراتيجية
الخاصــة بيــن مجلــس التعــاون والمملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،ووجه بتكثيف الجهــود لتنفيذ خطط العمل
المشــترك التــي تــم االتفــاق عليها فــي إطار الشــراكة
اإلســتراتيجية بيــن مجلس التعــاون والمملكــة األردنية
ا لها شمية .

●أشــاد المجلس األعلــى بنتائج االجتمــاع الوزاري المشــترك بين
مجلــس التعــاون وجمهوريــة مصــر العربيــة والــذي عقد في
مدينــة الريــاض بتاريخ  12ديســمبر 2021م ،التي ستســهم في
تعزيــز العالقات بينهمــا في جميــع المجاالت.

●أكــد المجلــس األعلــى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة تجاه
العــراق الشــقيق ،ودعــم الجهــود القائمــة لمكافحــة
اإلرهــاب وتحقيــق األمن واالســتقرار في العراق ،مشــدداً
علــى أهمية الحفاظ على ســامة ووحــدة أراضي العراق
وســيادته الكاملة وهويته العربية اإلســامية ونســيجه
االجتماعــي ووحدتــه الوطنيــة ،ومســاندته لمواجهــة
الجماعــات اإلرهابيــة والميليشــيات المســلحة تكريســاً
لســيادة الدولــة وإنفــاذ القانون.
●أشــاد المجلــس األعلى بما قامــت به دول المجلــس من جهود
لتعزيز التعــاون مع العراق الشــقيق في جميــع المجاالت.

●جــدد المجلــس األعلــى دعمه لقــرار مجلــس األمن رقم
2013( 2107م) ،بشــأن إحالــة ملــف األســرى والمفقودين
والممتلكات الكويتية واألرشــيف الوطنــي إلى بعثة األمم
المتحــدة ( ،)UNAMIوأعــرب عن تطلعه الســتمرار العراق
بالتعــاون لضمــان تحقيــق تقــدم فــي هــذه الملفات،
ودعــوة العــراق واألمــم المتحدة لبــذل أقصــى الجهود
بغيــة التوصــل إلــى حل تجــاه هــذه الملفات ،والســيما
اســتكمال ترســيم الحدود البحريــة بعــد العالمة .162
●أكــد المجلــس األعلــى مواقفــه الثابتــة تجــاه الحفــاظ على
وحدة أراضــي الجمهورية العربية الســورية الشــقيقة ،واحترام
اســتقاللها وســيادتها على أراضيها ،ورفض التدخالت اإلقليمية
في شــؤونها الداخلية.

●أكــد المجلــس األعلــى تضامنــه الثابــت مــع الشــعب
اللبنانــي الشــقيق لتحقيــق كل ما من شــأنه أن يحفظ
للبنان أمنه واســتقراره ،ودعوة األطــراف اللبنانية لتحمل
المســؤولية الوطنية لتحقــق األمن واالســتقرار والتنمية،
كما عبر المجلس األعلى عن أســفه الســتمرار التصريحات
المســيئة تجــاه دول مجلس التعــاون وشــعوبها ،والتي
تتنافى مع عمــق العالقات التاريخيــة األخوية بين لبنان
و دول المجلس.

●طالــب المجلس األعلى لبنــان إلى اتخاذ كافــة اإلجراءات
الكفيلة باإلصالحات الشــاملة ومكافحة الفســاد ،وبســط
ســيطرته وســيادته علــى كافــة مؤسســاته ومنع حزب
اهلل اإلرهابي من ممارســة نشــاطاته اإلرهابية واحتضانه
ودعمــه للتنظيمــات والميليشــيات اإلرهابيــة المزعزعة
لألمــن واالســتقرار في الــدول العربيــة لتنفيــذ أجندات
دول إقليمية .وأهمية تعزيــز دور الجيش اللبناني وضرورة
حصر الســاح على مؤسسات الدولة الشــرعية ،والتشديد
علــى مراقبــة الحدود واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة لردع
اســتمرار تهريب المخــدرات من خالل الصــادرات اللبنانية
تجــاه المملكة العربية الســعودية ودول مجلــس التعاون.
●أكــد المجلــس األعلــى مواقفــه وقراراتــه الثابتة بشــأن األزمة
ا لليبية .

●رحــب المجلس األعلى بجهود األطــراف الليبية وبالجهود
الدولية واإلقليمية للعمل على اســتعادة األمن واالستقرار
في ليبيا.
●رحــب المجلــس األعلــى بتشــكيل الحكومــة التونســية ،وعن
أمله فــي أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشــعب التونســي
الشــقيق فــي كل ما يحقق لــه الرفــاه والتقدم.

●أكــد المجلــس األعلــى مواقفــه الثابتة تجــاه جمهورية
الســودان الشــقيق ،ودعمــه المتواصــل لتعزيــز أمنهــا
واســتقرارها وتحقيــق طموحــات الشــعب الســوداني
الشــقيق وآمالــه المشــروعة فــي االســتقرار والتنميــة
واالزدهــار.
●أكــد المجلــس األعلــى أن األمــن المائــي لجمهورية الســودان
وجمهوريــة مصــر العربيــة هو جــزء ال يتجزأ من األمــن القومي
العربــي ،ورفــض أي عمــل أو إجراء يمــس حقوقهما فــي مياه
النيــل .كما أكــد دعمه ومســاندته لكافــة المســاعي التي من
شــأنها أن تســهم في حل ملف ســد النهضة بما يراعي مصالح
كافة األطراف ،وأهمية اســتمرار المفاوضــات للوصول إلى اتفاق
عادل وملــزم ،وفــق القوانين والمعاييــر الدولية.

●أكد المجلــس األعلى حرص دول المجلس اســتعادة األمن
واالســتقرار في جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

●اســتنكر المجلــس األعلــى إقامــة مؤتمــر صحفي فــي بيروت
بالجمهوريــة اللبنانيــة لمجموعة إرهابية بدعــم من حزب اهلل
اإلرهابــي ،مما يعد انتهاكاً لســيادة واســتقالل الــدول وتدخ ً
ال

فــي الشــؤون الداخليــة ،ومنافيــاً لمبــادئ المواثيــق الدولية
والقانــون الدولــي ،مؤكــداً دعــم مملكــة البحرين فــي كل ما
تتخــذه مــن إجــراءات للحفاظ علــى أمنها واســتقرارها.

●وجه المجلس األعلــى بتعزيزعالقات التعاون والحوار والشــراكة
بيــن مجلس التعاون والدول الشــقيقة والصديقــة ،والمنظمات
اإلقليميــة والدوليــة الفاعلة ،واســتكمال تنفيــذ خطط العمل
المشــترك ،وما تم االتفــاق عليه في مجموعــات العمل واللجان
المشتركة.
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خالل المؤتمر الصحفي للقمة ( )42لمجلس التعاون

وزير الخارجية السعودي :القمة ناقشت التحديات
المشتركة وسبل مجابهتها

||الرياض  -واس
وعقــب اختتــام القمــة أوضــح صاحب الســمو األميــر فيصل بــن فرحان بــن عبداهلل ،وزيــر خارجيــة المملكــة العربية
الســعودية ،أن القادة ناقشــوا خالل أعمال القمــة العديد من الموضوعــات المتعلقة بالبيت الخليجــي ،التي تواجه دول
المنطقــة من تحديات مشــتركة وســبل مجابهتهــا ،بما يعود باألمن واالســتقرار والنمــاء لدولنــا والمنطقة ككل.
وأشــار ســموه خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد بالرياض،
بمشــاركة معالي األمين العــام لدول مجلس التعــاون الخليجي،
إلى أن المجلس ســعى للحفاظ على المكتســبات التي تحققت
منــذ تأسيســه ،وتقويــة العالقــات الراســخة التي تربــط دوله
و شعو به .
ونوه ســمو وزيــر الخارجية بما ناقشــه أصحاب الجاللة والســمو
حيــال عــدد مــن القضايــا اإلقليميــة والدولية التــي تمس أمن
الــدول األعضــاء ومصالحها المشــتركة وأهمية التشــاور الوثيق،
وتنســيق المواقــف حيالهــا ،مؤكديــن قــوة وتماســك مجلس
التعــاون ومواصلــة العمــل الخليجــي المشــترك بمــا يحقــق
تطلعــات دول وشــعوب المجلس.
وحــول التحديات التــي تواجــه دول المجلس والــدول العربية،
والدعم والتعاون والتنســيق مع مصر حيال الخالفات السياســية
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واإلقليميــة والدوليــة ،ومواجهة التدخالت فــي المنطقة ودول
الخليــج تحديــداً ،والتهديــدات الصريحة والواضحــة على الدول
فــي المنطقة العربية ،ودعم مصر والســودان في ســد النهضة
أو الســد اإلثيوبــي ،أوضــح ســمو وزيــر الخارجية الســعودي ،أن
ضمــان التنميــة واالســتقرار والرفــاه لمواطني بــدول المجلس
وهو محــل اهتمام قيــادات دول مجلس التعــاون الخليجي ،وما
نشــاهده فــي قيــادة مصر الشــقيقة ،وضمــان اســتدامة وأمن
واســتقرار ورفاه للمواطــن العربي؛ وذلك بالتكاتــف والتعاون بين
الــدول العربية لمواجهــة التحديات التــي تواجهها.
وحــول مــا تضمنه بيــان القمــة الختامي عــن الملــف اإليراني
وعــن تقييــم محادثات فيينــا وبرنامــج الملف النــووي اإليراني
ومــدى التفاؤل بالقيــادة اإليرانية الجديدة تجــاه المنطقة ،وعن
تأكيــد أهمية تفعيل دور هيئة الشــؤون االقتصاديــة والتنموية

فــي المجلــس وأبــرز التحديات التــي تواجه هــذه الهيئة حتى
اآلن وأبــرز إنجازاتهــا ،أكد ســموه متابعــة المحادثــات في فيينا
والحضــور في المفاوضات مــن أجل إيجاد الحلــول بحكم أننا من
الــدول األكثر تهديــداً من البرنامــج النووي اإليرانــي ،وأن األخبار
التــي تصل من الدول المشــاركة في مفاوضــات  1 + 5والتفاصيل
التــي تــدور والتــي ال تدعــو للتفــاؤل ،والموقف المتشــدد من
الجانــب اإليرانــي الذي رجع فــي كثير مما تم االتفــاق عليه في
الجوالت الســابقة وهــو مقلق ،ونتمنــى أن تنجــح المفاوضات،
وأن تؤســس التفــاق أطــول وأقــوى مما يفتــح الباب أمــام نزع
فتيــل األزمة فــي المنطقة ،والتحول إلى مســار مختلف للتعاون
والتعايــش ،وبناء شــراكات حقيقيــة مع الجانــب اإليراني ،ولكن
األخبــار تدل حتــى اآلن أن هناك بعــض المماطلــة ،ونتمنى أن
تتحــول إلى تقــدم في القريــب العاجل.
وبالنســبة للقيــادة الجديدة في إيــران ،أكد ســموه أن المملكة
تتعامــل مع دولــة ومؤسســات ،وموقفنا واضح ،ويدنــا ممدودة
نكــون عالقــة
لهــذه اإلدارة واإلدارة الســابقة ،ونحــن نريــد أن
ّ
طبيعيــة مع الجيــران في إيــران ،وهذا يتطلب أن يتــم التعامل
بالمثــل المبني على التعامــل والنظر إلى المســتقبل ،والعالقة
التي أساســها التعاون والتعايش واالحترام المتبادل ،ال النشاطات
التــي تؤثر علــى أمن واســتقرار المنطقة ،آمليــن أن تكون لهذه
اإلدارة ردة فعــل إيجابيــة ،وهــذا الطرح هو ليس طــرح المملكة
فقط بــل من منظومــة مجلس التعــاون الخليجي.
وعــن أبــرز الملفــات التــي كانــت مرتبطــة بأمــن المنطقــة
واالتفاقيــات بشــأن آلية دفــاع مشــتركة في مجلــس التعاون
الخليجــي ،أكد األميــر فيصل بن فرحان وجــود اتفاقية للمجلس
قائمــة للدفــاع المشــترك وقعــت عــام 2000م ،وعــدد مــن
االتفاقيــات المشــتركة ،منها قــوة درع الجزيرة التــي لعبت دوراً
هامــاً فــي دول الخليــج بأكثر من موقــف ،كما افتتــح أخيراً مقر

القيــادة العســكرية الموحــدة ،التي تهــدف إلى تعزيــز التكامل
فيما يتعلــق باألمن والدفاع المشــترك ،وهناك مبــدأ قائم على
أي مــن دول المنظومــة يعــد هجوماً على
أن أي هجــوم علــى ّ
ا لكل .

مــن جانبه أكد معالــي األمين العام لــدول مجلس التعاون
عال من
أن الهيئــة االقتصاديــة والتنموية على مســتوى ٍ
ناحيــة التمثيل ،والتي أنشــئت من قبــل المجلس األعلى
فــي االجتماع التشــاوري رقــم  16كتلبية لمتطلبــات رؤية
خادم الحرمين الشــريفين التي أقرت فــي 2015م ،لمتابعة
كل الملفات المتعلقة في المشــاريع المشــتركة ،وتحقيق
كل متطلبــات االتفاقيــة االقتصاديــة ،ال ســيما متابعــة
تنفيذ واســتكمال الســوق الخليجية المشــتركة ،واالتحاد
الجمركــي ،والهيئــة القضائيــة االقتصاديــة ،وصــوالً إلى
الوحــدة االقتصاديــة فــي  ، 2025كما نصت عليــه قرارات
مقام المجلــس األعلى.

وحــول العالقات اإلســتراتيجية مــع الواليات المتحــدة ،كحليف
إســتراتيجي لــدول مجلس التعــاون ،أكد األمين العــام أن هناك
تركي ًزا على أهميــة هذه العالقة اإلســتراتيجية ،وتفعي ً
ال لبعض
فــرق العمــل المشــتركة الخليجيــة األمريكيــة ,منوهــاً إلى أن
الواليــات المتحــدة تحرص على اطــاع مجلس التعاون بشــكل
دوري علــى مســتجدات الملــف النــووي اإليرانــي والمفاوضات
حولهــا ,وكذلــك مواقف دول مجلــس التعاون بخصــوص الملف
النــووي بحيث ال تكــون حصراً علــى االتفاقية التــي وقعت في
عام 2015م ،ولكن يجب أن يشــمل كل ســلوك إيران في المنطقة
وأنشــطتها ودعمها للميليشــيات ،وأن تكون دول المجلس جزءاً
مــن هذه المفاوضــات وأهميتهــا ،ودور مجلس التعــاون الرئيس
كركيــزة أساســية فــي األمن واالســتقرار فــي المنطقــة ،وأمن
واســتقرار العالم أجمع.
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جولة خليجية لألمين العام لدعم مسيرة مجلس التعاون
والعمل الخليجي المشترك
||الرياض -إذاعة وتلفزيون الخليج
قــام معالــي األمين العام لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة ،الدكتور نايف الحجــرف ،خالل شــهر نوفمبر الماضي
بجولة خليجية اســتقبله خاللها ســمو ولي العهد وســمو رئيس مجلس الــوزراء بدولة الكويت ،كما التقــى وزراء خارجية
دول مجلــس التعاون في دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،وســلطنة ُعمان ،ودولة قطــر ،ودولة الكويت،
ووزيري الدولة باإلمارات والســعودية ،ورئيس مجلس الشــورى في ســلطنة ُعمان.
العربيــة المتحــدة ،بمعالــي الدكتــور
نايــف الحجــرف ،األمين العــام لمجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربية ،وجرى
خــال اللقــاء بحــث قضايــا المنطقــة
ومســيرة العمــل الخليجــي المشــترك
فــي إطــار مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،وجهــود تعزيــز

في دولة الكويت

استقبل ســمو الشــيخ مشــعل األحمد
الجابــر الصبــاح ،ولــي العهــد بدولــة
الكويــت ،وســمو الشــيخ صبــاح خالــد
الحمــد الصبــاح ،رئيس مجلــس الوزراء،
معالي الدكتــور نايف الحجــرف ،األمين
العــام لمجلس التعــاون لــدول الخليج
العربيــة ،فــي  30نوفمبــر 2021م،
بمناســبة زيارتــه والوفــد المرافــق له
لدولــة الكويت.
جــرى خــال االســتقبال بحــث أوجــه
تعزيــز المســيرة المباركــة لمجلــس
التعــاون لتحقيــق األمــن والرخــاء
واالســتقرار لــدول مجلــس التعــاون

وتنميــة وتعميــق مســيرة التعــاون
بمــا

يحقــق

تطلعــات

وشــعوب

ً
وفقــا لــرؤى
دول مجلــس التعــاون،

وتوجيهــات قــادة دول المجلــس.
كمــا تــم اســتعراض جهــود األمانــة
العامــة ورئيــس الفريــق الخليجــي
للمفاوضــات

فــي

تفعيــل

ملــف

مفاوضــات التجــارة الحرة مــع عدد من
الــدول ،ومــا تــم تحقيقيه مــن تقدم
فــي بعــض مســاراتها ،وذلــك تفعي ً
ال
لقــرارات معالــي وزراء الخارجيــة فــي
دول المجلــس ،وبمــا يحقــق مصالــح
دول مجلــس التعــاون ويعــزز عالقاتها
االقتصاديــة والتجارية إقليم ًّيــا ودول ًّيا.

ً
تنفيــذ ا لتوجيهــات قــادة
وشــعوبها،

المباركــة ،وبمــا ُيســهم فــي تلبيــة

تطلعــات

مواطنــي

دول

مجلــس

التعــاون في التقــدم والرخاء واالزدهار،

ً
وفقــا لتوجيهات قــاده دول المجلس.

كمــا بحــث األميــن العــام مــع وزيــر
الدولــة للتجــارة الخارجيــة فــي دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الدكتــور
ثانــي بــن أحمــد الزويــدي ،أوجــه
المجــاالت االقتصاديــة ذات الشــأن
وســبل تعزيــز
الخليجــي المشــتركُ ،

مســيرة تكامــل العمــل الخليجــي بين

دول مجلــس التعــاون فــي كافــة
المجــاالت المتعلقــة بلجنــة التعــاون
المالــي واالقتصــادي ،ال ســيما فــي
ضــوء التحديــات التــي تواجههــا دول

دول المجلــس التعــاون.

مجلــس التعــاون والعالم بعــد جائحة

كمــا بحــث معالــي الدكتــور الحجرف،

كورونا ومرحلــة التعافي ،وبما ُيســهم

خــال زيارتــه للكويــت ،مــع معالــي
الشــيخ الدكتــور أحمــد ناصــر المحمد

فــي دفــع مســيرة التعــاون والتكامل
ً
وفقــا لتوجيهات
االقتصــادي الخليجي،

الصبــاح ،وزيــر الخارجية دولــة الكويت،

قــادة دول مجلــس التعــاون.

وبحثا المســتجدات الخليجية ومســيرة

في دولة اإلمارات

الداعمــة لمســيرة مجلــس التعــاون

زايــد آل نهيــان ،وزيــر الخارجيــة

مجلــس التعــاون ،وكذلــك الجهــود
المباركــة ،من أجــل تعزيزها والتشــاور
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في مملكة البحرين

اجتمــع معالــي األميــن العــام مــع
معالــي الدكتور عبــد اللطيف بن راشــد
الزياني ،وزيــر الخارجيــة فــي مملكــة

خالــد بــن هــال المعولــي ،رئيــس
مجلــس الشــورى فــي ســلطنة ُعمان،

وجــرى خــال اللقــاء بحــث العديــد
مــن الموضوعــات التي تعــزز العالقات
الخليجيــة فــي مختلــف المجــاالت،
وكيفيــة تطويرهــا بما يخــدم مصلحة
دول مجلــس التعــاون ويعــزز مســيرة
البحريــن ،بمقــر وزارة الخارجيــة ،وخالل
االجتمــاع تــم بحــث عــدد مــن القضايا
المتعلقــة بالعمــل الخليجي المشــترك،
والتشــاور إزاء ُســبل مواجهــة مختلــف

التحديــات التــي تواجــه اســتكمال
متطلبــات مســيرة العمــل الخليجي في
مختلــف المجــاالت ،وتبادل الــرؤى حول
الملفــات ذات األولويــة بهــدف تعزيــز
المســيرة المباركة واالرتقاء بعالقات دول
المجلــس مع مختلــف دول العالم والدفع
بهــا نحو آفــاق أرحــب ،تلبيــة لتطلعات
قادة دول مجلــس التعــاون ،ومواطنيها
نحــو مزيــد مــن التعــاون والتكامــل
الخليجــي فــي مختلــف المجــاالت.

العمــل الخليجــي المشــترك ،وفقــا

في سلطنة عمان

بحث معالــي الدكتــور نايف الحجرف،

لتوجيهــات قــاده دول المجلــس.

األميــن العــام لمجلــس التعــاون لدول
الخليــج العربيــة ،خــال لقائــه مــع
معالــي الســيد بــدر بــن حمــد آل
البوســعيدي ،وزيــر الخارجيــة فــي
ســلطنة ُعمــان ،مواضيــع العمــل
الخليجــي المشــترك ودعــم مســيرة
المجلــس

المباركــة

ومواطنــي

لخدمــة

دول

المجلــس.

وتنــاول الجانبــان الجهــود الداعمــة
لمســيرة مجلــس التعــاون المباركــة،
مــن أجــل تعزيزهــا والتشــاور بمــا
يحقــق تطلعات وشــعوب دول مجلس
التعــاونً ،
وفقــا لــرؤى وتوجيهات قادة

دول المجلس.
كما اســتعراض الجانبــان جهود األمانة
العامــة ورئيــس الفريــق الخليجــي
للمفاوضــات

فــي

تفعيــل

ملــف

مفاوضــات التجــارة الحرة مــع عدد من

في دولة قطر

ناقــش معالــي األميــن العــام خــال
لقائــه مــع معالــي الشــيخ محمــد بن
عبــد الرحمــن آل ثانــي ،نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة فــي
دولة قطــر ،مواضيــع العمــل الخليجي
المشــترك ودعــم مســيرة المجلــس
المباركــة لخدمــة دول ومواطنــي
ا لمجلــس .
واســتعرض الجانبان الجهــود الداعمة
لمســيرة مجلــس التعــاون المباركــة،
مــن أجــل تعزيزهــا والتشــاور بمــا
يحقــق تطلعــات شــعوب دول مجلس

في المملكة العربية السعودية

التعــاونً ،
وفقــا لــرؤى وتوجيهات قادة

اســتعرض معالــي األمين العــام مع وزير

دول المجلــس ،وكذلــك جهــود األمانة

الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء بالمملكة

العامــة ورئيــس الفريــق الخليجــي

العربيــة الســعودية ،صاحــب الســمو

للمفاوضــات

الملكــي األمير تركي بن محمــد بن فهد
آل ســعود ،عــدد مــن الموضوعــات ذات
العالقــة بالشــأن الخليجــي المشــترك،
وبحــث مســيرة العمــل الخليجــي
المشــترك ،ومــا حققتــه مــن إنجــازات
ً
تحقيقــا ألهــداف مجلــس
تكامليــة،

التعاون وترجمــة لتوجيهــات قادة دول
ا لمجلس .

الــدول ومــا تــم تحقيقيــه مــن تقدم
فــي بعــض مســاراتها ،وذلــك تفعي ً
ال
لقــرارات معالــي وزراء الخارجيــة فــي
دول المجلــس ،وبمــا يحقــق مصالــح
دول مجلــس التعــاون ويعــزز عالقاتها
االقتصاديــة والتجارية إقليم ًّيــا ودول ًّيا.

كمــا التقــى معاليــه بســعادة الشــيخ

فــي

تفعيــل

ملــف

مفاوضــات التجــارة الحرة مــع عدد من
الــدول ،ومــا تــم تحقيقــه مــن تقدم
فــي بعــض مســاراتها ،وذلــك تفعي ً
ال
لقــرارات معالــي وزراء الخارجيــة فــي
دول المجلــس ،وبمــا يحقــق مصالــح
دول مجلــس التعــاون ويعــزز عالقاتها
االقتصاديــة والتجارية إقليم ًّيــا ودول ًّيا.
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في جولة خارجية لتعزيز التعاون الدولي

األمين العام يزور بريطانيا واليونان ومالطا والهند
||الرياض -إذاعة وتلفزيون الخليج
قــام معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف ،األميــن العــام لمجلس
التعاون لــدول الخليج العربيــة ،بجولة خارجية اســتهلها بزيارة
العاصمــة البريطانية لنــدن ،يومي الســابع والثامن مــن أكتوبر
2021م ،التقــى خاللهــا بمعالي الســيد جيمــس كليفرلي ،وزير
الدولة البريطاني لشــؤون الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا ،وآن
مــاري تريفيليــان ،وزيرة التجــارة الدولية فــي بريطانيا.
وأكــد معالــي األميــن العــام ووزيــر الدولــة البريطانــي خــال
لقائهمــا علــى أهميــة العالقــات (الخليجيــة – البريطانيــة)،
والدفــع بمســارات التعاون المشــترك بيــن الجانبيــن لتحقيق
األهــداف المشــتركة ولتنســيق المواقــف لمواجهــة التحديات،
ومواصلــة العمــل المشــترك بيــن مجلــس التعــاون والمملكة
وســبل تعزيز عالقــات الصداقة والتعــاون في العديد
المتحدةُ ،
مــن المجــاالت السياســية ،واالقتصاديــة ،واألمنيــة ،والثقافية.
واســتعرض الجانبــان آفاق العالقــات (الخليجيــة – البريطانية)،
والتــي تســتند علــى تاريــخ طويــل مــن التفاهــم والتعــاون
وتحقيــق المصالــح المشــتركة ،والبنــاء على مخرجــات (القمة
الخليجيــة – البريطانية) التي اســتضافتها مملكــة البحرين عام
2016م ،وما نتج عنهــا من اجتماعات اللجنــة الوزارية (الخليجية
– البريطانيــة) وفــرق العمــل في مجــاالت عدة.
كما ناقش الجانبــان مجاالت التعاون في أعقــاب جائحة كورونا،
وكذلــك الفــرص المتاحة في المجــاالت االقتصاديــة ،واالهتمام
بمســارات التعــاون االقتصــادي والدفــع باتفاقية التجــارة الحرة
لتحقيق األهداف المشــتركة.
وبحــث الجانبــان تطورات األوضــاع اإلقليمية وضــرورة تعزيز أمن
واســتقرار المنطقة ،واالســتمرار في مكافحة اإلرهــاب والتصدي
للعنــف ،والعمل على إرســاء دعائم األمن واالســتقرار.

بدء االستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة
بين بريطانيا ومجلس التعاون
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تزامن مع الزيارة الرســمية التــي قا بها معالي األميــن العام إلى
العاصمــة البريطانيــة لنــدن ،إعالن وزيــرة التجــارة الدولية في
بريطانيــا ،آن مــاري تريفيليــان عن إطــاق االستشــارات العامة
لمفاوضــات التجــارة الحرة بيــن بريطانيا ومجلــس التعاون.
وأكــد معالي األميــن العام لمجلــس التعاون بــأن اإلعالن يمثل
خطوة نحو تعزيــز العالقات التجارية واالقتصاديــة بين الطرفين
لخدمــة المصالــح المشــتركة ،معر ًبــا عــن تطلعــه الســتكمال
المفاوضات مــع الجانــب البريطاني ،والتي ســتعمل على تعزيز
التكامــل االقتصادي بين الجانبين ،وفتح األســواق أمام الشــركات
الخليجيــة والبريطانيــة ،وتعزيــز التعــاون االقتصادي بتوســيع
التجارة واالســتثمار بين الجانبين.
مــن جانبها أكــدت وزيرة التجــارة الدوليــة البريطانيــة أن دول
ً
مهمــا ،حيث
تعــد
مجلــس التعــاون الخليجــي
ّ
شــريكا تجار ًّيــا ً
بلغــت صادرات المملكــة المتحدة ما يقرب مــن ( )22مليار جنيه
إســترليني ،والتجارة الثنائيــة بقيمة تزيد عــن ( )30مليار جنيه
اســترليني في عام 2020م ،ومن شــأن اتفاقيــه التجارة الحرة أن
تنتقــل بالعالقة إلى المســتوى التالي في صناعات المســتقبل
مثــل التجارة الرقميــة والخدمات والنمــو األخضر.
وأضافــت تريفيليــان بأنــه يمكــن لشــركات الخدمــات الماليــة
والرقمية جن ًبــا إلى جنب مع مقدمي خدمــات التعليم والرعاية
الصحيــة ،تعزيز مكانتها فــي منطقة تحظى بتقديــر كبير في

المملكــة المتحــدة ،موضحــة أن اتفاقيــة التجــارة مــع مجلس
التعــاون الخليجي تعــد فرصة كبيــرة لتحرير التجارة مع ســوق
متناميــة لألعمــال البريطانيــة ،وتعميق العالقات مــع منطقة
حيوية تخــدم المصالح اإلســتراتيجية.

سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون
ُ
وجمهورية اليونان

وأكــد معالــي األمين العام خــال لقائه مع وزيــر الخارجية على
االهتمــام المتبــادل بتعزيــز العالقــات التي تربــط دول مجلس
التعــاون بجمهوريــة مالطــا الصديقــة ،وحرصــه على اســتمرار
عالقــات التعــاون المميــزة بينهمــا ،وتطلعات مجلــس التعاون
للتنســيق المســتمر فــي ســبيل دعم التعــاون المشــترك في
جميــع المجاالت التــي تخدم الطرفيــن ،كما تم بحث التنســيق
والتشــاور حيــال آليــة توســيع آفــاق التعــاون في إطــار خطة
العمل المشــتركةً ،
وفقــا لمذكرة التفاهم الموقعــة بين الطرفين
في 2017م.
كمــا أعــرب د .الحجــرف عــن أهمية اســتمرار التنســيق وتبادل
وجهــات النظــر حول مســائل التعاون بيــن الجانبيــن ،باإلضافة
إلــى القضايــا اإلقليميــة والدوليــة الحيويــة ،بمــا يعــزز األمــن
واالســتقرار ويحقــق المصالح المشــتركة.

تعزيز العالقات (الخليجية – الهندية) لخدمة
المصالح المشتركة

كمــا شــملت الجولــة الخارجيــة لمعالــي األميــن العــام زيارته
لجمهوريــة اليونــان ،التقــى خاللهــا بوزيــر الخارجيــة الســيد
نيكــوس دينديــاس ،فــي  29أكتوبــر 2021م ،بالعاصمــة أثينــا.
وتنــاول اللقــاء العالقــات اإلســتراتيجية بيــن مجلــس التعاون
وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف المجاالت،
وجمهوريــة اليونــانُ ،
ومناقشــة تعزيز العمل المشــترك والتعاون بمــا ينقل العالقات
(الخليجيــة – اليونانيــة) نحــو آفــاق أرحــب ويحقــق المصالــح
المشــتركة للجانبيــن ،وذلــك ً
وفقــا لخطــة العمــل المشــتركة
المنبثقــة من مذكــرة التفاهم الموقعــة بيــن الجانبين في 20
أبريــل 2021م.
وأعــرب معالــي األميــن العــام عــن أهميــة هــذه الزيــارة في
تكثيــف العمل وتبــادل اآلراء حول التطــورات اإلقليمية والدولية
والجهــود المبذولة بشــأنها لتعزيــز األمن واالســتقرار ،فض ً
ال عن
توطيــد العالقات في شــتى المجاالت ،وترســيخ دعائم الصداقة
التاريخيــة المتينة بيــن الجانبين.

أولويات العمل المشترك مع جمهورية مالطا

وفــي مقــر وزارة الخارجيــة المالطيــة بالعاصمــة فاليتــا التقى
معالــي األميــن العــام فــي  30أكتوبــر 2021م ،بوزيــر خارجيــة
جمهوريــة مالطــا ،الدكتــور إيفاريســت بارتولو.

اختتــم معالــي الدكتور نايف الحجــرف ،جولته بزيــارة العاصمة
الهنديــة نيودلهــي فــي  10نوفمبــر 2021م ،التقــى خاللهــا
بالدكتــور ســوبرامنيام جاي شــانكار ،وزيــر خارجيــة جمهورية
الهند.
وأشــاد معالي األميــن العام خالل اللقــاء بالعالقــات التاريخية
والمتينــة بيــن دول مجلس التعــاون وجمهوريــة الهند ،والتي
نموذجــا للعالقات القائمة على االحتــرام المتبادل
دائما
ً
كانــت ً
والحــرص المشــترك على تعزيزهــا ونقلهــا نحــو آفــاق أرحب
تخــدم المصالــح المتبادلــة وتدفــع نحــو مزيــد من التنســيق
والتعــاون ،وذلك لمواجهــة التحديات واغتنام الفرص ال ســيما
فــي مجــاالت االســتثمار واالقتصاد ،وذلــك في ضــوء االتفاقية
اإلطاريــة للتعــاون االقتصــادي الموقعة بيــن الطرفين في عام
2004م.
وأكــد د .الحجــرف بــأن الهند من أكبر شــركاء مجلــس التعاون
التجارييــن ،وأن الفرصــة مناســبة لنقــل هــذه الشــراكة إلــى
مســتويات العالقة اإلســتراتيجية التي تؤســس لمرحلة جديدة
تخــدم المصالــح المشــتركة ،وتمنــح القطاع الخــاص الخليجي
والهنــدي المجــال الغتنام الفرص ال ســيما في مرحلــة ما بعد
جائحــة كورونا.
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في اختتام أعمال اجتماعهم ()38

وزراء داخلية مجلس التعاون يؤكدون أن أمن واستقرار
دول المجلس ومجتمعاتها واحد في مواجهة اإلرهاب
والمخدرات والجريمة المنظمة

||المنامة  -إذاعة وتلفزيون الخليج
عقــد أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخلية بــدول مجلس
التعــاون ،اجتماعهم الثامن والثالثين ،والــذي احتضنته العاصمة
البحرينيــة المنامــة فــي  14نوفمبــر 2021م ،برئاســة معالــي
الفريــق أول ركن الشــيخ راشــد بــن عبــد اهلل آل خليفــة ،وزير
الداخليــة بمملكــة البحريــن ،وبمشــاركة معالي الدكتــور نايف
الحجــرف ،األميــن العام لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية،
الــذي أوضــح أن وزراء الداخلية بــدول المجلس أشــادوا بما يلقاه
العمل األمني الخليجي المشــترك من دعــم ورعاية واهتمام من
قــادة دول المجلس؛ ســع ًيا لتعزيــز التعاون والتكامــل بين دول
المجلــس في المجال األمنــي ،والحفاظ على أمنها واســتقرارها
وحماية مكتســباتها ومــا حققته من إنجــازات ،مؤكدين تضامن
دول المجلــس مــع المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة،
ودعمهــم التام لــكل ما تتخــذه المملكة مــن إجــراءات وتدابير
أمنيــة للحفاظ علــى أمنها واســتقرارها وســامة أراضيها.
وأشــار معاليــه إلــى أن وزراء الداخليــة ،رحبــوا بتوقيــع مذكرة

20

العدد  - 127ديسمبر 2021م

التفاهــم للتعــاون التقني فــي الفضــاء اإللكترونــي ومكافحة
الجرائــم اإللكترونية ،بيــن وزارتي الداخلية فــي مملكة البحرين
ودولــة اإلمــارات العربية المتحــدة ،وذلك على هامــش االجتماع
الــوزاري ،مثمنين فــي الوقــت ذاته برنامــج العقوبــات البديلة
الــذي تنفذه مملكــة البحريــن وتوجههــا لتبني برنامــج مراكز
اإلصــاح والســجون المفتوحة.
كما أشــاد الــوزراء بالمقترح المقدم مــن مملكة البحرين بشــأن
أهميــة مراجعــة وتعزيز إجــراءات الحمايــة المدنيــة من خالل
تبــادل الخبــرات واالطــاع علــى التجــارب العملية ،بمــا يضمن
أفضــل معــدالت الســامة العامة ،منوهيــن إلى أهميــة العمل
الخليجي المشــترك للمحافظة على األمــن ومواجهة التحديات،
ومشــددين فــي هذا الصــدد علــى تعزيز آليــات التعــاون في
مجــال األمن الســيبراني وتطوير المشــاريع المشــتركة لمكافحة
الجريمــة وتعزيز األمــن الجماعي.
وقــال الدكتــور الحجــرف“ :إن وزراء الداخلية أكــدوا على ضرورة

تكثيــف الجهــود الجماعية لحمايــة المجتمــع الخليجي من آفة
المخــدرات والتــي تســتهدف دول مجلس التعــاون ومواطنيها
مــع ضرورة بلــورة تصور كامــل للتعامل مــع تلك اآلفــة وتأثيرها
علــى جميــع فئــات المجتمــع ،وكذلــك تعزيــز برامــج التأهيل
وتعــاون الجهــات الحكوميــة واألهليــة لتحصيــن المجتمع من
مخاطرهــا وتبعاتهــا ،إضافة إلى تكثيف التنســيق والتعاون بين
األجهزة المختصة في دول المجلــس لمواجهة الجرائم المنظمة
واإلرهاب والتي تســتهدف أمــن واســتقرار دول المجلس”.
وذكــر معالــي األميــن العــام بــأن وزراء الداخلية اطلعــوا على
التحضيــرات الجارية بشــأن إجــراء التمريــن التعبوي المشــترك
لألجهــزة األمنية بــدول مجلس التعــاون «أمن الخليــج العربي
 ،“ 3والمقــرر عقــده في المملكــة العربية الســعودية في يناير
2022م ،مشــيدين بالجهــود الحثيثــة والمخلصــة التــي تبذلها
األجهــزة األمنيــة في دول المجلس ،مما ســاعد على اســتتباب
األمــن وحماية االســتقرار ،كما اطلعوا على ما وصل إليه مشــروع
الشــبكة األمنية لــوزارات الداخلية وتجربة ربط غــرف العمليات
ا لر ئيسية .
وبحــث الــوزراء التقاريــر المرفوعــة إليهــم مــن اللجــان األمنية
المختصــة ،والتوصيــات المرفوعــة مــن وكالء وزارات الداخليــة،
واتخــذوا بشــأنها القــرارات التــي مــن شــأنها توحيــد الجهود
ً
حفاظا
الخليجيــة المبذولة لمكافحة الجرائم واألعمــال اإلرهابية
علــى أمــن وســامة مواطنــي دول المجلــس والمقيمين على
أ راضيها.
كمــا أشــاد وزراء الداخليــة بالجهــود التــي تقوم بهــا المكاتب

الخليجيــة األمنيــة ،كمركــز المعلومــات الجنائيــة لمكافحــة
المخــدرات بدول مجلــس التعاون فــي الدوحــة ،ومركز مجلس
التعــاون إلدارة حــاالت الطــوارئ فــي الكويــت ،وجهاز الشــرطة
الخليجيــة في أبــو ظبــي ،والبعثة الدائمــة لمجلــس التعاون
لــدول الخليــج العربيــة بفيينــا ،وأكــدوا علــى أهميــة الــدور
الحيــوي البناء الــذي تقوم به تلــك المكاتب في اســتمرار تبادل
تأكيدا على
المعلومات والتنســيق المشــترك والتعاون الفاعــل
ً
وحــدة العمــل األمني الخليجــي وترابطه ،معربين عن شــكرهم
ألمانــة مجلــس التعــاون على مــا تقوم به فــي إطــار التعاون
والتنســيق بيــن االجهزة األمنيــة فــي دول المجلس.

سبل تعزيز مسارات التعاون
األمين العام يبحث ُ
الخليجي والتنسيق األمني المشترك

وعلــى هامــش االجتمــاع التقــى معالــي األميــن العــام وزراء
الداخليــة في كل مــن المملكة العربية الســعودية ســمو األمير
عبــد العزيز بــن ســعود بن نايــف ،ومعالــي حمود بــن فيصل
البوســعيدي ،وزيــر داخلية ســلطنة ُعمــان ،واللواء الشــيخ عبد
العزيــز بن فيصل آل ثانــي ،وكيل وزارة الداخليــة في دولة قطر،
ومعالــي الشــيخ ثامر العلــي الصباح ،وزيــر الداخليــة في دولة
الكويــت ،بحث خاللها ســبل تعزيز مســارات التعــاون الخليجي
والتنســيق األمني المشــترك ،والعالقات والمســائل األمنية ذات
االهتمام المشــترك ،بما يخدم مســيرة التعاون الخليجي ويخدم
دول ومواطنــي مجلــس التعــاونً ،
وفقــا لتوجيهات قــادة دول
ا لمجلس .
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األمين العام :المقر الموحد رسالة عزم على حماية أمن
ومكتسبات دول المجلس
||إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض

برعاية كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن
ســلمان بن عبــد العزيز ،ولي العهــد نائب رئيس مجلــس الوزراء
وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وبحضــور صاحب
الســمو الملكــي األميــر خالد بن ســلمان بــن عبد العزيــز ،نائب
ً
نيابة عنه ،وبمشــاركة أصحاب المعالــي وزراء الدفاع
وزيــر الدفاع
بدول مجلــس التعاون ،ومعالــي الدكتور نايف الحجــرف ،األمين
العــام لمجلــس التعــاون ،تــم افتتــاح المقــر الجديــد للقيادة
العســكرية الموحــدة بمدينة الريــاض ،في  22نوفمبــر 2021م.
وبهذه المناســبة ،رفــع معالي الدكتــور نايف الحجرف ،باســمه
وبالنيابــة عن قائد القيادة العســكرية الموحــدة وكافة ضباطها
وأفرادهــا ،أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لقــادة دول مجلــس
التعاون علــى دعمهم المســتمر وحرصهم الدائــم على حماية
وصون مســيرة مجلــس التعــاون المباركة وفي كافــة المجاالت
لخدمة أمن دولهــا ومواطنيها.
كمــا رفع إلى مقــام خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان
بــن عبــد العزيز آل ســعود وإلى صاحب الســمو الملكــي ،األمير
محمــد بن ســلمان ،وإلى صاحب الســمو الملكي األميــر خالد بن
ســلمان ،وإلى حكومة خــادم الحرمين الشــريفين ،الشــكر على

اســتضافة المملكة العربية الســعودية لمقر القيادة العســكرية
الموحــدة والتــي يأتــي افتتاحهــا كأحــد أبــرز المكتســبات
العســكرية في مســيرة مجلــس التعاون ورســالة ســام تبني
للمســتقبل ،ورســالة عزم علــى حمايــة أمن ومكتســبات دول
مجلــس التعاون ،والحفــاظ علــى اســتقرارها ومقدراتها بوجود
قــوة موحدة لدول المجلس مشــكلة مــن برية وجويــة وبحرية
ودفــاع جوي ،تتناســب مع التهديــدات التي تحــدق بالمنطقة،
وتكــون حماية لمواطنيها ومكتســباتها مــن أي تهديد خارجي
يحــاول النيل مــن أمنها واســتقرارها.

ويؤكد ثبات منهجية المجلس ودوره كركيزة لألمن
والسالم اإلقليمي
أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف ،األميــن العــام لمجلس
التعــاون ،ثبات منهجيــة مجلــس التعــاون ودوره كركيزة لألمن
و ا لسال م .
جــاء ذلك خــال اســتقبال معاليــه للعميــد الركن طيار ســالم
ســعيد حميــد الشامســي ،والوفــد المرافق مــن كليــة الدفاع
الوطنــي ،بمقــر األمانة العامــة بالرياض ،فــي  21نوفمبر 2021م.
وخــال اللقــاء ،تم اســتعراض ما تتمتــع بــه دول المجلس من
عناصــر قــوة تكاملية تمكــن المجلس مــن تعزيز مســيرته نحو
تحقيــق التنمية الشــاملة ،مــع الحفاظ على المكانــة اإلقليمية
والدوليــة للمجلــس ،ودوره الريــادي فــي تعزيــز الســلم واألمن
اإلقليمــي ،والعمل على اســتقرار المنطقة ومــا يمثله من عامل
أساســي لألمن والســلم العالميين.
وثمن معالــي األمين العام إنجــازات كلية الدفــاع الوطني ،التي
ّ
تأتــي كترجمة حقيقية لــدور الكلية كمنارة للفكر اإلســتراتيجي
ينســجم وتوجيهــات قــادة دول المجلــس نحــو الحفــاظ على
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منجزات ومكتســبات مســيرة التعاون المباركة ،وتكثيف الجهود
لتحقيــق مزيــد مــن الترابــط والتكامــل لخدمــة دول مجلــس
التعــاون وتعزيز أمنها واســتقرارها.

د .الحجرف يؤكد أهمية تعزيز منظومة ريادة األعمال بين دول
المجلس
أكد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف ،األميــن العــام لمجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربية ،علــى أهمية تعزيــز منظومة
ريــادة األعمــال بيــن دول مجلس التعــاون بما يخــدم تطلعات
الشــباب الخليجــي ورواد األعمــال فــي دول المجلس.
جاء ذلــك في كلمــة معالي األمين العــام في افتتــاح فعاليات
المنتدى الخليجي الســنوي لــرواد األعمــال 2021م ،الذي نظمته
هيئة تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة بسلطنة ُعمان،
العمانيــة مســقط ،وبحضور
فــي  8نوفمبــر 2021م ،بالعاصمــة ُ
عــدد مــن أصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ورواد
األعمــال الخليجييــن ،إلــى جانب حاضنــات األعمال ومســرعات
األعمــال ،وبعض الجهــات التمويليــة من الــدول األعضاء.
وأوضــح د .الحجرف أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وريادة
األعمــال واالبتــكار تــؤدي دوًرا رئيســ ًّيا فــي كافــة اقتصاديات
دول العالــم ،وتســهم بقــدر كبير فــي إيجاد فــرص العمل ،كما
ً
محــركا قو ًّيا للنمــو االقتصادي وتحقيق الرخــاء االجتماعي،
تعد
وبحســب منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية ،تمثل المشــاريع
الصغيرة والمتوســطة ما يقارب ( )90%من الشــركات ،وتشغل ما
ً
مضيفا أنه في دول
يفــوق ( )63%من األيدي العاملة عبــر العالم،
مجلس التعاون تمثل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة حوالي
( )90%مــن مؤسســات األعمــال ،وبحســب التقريــر الصــادر عن
صندوق النقد الدولي (أكتوبر 2020م) ،فإن مســاهمة الشــركات
الصغيرة والمتوســطة في الناتج المحلــي اإلجمالي تبلغ (،)35%
كمــا يؤكد نفس التقرير أن دعم وتشــجيع المشــروعات الصغيرة
والمتوســطة يشــكل أحد العوامل الحيوية والمحركات الرئيسية
للتنويع االقتصــادي الذي يؤدي فيه القطاع الخــاص دوًرا محور ًّيا.
وأكــد معالي األمين العــام أن التحديــات التي يواجههــا العالم

والمرتبطــة بجائحــة (كوفيــد –  ،)19وتداعياتهــا الكبيــرة على
مختلــف جوانــب الحيــاة ،تجعــل الحاجــة ملحــة للتعامــل مع
آثارها ،واالســتجابة كذلــك للتحديــات التي أوجدتهــا والتعامل
مــع الســرعة المتزايــدة لتغيــرات االقتصــاد العالمــي والتطور
الهائــل فــي المجــال التكنولوجــي ،ومــا تواجــه المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال مــن منافســة وظروف
اســتثنائية يمــر بهــا العالــم ،الف ًتــا االنتبــاه إلــى أن تغيــر
المشــهد االقتصادي والمالي بشــكل كبير خــال (جائحة كوفيد
–  ،)19والفــرص الجديــدة التي أتاحتهــا التكنولوجيا نتيجة لذلك
فــي مجــال االقتصــاد الرقمي ترتــب عليهــا تحول ســريع إلى
التجــارة اإللكترونية ،وتزايد رقمنــة االقتصاد وإمكانيــات االبتكار
للخدمــات الجديدة القائمــة على البيانات فــي مجاالت متعددة
فرصا
من أنشــطة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ،مما يتيح ً
واعدة لهذه األنشــطة ،وتحقيق كفاءة تشــغيلية ،ودفع االبتكار
والنفــاذ إلى األســواق والتمويل ،كما يمكن أن تتيح للمؤسســات
الصغيرة والمتوســطة ريادة األعمــال مرونة في العمــل ،وإدماج
النســاء والشــباب في ســوق العمــل الخليجي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون و مركز «دراسات»
أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف ،األميــن العــام لمجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،على أهميــة تعزيــز التعاون
المشــترك لتطويــر وتنميــة مجــاالت األبحــاث والدراســات
لدعــم مســيرة العمــل الخليجــي المشــترك ،جــاء ذلــك خالل
زيــارة معاليــه لمقــر مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية
والدوليــة والطاقــة بالعاصمــة البحرينيــة المنامــة،
في  7نوفمبر 2021م.
جــرى خــال الزيارة توقيــع مذكرة تفاهــم بين مجلــس التعاون
و«دراســات» ،بهــدف إثــراء عمليــة البحــث العلمــي والتطوير
واالســتفادة مــن المصادر والكــوادر المتوفرة لــدى الطرفين ،وقد
وقــع على مذكرة التفاهم ســعادة المستشــار ســلطان بن ناصر
الســويدي ،األمين المســاعد للشــؤون القانونية والتشريعية في
األمانــة العامــة ،كمــا وقعهــا ســعادة الدكتور الشــيخ عبد اهلل

بن أحمــد آل خليفــة ،رئيس مجلــس األمناء في مركــز البحرين
للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة.
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االجــتــمــاع ( )7للجنة ال ــوزاري ــة المعنية
بمكافحة الفساد بدول المجلسv.

3

االجتماع ( )22للجنة الــوزاريــة المعنية
بمتابعة تنفيذ الــقــرارات ذات العالقة
بالعمل المشترك بدول المجلس.

6

العمل الخليجي
المشترك

األمــيــن الــعــام يلتقي خـــال زيــارتــه
للمملكة المتحدة بسفراء دول مجلس
التعاون الخليجي لدى المملكة المتحدة.

8

نـشـــاط مســتمر
لمســتقبل أفضل

االجــتــمــاع ( )25لـــوزراء الثقافة بــدول
مجلس التعاون.

11

االجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن
الشؤون اإلسالمية واألوق ــاف بدول
مجلس التعاون.

13

عقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة
ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة
بدول المجلس.

19

الــلــقــاء الــــدوري بين وزراء الــتــجــارة ورواد
األعمال في دول المجلس.

19

عــقــد االجــتــمــاع ( )48للجنة الــتــعــاون
الصناعي بدول المجلس.

20

االجتماع ( )61للجنة التعاون التجاري
بدول مجلس التعاون.

20

االجتماع السابع للجنة وزراء الصحة
بدول مجلس التعاون.

21

24
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ديسمبر 2021م
اكتوبر 2021م

نوفمبر 2021م

28

االجتماع ( )24للجنة مشروع سكة الحديد
بدول المجلس.

11

األم ــي ــن ال ــع ــام خـــال مــشــاركــتــه في
منتدى الشباب الخليجي يؤكد بكل فخر
أن الكفاءات الخليجية الشابة هم عماد
الحاضر وقادة المستقبل.

26

األمين العام يؤكد أن دول المجلس
خطت خطوات ثابتة نحو الثورة الصناعية
ّ
الرابعة منذ انطالقها.

26

األمين العام يشيد خالل زيارته لسفينة
“شباب ُعمان الثانية” بــدور السفينة
الرائد في نشر رسالة السالم والمحبة
والوئام بين الشعوب.

10

األمين العام يلتقي سفراء دول مجلس
التعاون لدى جمهورية الهند.

7

االجتماع ( )114للجنة التعاون المالي
واالقتصادي بحضور وزراء المالية بدول
مجلس التعاون.

30

األمين العام يلتقي بسفراء دول مجلس
التعاون لدى الجمهورية اإليطالية.

28

األمــيــن الــعــام يلتقي بــســفــراء دول
مجلس التعاون لدى جمهورية اليونان.

27

اجتماع اللجنة العسكرية العليا للدورة
( )18للجنة العسكرية العليا لرؤساء
األركان بدول مجلس التعاون.

27

األمــيــن الــعــام يلتقي بــســفــراء دول
مجلس التعاون لدى جمهورية قبرص.
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شـــؤون دوليـــة
نـشـــاط مســتمر
لمســتقبل أفضل

26
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األمين العام يؤكد على دعــم الجهود
الدولية إلنهاء الحرب في اليمن عبر
المسار السياسي.

3

توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة
لمجلس التعاون وشركة إيرباص للدفاع
والفضاء.

4

األمــيــن الــعــام يــؤكــد عــلــى أن تعزيز
التعاون مع جمهورية العراق هو أحد
أهم أولويات وتوجهات مجلس التعاون.

4

األمين المساعد للشؤون االقتصادية
والتنموية باألمانة العامة يستقبل وفد
جمهورية العراق.

4

توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة
لمجلس التعاون وجامعة الدول العربية.

10

توقيع مــذكــرتــي تفاهم بين األمــانــة
العامة وكــا من جمهورية كازاخستان
وجمهورية أوزباكستان.

12

األمـــيـــن الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة
والــمــفــاوضــات يبحث مــع مــبــعــوث الــواليــات
المتحدة األمريكية لشؤون إيــران ُسبل تنفيذ
الشراكة اإلستراتيجية بين الجانبين.

21

األمــيــن الــعــام يــؤكــد على أهمية مــبــادرة
الــريــاض لتعزيز الــتــعــاون الــدولــي وأهمية
الشراكة بين مجلس التعاون ومكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

2

األمين العام ووزير التجارة في الجمهورية
الــكــوريــة يــوقــعــان على الــبــيــان المشترك
الستئناف اتفاقية التجارة الحرة بين دول
المجلس وجمهورية كوريا.

3

األمــيــن الــعــام يجتمع مــع وزيــر خارجية
جمهورية موريتانيا اإلسالمية لبحث ُسبل
تعزيز العالقات الخليجية – الموريتانية.

12

اكتوبر 2021م

ديسمبر 2021م
نوفمبر 2021م

23

األمــيــن الــعــام يــؤكــد على دعــم المجلس
ومساندته لليمن والشعب اليمني في
ظل الشرعية الدستورية ومــن خــال الحل
السياسي المستند إلى المرجعيات الثالث.

21

األمين العام ووزي ــرة خارجية المملكة
المتحدة يؤكدان أهمية تعزيز عالقات
التعاون والصداقة المشتركة.

18

األمين العام يؤكد خالل لقائه مع وزير
خارجية جمهورية باكستان على تعزيز
العالقات (الخليجية – الباكستانية) .

24

األمين العام يؤكد أن المبادرة السعودية
للحوار بين أتباع األديــان والثقافات شكلت
إطــــارا لــالــتــقــاء وتــبــادل األفــكــار والعمل
ً
المشترك.

20

األمين العام يجتمع مع كبير مستشاري
الدفاع البريطاني للشرق األوسط خالل
حوار المنامة.

20

األمين العام لمجلس التعاون واألمين العام
لجامعة الــدول العربية يبحثان موضوعات
القضايا العربية والتنسيق المشترك خالل
حوار المنامة.

20

األمين العام يشارك في القمة األمنية
اإلقليمية (“ )17حوار المنامة 2021م”.

16

األم ــي ــن ال ــع ــام يستقبل الــمــبــعــوث
األميركي الخاص إليران.

15

األمــيــن الــعــام يــؤكــد على أهمية عالقات
التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ومنظمة
التعاون اإلسالمي وسبل تعزيزها في شتى
المجاالت.

12

األمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزير
خارجية جمهورية العراق خالل انعقاد مؤتمر
صير بني ياس السنوي بدبي ،ويؤكد على
قوة ومتانة العالقات الخليجية  -العراقية.
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تحت شعار «إعالمنا  ..هويتنا»

مايو 2022م موعدًا للدورة الخامسة عشرة لمهرجان
الخليج لإلذاعة والتلفزيون

||المنامة  -إذاعة وتلفزيون الخليج
عقــدت اللجنة الدائمــة لمهرجــان الخليج لإلذاعــة والتلفزيون
االجتماعيــن الثانــي والثالــث بمملكــة البحرين ،للوقــوف على
الترتيبــات الخاصة بانطالق الدورة الخامســة عشــرة للمهرجان،
حيث ُعقــد االجتماع الثاني فــي  2نوفمبر 2021م ،برئاســة وزير
شــؤون اإلعــام بمملكــة البحرين ،رئيــس المهارجــان ،علي بن
محمــد الرميحــي ،فيمــا عقد االجتمــاع الثالث في  22ديســمبر
2021م ،وترأســه نيابة عن وزير شــؤون اإلعــام بمملكة البحرين
وكيــل وزارة شــؤون اإلعــام ،الدكتــور عبدالرحمن محمــد بحر،
وشــارك فــي االجتماعين أعضــاء اللجنــة من الهيئــات األعضاء،
واألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة،
ومؤسســة اإلنتــاج البرامجي المشــترك وجهاز إذاعــة وتلفزيون
ا لخليج .
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وخــال االجتماعيــن اســتعرضت اللجنــة الدائمــة للمهرجــان
جــداول األعمال الخاصــة بالمهرجــان وتمت مناقشــتها لتخرج
بالتوصيــات التالية:

موعد الدورة الخامسة عشرة وحفلي االفتتاح والختام

ناقشــت اللجنة خالل االجتماعين كافــة المقترحات حول موعد
إقامة الدورة الخامســة عشــرة ،وأوصت باعتماد إقامة المهرجان
علــى مــدى ثالثة أيــام ،وانطــاق فعالياته خالل الفتــرة من 17
–  19مايو 2022م.
واســتمعت اللجنــة إلــى مــا تم عرضــه من أفــكار ورؤى بشــأن
برنامجــي حفلي االفتتــاح والختام ،وبعد المناقشــة تم االتفاق
علــى أن يتولى الجهاز التنســيق مع رئاســة المهرجــان والجهة
المختصــة الســتكمال تفاصيل عــرض برنامجي حفــل االفتتاح
والختام.

الندوات وورش العمل

اســتعرضت اللجنــة المقترحــات التــي قدمهــا الجهــاز بشــأن
النــدوات وورش العمل ،وتم مناقشــة المحــاور واألهداف الخاصة
بــكل نــدوة وورشــة عمــل ،واعتمــدت اللجنــة إقامــة ندوتين
وورشــة عمــل واحــدة ،النــدوة األولــى تحــت عنــوان« :تجارب
شــبابية» ،والثانيــة بعنــوان« :المــرأة الخليجية فــي اإلعالم»،
وورشــة العمــل حول« :مــدى تأثيــر مشــاهير وســائل التواصل
االجتماعي فــي الرأي العــام» ،وأتاحــت اللجنة الفرصــة للجهاز
فــي إقامــة نــدوات إضافية وفــق الوقــت المتاح.

الالئحة التنفيذية أفرع المسابقات

اعتمــدت اللجنــة الالئحــة التنفيذية للدورة الخامســة عشــرة
عاما لالسترشــاد
للمهرجــان ،وتــم االتفاق علــى اعتبارهــا إطاًرا ً
و ا لعمل .
كما اعتمدت اللجنة أفرع ومجاالت المســابقات للدورة الخامســة
عشــرة ،حيث قســمت إلى مســابقات إذاعية وتلفزيونية خاصة
بالهيئــات األعضــاء ،ومســابقات إذاعيــة وتلفزيونيــة للقطــاع
الخــاص ،ومســابقة اإلعــام الرقمي لألفــراد مــن مواطني دول
المجلــس ،ومســابقة األفــام القصيــرة ،وتــم اســتحداث جائزة
الصحافــة اإللكترونيــة ،وذلــك لفتــح المجــال أمــام الصحــف
اإللكترونيــة فــي دول مجلــس التعــاون للمشــاركة فــي هذه
ا لمسا بقة .

جوائز المهرجان
أوصت اللجنة بأن تكون جوائز الدورة الخامســة عشــرة للمهرجان
ذهبية وفضية لكل فرع من فروع المســابقات المعتمدة.

“إعالمنا ..هويتنا” شعار الدورة الحالية

ناقشــت اللجنة الدائمــة للمهرجــان كافة الشــعارات المقترحة
مــن الهيئــات األعضاء بشــأن الــدورة الحاليــة للمهرجــان ،وتم
اعتمــاد «إعالمنــا  ..هويتنــا» كشــعار للمهرجــان فــي دورته
الخامســة عشــرة الســتخدامه في كافة المطبوعات واإلعالنات
والتسويق.
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على مدى ثالثة أيام وبمشاركة ( )44متدربًا ومتدربة

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة تدريبية في
«التسويق الرقمي»
||الرياض  -إذاعة وتلفزيون الخليج
نظــم جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج دورة تدريبيــة عبر تقنية
االتصال المرئي ،تحت عنوان« :التســويق الرقمــي» ،خالل الفترة
مــن  10 – 7نوفمبــر 2021م ،بمشــاركة ( )44متدر ًبــا ومتدربة من
الهيئــات األعضاء بــدول مجلــس التعــاون ،والمركــز اإلحصائي
لدول مجلــس التعاون ،ومؤسســة اإلنتــاج البرامجي المشــترك
والجهــاز ،وتأتــي هــذه الدورة ضمــن خطــة البرامــج التدريبية
اإلعالميــة للجهاز لعــام 2021م ،والتي تســتهدف تنمية مهارات
منســوبي الهيئات األعضاء بمــا يواكب النقلــة النوعية الراهنة
ومتطلبــات المرحلة واالحتيــاج التدريبي.
افتتــح الــدورة مدير عــام الجهاز ،مجــري بن مبــارك القحطاني،
مرح ًبــا بالمتدربين والمتدربات والمشــاركين من مختلف الهيئات
األعضــاء بــدول مجلــس التعــاون ومنظمــات العمــل الخليجي
مؤكــدا علــى أهميــة التســويق الرقمــي وتوظيفه
المشــترك،
ً
ومشــيدا بالخبــرات الخليجية الشــابة،
اإلعالمــي،
العمــل
فــي
ً
وضــرورة تنميــة المهارات في جانــب المحتوى الرقمــي ،وضرورة
االســتفادة مــن مثل هــذه الــدورات فــي االعتماد علــى كافة
القنــوات الرقميــة في مجال التســويق بمــا يخدم مؤسســاتنا
اإلعالميــة الخليجيــة ،وينعكــس أثــره علــى العمــل اإلعالمي
الخليجي المشــترك.
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قدم الدورة خبير التســويق الرقمي واإلعــام االجتماعي ،رئيس
النــادي العالمــي لإلعالم االجتماعي في الشــرق األوســط ،علي
أحمــد ســبكار ،وتناولــت محاورهــا على مــدى ثالثة أيــام أهم
اآلليــات التســويقية التــي تقــوم بها المؤسســات علــى كافة
القنــوات الرقمية لالســتفادة منهــا في عملية التســويق مثل،
غوغــل ،ووســائل التواصــل االجتماعــي ،والبريــد اإللكترونــي،
والمواقــع اإللكترونية للترويج لخدماتها بشــكل جاذب يصل إلى
أكبــر عــدد ممكن من المســتهدفين.
كمــا ناقشــت الدورة أنــواع المحتــوى الرقمي ،وآليــة التعامل
مــع كل نــوع لتوظيفــه وفــق رؤية وسياســة كل مؤسســة،
لتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــه فــي عمليــة التســويق
الرقمــي ،وتعــرف المتدربــون علــى الفــروق الجوهريــة بين
التســويق التقليــدي والتســويق الرقمــي ،وكذلــك الخطوات
التــي يمــر بهــا العميــل (رحلــة المشــتري) والتي تبــدأ من
الوعــي وتنتهــي بالــوالء ،واختتمت الــدورة بتقديــم نماذج
وتجــارب عمليــة لمراحــل التســويق الرقمــي ،وآليــات اختيار
فريــق العمــل واألهــداف العامــة لعمليــة التســويق الرقمي
للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة ،للتعريــف بالمؤسســة
والترويــج لخدماتهــا.

نظمه مجلس الصحة في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020دبي

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يشارك في اجتماع
“اإلعالم ..واإلعالم الرقمي» األول

|| دبي  -إذاعة وتلفزيون الخليج
شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج فــي اجتمــاع “اإلعالم..
واإلعــام الرقمــي» ،الــذي عقده مجلــس الصحة لــدول مجلس
التعــاون لــدول الخليج العربيــة ،في جناح مجلــس التعاون في
معــرض إكســبو 2020دبي يــوم  18نوفمبر.
وأوضــح مدير عام مجلــس الصحة ،ســليمان بن صالــح الدخيل،
خــال االجتماع أهمية دور اإلعالم بشــكل عــام واإلعالم الرقمي
بشــكل خــاص فــي وقتنــا الحاضــر ،وما له مــن تأثير فــي نقل
مؤكــدا أهمية وضع إســتراتيجية
الصــورة الصحيحــة للمجتمــع،
ً
تنفيذيــة من أجــل تعزيز عمل اإلعالم الصحــي في دول مجلس
التعاون.
واســتعرض االجتمــاع دور وزارات الصحــة بــدول المجلس خالل
الفتــرة المنصرمة في إيصــال المعلومة الصحيحة لكافة شــرائح
المجتمع ودحض الشــائعات خــال فترة جائحــة كورونا (كوفيد
–  ،)19وأهــم الطــرق الصحيحة المســتخدمة إليصــال المعلومات
ومالمســة احتياجات أفــراد المجتمع ،كما ســلط االجتماع الضوء
على الحمــات والبرامج المختلفة التي تقــوم بها وزارات الصحة
ودورها في تحســين نمط الحيــاة الصحية.
كمــا تطــرق االجتماع إلــى أهميــة إيجاد آلية لتنســيق النشــر
بيــن مجلس الصحــة ووزارات الصحــة بدول المجلــس ،وذلك من
خالل تزويــد وزارات الصحة بالمواد اإلعالمية المراد نشــرها على
منصــات الوزارات ،علــى أن تقوم وزارات الصحــة بتزويد المجلس
بموعــد المؤتمرات والنــدوات والحمالت التوعوية لديها بشــكل
ربع ســنوي ،باإلضافة إلى تزويــد المجلس بالمواد المراد نشــرها
علــى منصــات المجلــس مــن قبــل وزارات الصحة قبل نشــرها
بوقــت كاف ،على أن يتولى المجلس التنســيق مــع جهاز إذاعة

وتلفزيــون الخليــج لنشــرها وإيصالهــا للمســتفيدين من خالل
قنوات وحســابات الهيئات األعضــاء بالجهاز.
وفــي نهاية االجتماع أوصى المجتمعون بأهمية تعزيز التنســيق
اإلعالمــي بين مجلــس الصحــة ووزارات الصحة بــدول المجلس،
مــن خــال تبــادل األدوات والخبــرات واألنشــطة االتصاليــة،
وتقديــم الدعــم اإلعالمي لــوزارات الصحة من الجانــب التوعوي،
واالســتفادة من الخبــرات اإلعالمية وأفضل التجارب والممارســات
بالــدول األعضــاء أو حول العالم مــن خالل عمل زيــارات ميدانية
لالطــاع علــى التجــارب المختلفة ،وكذلك مشــاركة مســؤولي
اإلعــام واإلعــام الرقمي فــي مراحل إنتــاج برنامج «ســامتك
2022م” ،ومجلــة «صحــة الخليج» ،والعمل علــى تطوير وتدريب
الكفــاءات اإلعالمية بــوزارات الصحة في مجــال صناعة المحتوى
والمتحدث الرســمي والتخطيط للحمالت اإلعالمية وتســويقها.
كمــا وافــق االجتمــاع على المبــادرة التــي قدمها جهــاز إذاعة
وتلفزيــون الخليــج والمتمثلة في إنشــاء منصــة خاصة باإلعالم
الصحــي ضمــن البوابــة اإللكترونية للجهــاز ،مــع تفعيل خدمة
نقــل البيانــات للهيئات بالــدول األعضاء بالجهاز مــن خالل هذه
المنصــة ،على أن تتــم تغذيتهــا بالتعاون بين الجهــاز ومجلس
ا لصحة .
وأقــ ّر االجتمــاع عقد لقــاء ربع ســنوي لمديري اإلعــام واإلعالم
الرقمــي عــن ُبعــد ،واجتمــاع واحــد حضوري بشــكل ســنوي،
والتأكيــد علــى ضــرورة تضافــر الجهــود اإلعالمية بيــن وزارات
الصحــة ومجلــس الصحة وجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج بما
يخــدم دول مجلس التعــاون ويحقق األهــداف والنتائج المرجوة
علــى أرضــع الواقع.
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ضمان فعاليات جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020دبي

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم ندوة حوارية في
اليوم العالمي لذوي الهمم
||دبي -إذاعة وتلفزيون الخليج
تزام ًنــا مــع اليوم العالمــي لذوي الهمم ،نظــم جهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج في  3ديســمبر 2021م ،نــدوة حوارية تحت
عنــوان“ :نماذج مــن ذوي الهمم في إعــام دول مجلس التعــاون واختراعات خاصة بــذوي الهمم” ،بالتعــاون مع مكتب
بــراءات االختــراع باألمانة العامــة لمجلس التعاون ،وذلــك ضمن فعاليات جنــاح مجلس التعاون في (إكســبو 2020دبي).
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شــارك في الجــزء األول من هذه النــدوة نماذج مــن ذوي الهمم
في إعــام دول مجلس التعاون ،وهم :مديــر إذاعة إمارات (،)FM
يعقوب الروســي ،مــن ذوي اإلعاقة الحركيــة ،والمذيع البحريني
محمد الحمري ،مــن ذوي اإلعاقة البصرية ،ومــن المملكة العربية
الســعودية المذيعــة الكفيفــة لولــوة العبد اهلل ،ومن ســلطنة
ُعمــان المذيــع أحمد الحراصي ،مــن ذوي اإلعاقــة البصرية ،وأدار
هــذا الجزء مــن النــدوة المذيع اإلماراتــي في قنــوات أبو ظبي
أحمد اليماحي.
مجري بن مبارك
وأشــار مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليــجَّ ،
القحطانــي ،فــي افتتاح الندوة ،إلــى أن ذوي الهمــم هم «ذوي
اإللهــام» ،فهــم ال يعرفــون الفشــل ،وال يعترفــون بالصعوبات،
ونبراســا يضيء
لــذا أصبحوا مصــدر إلهام لتحقيــق الطموحات،
ً
طريق التحدي ألصحــاب اإلرادة.
وســلطت النــدوة الضوء علــى قصص نجــاح هذه النمــاذج في
مجــال اإلعالم ،من خالل اســتعراض مســيرة كل مشــارك ،وكيف
تغلبــوا علــى كافــة الصعوبات والعقبــات التــي واجهتهم في
مســيرتهم اإلعالميــة ،وكيــف اســتطاعوا بالصبــر وقــوة اإلرادة
والتكيــف مع بيئــات العمل مــن تحقيــق آمالهــم وتطلعاتهم
اإلعالميــة ،حتى أصبحــوا نماذج يحتــذى بها لمتحــدي اإلعاقة
بشــكل خاص ،ولــكل أصحــاب الطموحات بشــكل عام.
كما قدم المشــاركون فــي الندوة توصياتهــم ومقترحاتهم التي
اكتســبوها من واقــع تجربتهم الميدانية من أجــل تطوير بيئات
العمــل لتكون أكثر تحفيــ ًزا وجذ ًبا للمبدعيــن وأصحاب المواهب
اإلعالمية.

اختراعات في خدمة ذوي الهمم
وفــي الجــزء الثاني من النــدوة الحواريــة ،والــذي أداره كل من:
المذيعــة لولــوة العبداهلل ،والمذيــع محمد الحمري ،اســتعرض
أربعــة مبتكريــن مــن دول مجلــس التعــاون اختراعاتهــم
الموجهــة لــذوي الهمــم ،وهــم :زهــراء الصافــي ،مخترعة من
مملكــة البحرين عرضــت اختراعهــا «حــذاء للمكفوفين» ،ومن
المملكــة العربيــة الســعودية المختــرع علــي الحــداد ،والذي
تحــدث عــن اختراعه كرســي آلــي للمعاقيــن يتــم التحكم به
بواســطة النظــر ،والمخترعــة العمانيــة مهــا الزيــدي صاحبة
اختراع الكرســي المتحــرك الذكي ،ومن دولــة الكويت عبدالرضا
ً
مســتعرضا اختراعــه المتمثل في جهــاز لتصحيح إعاقة
الصفار
القــدم منــذ الوالدة.
وجــاءت مشــاركة المخترعيــن الخليجييــن احتفــا ًء باليــوم
العالمــي لــذوي الهمــم ،ضمــن المعرض الــذي نظمــه مكتب
بــراءات االختــراع باألمانــة العامة لمجلــس التعــاون في جناح
المجلــس بإكســبو ،لتمكيــن األشــخاص ذوي الهمــم واألفــراد
المبتكرين والفاعلين لعرض اختراعاتهم ،والتي ُتســهم بشــكل
فاعــل في زيــادة االندماج وتحســين حياة المســتفيدين منها.
وفــي ختام النــدوة الحوارية كرم جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج
ومكتــب براءات االختراع المشــاركين فــي هــذه الفعالية ،ليتم
بعدهــا التقــاط الصــورة الجماعية التــي وثقت الهمــم العالية
والطموحــات قبل أن تحفظهــا الصورة في ســجل الذكريات.
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جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج خالل العام 2021م
●عقــد االجـتمـــاع األول للجنــة الدائمة لإلذاعة بــدول مجلس
التعــاون «عبر االتصــال المرئي» في  8أبريــل 2021م.
●عقد االجـتمـــاع األول للجنة الدائمــة للتلفزيون بدول مجلس
التعــاون «عبر االتصال المرئي» فــي  11أبريل 2021م.
●عقــد االجتمــاع الخامس لمســؤولي التدريــب اإلعالمي بدول
مجلس التعــاون «عبر االتصــال المرئي».
●عقــد االجتمــاع الثانــي للجنــة الدائمــة لمهرجــان الخليــج

لإلذاعــة والتلفزيون ،فــي  2نوفمبــر 2021م ،بمملكة البحرين
للوقوف علــى الترتيبــات الخاصــة بانطالق الدورة الخامســة
عشــرة للمهرجان.
●عقــد االجتمــاع الثالــث للجنــة الدائمــة لمهرجــان الخليــج
لإلذاعــة والتلفزيون ،في  22ديســمبر 2021م ،بمملكة البحرين
واعتمــاد «إعالمنــا ..هويتنا» شــعار الدورة الخامســة عشــرة
لمهرجــان الخليــج لإلذاعــة والتلفزيون.

«التدريب اإلعالمي»
الدورات التدريبية المنفذة خالل العام 2021م
اسم الدورة التدريبية

التاريخ

مكان االنعقاد

عدد المتدربين

بناء األفكار اإلبداعية في اإلعالم

 3 – 1فبراير 2021م

(عبر االتصال المرئي)

43

التحقق من األخبار

 3 – 1مارس 2021م

(عبر االتصال المرئي)

60

التسويق الرقمي

 7 – 5أبريل 2021م

(عبر االتصال المرئي)

47

استخدام الذكاء االصطناعي في اإلعالم

 30 – 28يونيو 2021م

(عبر االتصال المرئي)

52

األمن السيبراني في اإلعالم

 15 – 13سبتمبر 2021م

(عبر االتصال المرئي)

55

التسويق الرقمي

 10 – 8نوفمبر 2021م

(عبر االتصال المرئي)

44

عدد الدورات التدريبية:

 6دورات تدريبية

عدد الساعات التدريبية:

 36ساعة تدريبية

عدد المتدربين:

 301متدرب ومتدربة

ملخص إنجازات إدارة التدريب اإلعالمي بجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج خالل العام 2021م

●اســتمر التطوير في مجلــة إذاعة وتلفزيــون الخليج من خالل
الهويــة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا مطلــع 2020م ،والتي
شــملت إعــادة التبويب ونــوع المحتــوى والشــكل اإلخراجي،
مــع التركيــز بشــكل أكبر علــى العمــل الخليجي المشــترك،
ونشــاطات األمانــة العامــة لمجلس التعــاون ،والتوســع في
مجــاالت اإلعالنــات التجاريــة واإلعالمية ضمن سياســة تعزيز
المــوارد واالســتثمار في الجهــاز ،وصــدر خــال 2021م أربعة
أعــداد فصلية.
●قــام الجهــاز بتطويــر البوابــة اإللكترونيــة التــي تــم إطالق
نســختها التجريبيــة خالل العــام 2020م ،وتــم إضافة منصة
خاصــة بمنســوبي الجهــاز ،كما شــمل التطوير اعتمــاد نظام
نقــل وتبــادل الملفــات والبرامــج مــع الهيئات األعضــاء عبر
البوابــة ،إضافة إلــى تنفيذ الــدورات التدريبيــة واالجتماعات
عــن ُبعد من خــال البوابــة اإللكترونية ،ويجــري حال ًيا تطوير
االســتفادة من محتوى البوابة وخدماتها مــع الهيئات األعضاء
ومنظمــات العمل الخليجي المشــترك.

34
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●فــي إطــار تحقيق التكامــل اإلعالمي بيــن الهيئات األعضاء ســعى الجهاز لتكثيــف التبادل البرامجــي اإلذاعــي والتلفزيوني بين
الهيئــات األعضــاء في مختلف فئــات البرامج.

التبادل البرامجي
البرامج

عدد

برامج تلفزيونية

13

فيديوهــات غنائيــة ولقطــات
متنوعــة لــدول مجلــس التعــاون

342

برامج إذاعية

7

مقطع صوتي غنائي

57

إجمالي عدد الساعات

عدد الساعات

 95:33ساعة تلفزيونية

 32:30ساعة إذاعية
 128ساعة بث

2021م
المشــاركة فــي االجتماعــات التحضيريــة التي عقدتهــا األمانة
اســتعدادا للتجهيز لجنــاح المجلس
العامــة لمجلــس التعــاون
ً
فــي معــرض (إكســبو – دبــي 2020م) ،وشــملت اجتماعــات
تصميم الجنــاح وإعداد المحتوى ومناقشــة الفعاليات والتغطية
اإلعالمية والتشــغيل.

مايو 2021م
إنتــاج فيلم خاص بمناســبة الذكــرى األربعين لتأســيس مجلس
التعاون ومدتــه ( )08:26دقيقة.
إنتــاج فيلم بعنــوان «أقــوال القادة» خــاص بمناســبة الذكرى
( )40لقيــام مجلــس التعــاون ومدتــه  22دقيقة.
مقتطفــات من أقوال القــادة وعددها ( )28مقطــع مرئي خاصة
بمنصــات التواصل االجتماعي.

يوليو 2021م
وقــع الجهــاز واألمانــة العامــة محضر اعتمــاد الفعاليــات التي
يشــارك بها الجهــاز ضمن جنــاح مجلــس التعاون في إكســبو.

سبتمبر 2021م
إطــاق مســابقة اكتشــاف الموهوبيــن ،والتــي خصصــت
للموهوبيــن الخليجييــن فــي مجــال التصوير بفرعيــه الفيديو
والفوتوغرافــي.
المشــاركة فــي المنتدى الدولــي لالتصال الحكومي بالشــارقة
( 27 – 26سبتمبر).

أكتوبر 2021م
المشــاركة في الدورة ( )21للمهرجان العربــي لإلذاعة والتلفزيون
في تونــس ( 22 – 14أكتوبر).
المشــاركة في الدورة ( )21للمهرجان العربــي لإلذاعة والتلفزيون
فــي تونس ( 22 – 14أكتوبر 2021م).

أكتوبر  -نوفمبر 2021م
المشــاركة في يوم المــدن العالمي وأســبوع التنميــة الحضرية
والريفيــة ،ضمن جنــاح مجلس التعــاون في معرض (إكســبو –
دبــي 2020م) ،بفيلــم وثائقي عن أبرز مدن مجلــس التعاون (31
أكتوبــر –  6نوفمبر).

نوفمبر 2021م
المشــاركة في اجتمــاع «اإلعالم ..واإلعالم الرقمــي» الذي نظمه
مجلس الصحــة لدول مجلس التعــاون ( 18نوفمبر).

ديسمبر 2021م
المشــاركة فــي اليــوم العالمــي لــذوي الهمــم ،ضمــن
جنــاح مجلــس التعــاون فــي معــرض (إكســبو – دبــي
2020م) ،بعــرض نمــاذج لذوي الهمــم في مجالــي اإلعالم
واالختراعــات ( 3ديســمبر).
المشــاركة في الــدورة ( )41للجمعيــة العمومية التحــاد إذاعات
الدول العربيــة .))ASBU
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«التربية اإلعالمية بين تطوير المهارات
ومواجهة التحديات»

||د .نجوى بنت ذياب المطيري
باحثة في التربية وشؤون األسرة
تمهيد:
ُتعــد التربيــة من أهــم المحاور التــي تؤثر على حياة اإلنســان؛ فهــي عملية منظمة ومســتمرة تســعى لتطوير الفرد
وتنميتــه في كل المســتويات التعليمية ،ومــع االنفجار المعرفي وثــورة تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت ،وما حصل من
تغيــرات كبيرة فــي أنماط الحياة وأســاليبها ،كل ذلك أدى إلــى تطورات علميــة ومعرفية وتغيرات فــي جميع المجاالت
االقتصادية واالجتماعيــة والتربوية وغيرها.
وفــي ضــوء تلــك التطــورات كان للثــورة التكنولوجيــة فــي
االتصــاالت والمعلومات أثر كبير على التعليم والتعلم ،فشــهدت
الســنوات األخيــرة نمــواً ُمذهــ ً
ا في عــدد األنشــطة والدورات
التدريبيــة المتاحة على شــبكة اإلنترنت ،وفي المجــال التربوي
بــدأت تظهر الحاجــة لتوظيف دور وســائل اإلعالم الســيما في
الجانب التعليمي؛ لتســاعد المؤسســات التعليميــة وغيرها في
تحقيــق أهدافهــا التربويــة ،وتجديــد البنــى التربويــة وطرق
التدريــس ،وتحســين المناهــج وتطويرهــا؛ كي تواكــب التقدم
العلمــي والمعرفــي الحاصل فــي المجتمعــات المتقدمة.
تقــوم التربية بمؤسســاتها المختلفة -ومنها وســائل اإلعالم-
بــدور فاعل فــي إعداد اإلنســان الصالح وتنشــئته وفــق القيم
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والمبــادئ اإلســامية ،و ُتعده للحيــاة االجتماعيــة ،وتقوم بنقل
أفــكار المجتمــع وثقافتــه الســائدة وترســيخها لــدى األجيــال
ا لمتعا قبة .
لــذا ُتعد وســائل اإلعالم من أقوى األســلحة التــي تحرص األمم
علــى امتالكها ،وتتســابق في ميدانها.
من هــذا المنطلــق تتضح أهمية الوســائل اإلعالميــة في أداء
رســالتها الثقافيــة والتربويــة ،فالبد من االهتمــام بالعالقة بين
التربيــة واإلعــام في ضوء المتغيــرات الراهنة ومــا تقتضيه من
ضرورة إعادة النظر في االســتراتيجيات التربويــة واإلعالمية أو ما
يســمى بالتربية اإلعالمية؛ إذ ُيعد اإلعالم التربوي من األنشــطة
المهمة والفعالة في خدمة العملية التعليمية وبناء الشــخصية

الواعيــة ،ويســاعد على تربيــة الطالب وتعليمــه ،وإعمال الفكر
الواعي الناقد لديه ،وتنميته وجدانياً ،والمســاهمة في الكشــف
عن مواهبــه وميوله.
وظهــر مفهــوم التربيــة اإلعالميــة فــي العالــم فــي أواخــر
الســتينات الميالدية ،حيث ركــز الخبراء على إمكانية اســتخدام
أدوات االتصال ووســائل اإلعالم لتحقيق منافع تربوية ملموســة،
كوســيلة تعليمية.
بينمــا ظهــر مصطلح التربيــة اإلعالمية في أواخر الســبعينات
عندما اســتخدمته المنظمــة الدولية للتربيــة والثقافة والعلوم
(اليونســكو) للداللــة علــى التطــور الــذي طــرأ علــى ُ
نظــم
المعلومــات التربويــة ،وأســاليب توثيقهــا وتصنيفهــا واإلفادة
منهــا ،وذلــك أثناء انعقــاد الدورة السادســة والثالثيــن للمؤتمر
الدولــي للتربية العــام 1977م ،وأصــدرت عدة توجيهات بشــأن
التربيــة اإلعالميــة ومفهومهــا وأهميتها ووظيفتهــا وأهدافها
فــي الحقــل التعليمــي ،واالعتــراف بها كاختصــاص مهني.
وقــد آمنــت المنظمات العالمية بأهميــة التربية اإلعالمية في
التربيــة وبضــرورة االعتــراف به تخصصــاً مهنيــاً ،وكذلك أخذت
كثيــر من الــدول العربيــة بهــذه التوجيهات ،وبــدأت باالهتمام
بالتربيــة اإلعالمية وتوظيفه لتحقيق أهــداف النظام التعليمي.

مفهوم التربية اإلعالمية:

بحلول الســبعينات الميالديــة بدأ النظر إلــى التربية اإلعالمية
علــى أنها تعليم بشــأن اإلعالم ،وأنها «مشــروع دفــاع» يتمثل
هدفــه فــي حمايــة األطفــال والشــباب مــن المخاطــر التــي
اســتحدثتها وســائل اإلعالم ،وانصب التركيز على كشف الرسائل
«المزيفــة» ,و»القيــم غيــر المالئمة» ,وتشــجيع الطــاب على
رفضهــا وتجاوزها.
وقــد عرفهــا مؤتمــر فيينــا 1999م بأنهــا «التعامل مــع جميع
وســائل اإلعــام االتصالــي من صــور متحركــة وثابتــة وكلمات
ورســوم ،التي تقدمها تقنيات المعلومــات واالتصاالت المختلفة،
وتمكيــن األفراد مــن فهم الرســائل اإلعالمية وإنتاجهــا واختيار
الوســائل المناســبة للتعبير عن رســائلهم المناســبة».
أمــا مؤتمــر التربيــة اإلعالميــة للشــباب (2002م) ،فيعرفهــا
على أنهــا» التعــرف على مصــادر المحتوى اإلعالمــي وأهدافه
السياســية واالجتماعية والتجارية والثقافية والســياق الذي يرد،
ويشــمل التحليــل النقدي للمــواد اإلعالمية ،وإنتاج هــذه المواد
وتفســير الرســائل اإلعالميــة والقيم التــي تحتويها».
وفــي الســنوات األخيــرة تطــور مفهــوم التربيــة اإلعالميــة
بحيــث لم يعد «مشــروع دفاع» فحســب ،بل «مشــروع تمكين»
أيضاً ،يهــدف إلى إعداد الشــباب لفهم الثقافــة اإلعالمية التي
تحيط بهم ،وحســن االنتقــاء والتعامل معها ،والمشــاركة فيها
بصورة فعالــة ومؤثرة.

أهمية التربية اإلعالمية:

العنايــة بالوعــي اإلعالمــي ،ممــا يؤكــد التربية علــى التفكير
النقــدي التأملــي ،إذ أننــا نعيــش فــي بيئــة مشــبعة بالمواد
اإلعالميــة ،وينبغي لنا أن نعي أن وســائل اإلعالم ال تقدم مجرد
عرض بســيط للواقــع الخارجي ،بل هي تعــرض تراكيب مصاغه
بعنايــة تعبــر عن طائفــة مــن القــرارات والمصالــح المختلفة،

والوعــي اإلعالمي يســاعدنا على تفكيك عمليــة تصنيع المواد
اإلعالميــة ،وعلــى فهــم المنتجــات اإلعالميــة ،ومن ثــم فهم
كيفية اســتخدامها.
العنايــة بالوعــي اإلعالمي جزء مــن تكوين المواطن المســتنير،
إذ يؤكــد الخبــراء أن الشــباب ،وخاصة الذي لم يصــب حظاً كافياً
مــن التعليــم ،إذا كان واعياً ببيئتــه وملماً بأحداث الســاعة من
خــال اطالعه علــى الوســائل اإلعالمية ،وقادراً على اســتخدام
أدوات االتصــال فــي التعبير عن ذاته ،ســيصبح مواطنــاً أفضل
تكوينا ً وأكثــر التزاماً.
العنايــة بالوعــي اإلعالمي يشــجع على المشــاركة الفعالة في
المجتمــع ،فالتربيــة اإلعالمية تمكــن الناس من تفســير المواد
اإلعالميــة ومــن تكوين آراء واعيــة عنها بوصفهم مســتهلكين
لهــا ،وأن يصبحــوا منتجين للمضاميــن اإلعالميــة ،فالغاية التي
تتوخاهــا التربيــة اإلعالميــة هــي تطويــر الملــكات النقديــة
واإلبداعية لــدى الطالب.
بــث وســائل اإلعــام مضامين غيــر هادفــة لهــا أيديولوجيات
خاصــة ال تخــدم مصالح النــشء والشــباب ،قد يؤثر ســلباً على
معتقداتهــم وخلفياتهــم المعرفيــة والثقافيــة ،مما يســتلزم
وجــود التربيــة اإلعالمية.
في ظــل التطور الهائــل والزخــم اإلعالمي لكل وســائل اإلعالم
بأنواعها المتباينة وأيضاً لوســائل تكنولوجيا االتصال والوســائط
التقنيــة فــي المجتمــع المعلوماتــي؛ أصبحت الحاجــة ضرورة
ملحة لوجــود درع واقي يحمــي األطفال والنشء والشــباب من
المقــدم ،أال وهو (التربيــة اإلعالمية).
التلــوث اإلعالمي ُ
أيضاً في ظــل التراكم القــوي والمؤثر للمضاميــن اإلعالمية وكل
المقدمــة أصبح من الضــروري وجود التربيــة اإلعالمية
الرســائل ُ
للتخلــص من تلك الشــوائب الضــارة الهدامة.
التربية اإلعالمية وســيلة هادفــة لتحقيق االتصــال الفعال بين
كل األطــراف (الشــباب – الوســائل – المضاميــن) لتحقيق الفهم
الواعي واإلدراك الســليم.

أساليب التربية اإلعالمية:

يمكن تحقيق التربية اإلعالمية من خالل نهجين:
النهــج النظامــي :فالتربيــة اإلعالميــة النظامية هــي التعليم
الذي ُيوفر داخل المدرســة ،ويركز مشــروع «الموجه» على النهج
النظامــي ،أي علــى :تدريــب المعلميــن علــى تدريــس التربية
اإلعالمية لطالبهــم داخل الفصول الدراســية ،ويتميز هذا النهج
بســهولة دمجه في البرامــج الحالية إلعــداد المعلمين ،وكذلك
يتميز بأنه أيســر تصميمــاً ورصداً وتطويــراً وتحديثاً.
النهــج غيــر النظامي :وهو أوســع نطاقاً حيث يشــمل مجموعة
واســعة من النشــاطات التي تنفذ خارج إطار المناهج المدرسية.
مميزات التربية اإلعالمية:
●تعزيز الدافعية للتعلم.
●واقعية هذا المجال والحاجة إليه.
●وضوح نتائج التعلم.
●مهارات التفكير العليا.
●تعزيز الثقة بالنفس والروح االيجابية.
●التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.
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ملف خاص
دور اإلعالم في تشكيل قيم األسرة:

مــن األســس التي ترتكــز عليها نظريــة االعتماد على وســائل
اإلعالم :كلما زاد اعتماد األفراد على وســائل اإلعالم في اســتقاء
المعلومــات زادت التأثيــرات المعرفيــة والوجدانية والســلوكية
لتلك الوســائل على هــؤالء األفراد.
ويمــارس اإلعــام واالتصــال دوره الوظيفــي فــي تكويــن قيم
األســرة مــن مداخــل عــدة (تمثــل محصلــة ألدوار اإلعــام في
محاورهــا الثالثــة ســابقة الذكــر) هي:
الــدور اإلعالمي (القصــد والنية والهدف) فاإلعالم نشــاط هادف
يســعى لتحقيق غــرض علــى األقــل أو مجموعة أغــراض في
الوقــت نفســه ،ومــن أجل تحقيــق المعادلــة المنطقيــة التي
يكــون اإلعالم من خاللهــا خاضعا لمبادئ الخير وخدمة اإلنســان
وتوجيهــه الوجهة الصحيحــة ال بد من إدخال المــادة اإلعالمية
فــي دائرة وعــي الظاهــرة اإلعالميــة وتأثيراتها للقيــام بدورها
الصحيــح ،مــن خالل إيجــاد أرضية للتفاعــل بينها وبيــن العقل
واألخــاق من جهــة ،وبينها وبيــن المســؤولية االجتماعية من
جهــة أخرى.
الــدور اإلخبــاري والتعليمــي والتثقيفي واالقناعــي ،كوظائف
ظاهرة لوســائل االعالم واالتصــال التي تعد مصــدرا معلوماتيا
ثريــا إذا أحســن اســتخدامه ،فقــد أشــار كاتــز « »katzفــي
نظريتــه االســتخدامات واالشــباعات إلــى عمليــة التأثير التي
تتحــدد مــن طبيعــة االســتخدام ,وأطلــق مقولتــه :ينبغــي
أن نتوقــف عن ســؤال أنفســنا :مــاذا تفعــل وســائل اإلعالم
بالنــاس؟! ,لنســأل مــاذا يفعل الناس بوســائل اإلعــام؟ ..كما
أكــدت نظرية الغــرس الثقافي لـ»جــورج غيربنــر» مدى قدرة
وســائل اإلعالم علــى خلق واقــع تعليمــي وثقافــي وقيمي
معيــن لمشــاهديها وقرائها.
دور ترابــط أجزاء المجتمــع وثباته ودعم معاييــره االجتماعية:
وتكمــن أهميتها بالنســبة إلــى األســرة ،أنها تشــكل زاد قيم
األســرة وضمانة اســتمرارها وتطورها ،كما تشــكل مجموع قيم
األســر قيم المجتمع ومعاييــره االجتماعية.
دور قيــادة التغييــر االجتماعــي والثقافــي وخلــق المثــل
االجتماعيــة :وتمــارس وســائل اإلعــام واالتصال هــذا الدور من
خالل التكويــن المعرفي والتغيير المعرفي بوســاطة المعلومات
التــي تعــد أســاس المعرفــة ،والمعرفــة مجموعــة المعانــي
والمعتقــدات واألحــكام والمفاهيــم والتصــورات الفكريــة التي
تتكــون لدى اإلنســان نتيجــة محاوالت متكــررة لفهــم الظواهر
واألشــياء المحيطة.
مراقبــة البيئة والرقابــة على مصالــح المجتمع :وفــي عملية
تغيــر الموقــف واالتجاهــات ســواء على مســتوى األشــخاص
والقضايــا أم علــى مســتوى القيــم والســلوك ،يبقــى اإلعالم
عامــ ً
ورئيســا فــي عمليــة التحــول تلــك ،فمن خالل
ا مؤثــ ًرا
ً
الرســائل اإلعالمية «المعلومــات» الصحيحة ،أو المشــبوهة ،أو
حتــى المكذوبة ،التــي تقدمها وســائل اإلعالم يشــكل الفرد
موقفــه مــن الجمهــور ،فأي إنســان ال بــد أن يكون لــه حكمه
الخــاص علــى كل مــا يصادفه فــي بيئتــه ،من أفــراد وقضايا
و سلو ك .
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نشأة التربية اإلعالمية في دول مجلس التعاون
الخليجي:

ُتعــد النــواة األولــى النطــاق «التربيــة اإلعالميــة» في دول
مجلــس التعــاون هــي انعقــاد المؤتمــر الثالــث لــوزراء التربية
العرب فــي دولة الكويت (1968م) ،حيث أعلنــت المملكة العربية
الســعودية في تقريرهــا المقدم إلى المؤتمر أنهــا (قامت حدي ًثا
بإحــداث إدارة خاصة للوثائــق التربوية ،ومن ثم ظهــرت التربية
اإلعالميــة في صبغتهــا الحالية منذ العــام (1995م) عندما أعلن
وزيــر المعــارف الدكتــور محمد الرشــيد عــن إنشــاء إدارة عامة
للعالقات العامــة واإلعالم التربوي ،مرتبطة بالوزير مباشــرة ،بعد
أن كانــت إدارة صغيــرة للعالقات العامــة ملحقة بوكالــة الوزارة
المســاعدة للثقافة والعالقــات الخارجية.
وحرصــت المملكة العربية الســعودية ممثلة في وزارة التعليم
على أخــذ زمــام المبادرة في نشــر مفهــوم التربيــة اإلعالمية
علــى مســتوى قارة آســيا والخليــج العربــي ،وذلــك باحتضانها
(المؤتمــر الدولــي األول للتربية اإلعالمية) ،الــذي أقيم على مدى
أربعــة أيام بدءاً مــن 2007/2/4م ،في مدينــة الرياض في قاعة
الملــك فيصل للمؤتمــرات ،تحت رعاية كريمة مــن خادم الحرمين
الشــريفين الملك عبــد اهلل بن عبد العزيــز رحمه اهلل.
وقــد كان ذلك المؤتمر أكبــر تظاهرة في مجــال التربية اإلعالمية
في الشــرق األوسط ،سواءاً في مســتوى المشاركين الذين يمثلون
قيــادات تربوية وإعالميــة وثقافية مــن مختلــف دول العالم ،أو
في عددهم الذي تجاوز  3000مشــارك ،حيــث قامت وزارة التعليم
بتنظيــم ذلــك المؤتمــر الرائــد بالتعاون مــع المنظمــة الدولية
للتربية اإلعالمية ،ومنظمة اليونســكو ،وجامعة برشــلونة ،ومركز
مــزار لألبحاث ،ومحور العاصمة الدولي لتنظيم المؤتمرات ،وشــمل
العديــد من المحــاور والجلســات وورش العمــل المتخصصة ،ولقد
شــمل البيان الختامي عــدداً من التوصيات ،ومــن أبرزها:
● ضــرورة العنايــة واالهتمــام بمفهــوم التربيــة اإلعالمية في
مراحــل العمليــة التعليميــة المختلفــة ،واقتــراح اعتمــاد مقرر
(التربيــة اإلعالميــة) بحيــث يكون أحــد المقررات التــي تدرس
في مراحــل التعليــم العالي.
●التأكيــد على أهميــة إعداد وبنــاء خطط وبرامــج متخصصة
فــي التربية اإلعالميــة ،وبمــا يراعي القيــم الدينيــة والثوابت
الوطنيــة واألخالقية.
●حــث الجهات المعنيــة بالتربية في القطاعيــن العام والخاص
على تشــجيع المبــادرات العملية ذات الطابــع اإلعالمي التربوي
علــى المســتوى الوطني ،واإلفــادة مــن التجــارب العالمية في
مجــاالت التربية اإلعالميــة المختلفة.
ُ
أما فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقد أقيم في شــهر
مايــو مــن عــام 2017م المؤتمــر األول للتربية اإلعالميــة ،والذي
نظمتــه وزارة التربيــة والتعليــم ،وأشــرف علــى تنفيــذ الورش
والبرامــج عدد مــن المتخصصيــن التربوييــن واإلعالميين.
واســتقطب المؤتمر نحو  2000من المعلمين وأولياء األمور والطلبة
والموظفين بالوزارة واإلعالمييــن ،وتضمن خالل فترة انعقاده على
مــدار يومين  60ورشــة عمل وبرنامــج متخصص بغــرض تحقيق
التوعيــة الشــاملة للمجتمــع مــن خالل رســالة إعالميــة هادفة
لتحصينه مــن الهجمات والرســائل اإلعالمية المغرضــة ،وتوظيف

اإلعالم ســواء الرقمي أو التقليدي بشــكل إيجابي.
وفي مايو 2018م نظمت الــوزارة المؤتمر الثاني للتربية اإلعالمية،
والذي اشــتمل علــى ( )30ورشــة تدريبية متخصصة اســتهدفت
الطلبة وكــوادر الميدان التربوي ،بغية إكســابهم مهارات التواصل
واالتصــال الفعــال والتعاطي بشــكل متقــن مع وســائل اإلعالم
المختلفــة ،وقــدم تلــك الــورش نخبــة مــن المتخصصيــن في
مجــاالت اإلعالم الحديث ووســائل التواصــل االجتماعي.
وغطــت الــورش التدريبية معظم أوجه العمــل اإلعالمي الهادف،
حيــث تناولــت كيفيــة إنتاج أفــام وثائقيــة تعليميــة هادفة
وناقشــت آليــات توظيف وســائل التواصــل االجتماعــي ،لخدمة
أغــراض التعليم ،وأساســيات الظهور اإلعالمــي اإليجابي وعناصر
تقديــم المحتــوى الخبــري اإليجابــي وفــن التصويــر واإلخــراج
التلفزيونــي ،وتطرقت إلى فن رســم الكاريكاتيــر وصناعة األفالم
التوعوية الموجهــة ،وتحدثت عن اإلعــام اإليجابي وتأثيره على
التربية ،والمشــاهدة الواعية لإلعالم والقــوة الناعمة ودور اإلعالم
في نشــر وتعزيز ثقافــة التســامح والهوية والقيــم الوطنية.
وفــي أبريل مــن عــام 2019م ُعقد المؤتمــر في دورتــه الثالثة
فــي عجمان بعنــوان «الثقافة اإلعالمية» ،حيــث ناقش المؤتمر
اآلثار الســلبية للرســائل اإلعالمية علــى مفهوم التربيــة وأثرها
في تشــكيل الوعــي على ضوء مــا تحمله مــن مضامين.
وأتــى المؤتمــر اســتكماالً لجهــود الــوزارة الراميــة إلــى غرس
أســس ومبــادئ التفكيــر الناقد والتحليلــي في أذهــان الطلبة
وإكســابهم القــدرة علــى التمييــز بيــن مــا تحملــه الرســائل
اإلعالميــة مــن مفاهيم لها بالــغ األثر في تشــكيل انطباعاتهم
وردود أفعالهــم ،حيث هدف المؤتمر إلى نشــر مفهــوم التربية
اإلعالميــة والتأكيــد علــى ضــرورة حمايــة المجتمــع مــن آثار
الرســائل اإلعالميــة الســلبية واالهتمــام بتنمية أســاليب النقد
اإليجابــي وتدعيــم مهــارات المعلميــن والطلبــة فــي البحث
والتحليــل فــي مواجهــة مــا تعرضه وســائل اإلعالم وشــبكات
التواصــل االجتماعــي بشــكل مكثــف ويومي.
وفــي دولــة قطــر أقيــم ملتقــى خبــراء التربيــة اإلعالميــة
والمعلوماتيــة ،فــي عــام 2019م ،ونظمــه مركز الدوحــة لحرية
اإلعــام بالتعاون مــع مكتــب منظمة األمــم المتحــدة للتربية
والعلم والثقافة «اليونســكو» بالدوحة ،بحضــور عدد من الخبراء
والباحثيــن فــي مجــال التربية اإلعالميــة العــرب واألجانب.
هــدف الملتقــى إلى تبــادل األفــكار الحديثة والــرؤى التي تعزز
تطبيــق برنامج التربيــة اإلعالمية والمعلوماتيــة في دولة قطر
والمنطقــة العربيــة ،فــي ضــوء الثــورة الرقمية التي يعيشــها
العالــم ،واســتعراض مختلــف األفــكار ،وصياغة اآلليــات العملية
الكفيلــة بضمــان التطبيــق األمثــل للمضاميــن الحديثــة فــي
مجــال التربيــة اإلعالمية ،وذلك مــن خالل ما ســيقدمه الخبراء
واألكاديميــون مــن أوراق عمل تطــرح للنقاش.
كمــا ناقــش الملتقــى التطــورات الحاصلــة فــي برنامــج التربية
اإلعالميــة والمعلوماتيــة والتحديثات الطارئة عليــه للوقوف عند
التحديات التي تواجه تطبيقه ،واقتراح الحلول المالئمة ،ومناقشــة
دور األطــراف المختلفــة لتعزيــز تطبيقه على الوجــه األكمل.
وأشــار القائمــون على المركــز حينها أنــه وضع برنامــج التربية
اإلعالميــة والمعلوماتيــة مــن بيــن أولــى اهتماماتــه منــذ أن

اعتمــد هــذا البرنامــج رســمياً عــام 2012م ،وعــزز جهــوده مع
باقي الشــركاء والمنظمات محليــاً وإقليمياً ودول ًيــا ،وانخرط في
المبادرات المختلفة ،ونظم سلســلة من الــدورات التدريبية التي
تســتهدف طالب المــدارس والمعلميــن والمدربيــن ،لتثقيفهم
وتوعيتهــم بطــرق التعامــل مــع وســائل اإلعــام والوســائط
الحديثــة دون تهديد.

التجارب العالمية في التربية اإلعالمية:

 - 1منظمــة اليونســكو والتربيــة اإلعالمية :تعــد منظمة األمم
المتحــدة للتربيــة والثقافة والعلــوم (اليونســكو) الداعم األكبر
عالميــاً للتربيــة اإلعالميــة ،حيــث تقــرر مؤتمرات (اليونســكو)
أهميــة التربيــة اإلعالمية بعبــارة مهمة« :يجــب أن نعد النشء
للعيــش في عالم ســلطة الصــورة والصــوت والكلمة».
 - 2كنــدا :وهــي من الــدول المتقدمة فــي هذا المجــال ،ففيها
رســوخ ونظاميــة فــي التربيــة اإلعالميــة ،حيث وضعت أســس
التربية اإلعالميــة وموجهاتها العامة ومناهجها ،وأعدت المعلمين
ودربتهــم ،ووفــرت المصادر التربويــة لتعليم التربيــة اإلعالمية.

االهتمام العربي بالتربية اإلعالمية:

ينشــط الكثير مــن الباحثيــن المتخصصيــن في الوطــن العربي
لدراســة ونشــر أبحاث متخصصــة وموجهة لعــرض واقع تطبيق
التربية اإلعالمية ،وعلى المســتوى الرســمي بدأت بعض الوزارات
المعنيــة فــي التركيــز علــى هــذا الجانــب المهــم ،مــن خالل
المؤتمــرات العلميــة المتخصصــة ،فعلى ســبيل المثــال ،تنظم
جمعيــة حماية األســرة والطفولة في األردن مؤتم ًرا ســنو ًيا تحت
مســمى «التربية اإلعالمية والمعلوماتية» ،عقــد منه أربع دورات
منــذ العــام 2016م ،كان آخرهــا فــي ســبتمبر 2021م ،وفي مصر
خصــص منتدى اإلســكندرية دورته الســابعة (2019م) لمناقشــة
«التربية اإلعالمية والتنمية المســتدامة» ،وبحسب الحراك الحالي
في أروقة الجهات الرســمية المســؤولة عن التربية والتعليم في
الــدول العربية ،مــن المتوقــع أن ينتج عــن هذا الحــراك قرارات
جادة وعمــل ميداني يواجه مــا يتعرض له الشــباب والنشء من
ســيل اإلعالم الرقمــي ومواقع التواصــل االجتماعي.

خاتمة:

إن الوصــول لتحقيق تربيــة إعالمية ناجحة يقتضــي منا العمل
بشــكل مشــترك ،فالتربية اإلعالمية تقوم علــى معايير دقيقة،
وتعتمــد علــى تنظيم معقد مــن األدوار والمواقع التي تســهم
فــي العمليــة التربويــة اإلعالميــة ،وال يمكــن بــأي شــكل من
األشــكال تحقيقها من طــرف واحد ولكن بمشــاركة كل األطراف
من أفراد ومؤسســات وهيئــات اإلعالم والتعليــم وغيرهما.
فــإذا كانــت المرحلــة الســابقة تســيطر عليها وســائل اإلعالم
التقليديــة ،فــإن المرحلة القادمــة هي بال شــك مرحلة اإلعالم
الجديــد وما يقدمه من محتويــات تحتاج إلى مهارات وأســاليب
ومعلومــات للتعامل معها.
فالرهــان الحقيقــي للتربيــة اإلعالميــة فــي مجتمعاتنــا هــو
مــدى قــدرة األفــراد على تقييــم ونقــد المعلومــات والمحتوى
اإلعالمــي الــذي تقدمه وســائل اإلعــام التقليديــة والجديدة،
وعــدم االعتمــاد على مــا تقدمه هذه الوســائل مــن معلومات
وتفســيرات للقضايــا والموضوعــات واألحداث.
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متابعات

تم خاللها اختيار الحارثي رئيسًا جديدًا لسنتين

الرياض تستضيف اجتماعات الدورة ( )41للجمعية العامة
التحاد إذاعات الدول العربية
||الرياض  -إذاعة وتلفزيون الخليج
احتضنت العاصمة الســعودية الرياض في  13ديســمبر 2021م ،اجتماعات الدورة ( )41ألعمــال الجمعية العامة التحاد إذاعات
الــدول العربيــة ،بحضور معالــي وزير اإلعالم المكلــف ،رئيس مجلــس إدارة هيئة اإلذاعــة والتلفزيون ،الدكتــور ماجد بن
عبد اهلل القصبي.
ورحــب الوزيــر القصبــي بالوفــود المشــاركة ،مقــدًرا حضورهم
إلــى بلدهــم الثاني وتفاعلهــم مع اجتماعــات الــدورة الحادية
واألربعيــن للجمعيــة العامــة ،واالجتماع الســادس بعــد المائة
للمجلــس التنفيذي التحــاد إذاعات الدول العربيــة ،واالجتماعات
التحضيريــة المتصلــة بهمــا ،متمن ًّيــا مواصلة توحيــد الجهود،
لالرتقــاء بمكانة اإلعالم العربي عالم ًّيا ،مشــي ًرا إلــى أهمية الدور
المحــوري لإلعــام فــي توجيــه السياســات العالميــة وصناعة
القــرارات ،ما يؤكــد أهمية العمــل الجماعي لمواكبــة التطورات،
واالســتفادة من التقنيــات الرقمية فــي إيصال الرســائل للعالم.
وقــال القصبــي :بنظــرة ســريعة للتطــورات الحاصلــة خــال
وتحديــدا أثناء جائحــة (كوفيــد –  )19نجد
العاميــن الماضييــن
ً
أن اإلعــام الرقمي ســيطر على المشــهد العالمــي ،وكان الخيار
األهــم للــدول ،وأســهمت التقنيــات الرقمية في تغييــر طريقة
تلقينــا للمعلومات وتعاملنا مــع األحداث وتفاعلنــا مع اآلخرين،
وهــذا التحول بال شــك أنتج ثقافــة مجتمعية جديــدة تتطلب
دراســتها ،واالهتمــام بهــا ،ومواءمــة الجهــود للتعامــل معها
بالطريقــة المثلى.
من جهتــه أعلــن اتحاد إذاعــات الــدول العربية تولــي الرئيس
التنفيــذي لهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الســعودية ،محمــد بن
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فهــد الحارثــي ،رئاســة االتحــاد لمــدة عاميــن مقبليــنً ،
خلفا
للرئيــس الســابق لالتحاد مــن دولــة الكويت األســتاذ محمد بن
عبــد المحســن العواش ،الــذي تمنــى التوفيق للرئيــس الجديد
مشــيدا بمــا قدمتــه المملكــة العربية
فــي مهمتــه القادمة،
ً
الســعودية من حســن تنظيم ومتابعة واهتمــام بأعمال االتحاد.
ورفــع المدير العــام لالتحــاد المهندس عبــد الرحيم ســليمان،
الشــكر للمملكة العربية الســعودية ،على اســتضافتها ورعايتها
ً
تعريفــا بأدوار االتحاد وأبــرز منجزاته
ألعمــال هذه الــدورة ،وقدم
خــال الفترة الماضيــة ،معر ًبا عن تطلع االتحاد إلــى فترة مقبلة
زاخرة باإلنجازات.
مــن جانبــه أشــاد الرئيــس المنتخب لالتحــاد ،محمــد الحارثي،
بمســيرة االتحاد ،وقــال :إن العالــم يعيش اليوم حقبــة التحول
الرقمــي التي فتحت آفاقـًــا جديــدة وتحديات كبيــرة في نفس
الوقــت ،يتمثل أبرزها في اتجــاه الجمهور إلــى المنصات الرقمية
التي اكتســحت واســتفادت من أزمــة كورونا وأصبحــت تهيمن
على المشــهد ،باإلضافــة إلى وجــود منصات شــبكات التواصل
االجتماعــي التــي تحــول إليهــا الجمهــور وأصبــح لهــا نجوم
ومتابعــون ومعلنــون وصناعة.
وبين الحارثي أن هذه العوامل ُتسهم في إلزامية إعادة فهم أدوار
َّ

اإلعالم التي تســتدعي في الوقت ذاتــه فهم الجمهور ،وقال :إن
نجــاح أي مؤسســة إعالمية يكمن بالنجاح فــي صناعة المحتوى
الــذي يرتبط بالمحليــة ويلتــزم بالمصداقية والمهنيــة ،مطال ًبا
بإعــادة النظــر بالتعامل مع شــركات التقنية بمــا يحقق العدالة
لــكل األطــراف ،حيــث تكشــف الخارطــة اإلعالميــة الحالية أن
شــركات التقنيــة العالميــة هــي التــي تســيطر على الســوق
ا إل عال مية .
وأوضــح الرئيــس المنتخــب أن التوجــه القادم لالتحاد ســيكون
نحو االســتثمار فــي التدريب ،وبنــاء الكوادر ودعمها نحو مســار
التحــول الرقمي ،مشــي ًرا إلى أن نــدوة االتحــاد« :تعامل اإلعالم
ً
مهما
استشــرافا
عــد
العربــي مع اإلعــام الرقمــي العالمي»ُ ،ت ُّ
ً
للتعامــل مــع واقــع يفرض نفســه ويســتلزم مقاربــة مختلفة
ومبتكــرة حتى ال ينكمــش اإلعالم المحلي تحــت هيمنة مصادر
متســيدة ونظــل نعيــش فــي نفــس الدائــرة المشــطورة إلى
نصفين :الشــمال الذي يملك الوســيلة والرســالة ،والجنوب الذي
يســتهلك ويســتقبل الرسالة.
وفي نهايــة الحفل كرم معالــي وزير اإلعالم الســعودي الرئيس
الســابق لالتحــاد ونائبيــه والمديــر العــام ،باإلضافــة لعدد من
الشــخصيات البــارزة التــي أســهمت في إثــراء مســيرة اإلعالم
الســعودي والعربي.
خاصا
كمــا قدم مدير عــام اتحاد إذاعات الــدول العربيــة
ً
تكريما ً
مــن االتحــاد لمعالــي الدكتور ماجــد القصبــي ،نظيــر الجهود
المميــزة التي قدمتهــا المملكة الحتضان وإنجــاح أعمال االتحاد.

تعامل اإلعالم العربي مع اإلعالم الرقمي العالمي

نظــم اتحاد إذاعات الــدول العربية بمناســبة انعقــاد الجمعية
العامــة ( )41نــدوة حــول“ :تعامــل اإلعــام العربي مــع اإلعالم
الرقمي العالمي” ،بمشــاركة نخبة مــن المتخصصين والمهتمين
بهــذا الموضوع من الوطــن العربي والدول األوروبية واآلســيوية.
وافتتح المهنــدس عبد الرحيم ســليمان ،المدير العــام لالتحاد،
مرئــي طرح مــن خالله الســؤال التالي:
النــدوة بتقديــم عرض
ٍّ
كيف يجــب أن نتفاعــل عرب ًّيا مــع الهيمنة الرقميــة العالمية؟!
ومــن العناصــر التي ركــز ســليمان عليهــا أن هناك إشــكاليات
كبيــرة فرضتها الثــورة الرقميــة يتعين العمــل على مواجهتها،
وهــي :هيمنة عمالقــة التكنولوجيا والسياســات التــي تتبعها
الدول للحــد منها ،وإغالق الثغــرات الضريبية عبــر الحدود التي
يســتخدمها عمالقــة التكنولوجيــا ،واهتمــام االتحاد بدراســة

تحديــات هيمنة الشــركات العمالقــة على المســتوى العربي.
وأدار النــدوة الخبيــر اإلعالمــي الســعودي الدكتور عبــد اهلل بن
مؤكدا أن اختيار االتحاد لمناقشــة هــذا الموضوع
ناصر الحمــود،
ً
هــو اختيــار إســتراتيجي ونظــرة عقالنية ،لمــا أحدثتــه البنية
الرقميــة مــن تغييرات حــادة في التجربــة اإلعالميــة االتصالية
للنا س .
وتطرقت الندوة إلى محورين أساســيينُ ،خصــص أولهما للتعامل
اإلقليمي مع اإلعالم الرقمي العالمــي (في المنطقتين األوروبية
واآلســيوية) ،فعلــى الصعيــد األوروبي ،اســتمع الحاضــرون إلى
مداخلــة ّ
كل مــن الخبيريــن اإلعالمييــن :السويســري جاكومــو
مازونــي ،وكريســتوف لوكليــرك ،الرئيــس التنفيذي لمؤسســة
( ،)Media Network EURACTIVاللذيــن اســتعرضا التشــريعات
التي وضعــت في بعض الــدول األوروبية ،وعالقتها باســتخدام
المنصــات الرقميــة وحماية المعطيات الشــخصية.
أمــا الدكتور جــواد متقــي ،األميــن العام التحــاد إذاعات آســيا
والمحيــط الهــادي ،فقــدم مداخلة تحــدث فيها عــن التجارب
العمليــة التــي خاضتهــا دول آســيا في مجال اإلعــام الرقمي،
مؤكدا
وال ســيما أســتراليا وكوريا وإندونيســيا و»ماكاو» بالصين،
ً
ضــرورة أن يكــون هنــاك محتوى تنافســي قــادر علــى تقديم
خدمــات تحتــوي على جودة عاليــة حتى يضمن لــه الرواج لدى
ا لمتلقين .
أمــا المحــور الثاني من هــذه النــدوة ،فقد ُخصص الســتعراض
عــدد مــن التجــارب الوطنيــة فــي المنطقــة العربيــة وأوروبا
وآســيا حــول تعاملها مــع اإلعالم الرقمي ،واســتهل المناقشــة
فيه الرئيــس التنفيذي لشــركة ( )WAYYEالكوريــة ،لي تاهيون،
بتقديم بيانات تخص إســتراتيجيات شــركته في مجال نشاطها
علــى المنصــات الرقمية وصناعــة المحتوى.
ثم اســتعرضت الخبيرة اإلعالميــة الدكتورة عهود بنت ســلطان
الشــهيل ،التجربــة الســعودية التــي ّ
بمكونــات
ذكــرت فيهــا
ّ
الهوية الوطنيــة للمملكة العربية الســعودية في مجال اإلعالم
الرقمــي ،من خالل رؤيــة (.(2030
مــن جانبهــا قدمــت رئيســة تحريــر قنــاة ( )CGTNالرقميــة،
وينيــارو ،مالمــح التجربــة الصينية ،حيــث ب ّينت األســس التي
تقــوم عليهــا تقنيــة الجيــل الخامــس والــذكاء االصطناعــي
وأثرهــا على اإلعــام التقليدي ،واســتخدام التلفزيــون الصيني
لهــذه التقنيــة الحديثة.
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متابعات

حضره  1.7مليون زائر ودشن المعجم التاريخي للغة العربية

معرض الكتاب األكبر في العالم للعام 2021م يشرق
من الخليج العربي
||إذاعة وتلفزيون الخليج – هيثم السيد

عامــاً بعد عــام ،تؤكد دول مجلس التعــاون حضورها كمركز للثقافة واإلبــداع والفكر على المســتويين اإلقليمي والدولي،
بامتالكهــا البنيــة التحتية والتخطيط المؤسســي والمبــادرات النوعية التي مثلــت منارة لتحفيز المفكريــن والمثقفين
أينمــا وجــدوا من أجل بناء معرفة تســهم في خدمة البشــرية ،باإلضافة إلى وجــود القيادات التي تؤمــن بأهمية العلم
كمصــدر لكل تقدم وازدهــار ،وتمثل معارض الكتاب واحــدة من أهم الفعاليــات التي تبرز فيها قيمــة الصناعات الثقافية
وتــدار فيها النقاشــات بين النخب والمجتمــع وصناع الحدث ،وخالل الســنوات القليلة الماضية كان لهــذه المعارض أثرها
وجاذبيتهــا التي لــم تقتصر فقط على المثقفين ،وإنما اســتقطبت طيفاً واســعاً مــن المؤلفين والقراء واألدباء بشــتى
أعمارهــم وتوجهاتهم األدبية.

تجربة رائدة بزخم عالمي

يعــد معرض الشــارقة الدولي للكتــاب واحداً مــن أهم األحداث
الثقافيــة التــي شــكلت تجربــة ريادية خليجيــاً وعربيــاً ،حيث
عقــدت دورته األربعون خــال الفترة مــن ( 13-3نوفمبر 2021م)
برعايــة الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمــد القاســمي ،عضو
المجلس األعلــى حاكم الشــارقة ،وقد اختيرت عبــارة «هنا ..لك
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كتاب» كشــعار للمعــرض الذي أقيم في مركز اكســبو الشــارقة،
بمشــاركة أكثر مــن ( )1600ناشــراً عرضــوا أكثر مــن ( )15مليون
كتــاب و( )1.3مليــون عنــوان ،مــن بينهــا ( )110آالف عنــوان من
اإلصــدارات الحديثة التــي تعرض للمرة األولى ،فضــ ً
ا عن برنامج
ثقافــي تضمــن قرابة الف فعاليــة منها ( )440فعاليــة ثقافية،
و( )335فعاليــة للطفــل ،و( )80عرضاً فنياً ،ومشــاركة ( )83مؤلفاً

مــن ( )22دولة عربيــة وعالمية.
كان المعــرض عنواناً لحركــة دؤوبة في قطاع النشــر ،بعد فترة
مــن التوقف لظــروف الجائحة ،فيمــا دلت األرقــام بوضوح على
أن هــذه الفترة لــم تكن لتمنــع صناعة الكتاب من أن تســتعيد
عنفوانهــا ســريعاً ،الســيما وقــد صنــع الواقع الجديــد في حد
ذاتــه موضوعاً لشــحذ مــدارك المفكريــن والمبدعيــن ،وتدوين
مقارباتهــم لحاضــر العالــم ومســتقبله ،وقــد اســتطاع معرض
الشــارقة الدولي للكتاب 2021م أن يتصــدر جميع معارض الكتاب
العالمية على مســتوى بيع وشــراء حقوق النشــر للعــام 2021م،
وفقــاً لحجــم المشــاركة العالميــة من الناشــرين والــوكالء في
«مؤتمر الناشــرين» الذي ســبق انطالقة المعــرض ،بوجود ()546
ناشــ ًرا ووكيال أدب ًيا مــن ( )83دولــة ،ويعد هذا اإلنجــاز اإلماراتي
والخليجــي األول من نوعه الذي يحدث فــي دولة عربية ،وعلى
مســتوى القارتين اآلســيوية واإلفريقية.

البدء بمنجز تاريخي للغة العربية

“أشــرق ْ
َ
للغــة العرب ّية مــن إمارة
التاريخــي
المعجــم
شــمس
ت
ُ
ِّ
ِ
ِ
الشــارقة» بهذه العبارة اختار الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد
القاســمي أن يعلم عــن المنجز الذي وصف بأنــه لحظة مفصلية
فــي تاريــخ اللغــة العربيــة ،وذلك خــال كلمة حاكم الشــارقة
فــي افتتاح المعــرض ،والتي خصصها إلعالن البدء في تدشــين
أول معجــم تاريخي متصل لمصطلحــات اللغة العربيــة ،وهو ما
يعــد حدثاً مهماً فــي حياة هذه اللغــة وإعــادة تدوينها ،وذلك
من خــال تتبع أصول جميــع مفرداتها وتحقيقهــا عبر مختلف
المراحــل الزمنية انطالقاً من بدايات الحضارة البشــرية نفســها،
وذلــك عبــر منهجيــة تقــوم علــى ثالثــة عناصــر هــي اللغة
والحضــارة والتاريخ.
جــاء هذا الحدث قبل شــهر من احتفــال اللغة العربيــة بيومها
قــدم معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي هذه
العالمــيّ ،
الــدورة ليمثــل احتفا ًء نوعيــاً باللغــة العربية ،وهو يــؤرخ للمرة
األولــى لمفردات لغة الضاد وتحوالت اســتخدامها عبــر ( )17قرناً
ماضياً ،حيــث تم من خالله إطــاق المجلدات الـــ( )17األولى من
«المعجــم التاريخي للغــة العربية» باإلضافة إلى إطالق نســخه
الرقميــة عبر موقــع إلكتروني وتطبيق ذكي ،وتعــود المحاوالت
األولــى لبدايــة هــذا المشــروع إلى أكثر مــن مائتي عــام ،وفي
حين ع ّبر الشــيخ القاســمي عن ســعادته بأن ترى الفكــرة النور

في هــذا الزمــن ،فقد وعــد باســتكمال مراحلــه المتبقية في
الســنوات القليلة القادمة.

الرفاعي ..احتفاء بنكهة خليجية

ارتبطــت الســمعة العريقة لمعرض الشــارقة للكتاب بتشــكيل
انطبــاع خاص لــدى المثقفيــن والمبدعين ،فقد ظــل يعبر عن
االحتفــاء بأصحاب العمل الثقافي الرصيــن ،ويمثل دافعاً لالعتزاز
فــي مســيرة كل مــن يشــاركون فيــه كمتحدثيــن أو يحظــون
بتكريمه نظير إســهاماتهم األدبية أو العلميــة ،وفي هذه الدورة
ذهبــت جائزة شــخصية العــام الثقافية إلــى األديــب الكويتي
طالــب الرفاعــي؛ احتفا ًء بمســيرته التي تعود إلى الســبعينات
الميالديــة ،وتضمنــت نتاجــاً يضــم أكثــر مــن  16مؤلفــاً بيــن
القصــة والرواية ،ومئــات المقــاالت الصحفية والدراســات ،فض ً
ال
عــن تأسيســه لملتقيات ومبــادرات ثقافيــة مهمة ،وقد أشــار
الرفاعــي إلــى أن هــذه اللحظة جــاءت كقطاف عمــر طويل مر
بــه منذ أن كان صغيــراً ،وكان يحلم فقط بأن يكــون كاتباً ،حيث
وصف االحتفاء بــه بالتكريم الكبير وبالمســؤولية الكبيرة ،معلقاً
«الشــارقة نبع فكر وعلــم وإبــداع ،وثقافة ليســت كغيرها”.

معرض الزيارات المتعددة

فــي نهايــات العــام الماضــي 2020م ،كان معــرض الشــارقة
الدولــي أحــد أول الفعاليــات الثقافيــة التي أعادت بــث الحياة
فــي األنشــطة الحضورية إيذانــاً بتجــاوز ظروف اإلغــاق ،ومع
نهايــة هــذا العــام ،وعلــى مــدى أحد عشــر يومــاً ،اســتطاع
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب 2021م ،وكعادتــه ،أن يمــأ
روزنامة المشــهد الثقافــي في المنطقة بكرنفــال من المعرفة،
مســتفيداً من خبرته المرجعية فــي منح التجربة ألقــاً متجدداً
كل عــام ،مع نهاية المعــرض كان العدد اإلجمالــي للزوار يقترب
مــن حاجز المليون وســبعمائة زائــر ينتمون إلــى  109دول ،فيما
أشــارت إحدى اإلحصائيــات التــي أعلنها المعرض إلــى معلومة
نوعيــة وهــي أن  20الــف زائر كانــوا يــزورون المعــرض بصفة
يوميــة ،فيمــا حــرص اآلالف علــى الحضور علــى الزيــارة ما بين
 3إلــى  7مــرات خــال أيــام المعــرض األحد عشــر ،وهو مؤشــر
من شــأنه أن يكــون ضمن أجنــدة منظمي معــارض الكتب في
المنطقــة والعالم مــن أجل صياغــة تجربة تنظيميــة ،متنوعة
ومتكاملة تســتهدف أكبر قدر من جمهور الزيــارات المتعددة ،إن
لم تكــن اليوميــة بالطبع!
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متابعات

في جدة التاريخية ..سجادة حمراء ودرب أخضر

مهرجان البحر األحمر السينمائي ..عرض
أول ناجح على شاشة العالم

||إذاعة وتلفزيون الخليج – هيثم السيد
المهرجــان الــذي ولد كبيراً ،هكذا يمكن وصف النســخة األولــى من مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولــي الذي أقيم
فــي جــدة خالل الفتــرة مــن  15-6ديســمبر 2021م ،وخالل عشــرة أيام شــهدت حضور نخبة مــن نجوم العالــم ،وعرض
خاللهــا  138فيلمــاً طوي ً
ال وقصيراً مــن  67بلــداً ،وواكبتها تغطية متميــزة عبر وســائل اإلعالم والوســائط الجديدة ،كان
مــن الواضح أن حدثــاً مهماً يقام فــي المملكة العربية الســعودية ،قد انضم إلى باقــة الفعاليات الســينمائية العالمية
الكبرى.
الــدورة االفتتاحيــة التــي كان يفتــرض أن تقــام فــي ربيــع
العــام 2020م تأجلــت بفعــل ظــروف الجائحــة ،لكــن هــذا لم
يــزد القائميــن عليهــا إال حرصــاً على أن يقــام هــذا المهرجان
وفــق الســيناريو األفضــل ،فمزيــد من الوقــت يعني مزيــداً من
االســتعداد حتى وإن كان يرفع ســقف التوقعات إال أن أمراً كهذا
ال يمثل مشــكلة على اإلطالق ،بنظرة ســريعة إلــى تجربة صناع
األفــام الســعوديين خــال الســنوات القليلة الماضيــة ،وكيف
قدمــوا بمجهــودات ذاتيــة أعمــاالً برزت فــي محافــل عالمية،
هــذه الرغبة المفعمــة بالتعلم والتواقة للمنافســة ،كانت وقود
التميــز وعربون النجاح المســبق ألول مهرجان ســينمائي دولي
يقام فــي المملكــة العربية الســعودية.

عراقة المكان ..شخصية المهرجان

بينمــا يتميــز كل مهرجــان عالمــي بطابعــه وهويتــه ،فــإن
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الشــخصية الخاصــة لمهرجان البحــر األحمر الســينمائي الدولي
تبــدأ من مكان انعقــاده ،فوجوده فــي منطقة جــدة التاريخية
وهــي الموقع المســجل ضمن قائمة اليونســكو لمواقــع التراث
العالمــي أعطاه قيمة إضافية في نفوس المشــاركين وذاكرتهم،
حيــث بــدت األحيــاء التقليديــة ذات الخصوصيــة المعماريــة
العريقة أشــبه بموقــع تصوير كبير يمتــزج فيه المجــاز بالواقع،
ويحضــر فيــه المســتقبل من عمــق الماضــي ،فيما يبــدو أمام
الســينمائيين الذيــن جاؤوا من شــتى أنحــاء العالــم ،أن صناعة
التاريــخ يمكــن أن تبــدأ مــن عيش مشــهد تاريخــي ماثل على
أرض الواقع.

موجة مواهب في بحر جدة

مــن إيطاليا ،جــاء جوســيبي تورناتوري ،وهــو الكاتــب والمخرج
العالمــي الحائز على األوســكار فــي العــام 1988م ،صانع ومنتج

عشــرات األفــام المعروفة عبر شاشــات الســينما ،ليترأس لجنة
تحكيم المســابقة الرســمية لألفالم الطويلة ،واضعــاً خبرة تزيد
علــى ثالثة عقود فــي خدمة جيل جديد مــن محترفي الكتابة
واإلخــراج في المملكــة والخليــج والمنطقة العربيــة ،ورغم أنه
وصــف مهمته فــي المهرجان بالصعبــة ،إال أن ذلك لــم يمنعه
من إبــداء ســعادته بالمشــاركة التــي وصفها بالشــرف الخاص
والفريد ،حيث أشــاد بالحراك الســينمائي الذي تشهده المنطقة
والذي وصفــه بأنه «موجــة من المواهــب والتجديد».

أبطال سينما السعودية الجديدة

كان برنامج «ســينما الســعودية الجديــدة» معنياً بإبــراز اإلبداع
المحلــي فــي المملكــة مــن حيــث تعبيــره عــن تنــوع الحياة
االجتماعيــة والعالقــات اإلنســانية ،مــن خــال ســينمائيين
وســينمائيات ســعوديين ،حيث قدم المهرجــان  15فيلماً قصيراً
ضمن برنامج «ســينما الســعودية الجديــدة» ،المعني بالمواهب
الســعودية الواعــدة ويضــم أعمــاالً روائيــة ووثائقيــة وأفــام
تحريك ،فضــ ً
ا عن أن نخبة مــن المواهب التمثيلية الســعودية
كانــت حاضــرة في إحــدى مفاجــآت المهرجان ،من خــال فيلم
طويــل بعنوان «أبطــال» قام علــى إخراجه مخرج إســباني هو
مانويــل كالفــو ،وتمثــل أول تجربة لــه في األفــام الطويلة.

في األحياء ..مهرجانها الحي

وإن كانــت منطقة جدة التاريخية هي مقر المهرجان األساســي،
إال أن القائميــن عليــه أرادوه حدثاً يخص الســينما فــي المدينة
بأكملهــا ،ومــن هــذا المبــدأ ،اســتضافت أحيــاء جــدة مبــادرة
ســينمائية بعنوان «ســينما الحارة» تعد هي األولــى من نوعها،
وتهتــم بنشــر الوعي عــن الســينما وصناعتها ،مــن خالل هذه
تجــول المهرجــان فــي أربعة أحيــاء هــي الهنداوية،
المبــادرة
ّ
وجــدة البلــد ،والســبيل ،والرويــس ،مقدماً ســتة عــروض على
الهواء الطلــق ،رافقتهــا دورات تفاعلية بمشــاركة  12ممثل ،وال
يتوقــف األمر عند هــذا الحد ،حيــث اختار البرنامــج كذلك عدداً
مــن الموهوبين بنــاء على تجارب أداء تمــت إقامتها في األحياء.

روائع عربية بروح المجتمع

فــي األفــق العربي ،اختــار المهرجــان عنــوان «روائــع عربية»
لتندرج تحتــه األعمال الســينمائية الجديدة مــن العالم العربي،
والتي عكســت صــور متنوعــة لمجتمعــات شــعوبها وأحداثها
التاريخيــة ،بمــا يتضمنه ذلــك من أفــام تحاكي حالــة الحراك
الســينمائي العربــي وتمتلــك خصائــص المنافســة العالميــة
مــن مواهب الفتــة وحكايــات مؤثرة ،وقــد تميزت هــذه األفالم
بحكايــات بالغة االنتمــاء إلى نســيجها االجتماعي واإلنســاني،
بمعالجــات فنيــة الفتة ،يكفي مثــ ً
ا أن نلقي نظــرة على فكرة
الفيلم الوثائقــي العراقي «خذوني إلى الســينما» الذي يتحدث
عــن جنــدي كان يهــرب من الحــرب في بــاده باالحتمــاء في
إحدى دور الســينما ،لينجــو بحياته.

روائع العالم وتأمالت التجريب

عالميــاً ،خصــص مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي برنامجاً
بعنــوان «روائــع العالم» ليكون إطــاراً لعرض نخبة مــن األعمال
العالميــة المختارة بعناية لتعكس مســتوى التقــدم الذي وصلت
إليه العقول حــول العالم من حيث ابتــكار القصص الباعثة على

التأمــل والتفكيــر بمــا تتضمنه مــن قوالب ومدارس ســينمائية
مختلفــة من حيــث النصوص واإلخــراج والتمثيــل ،ومابين هذه
العوالــم المتراوحة مــن التجريب والبســاطة والتعقيد في أفالم
حاز بعضها على جوائز في األوســكار ،اســتمتع حضور المهرجان
بعــدة أعمــال من ضمنهــا الفيلم الوثائقــي «إنيــو» ،و»موناليزا
وقمر الــدم»« ،أخوات» ،االبنــة الضائعة»« ،المديــر المثالي».
وألن الذاكرة الســينمائية تحفل بمجموعة من األعمال المرجعية
الخالــدة ،فقد خصــص المهرجان برنامجــاً بعنوان «كنــوز البحر
األحمــر» تــم مــن خاللــه عــرض  8مــن األعمــال الكالســيكية
الحاصــدة للجوائــز لتمثــل إعادتهــا فرصــة للســفر عبــر الزمن
بمــا يتيــح التوقــف عند محطــات مــن المقاربــات الموضوعية
والمقارنــات الملهمة ،لتأســيس ثقافة ســينمائية راســخة.

مشاهدات أولى وجيل واعد

كان المهرجــان منصة العرض األولى لـ  48فيلماً على المســتوى
العربــي ،كما شــهد  17فيلماً تعــرض للمرة األولــى في منطقة
الخليــج العربــي ،فض ً
ال عن اســتضافة مجموعة مــن الموهوبين
في مجــال الســينما مــن آســيا وإفريقيــا والعالم العربــي ،وما
بين برنامجيــه «روائع العالــم» و»روائع عربية» ،لــم يتوقف دور
المهرجــان علــى تقديــم أعمــال رائعة بل ركز بشــكل مباشــر
علــى تأهيل وتدريــب صناع أفــام لتمكينهم من ابتــكار المزيد
من الروعة في مســتقبل الســينما.
وقــد تم تخصيــص برنامج «جيــل جديد» لتســليط الضوء على
إبداعــات ســينمائية من جميع أنحــاء العالم ،من خــال تنظيم
سلســلة من األنشــطة والفعاليات التي اســتهدفت المشاهدين
والــزوار من الصغــار وشــملت ورش عمــل متخصصة ،فيما أشــار
مســؤولون في المهرجان إلى اســتفادة  300طالــب من محتوى
برنامــج تم تخصيصــه للمواهب.
يذكــر أن مؤسســة مهرجــان البحر األحمــر الســينمائي منظمة
مســتقلة غيــر ربحيــة أُنشــئت لدعــم صناعــة الســينما ،وقد
أعلنــت عن تأســيس «صنــدوق البحــر األحمــر» بميزانية بلغت
 10مالييــن دوالر بهــدف إنتــاج  100فيلــم طويــل وقصيــر من
صانعي األفالم الســعوديين والعرب ،لتمكيــن مجموعة أكبر من
صانعــي األفالم الموهوبيــن في المنطقة ،من خالل المســاعدة
فــي مراحــل التطويــر ومراحــل اإلنتاج ومــا بعد اإلنتــاج ،حيث
تــم تقديم الصندوق لتســريع نمــو الصناعة المزدهرة للســينما
وإطــاق جيــل جديد مــن صانعي األفــام ،إضافة إلــى تقديم
المســاعدة الالزمــة للمبدعين.
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متابعات

الملتقى اإلعالمي اإلماراتي البحريني ..تحليل واقع
اإلعالم وتحوالته المستقبلية

||إذاعة وتلفزيون الخليج  -خاص
فــي إطار العمل الخليجي المشــترك لتنســيق الجهــود وتطوير
آليــات العمل فــي المجال اإلعالمــي بما يتواكب مــع المتغيرات
الراهنــة ويرتقي بــأدوات المهنة ،أقيــم يــوم  20أكتوبر 2021م
الملتقــى اإلعالمي اإلماراتي البحريني ،وذلك من خالل جلســات
االتصــال المرئــي ،بتنظيم مــن نادي دبــي للصحافــة وجمعية
الصحفييــن البحرينية ،وبمشــاركة مجموعة من قيــادات العمل
اإلعالمي ومســؤولي الصحــف والقنوات والمؤثريــن والموهوبين
في البلدين الشــقيقين.
ســلط اللقاء الضــوء على التحــول الرقمي والتأثيــرات اإلعالمية
المســتقبلية ،واستشــرف المشــاركون علــى ضــوء المعطيــات
الحاليــة شــكل اإلعــام خــال العقــود المقبلــة ،كما ناقشــوا
دور اإلعــام الحكومــي فــي مواجهة األزمــات وكيفيــة االرتقاء
بمســتوى صناعــة المحتوى عبر الشــبكات االجتماعيــة ،وق ّيموا
واقــع المنصات اإلعالميــة والترفيهية الحالية فــي دول الخليج،
وضــرورة عملها علــى جذب المشــاهد في وجود وســائط البث
العالميــة المتخصصة.

إعالم الخليج في وجه الجائحة

مــع بدايــة الملتقــى ،أكدت ميثــاء بو حميــد مدير نــادي دبي
للصحافــة على ضــرورة العمل على جاهزية اإلعالم للمســتقبل،
وللتعامــل مع التحديــات عبر بناء رســالة مؤثــرة وتقديم إعالم
متطــور ،وذلــك مــن خــال تنســيق المواقــف على المســتوى
الخليجــي والعربــي ،فيمــا شــددت منــى غانــم المــري رئيس
نــادي دبــي للصحافــة على أهميــة االســتفادة مــن التحديات
والبنــاء عليها مــن أجل رفع كفــاءة منظومات العمــل اإلعالمي
ومنصاتــه ،مع اإلعداد للتحــول الرقمي وتحديد المســارات التي
يمكــن من خاللهــا أن يكون اإلعــام الخليجي ســباقاَ نحو آفاق
المنافســة والتميز.
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عيســى الشــايجي رئيــس جمعية الصحفييــن البحرينية أشــاد
باإلعــام الخليجي فــي التعامل مع أزمة كورونــا ودوره في تجاوز
مراحلها األســوأ بأقل الخسائر ،ولكنه اســتدرك أن الجائحة ليست
التحــدي الوحيد الذي يجب علــى الصحافة واإلعــام تجاوزه.

تحوالت متسارعة بفرصها وتحدياتها

مــن جانبه أكد علــي محمد الرميحــي ،وزير شــؤون اإلعالم في
مملكــة البحريــن ،أن لوســائل اإلعــام دورها الحيوي في نشــر
المعلومــات الصحيحــة ومواكبــة االتجاهــات الحديثــة ،مشــيراً
إلــى أن التطورات الراهنــة والتحوالت التقنية المتســارعة تطرح
فرصــاً وتحديات ،وتفرض التعــاون للنهوض بــدور اإلعالم كقوة
للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية ،ولنشــر قيم التســامح
والســام والتصدي لخطابــات الكراهية للتطــرف واإلرهاب.
ودعــا الرميحــي إلــى النهــوض بتشــريعات عصريــة ومواثيق
شــرف مهنية ،واالســتثمار في العنصر البشــري وتمكيــن الكوادر
الشــابة المبدعة كركيزة الســتدامة التميز اإلعالمي ،مؤكداً على
إمكانية تحقيــق هذا الهدف في دول مجلــس التعاون في ظل
وجــود القيــادات المؤمنة بــدور اإلعــام والمبدعيــن ،باإلضافة
إلــى البنية العلميــة والتحتية واســتخدامات التقنيــة وخبرات
دور قطاعــي اإلعــام واالتصال فــي التأثير اإليجابــي على الرأي
العام المحلــي والعالمي.

االستعداد التقني والحاصنة اإلبداعية

محمــد الحمــادي رئيس جمعيــة الصحفييــن اإلماراتيــة قال إن
الجائحــة كشــفت قــدرة المؤسســات اإلعالميــة علــى التحول
واســتعدادها لــه تقنيــاً ورقميــاً ،مشــيداً بــأن بعض الوســائل
اإلعالمية اســتطاعت الحفاظ على اســتمرارها بــل كانت عناصر
بنــاءة في حمايــة المجتمــع من الفيــروس ،حيث نشــرت كثير
منهــا التوعيــة والمعلومــات الصحيحة لتنبيــه الجمهور.

الرسمي والخاص ..صيغة للتكامل

مــن جانبه ،دعــا عبدالرحمن المدفــع ،مدير إدارة األخبــار بوزارة
شــؤون اإلعــام البحرينية إلى التفريق بين دور اإلعالم الرســمي
واإلعــام الخــاص ،إذ يرى أن األول أثبت نفســه كمصــدر موثوق
لألخبــار والتوعيــة ونشــر القيم وتنــاول القضايــا الوطنية ،في
حيــن أن القطــاع الخــاص يعتمــد علــى الترفيه وهــو صناعة
كبيــرة ولها جمهورها ،واستشــهد المدفع بأرقام إقبال قياســية
حققتهــا هــذه الصناعة الســيما خــال العــام 2020م ،وخلص
إلى ضــرورة إيجاد صيغة تعاون مشــترك بين الرســمي والخاص
ومعرفــة مواطن القوة فيهما واالســتثمار بهــا وتطويرها وتعزيز
قدراتها القابلــة النجاح.

أسس علمية لقراءة جمهور الغد

وقــد اتفق محمد جالل الريســي مدير وكالة اإلمــارات لألنباء مع
هــذا الطرح مؤكــداً أن النجاح المســتقبلي يتطلب بــذل المزيد
من الجهد لالســتفادة مــن األدوات البحثيــة والمتخصصة لرصد
اتجاهــات الــرأي العــام والجمهــور المســتهدف وتلبيتهــا على
أســس علمية ،بما في ذلك إيصال الرســائل باللغــات المختلفة،
لضمــان تحقيــق التأثيــر المطلــوب ،مشــدداً علــى أن العقود
القادمــة تتطلــب تطويــر األدوات اإلعالمية باســتمرار ،للتعامل
مــع جمهور جديد ســيكون لــه اهتماماتــه المختلفة.

االستثمار والمستقبل الرقمي اإلعالم

خديجــة المرزوقــي ،رئيــس تحرير دبي بوســت ،أشــارت بدورها
إلــى أن الجائحــة أعــادت النــاس لإلعالم الرســمي وأشــعرتهم
بأنه مهــم حتى في وجــود الشــبكات االجتماعية ،مســتدركة
فــي الوقت نفســه أن هذا ال يقلــل من ضــرورة أن يتغير اإلعالم
الرســمي ويواكب التقنية.

من أجل إعالم ال يخاطب نفسه

فــي تعليقها على تجربــة اإلعالم الخليجي مــع الجائحة ،قالت
الكاتبــة البحرينية سوســن الشــاعر إنه «ال يجــب االعتماد على
األزمــات لقياس قوتنــا وتأثيرنــا وإنما علــى الفتــرات العادية»
مشــيرة إلــى أن اإلعــام الرســمي مــازال يفتقــد إلى وســائل
القيــاس ،وهو يتطلب معلومات يتشــكل عليهــا خطابه لكي ال
يخاطب نفســه ،كما تقول الشــاعر ،والتي أشــارت فــي المقابل
إلــى أن اإلعــام الخاص يتميــز بدراســة جمهوره المســتهدف
وشــريحته العمريــة وغيرها من العوامل ،كمــا أن مؤثري التواصل
االجتماعــي يعرفــون نوعيــة متابعيهــم مــن خــال التواصل
والتفاعل المباشــر معهم.

تجنب االستنزاف ورد الفعل

مؤنس المــردي ،رئيس تحريــر صحيفة البــاد البحرينية ،يرى أن
المعلومــة هي أســاس المحتوى ،وأنهــا ال يجــب أن تبقى حكراً
علــى اإلعالم الرســمي مطالباً اإلعــام الخاص بأن يكون شــريكاً
فاعــ ً
ا ومســاهماً في صناعــة الخبر وليس مجرد ناقــل له ،ودعا
المــردي الوســائل اإلعالمية إلــى التركيــز على التميــز المهني
وتجنــب الدخول في خانة رد الفعل واالســتنزاف المســتمر.

استراتيجية معرفية ومعهد دراسات

نقطــة التجديــد واالبتكار كانــت منطلق حديث منى بو ســمرة،

رئيــس تحريــر البيان اإلماراتيــة ،حيث أكدت على ضــرورة تنمية
الحــس اإلبداعــي فــي اإلعــام العربي ،بمــا في ذلــك الصحف
الورقيــة التــي تــرى بــو ســمرة أنهــا مازالت تغــذي كثيــر من
المواقــع والمحتــوى الرقمي ،ودعت إلى قيام مشــروعات وبرامج
طموحــة مســبوقة بمراجعــة لواقع االعــام ومدى اســتجابته
الحتياجــات الجمهور.

إعالم األزمة ..وخطاب اآلخر

الدكتــور علــي النعيمــي عضــو المجلــس االتحــادي اإلماراتي
طالــب بالعمــل علــى إخــراج واقــع اإلعــام ومســتقبله من
ســياق األزمــات ،مشــيراً إلى أن إعــام األزمة يظــل راكضاً خلف
الحــدث فقط وبهــذه الطريقة ال يكــون قادراً على استشــراف
المســتقبل ،وبــدالً مــن أن يصنــع خطابــاً يوجهــه لآلخر يظل
مشــغوالً فقــط بالتعامــل مــع الخطــاب الــذي يصنعــه اآلخر
ويتحكــم فيــه ويديره.

ماهي معايير تأثير المؤثر؟

مع وصول نقاشــات الملتقــى إلى محور نجوميــة اإلعالم ،كان ال
بد من مشــاركة لمؤثري المنصــات الحديثة ،والبدايــة مع الفنان
وصانــع المحتــوى البحريني أحمد شــريف ،الذي أكــد أن القيمة
التــي يقدمها المؤثــر لجمهوره هي أهم مقيــاس للنجاح ،معلقاً
أن الرهــان الحقيقي هــو على وعي الجمهور ،ووعي المشــهور،
وأضــاف «قد يأتي مــن يتابعونك من باب الفضــول وأنت تعتقد
أنك نجم وســرعان مــا تفاجأ بأنهــم ينقلبون ضدك».
وفي حيــن ينتقد شــريف تقصير المشــاهير في نقــل القصص
الملهمــة ،واســتجابة بعضهم لرغبــة فئات من الجمهــور الذي
يبحــث عن ســطحية الطــرح ،يؤكد أن باإلمكان إرســال رســائل
إيجابيــة عن طريــق قوالــب كالكوميديا ،مشــيراً إلــى أن صانع
المحتوى يجــب أن يتمتع بالرقابة الذاتية واالســتعداد لمواجهة
ردة الفعــل ،باإلضافــة إلــى احتــرام جمهــوره ،بتنــوع أطيافــه
وفئاتــه العمرية.

المشاهير المهنيين ..أكثر مسؤولية

بدورهــا ،تــرى اإلعالميــة وصانعــة المحتــوى اإلماراتيــة دياال
علــي أن مســؤولية صنــاع المحتــوى كبيرة ،الســيما األســماء
الالمعة منهــم ،نظراً لتأثيرهــم الكبير على الجمهور ،وأشــارت
فــي هذا الصــدد إلى تميــز المؤثريــن الذين بدؤوا مســيرتهم
مــن خــال اإلعــام حيث وفــر لهــم ذلــك األســاس المهني
لتقديم شــيء جيــد فض ً
ال عــن التمتــع بمســؤولية تقييم ما
يقومــون بطرحه ،وترى أن غيــاب هذه المســؤولية لدى فئات
أخرى مــن المؤثرين الذين اشــتهروا من غيــر المؤهلين إعالمياً
كانــت لــه نتائــج مفاجئــة وســلبية في كثيــر مــن المواقف،
مضيفــة أن النجــاح يقــاس بعنصريــن أساســيين أولهما مدى
تأثيــر المحتــوى علــى الفكــر والســلوك ،وثانيهما اســتمرارية
هــذا المحتوى.

قيمة الرسالة وأولويات الربح

اإلعالمــي اإلماراتــي محمــد ســالم ،له تجربــة مطولــة كصانع
محتــوى فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،ويرى أنهــا تحقق
تقدمــاً بخطــوات متســارعة ،الفتــاً إلى هــذا الفضــاء اإلعالمي
ملــيء بالمبدعيــن الذيــن يســتحقون الدعم.
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دبي وإكسبو  .. 2020من يمنح القوة الناعمة لآلخر؟
||د .سعيد حسن علي
باحث في الشؤون االقتصادية واألمنية – دولة اإلمارات العربية المتحدة
تطرقــت  -في مقاالت ســابقة  -إلــى مفهوم القــوة الناعمة والــذي يتمثل في قــدرة التأثير على
ســلوك اآلخريــن للحصول علــى النتائج المــرادة ،أو القــدرة على جــذب اآلخرين دوان إكــراه ،ويمكن
التعبيــر عن القــوة الناعمة بتعبير أبســط يتمثــل في القدرة علــى الفوز بقلــوب اآلخرين.
كمــا ذكــرت أيضــاً بــأن للقــوة الناعمــة دور محوري فــي تعزيز
ســمعة الدول واحترامهــا بين الدول والشــعوب األخــرى ،وذلك
مــن خالل االســتخدام الصحيــح والمثالي ألدوات القــوة الناعمة
المتمثلــة في الثقافــة والتاريــخ واللغــة والســياحة والرياضة،
باإلضافــة إلــى اإلعالم بشــكليه التقليدي والحديث ،والسياســة
الخارجيــة للدول ومــا تمثله من عالقــات دولية قويــة ومتينة،
ناهيــك عن العمــل اإلنســاني المتمثل في تقديم المســاعدات
الخارجية وإنشــاء المشــاريع التنموية.
إن كل أداة مــن أدوات القــوة الناعمــة بمفردهــا تعتبر ســاحاً
قويــاً في يــد الدولة ،فمــاذا لو اجتمعــت كل تلــك األدوات في
مــكان واحــد وتوقيــت واحــد مثلما يحــدث اآلن من اســتضافة
معــرض إكســبو  2020في مدينة دبــي بدولة اإلمــارات العربية
المتحدة؟.
منــذ بداية المعــرض الدولي – المعروف حالياً باســم إكســبو -
فــي العــام 1851م بالعاصمــة البريطانية لندن ،فقــد هدف إلى
جمــع الدول فــي مــكان واحد ،مــن أجل تشــجيع تلــك الدول
علــى بذل جهــود اســتثنائية لتقديم حلــول للتحديــات التي
تواجــه العالم.
ولتحقيــق هذا الهــدف فقد تحول هــذا المعــرض العالمي إلى
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نســخة مصغــرة للكــرة األرضيــة لعرض جميــع ما توصلــت إليه
البشــرية من تقــدم علمــي وتكنولوجي واقتصــادي واجتماعي
و ثقا في .

ماذا منح إكسبو  2020لدبي؟

أعلنــت اللجنــة المنظمــة للحــدث العالمــي بــأن عــدد زوار
المعــرض حاليــاً قد تجــاوز  7مالييــن زائر خالل أقل من  3أشــهر
مــن انطالقــه ،في حيــن وصل عــدد الزيــارات لمنصة إكســبو
االفتراضيــة إلــى  31مليــون زائر خــال الفترة نفســها.
كمــا تتوقع اللجنة المنظمــة أن يزور المعرض مــا ال يقل عن 25
مليون زائــر ما بين ســياح وعارضين ومقيمين ،وهــو عدد ضخم
جــداً بالنســبة لموقــع واحد خالل فتــرة زمنية تصل إلى ســتة
أشــهر فقط ،وهو مــا يقارب عدد الســياح لمدينــة هونغ كونغ
فــي العــام 2019م ،والذي وصــل إلى  26مليون ســائح خالل عام
واحــد ،كمــا يتفوق على عدد الســياح لــكل من لنــدن وباريس
وســنغافورة وإســطنبول في عام  2019أيضاً.
وقــد أســهم المعرض فــي أن تتوســع مدينة دبي فــي بنيتها
التحتيــة وخططهــا التنمويــة ،وخاصــة فيما يتعلق بتوســيع
المطــارات وتمديــد خطــوط المتــرو واالتصــاالت وزيــادة عــدد
الغــرف الفندقية ،باإلضافة إلى المشــاريع التنموية المســتدامة

والموجهــة لخدمــة الــزوار والمقيمين فيهــا مثل بناء الجســور
واألنفــاق وإمــدادات الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحي ،حيث
أعلنــت حكومة دبــي بأنها أنفقــت مبلغ  15مليــار درهم لدعم
مشــاريع البنيــة التحتيــة للطــرق ومنظومــة النقــل الجماعي
الخاصــة بمعــرض إكســبو 2020م ،والــذي يقع فــي منطقة لم
تكــن ضمــن المناطق المقــرر تطويرهــا في الوقــت الحالي.
إذاً ،فــإن معرض إكســبو  2020يعــد فرصة ثمينــة لمدينة دبي
بشــكل خاص ولدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بشــكل عام،
مــن خــال إظهــار مــدى تطــور البلــد وتســامحه المتمثل في
التعدديــة الثقافيــة للمقيميــن فيــه ،باإلضافة إلى إبــراز القوة
التجارية وتماســك أســواقها الماليــة العالمية ،ومــن المتوقع أن
يقوم عــدد كبير من زوار إكســبو  -وخاصة ممن يــزور دبي ألول
مــرة  -بتوجيه اســتثماراتهم وأعمالهم وإقامتهــم لمدينة دبي،
بعــد أن يتعرفوا عن قــرب على المزايا االقتصادية واالســتثمارية
التــي توفرها دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.
وختامــاً فقــد توقــع عدد مــن الخبــراء االقتصادييــن أن تحقق
دبــي إيــرادات إضافية تتجــاوز  65مليار درهم جــراء تنظيم هذا
المعــرض العالمــي ،وذلك بالرغم من ظروف جائحــة كورونا التي
شــلت معظم دول العالم.

ماذا منحت دبي إلكسبو 2020؟

فور اإلعــان عن فوز دبــي بتنظيم إكســبو  ،2020لوحظ توجه
الكتــاب والصحفييــن والخبــراء للتركيز نحو مدى اســتفادة دبي
من هــذا الحدث.
ولكن هــل ســألنا أنفســنا إن كانت هنــاك احتمالية الســتفادة
معرض إكســبو نفســه  -ممثال بالمكتب الدولــي للمعارض  -من
ارتباطــه بمدينة دبي ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة؟
منــذ إعالن فــوز دبي باســتضافة معــرض إكســبو  ،2020فقد
أثبــت لنــا الواقع بــأن هــذا المعــرض العالمي قد جنــى فوائد
عظيمة مــن مجرد اقترانه باســم هذه المدينــة العالمية ،وذلك
مــن خالل تأثيــر قوتهــا الناعمــة الناتجة من ســمعة دبي في
مجــال تنظيم األحــداث العالمية.
فقــد حصلــت دبــي علــى ثقــة  116دولة مــن أصــل  167دولة
عضــو أثناء عمليــة التصويت فــي نوفمبر 2013م ،وهــو ما يدل
علــى تأثير القــوة الناعمــة لهــا علــى دول العالــم المختلفة،
والتــي ظهــرت من خــال الرغبة القويــة من المجتمــع الدولي
الســتضافة دبي لهــذا الحــدث العالمي.
إن تنظيــم دبي لمعرض إكســبو  2020كأول مدينة في منطقة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وجنــوب آســيا ،ســاهم في
التعريــف بمعرض إكســبو لعدد كبير من ســكان تلــك المناطق
والذيــن لم تكــن لهــم معرفــة ســابقة بطبيعة هــذا الحدث،
كمــا أســهم ذلك فــي تشــجيع دول أخــرى فــي المنطقة من
أجــل التنافس للفوز باســتضافة النســخ القادمة مــن المعرض،
حيث ســارعت الرياض بإعالن تقدمها بطلب رســمي الســتضافة
معرض إكســبو في العــام 2030م.
وتعــد تصاميــم أجنحة الــدول المشــاركة في المعــرض من أبرز
األمــور الملفتة في إكســبو  ،2020فقد حرصــت اللجنة المنظمة
إلكســبو دبي علــى تفرد هذه النســخة من المعــرض بتصاميم
فريدة أنجزها أشــهر المصمميــن والمعماريين فــي العالم والتي

وصفت بأنهــا تنتمي للعمارة المســتقبلية.
إن هــذه األيقونــات المنتشــرة علــى أرض المعــرض ســتبقى
راســخة في األذهان ومرتبطة بدبي وإكســبو لســنوات طويلة.
وجديــر بالذكر أن تزامن معرض إكســبو  2020مع وقت احتفاالت
اليوبيــل الذهبــي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة ،قد أســهم
فــي تســليط الضوء علــى المعــرض باعتبــاره أحــد المحطات
الرئيســية التــي يتفاءل بهــا اإلماراتيون الســتقبال الخمســين
عامــاً القادمة.

إكسبو ودول مجلس التعاون الخليجي

لقــد حرصــت دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة على مشــاركة
جميع الــدول الخليجية فــي معرض إكســبو  ،2020كما حرصت
الحكومــة اإلماراتية على تخصيص جناح خــاص لمجلس التعاون
لــدول الخليــج العربيــة والــذي شــارك بعنــوان «رؤيــة موحدة
لمســتقبل واعــد» ،وهو مــا يمثل الهــدف الرئيس الذي أنشــئ
من أجلــه هذا الكيــان العزيز فــي قلــوب الخليجيين.
كما أتاح إكســبو دبــي  2020الفرصة لزوار المعــرض من مثقفين
واقتصادييــن وسياســيين وإعالمييــن ،للتعــرف عن قــرب على
دول منطقــة الخليــج العربــي ،ومــا تتميــز بها من تاريــخ غزير
ومســتقبل واعــد بــإذن اهلل ،وسيســهم المعرض فــي تحقيق
تنميــة مســتدامة للمنطقــة بأســرها وفي مختلــف القطاعات
االقتصادية والعلميــة والتكنولوجية وقطاعــات البنية التحتية،
والــذي بدوره ســيؤدي إلى زيادة فــرص العمل وتنمية األســواق
الخليجية بشــكل عام ومنافســتها لألســواق العالمية.

استضافة المملكة العربية السعودية إلكسبو
2030

أعلنــت الريــاض في أكتوبــر الماضي عن تقدمها بطلب رســمي
الســتضافة معــرض إكســبو  ،2030وذلــك فــي خضــم نســخة
اســتثنائية لهــذا المعرض في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة،
وقــد صاحــب هــذا اإلعــان ترحيــب خليجــي وعربــي ودولي
واســع ،مــع التأكيد علــى قــدرة المملكــة العربية الســعودية
علــى تنظيم دورة ناجحة تتناســب مع اإلمكانيــات الكبيرة التي
تتمتع بهــا المملكة.
إن عمليــة اختيار توقيت اإلعالن عن الطلب وتوقيت االســتضافة
يعطيــان مؤشــراً علــى االحترافية التي ســيتم العمــل بها في
هــذا الملف ،فقد جاء توقيــت اإلعالن عن طلب االســتضافة مع
النجــاح الباهر واالســتثنائي الذي حققته دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة في تنظيم هــذا المعرض ،مما يدل علــى عزم الرياض
لتنظيم نســخة ال تقــل في نجاحها عــن النســخة الحالية ،كما
ان اختيــار توقيــت االســتضافة في العــام  2030لتكون نســخة
شــاهدة علــى نجــاح المملكــة فــي تحقيــق رؤيــة تعــد هي
األضخــم في تاريــخ المملكة العربية الســعودية.
وبالعــودة إلى النســخة الحاليــة لمعرض إكســبو  ،2020ومع ما
يومي ،سنشــهد محصلة القوة
يصل إلــى  192جناح و 60حــدث
ّ
ً
معروضــا بالكامــل في مــكان واحد ،وســتجتمع جميع
الناعمــة
القــوى الناعمــة في العالــم في بقعــة واحدة كل يــوم ولمدة
ســتة أشهر.
فمن منح القوة الناعمة لآلخر؟!

العدد  - 127ديسمبر 2021م

49

دراسة

الصحافة االستقصائية :المعايير المهنية واألخالقية
(الجزء الثاني)

||أ .د .فايزة يخلف
كلية علوم اإلعالم واالتصال  -جامعة الجزائر
المقدمة:
ســبق وأن أشــرنا في الجزء األول مــن هذه الدراســة إلى أهم المبــادئ والضوابط التــي تحكم مهمة ممارســة التغطية
االســتقصائية فــي مجــال الصحافة المكتوبة ،وهــي في مجملها تقــوم على عنصر المســاءلة والتحقيــق المنظم الذي
يفضي إلى كشــف الحقائــق بطريقة موضوعيــة وعلمية.
وال شــك أن ما يســري على الصحافة المكتوبة من شروط مهنية
وأخالقيــة ،ينطبــق ً
أيضا علــى اإلعــام (الســمعي/البصري) أو
اإللكترونــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيات كل وســيلة
ومقتضيــات األداء اإلعالمــي فــي كل منها.
فكيــف تتــم التغطيــة الصحفيــة فــي المجــال (الســمعي/
البصــري)؟ ..وفيم تبــرز نقاط االختــاف بينها وبين االســتقصاء
فــي مجــال الصحافــة المكتوبة؟

-1التغطية االستقصائية التلفزيونية :المهام
والمبادئ االحترافية:

يــراد مهن ًّيــا باالســتقصاء التلفزيونــي ،ذلــك العمــل الصحفي
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المنهجــي المعمق الذي يقــوم به ميدان ًّيا صحفيون بأنفســهم
باالعتمــاد علــى وســائلهم الخاصــة أو بإعانة من جهــات أخرى
مــن أجــل بث وقائــع وأدلة ُتســهم في كشــف الفســاد وتعزيز
الــدور الرقابي لوســائل اإلعالم(.)١
وجديــر بالذكــر أن مثــل هــذا النــوع مــن التغطيــات اإلخبارية
المخصوصــة يتخــذ عــدة أشــكال منهــا البرامــج التلفزيونيــة
األســبوعية أو الشــهرية والتــي تخصــص لبعــض التحقيقــات
المهمة بالنســبة للجمهور ،ســواء تلك المتعلقة بتفســير قضايا
اجتماعيــة معقــدة أو بتصحيح بعض األخطاء أو الســلوكيات ،أو
تلك التي تكشــف عن الفســاد واألعمال المخالفــة للقانون وعن
إســاءة اســتخدام الســلطة وقضايا هــدر المال العام واســتغالل

المنصب الوظيفــي ...إلخ(.)٢
وفي مثــل هــذه البرامج يقــوم فريــق االســتقصاء التلفزيوني
بالتحقيــق فــي قضيــة ما ،وهــي غال ًبا مــا تكون موضــوع آني
جديــر بالبحــث أو قضيــة لم تفــك بعــد حيثياتها ،وقــد تمتد
رواســبها إلى أحــداث أخــرى وقعت فــي زمن مضــى ولكنها ال
زالت تشــكل قضية رأي عــام(.)٣
علــى هــذا النحو يدقــق فريــق العمل فــي انتقــاء القضية أو
الموضوع الذي يشــكل أولويــات اهتمام الجمهــور ،والذي تفرضه
مســتجدات الوضــع مع االلتــزام بضوابــط التحــري المهني في
هــذا المجــال ،فليــس كل ما يقوم بــه الصحفي مــن تحقيقات
هو بالضــرورة عمل اســتقصائي(.)٤
فالتحقيــق فــي قضية مــا كما يقــول (دافيــد كابلــن David
 – )E. Kaplanوهــو رائــد الصحافــة االســتقصائية فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة – ال يعنــي بالضــرورة وجــود صحافــة
اســتقصائية مــا لــم يخضــع الصحفــي عملــه لمجموعــة من
الخطــوات اإلجرائية المســتنبطة مــن البحث األكاديمــي القائم
علــى وضع الفروض واختبــار مدى صحتها ،والتأكــد من الحقائق
المحاطــة بهــذه الفروض ونبــش األســرار المغمــورة على نحو
خاضــع لنهج منظــم(.)٥
وال يقــف األســلوب العلمي فــي الصحافــة االســتقصائية عند
حدود ضبــط الخطوات اإلجرائية التي تشــكل نهج االســتقصاء
فحســب ،وإنمــا ال بد مــن تدعيمهــا ببحث مســتفيض ودقيق
بمعلومــات موثوقــة ومتخصصــة ال ســيما إذا كان األمــر يتعلق
بمســائل قانونية معقدة أو قضايا طبيــة دقيقة وكذلك جوانب
هندســية ....وغيرها.
ُ
باحتــرام هــذه األساســيات تســهم التحقيقــات االســتقصائية
التلفزيونيــة في تثبيــت الديموقراطية من خالل رفع مســتوى
وعــي المواطنين عبــر إطالعهم على مختلــف الحقائق المهمة
فــي جميــع المجــاالت ،وهــو مــا يجعلهــا تحظــى بمعــدالت
مشــاهدة مرتفعة(.)٦
وفضــ ً
ا علــى هــذا الضــرب مــن البرامــج المتخصصــة فــي
التحقيقــات تنفرد بعض القنــوات التلفزيونيــة العالمية بتعزيز
برامجهــا االســتقصائية مــن خالل:

أ-البرامج الحوارية (:)Talk show

عــادة مــا يرفض الصحفيــون االســتقصائيون الروايات الرســمية
للقصة ،ويســعون إلى دحضها باألدلة ،وهــو ما يتطلب التحقيق
فــي كل معلومة مــن خالل إجــراء برامج حوارية مع شــخصيات
ذات صلة بالموضوع :مســؤولين ســابقين ،وزراء ،رؤســاء ...إلخ.
ويمتــاز العمــل االســتقصائي هنــا بالحــس البحثــي العميــق
والدقيــق الــذي ال يقبــل الخطــأ ويتوخــى إيجاد حلــول وليس
مجرد طرح لمشــاكل أو فضح لممارســات( ،)٧كمــا يتميز هذا النوع
من البرامــج بالحيوية التــي يفرضها الحوار القائم على الســؤال
والتصريــح المباشــر ،باإلضافــة إلى األدلــة المصــورة التي تدعم
الحــوار وتؤكــد صــدق الصحفي وحســن ســبره ألغــوار القضية
المعالجة ( . )٨
وحــري بالذكــر في هــذا اإلطــار أن قوة مثل هــذه البرامــج إنما
تكمن في اســتنادها إلــى أدلــة ومعلومات موثوقة في شــكل
تســجيالت ،بيانــات رقميــة ،وثائــق رســمية ،صــور وشــهادات

حيــة ...إلخ.
وقــد تكون الوثائق الرســمية في شــكل فواتيــر أو ملفات إدارية
أو مبايعــات رســمية ،كمــا يمكــن أن تكــون في صيغــة تعقب
إلكتروني باســتخدام الحواســيب واإلنترنت في عملية البحث ،أو
فــي صورة إفــادة من مقابالت ســرية أو كاميرات خفيــة ...إلخ(.)٩
وبحكــم هذه األســاليب الخاصــة في التحــري ،تتبــوأ مثل هذه
البرامــج منزلــة خاصــة في حيــز البــث التلفزيونــي خاصة في
القنــوات الغربيــة ،حيــث يضطلــع اإلعــام بــدوره كامــ ً
ا في
مســاءلة المؤسســات والنفوذ المســيطر لألفــراد(.)١٠
وحيث الصحافــة تمارس دورها الطبيعي فــي تقويم االختالالت
وتحفيــز اإلصالحــات ،ومــن ضــروب المعالجــة اإلعالميــة التي
تضــاف إلــى الصحافة التحقيقية في كشــف وتصحيــح األخطاء
واألضرار نذكــر ً
أيضا:

ب – الفيلم الوثائقي االستقصائي:

ينتمي الفيلم الوثائقي االســتقصائي إلى نــوع الدراما الوثائقية
( )The docudramaالمتخصصــة فــي تقديم الوقائــع والحقائق
عــن موضوعات جدلية تصــب في صميم اهتمامــات الجمهور(.)١١
من هــذا المنطلــق تؤدي األفــام الوثائقيــة دوًرا في تشــكيل
المعرفــة العالميــة للتحديــات والوقائــع الدوليــة ،وفض ً
ال على
ذلــك فهي دعامــة أساســية تســتخدمها الصحــف اإللكترونية
كبديــل عملــي يصاحــب القصة االســتقصائية عندمــا ال تتوافر
مــادة فيلميــة خاصــة ،إذ علمنا أن الشــيء المصور أكثــر قابلية
للثقــة والتصديق مــن المضمون المقــروء(.)١٢
كمــا تكمــن قــوة الفيلــم االســتقصائي – ً
أيضــا – فــي قدرتــه
علــى خلق روابــط عاطفية وعقليــة تدفع الجمهور للمشــاركة
باســتخدام تأثيــرات واســتماالت عاطفية تؤثر في المشــاهدين
الذيــن يتلقون الصــراع الذي يجــري تصويره والــذي يخص قضايا
مهمــة يتــم تجاهلها فــي الغالب مــن اإلعالم الســائد(.)١٣
واســتطاعت بعض األفــام الوثائقية االســتقصائية المشــاركة
فــي تظاهــرات دوليــة والحصول علــى جوائز مثل فيلــم (Spot
 )lightالــذي كشــف فضيحة إلحــدى الكنائــس الكاثوليكية في
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بوســطن ،وحصل بذلــك على جائزة األوســكار لعــام 2016م.
وقدمــت الصحــف اإللكترونيــة المصريــة األفــام الوثائقيــة
االســتقصائية القصيرة إما بشــكل منفرد أو بدعــم جهات مانحة
مثل فيلم «شــبر وقبضة» الــذي أنتجته صحيفــة المصري اليوم
حــول أوضــاع المحتجزيــن فــي الســجون المصرية ،وكــذا فيلم
«ســمية بنــت المخيم» الــذي أنتجتــه صحيفة الوطــن ،وفيلم
«خلف أبــواب الصمت» حــول ظاهرة التحــرش واالغتصاب داخل
أســرة في مصــر ،وهــي تحقيقات أنجــزت بدعم شــبكة «أريج»
(إعالميــون من أجل صحافة اســتقصائية عربيــة) بهدف تقديم
برامــج جــادة قــادرة على تحفيــز المتلقــي وإثارته كــي يصبح
عنصــ ًرا فاع ً
ال في آليــة التلقي واالســتقبال.
وتتوطــد عالقــة االســتقصاء فــي الصحافــة المكتوبــة بالفيلم
الوثائقــي عندمــا تصبح الوثائــق المكتوبة لبنة إســناد قوية في
مســار التحقيق الفيلمــي لتدعيــم فرضياته ،وهنــا تتجلى فكرة
التعالق البنيوي بين المكتوب والمصور؛ ألجل تحقيق غاية أســمى
هــي إقامة الحجة علــى المعالج االســتقصائية فــي الفيلم(.)١٤
وأيــا كانت طبيعــة هذه الوثائق :رســمية صادرة عن مؤسســات
وهيئات ،أو عن أصحاب مناصب رســمية ،أو شــخصية كالرســائل
والمذكــرات أو أي حيــازات ورقية شــخصية لها عالقــة بموضوع
التحقيــق ،فهي كلها تعتبــر بمثابة دالئل وحجــج قوية وأركان
أساســية في صناعة األفالم االســتقصائية.
وما من شــك في هذا الســياق ،أن النســخ األصليــة للوثائق في
الفيلــم هي األعلى مصداقية( .)١٥وإذا تعــذر الوصول إليها فيمكن
االقتباس المباشــر من نســخها المصورة مع إلزامية نســبة النص
المقتبــس إلــى المصدر بدقة ،وهــي من الخطــوات التي تجعل
مــن األفــام الوثائقية االســتقصائية مهام شــاقة وشــيقة في
الوقت ذاته.
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-2االستقصاء في العصر الرقمي:

ككل أشــكال اإلعالم المعروفة تأقلمت الصحافة االستقصائية مع
العالــم الرقمي الجديد ،فبعد أن كان الصحافيون االســتقصائيون
يحملون معهــم دفاتر المالحظات وأجهزة التســجيل والكاميرات
أصبح معظمهــم يعملون بالتعاون مع شــبكات إقليمية ودولية
مســتعينين بالتكنولوجيــا الحديثــة والمعــدات المبتكــرة التي
غيــرت وجــه العمــل الصحفــي ،وأتاحت فــرص أخــرى لتحقيق
اإلتقــان والتفــوق التنافســي والســرعة والدقــة العلميــة في
تحليل وعــرض البيانات(.)١٦
ومن أشهر نماذج التغطية االســتقصائية المستعينة بالحاسبات
اإللكترونية ( )Computer Assisted Investigative Reportingتلك
التي أســهم بها موقع المركز الدولي للصحفيين االســتقصائيين
فــي ربــط اثنين وعشــرين صحف ًّيا اســتقصائ ًّيا في أربعة عشــر
دولــة إلجــراء تحقيــق اســتقصائي حــول تجــارة التبــغ حــول
العالــم ،حيــث تمكــن الصحفيــون مــن تغطيــة الموضــوع بد ًء
مــن الموردين فــي الصيــن والمصانع في روســيا إلــى محميات
الهنــود الحمر ،وقــد اعتمد فريــق العمل على موقــع إلكتروني
مؤمــن على اإلنترنت للعمل والمناقشــة وتبــادل الوثائق والصور
والفيديوهات ،واســتطاع العمــل الذي أطلق عليــه «التبغ تحت
األرض» أن يكشــف عــن تجــارة التبغ غيــر المشــروعة والمقدرة
بمليارات الــدوالرات والمســتخدمة في تمويل الجرائم والفســاد
واإلرهاب (.)١٧
كمــا قدمــت اإلنترنــت – ً
أيضــا – مســاندة قويــة للتغطيــة
جيدا
ا
ر
مصــد
تشــكل
تزال
ال
وهــي
االســتقصائية فــي الصيــن،
ً
ً
للقصــص االســتقصائية ،باإلضافة إلــى اإلمكانات التــي تتيحها
أمام نشــر المواد التــي لم يكن من الممكن نشــرها في وســائل
اتســاعا
إعــام تقليدية ،وكذلــك التأكد من إطــاع جمهور أكثر
ً
علــى مضامينها ،وهــو ما يلزم فــي المقابل القادة السياســيين

علــى التجاوب الســريع مع أي معضلــة أو مشــكلة مطروحة(.)١٨
وعــاوة علــى كل ما قدمتــه اإلنترنــت للتغطية االســتقصائية
مــن مزايــا عملية ،فقد أكســبتها درجــة عالية مــن المصداقية
والثقــة وهو مــا أكــده الباحثان (جوســتين مايو وجلين ليشــنر
 ،)Glenn Leshner and Justin Mayoحيــث توصــا مــن خــال
دراســة حديثة إلى أن القصص االســتقصائية التي يتم إعدادها
باالســتعانة بالحاســبات اآللية تحظى بالثقــة والمصداقية لدى
الــرأي العام ،وذلك نظــ ًرا لقدرة اإلنترنت على المشــاركة بمقاطع
الفيديو والصور واللقطات المســجلة والبيانــات والوثائق األصلية
والروابــط وغيرها من المصــادر األخرى إلى جانب الصور والرســوم
الجرافيكيــة التفاعلية(.)١٩
على هــذا النحــو ،أدى العصر الرقمــي المصاحب لظهور شــبكة
اإلنترنت إلى إعادة تشــكيل الصحافة االســتقصائية ،حيث أتاحت
الشــبكة فرص المشــاركة والتنســيق والتعــاون بيــن المحررين
ً
مطلقا مــن قبل(.)٢٠
وبينهــم وبين القــراء كما لم يحــدث
وأكثــر مــن ذلــك ،أتاحت هــذه الوســائط الجديــدة رعيــ ً
ا من
الصحفييــن الجــدد ،هــم المواطنــون الذيــن أصبــح بإمكانهم
اإلبالغ عــن كل القضايا الغامضة وكشــف الخروقــات التي تهدد
المجتمــع ،وذلــك باســتخدام المدونــات وكــذا الفيديوهــات

المدعمــة بالوثائــق واألدلة.
ويؤكــد هــذا االتجــاه المتعاظم للفــرد العادي نحــو التحقيقات
في إطــار ما يعــرف بـ»صحافــة المواطــن» على الــدور النقدي
للوســائط الجديــدة ،وعلــى الفــرص التــي تتيحها مثــل هذه
المنصــات للمواطنين لكي يعبروا عن آرائهم ،ومن ثم المنافســة
ً
وإدراكا للمســؤولية
انفتاحــا
في بنــاء نظــام اجتماعــي أكثــر
ً
االجتماعية ( . )٢١

الخاتمة:

يتضــح ممــا ســبق أنــه وبغــض النظــر عــن طبيعة الوســيلة
اإلعالمية التــي يتم فيها إنجاز وبث العمل االســتقصائي ،فعلى
الصحفــي فــي مثل هــذا النوع مــن التغطية أن يلتــزم بمعايير
أخالقيــة فــي البحث عن الحقيقة وكشــف الفســاد ،فالفســاد
كمــا يقول (ألســدير ســورذالند « )Alasdair Sutherlandيشــكل
أيضــا قضية أخالقية مهمة أخرى في الصحافة ويشــمل أشــكاالً
ً
متنوعة من الممارســات تتــراوح بين قبول الصحفيين للرشــاوى
أو امتناعهــم عن نشــر تقارير معينــة أو دفعهم أمــواالً لمصادر
المعلومــات» ،وهــذه القضايا غيــر األخالقية فــي الصحافة هي
منتجــا صحف ًّيا غير
التي تســيء للعمــل االســتقصائي وتجعله
ً
احترافي.
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تكنولوجيا

منصات اإلعالم والترفيه الرقمي الجديدة

( ..)Apple TV+سعي جاد وراء االعتماد
على اإلنتاج الخاص ومنافسة الكبار

||د .عباس مصطفى صادق
الخبير في اإلعالم الرقمي
لزمن طويل ســادت اإلعالم الدولي أســماء إمبراطوريــات معروفة ،مثل« :تايم وارنر ،وإكســل شــبرنغر وبرتلزمان ،وديزني
وغيرهم».
اآلن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتوى جديــد كل ًّيا ويعرفها جيل الشــباب ،أســماء مثــل: :نيتفليكس ،فايــس ميديا،
وبزفيــد ،وفوكــس ،وإم أي ســي ميديا ،وأمــازون برايــم فيديو ،وهولــو وإم أي ســي ،ودرودج ريبــورت ،وبارامونت بلس
وهوتســتار وتلفزيون آبل».
نجاحا منقطع
هــم عمالقة جدد فــي اإلعالم والترفيــه الدولي ،بأحجــام وتأثيــرات واتجاهات مختلفــة ،بعضهم حقــق
ً
النظيــر وبعضهم تعرض للفشــل.

نقطة البداية

ويمكــن مشــاهدة هــذه العــروض فــي تطبيــق تلفزيــون آبل

فــي مــارس 2019م ،أطلقت شــركة آبــل ،خدمة «آبــل تي في
بلــس» ( )+Apple TVوقنــوات آبــل المدفوعــة (Apple TV
 )Channelsبســبب عــدم وصــول مشــغل الوســائط التابع لها
(آبــل تــي فــي  )Apple TVللنجــاح المطلوب.
و»آبــل تــي فــي بلس» هــي خدمــة بث عبــر اإلنترنــت تقدم
محتوى آبل األصلي ( )Apple Originalsالذي يشــمل مسلســات
ً
وأفالمــا وثائقية ،ومحتوى
وعروضا دراميــة،
حائزة علــى جوائز،
ً
ً
وعروضا كوميديــة ،حيث يتم باســتمرار إضافة المزيد
لألطفــال،
مــن المحتوى الجديد كل شــهر.
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وعلى منصــات البث عبــر اإلنترنــت ،وأجهزة التلفزيــون الذكية
المعروفة ومشــغالت ألعاب الفيديو ،وهي تعــرض خدماتها من
دون أي إعالنــات ،وتبث بعض العــروض والبرامج جميع الحلقات
فــي الوقت نفســه ،وفي البعــض اآلخر تبث حلقــة جديدة كل
يــوم جمعة ،ثــم يمكن مشــاهدتها عنــد الطلب فــي أي وقت
وأي مــكان ،فضــ ً
ا عن ذلــك يمكــن تحميل محتوى آبــل األصلي

ومشــاهدته في أي وقــت وأي مكان مــن دون االتصال بشــبكة
اإلنترنت.

آبل تحتفظ بكيانها

حاولــت آبــل بأن يكــون لها جهــاز تلفزيــون خــاص ،وفي عام
2011م ،أشــاع جيــن مونســتر ،وهــو محلــل قديــم للخدمــات
المصرفيــة االســتثمارية ،أن شــركة آبــل ســتعلن عــن جهــاز
تلفزيونهــا الخــاص فائق الوضــوح ،وذلك للتنافس مع شــركات
ســوني ،وإل جــي ،وسامســونغ وغيرهــم من مصنعــي أجهزة
التلفزيــون ،ومــع ذلك لــم تصدر شــركة آبــل مثل هــذا المنتج
ً
مطلقــا ،وفــي عــام 2015م تراجــع مونســتر عن شــائعته.

مــع ذلك عملــت شــركة آبل علــى تطويــر تلفزيونهــا الذي لم
ينجــح فــي مراحله األولــى ،وفــي عــام 1993م ،وفــي محاولة
لدخول صناعــة الترفيه المنزلــي ،أصدرت جهــاز (ماكنتوش تي
فــي  ،)Macintosh TVوكان التلفزيون مكو ًنا من شاشــة ()CRT
التقليديــة القديمــة بمقــاس ( )14بوصــة إلــى جانــب بطاقة
نجاحــا تجار ًّيا ،حيث
موالــف التلفزيون ،هذا المشــروع لم يحقق
ً
تــم بيع عشــرة آالف وحدة فقط قبــل توقفه في عــام 1994م.
ثــم كانت الغــزوة الصناعية التالية للشــركة في عــام 1994م مع
تلفزيــون (آبــل التفاعلــي ( ،)Apple Interactive Televisionذا
ً
مشــتركا لم يتــم اإلفراج
مشــروعا
بوكــس  )The Boxالــذي كان
ً
عنه لعامــة الناس.
عــدا عن ذلــك كمــا أشــرنا تملك شــركة آبــل« ،آبل تــي في»
وهو مشــغل وســائط رقمي ووحدة تحكم صغيرة تــم تطويرها
وتسويقها بواســطة شــركة «آل» العمالقة.
بتعبيــر آخــر هــو جهاز شــبكي صغير يقــوم بتشــغيل بيانات
الوســائط مثــل الفيديــو والصــوت على جهــاز تلفزيــون أو أي
شاشــة خارجية عالية الوضوح أو عالية الدقــة ،ويقدم مجموعة
واســعة من الموضوعات واألشــكال التلفزيونية ومــواد الفيديو.
وبالعــودة إلــى «آبــل تي في بلــس» ،فقــد تم إطالقــه في 1
نوفمبــر 2019م ،وتم اإلعــان عن تفاصيــل الخدمة خالل حدث
آبــل الخاص في مــارس 2019م.
وقتهــا صرحــت شــركة آبــل أن خدمتهــا الجديدة توفــر منصة
جديــدة ألبــرز المبدعين حول العالــم لرواية القصــص من خالل
األفــام والوثائقيــات والمسلســات وغيرها ،حيــث تتعاون آبل
مــع العديد مــن النجــوم البارزيــن لتوفيــر محتوى حصــري من
إنتاجهــا لمشــتركي خدمــة «آبــل تي فــي بلس» ،وقــد ظهر
المشــاهير على مســرح «ســتيف جوبز» داخل مقرها الرئيســي
بواليــة كاليفورنيــا األمريكيــة ،ومــن بينهم «جينيفر أنســتون،
وأوبــرا وينفري ،وســتيفن ســبيلبرغ ،وجيســون موموا».
لطالمــا تــرددت شــائعات عــن أن شــركة آبــل مهتمــة ببــدء
خدمــة البث التلفزيوني المباشــر ،ففي عــام 2015م دخلت في
مفاوضــات مع العديــد من اســتوديوهات ومبرمجــي التلفزيون
لتجميــع محتواهــا فــي حزمة بــث تلفزيوني مباشــر.
وقد انهــارت المفاوضات بســبب اختــاف وجهــات النظر حول
كيفيــة تقييــم المحتــوى ،ونقــص الشــفافية فــي التفاصيل،
وشــخصية كبيــر مفاوضــي آبل (إيــدي كيــو .)Eddy Cue
فــي أكتوبــر 2016مُ ،نقــل عن الرئيــس التنفيذي للشــركة (تيم
كــوك  ،)Tim Cookقولــه« :إن التلفزيون يحظــى باهتمام كبير

ً
مضيفا« :إن شــركة آبل
بالنســبة لي وألشــخاص آخريــن هنــا»،
بــدأت التركيز على بعــض المحتويــات األصلية» ،التــي وصفها
بأنهــا فرصــة عظيمــة مــن وجهــة نظر اإلبــداع ووجهــة نظر
ا لملكية .
وخــال اإلعالن عن خدمة «آبــل تي في بلس» أعلنت الشــركة
عــن عدد من األســماء البــارزة من الك ّتــاب والمخرجيــن والنجوم
الذين ســيتم إبرازهم في الخدمة ،وقررت شــركة آبل اســتخدام
الميزانيــة الضخمــة المخصصة للخدمــة لدفع تكاليف مشــاهير
الترفيــه والمواهــب رفيعة المســتوى لجــذب المشــاهدين إلى
«آبــل تي فــي بلس».

«آبل تي في» وسباق المنافسة

اعتبــاًرا مــن مــارس 2019م ،أكملــت الشــركة إنتاج خمســة من
المسلســات بالفعــل ،وســتة أخرى فــي مرحلــة التصوير.
وفــي  10ســبتمبر 2019م ،أعلنــت الشــركة بــأن «آبــل تي في
بلس» ســيكون لديه ثمانية مسلســات أصليــة وفيلم وثائقي
أصلــي واحد متــاح عنــد اإلطالق ،مــع خطط إلطــاق محتوى
أصلــي جديد كل شــهر بعــد ذلك.
وفــي  13مــارس 2020م ،تــم إيقــاف جميــع عمليــات التصوير
بســبب جائحة كورونا ،وتــم تأجيل كل اإلنتاج في المسلســات
لفتــرة زمنية غيــر محددة.
فــي منتصــف عــام 2020م ،بــدأت شــركة آبــل مناقشــات مع
اســتوديوهات األفــام والتلفزيــون لترخيص المحتــوى الذي تم
ً
مســبقا فــي محاولة إلنشــاء كتالــوج لألفــام والبرامج
إصداره
التلفزيونيــة غيــر األصليــة لخدمة البــث ،وقد تــم تصميم هذا
التحــول لمســاعدة الخدمة على المنافســة بشــكل أفضل ضد
مكتبــات المحتــوى الكبيــرة التــي يقدمهــا المنافســون مثل:
«نيتفليكــس ،وهولــو ،وأمــازون» وغيرها من الشــركات.
وقــد عمدت الشــركة فــي البداية علــى قيام الخدمــة بالكامل
على المحتوى األصلي ،وتجنب رســوم الترخيص للمســاعدة في
الحفــاظ على رســوم االشــتراك الشــهرية منخفضــة ،واالعتماد
على شــركاء محتوى قنــوات تلفزيون آبل لتزويد المســتخدمين
اآلخرين بالمحتــوى المطلوب.
متاحا في
وعنــد ظهــوره ألول مــرة ،كان «آبل تــي في بلــس»
ً
حوالــي ( )100دولــة ،أي أقــل مــن الهــدف المعلن البالــغ ()150
عــددا مــن البلــدان ذات الكثافة الســكانية
دولــة ،وال يشــمل
ً
العاليــة فــي العالم ،حيــث توفر آبل محتــوى آخر بشــكل عام،
وقد الحــظ المعلقــون أن الحصــول المبكر والواســع إلى حد ما
علــى الخدمــات قدم لشــركة آبل ميــزة على الخدمــات األخرى
التــي تــم إطالقها مؤخــ ًرا مثل «ديزنــي بلس» ،وذلــك ألن آبل
تــوزع محتواهــا الخــاص من خــال منظومتهــا بدالً مــن توزيع
محتوى طــرف ثالث.
مــع ذلــك كان نمــو «آبل تــي في بلــس» بحلــول أوائــل عام
ً
ً
مقارنة بالخدمات
ضعيفا وأعداد المشــتركين منخفضــة
2020م،
ا لمنا فسة .
وفــي منتصف ذلك العام بدأت شــركة آبل فــي ترخيص البرامج
التلفزيونيــة واألفــام القديمة ،فــي محاولة للبقــاء قادرة على
المنافســة مع الخدمات األخرى وجذب المشــاهدين.

العدد  - 127ديسمبر 2021م

55

تقرير

احتضنت فعالياتها ساحة الوصل في إكسبو 2020دبي

جائزة الصحافة العربية تبدأ عقدها الثالث بالتحول
لمواكبة شكل اإلعالم الحديث

||دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج
تمثــل «جائــزة الصحافة العربيــة» حدثاً مهمــاً للصحفيين في الخليــج والعالم العربــي ،ولقاء متجــدداً لالحتفاء بأفضل
النمــاذج المهنيــة في عــدة أنماط صحفية ،وتشــجيع لألجيــال الجديدة في مختلــف المنصات والمؤسســات الصحفية،
وقــد تميزت دورتها العشــرين بانعقادها في ســاحة الوصل بمقر إكســبو دبي  ،2020في  28نوفمبــر 2021م ،خالل حفل
خــاص أقيم برعاية الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم ،نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبــي ،وبحضور
الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد آل مكتوم ،رئيــس مجلس دبي لإلعالم ،وبمشــاركة جمهــور كبير من أهــل الصحافة
واإلعالم والفكــر والثقافة.

تجديد ومواكبة

وبعــد مــرور  20عاماً مــن انطالق الجائــزة ،تنافــس خاللها 100
ألــف صحفــي وصحفيــة مــن  43دولة ،وتــم فيهــا تكريم 300
فائــز ،وقــع عليهم اختيــار لجــان التحكيــم التي ضمــت قرابة
ّ
محكــم ،عــادت جائــزة الصحافة العربية لتبث طاقة شــابة
1130
فتية فــي دورهــا الداعم لإلبــداع اإلعالمي ،من خــال إعالنها
عــن مرحلة جديــدة تتمثل فــي تحويلهــا إلى «جائــزة اإلعالم
العربــي» والتــي ســتضم ثالثــة قطاعــات رئيســة :الصحافــة
العربيــة ،واإلعــام المرئــي ،واإلعــام الرقمــي ،هذا مــا أعلنته
منــى غانم المــري ،األميــن العام للجائــزة ،خالل كلمــة وجهت
فيها الشــكر ألعضاء مجالس الجائزة الحاليين ،والســابقين الذين
بلــغ عددهم  90عضــواً من القامات اإلعالميــة والفكرية ،معلقة
«كانوا جميعاً شــركاءنا فــي مراحل التطوير ومحطــات النجاح”.

االحتفاء بالمبدعين

شــهد الحفــل فــي هــذه الــدورة تكريــم  20فائزاً مــن مختلف
الصحف اليومية واألســبوعية والمطبوعات الدورية واإللكترونية،
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والذيــن حققــت أعمالهــم معايير الفــوز من بيــن آالف األعمال
المرشــحة ،في حيــن كان اآلالف مــن حضور معرض إكســبو من
مختلــف أنحــاء العالــم ضمــن جمهــور الحــدث ،تم بــث وقائع
الحفل مباشــرة عبر كافــة المنصات اإلعالميــة الخاصة بالمكتب
اإلعالمــي لحكومــي دبي وعدد مــن المنصات الرقميــة التابعة
للمؤسســات الصحفيــة في العالــم العربي.

الصحافة الخليجية تتميز

كان للصحافــة والصحفيين في الخليــج حضورهم المتجدد ضمن
الفائزيــن بالجائــزة ،حيــث حصلت صحيفــة ســبق اإللكترونية
على جائزة فئــة «الصحافة الذكيــة» ،والتي ُتمنح ســنو ًيا ألكثر
المؤسســات تطوًرا على صعيد التقنية وآليــات العمل الصحافي
وإنتــاج المحتــوى الرقمي على مســتوى الوطــن العربي ،وحصد
جائــزة فئــة «الصحافة االســتقصائية» فريق عمــل من صحيفة
البيــان اإلماراتيــة وهــم :ناهــد النقبــي ،عمــاد عبدالحميــد،
مصطفــى خليفة ،نــورا األميــر ،أحمد يحيى ،منــى خليفة ،في
حين فــاز حمد الدريهم مــن صحيفة الجزيرة الســعودية بجائزة
«الحوار الصحافــي» ،وذهبت جائزة فئــة «الكاريكاتير» إلى نواف

المــا من صحيفة البــاد البحرينية ،في حيــن كان زياد الفيفي
مــن اندبندنــت عربيــة ،أحــد الفائزيــن فــي فئــة الصحفيين
الشباب.

تجربة وتكريم

في جانــب آخر ،أكد الكاتــب واإلعالمي عماد الديــن أديب الفائز
بتكريم شــخصية العــام اإلعالميــة أن الجائزة تنعش تنافســية
الصحافــة العربيــة ،متحدثاً خالل تكريمه عــن مراحل من تاريخه

المهنــي ،ومســلطاً الضــوء على تجربتــه الممتدة عبر خمســة
عقــود والتي بدأهــا من عمر  19عاماً كمتــدرب في إحدى وكاالت
األنبــاء يعاني من مــرور أشــهر دون تلقي مســتحقاته الرمزية،
إلــى أن أصبــح صاحــب أعلى أجــر إلعالمــي تلفزيونــي عربي،
معلقــاً «لــم أدخــل الصحافــة وفي فمــي ملعقة مــن ذهب»،
وفــي حين أشــار إلــى أن الطريــق لم يكن ســه ً
ال بالنســبة له،
فقد أكــد أن ذلك لــم يؤثر يومــاً على ســعادته ورضاه.
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رؤية نقدية

الحراك السعودي في الترفيه والثقافة يفتح باب
األحالم المشروعة
||عماد عبدالمحسن
أديب وكاتب مصري
الترفيــه ..كلمة رماها البعض بصفات ليســت فيها ..فهي ليســت االســتهانة أو الفكاهة ..ربما تكون التســلية ،وما أهم
التســلية ،وما أعظم الترفيه.
فأنــت عندمــا تســتمع إلــى مقطوعة موســيقية مغزولــة بإبداع وتجــل ،فهو ترفيــه ،وعندما تشــاهد عم ً
ال مســرح ًّيا
مفيدا فهي تســلية محمــودة ،وعندما تنظــر إلى لوحة
ممتعــا ،فهــو قمــة الترفيه ،وعندمــا تقرأ كتا ًبــا
أو ســينمائ ًّيا
ً
ً
تشــكيلية معبرة فهــو ً
أيضا تســرية عن النفــس والروح.
صنعا ،عندما أنشــأت هيئة عامة للترفيــه ،ألن إمتاع النفس
الجليلــة
الســعودية
العربية
المملكة
لذلــك أحســنت قيادة
ً
ً
ً
وهدفا.
ســمة
بمــا هــو مفيد ،وتغذية الــروح بما هو إيجابــي ،ينقيها من أدران الحيــاة ،ويجعل الجمال
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أتابع أنشــطة هيئة الترفيه كمصري ،محب للفــن وأهله ،وأقول:
إن الهيئــة بدأت تطــل بظاللها علــى المنتج الفنــي والثقافي
ليس في المملكة فحســب ،بل على مســتوى العالــم العربي.
فهــا هم نجوم الفــن العربي مــن المحيط إلى الخليــج العربي،
تســتضيفهم المملكــة ،ليقدمــوا إبداعاتهــم علــى خشــبات
ومســرحا ،وهــو ما تســبب في حالــة إيجابية
مســارحها ،غنــا ًء
ً
محفــزة لدى المنتجين فــي العالم العربي ،إلنتــاج أعمال جديدة
متميــزة ،أمــ ً
ا فــي الحصــول على فرصة عــرض أمــام الجمهور
الســعودي ،وقــد كنا في أمــس الحاجة إلى فتح هــذا األفق في
المملكــة التي يســتحق شــعبها أن يســعد ويســتمتع ،ويزداد
ثقافة وحضــوًرا فن ًّيا.
أما في مجــال الثقافة فــأود التنويه إلى أن األجيال الســعودية
الشــابة تعــج بالفنانيــن المتميزين ،في شــتى مجــاالت األدب
ُ
أصــدرت كتا ًبــا بعنــوان« :حــوارات مــع صنــاع
والفنــون ،وقــد
األفــام فــي الخليــج» عــام 2007م ،الصــادر عن مهرجــان أبو
ظبي الســينمائي الدولــي في دورتــه الثانية آنــذاك ،والتقيت
بمخرجيــن ســعوديين شــباب ،لديهــم النزعة والملكــة الفنية،
والعمــق الثقافي ،كذلك الحال في المســرح ،فهو له شــأنه في
شــتى أنحاء المملكــة ،ناهيك عن الشــعراء والروائييــن والنقاد،
الذين يســتحقون عقد مؤتمــرات دورية فــي المملكة في هذه
المجــاالت ليطلوا علــى العالــم العربــي بإبداعاتهــم المتميزة،
وليحتلــوا مكانتهــم الالئقة.
كمــا أن األمر بحاجــة إلى بنية تحتيــة تحتوي المنتــج الثقافي
في شــتى ربوع المملكة العربية الســعودية ،من مكتبات عامة،
ومســارح مجهزة بأحــدث التقنيــات ،وصروح ثقافية تســتوعب
الحــراك الجديد ،والنهضة الشــاملة التي تشــهدها المملكة في
شتى المجاالت.
ُ
وفيمــا يتعلــق باإلعالم فقــد افتتحــت بالمملكــة دوًرا للعرض
الســينمائي ،وهــو حــدث فــي غايــة األهميــة ،لكننــا نطمــع
فــي معامل ســينمائية ،ومعامــل للمونتاج ،ومتاحف للســينما،
والمســرح ،واألدب ،والفــن التشــكيلي المعاصر ،واســتوديوهات
للمو سيقى .
فأســس الصناعــة ومقوماتهــا وعناصرهــا ،ال تقــل أهميــة عن

المنتــج النهائي ،والســعودية قــادرة على توفير هــذه الصناعة
وتحويلهــا إلى عنصــر اقتصاديُ ،يســهم في النهضــة الحديثة
التــي تعيشــها المملكة بفضــل قيادتهــا الحكيمة.
يبقــى الحلم – ً
أيضــا – بفتح بــاب اإلنتاج المشــترك ،بين هيئة
الترفيــه ووزارة الثقافــة ووزارة اإلعالم وشــركات اإلنتــاج العربية
الكبــرى ،لتقديــم أعمــال عربيــة فنية مشــتركة ،تضــم نجوم
العالــم العربــي ،مــن مختلــف األقطار ،وهــو ما يجعلنــا نتمكن
مــن إنتاج أعمال كبــرى ،تاريخية ودينيةُ ،تســهم فــي التعريف
بديننــا الحنيــف ،وبتاريــخ العــرب الزاخــر بالبطــوالت ،والمليء
بالعلمــاء والمفكريــن الذين أثــروا في العالــم أجمع.
إنهــا فرصــة لمخاطبــة اآلخــر بلغــات مختلفــة ،عبــر الفــن،
لنقــول إننا صنــاع الحضارات ،وأعــداء اإلرهاب الفكــري والتطرف
المجتمعــي ،الذي يلصقه الغــرب بنا ونحن عنه أبعــد ما يكون.
فمــاذا لــو تــم إنتاج فيلــم ضخــم مترجم إلــى عدة لغــات عن
تفــرد ونزاهــة وســماحة الديــن اإلســامي ،من خــال قصص
واقعيــة حدثت في عهــد النبي محمد صلى اهلل عليه وســلم،
أو فــي عهد صحابتــه رضي اهلل عنهم ..ترى كيف ســيكون تأثير
هــذا الفيلم؟؟ ألــن يكون بدي ً
ال عــن مئات المقاالت والشــعارات
والهتافات؟!
مــاذا لو تم إنتاج عرض مســرحي اســتعراضي مبهــر يضم نجوم
المســرح العربــي ،ويوجــه للناطقيــن باللغة العربيــة الفصحى
بالعالــم أجمع؟!
مــن حقنــا أن نطمــح إلــى ذلــك ،ألن القائميــن علــى الترفيه
والثقافــة واإلعالم لديهم هــذه التوجهات ،ونلمــس انفتاحهم
علــى كل األفــكار الجــادة ،ورغبتهــم المخلصة فــي التأثير في
ا لمجتمع .
ٌ
حرفــة تحتــاج إلــى رؤيــة
إن العمــل الثقافــي ،وإدارة الفنــون،
وتحديــد لألهــداف ،ومــا يتــم حال ًّيــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية هــو خطــوات إيجابية ،دفعــت المجتمع إلــى األمل
فــي أن يحقــق أمنياتــه بالثقافــة الواســعة واالطــاع علــى
التجــارب العالميــة وال يوجد محب للفــن ،وكاره للحياة في نفس
الوقــت ،ولن يكون مــن بين أهل الثقافــة الحقيقيــة إرهابي أو
متطــرف ..فالثقافــة هــي الحل.
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تقرير

كابسات 2021م ما بعد جائحة كورونا

تطورات في بث الفيديو عالي الجودة
وصناعة السينما وشبكات الجيل الخامس

||دبي  -إذاعة وتلفزيون الخليج
شــهدت دبي الدورة السادســة والعشــرين من المعرض الدولي لإلعالم الرقمــي واتصاالت األقمار االصطناعية «كابســات
عد هذه الدورة التي افتتحها الشــيخ حشــر بن مكتوم آل مكتــوم ،مدير عام
 ،»2021خــال الفتــرة من  28 – 26أكتوبــر ،و ُت ُّ
دائــرة اإلعــام في دبي ،أبرز فعاليــة متخصصة في قطاعــات اتصاالت األقمــار االصطناعية والبث وتصويــر المحتوى تقام
للمرة األولى بطريقة الحضور الشــخصي منــذ عام 2019م.
وفــي العــادة يســلط كابســات الضــوء علــى قطــاع اإلعــام
واتصــاالت األقمار االصطناعيــة والمحتوى والتقنيــات المختلفة،
مــن خالل التعريــف بمزايا حلــول األقمار االصطناعيــة ،والجديد
في هــذه الدورة هــو عرض التطــورات التي طــرأت على أجهزة
االســتقبال التــي تتيــح مشــاهدة المحتــوى مــن دون االتصال
بشــبكة اإلنترنت وتحليــات الفيديو وحمايــة المحتوى وغيرها.
شــارك في هذه الــدورة عدد من ألمع األســماء فــي القطاع بما
في ذلك شــركة «عربســات لألقمار االصطناعيــة» إلى جانب كل
من :آســيا ســات ،وبرودكاست سلوشــنز ،ودراكا القابضة ،وفرانس
 ،24ونايل ســات ،التي تســتعد إلطــاق قمــر اصطناعي جديد،
وطومســون برودكاستينج ،وإيفرتز مايكروسيســتمز ،وترك سات،
وغيرهــا ،وقد عرضــت هذه الجهات مجموعة واســعة من أحدث
االبتــكارات المتعلقة بجميــع جوانب المحتوى بد ًءا من إنشــائه
وإنتاجــه وصــوالً إلــى توزيعــه ،كمــا تضمــن المعــرض أجنحة
متخصصــة تمثــل واليــة بافاريــا األلمانيــة وبريطانيــا العظمى
وإيرلندا الشــمالية.

فعاليات متخصصة

أقيمت ثالث فعاليات متخصصة تشــمل« :مؤتمر المحتوى ،وقمة
ســات إكســبو ،وفعالية محتوى الجيل التالي» ،وذلك بمشــاركة
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أبرز الخبراء من بينهم إبراهيم القاســم ،المديــر التنفيذي لقطاع
الفضاء في وكالــة الفضاء اإلماراتية ،وســيدهارث روي كابور ،وهو
منتــج ســينمائي بــارز ومؤســس ومدير عــام شــركة روي كابور
لألفــام ورئيس نقابــة منتجي األفــام والتلفزيون فــي الهند
ومخــرج أشــهر األفالم التي حققــت أعلى األربــاح في الهند.
كما شــارك في قمة «ســات إكســبو» نخبة من كبار المســؤولين
التنفيذييــن والمهندســين والمســؤولين الحكومييــن ومــزودي
الحلــول في مجــاالت الفضاء واألقمــار االصطناعية الستكشــاف
فــرص األعمال الناشــئة واالبتــكارات والتحديات .
عددا مــن المبتكرين والــرواد الذين
وقد جمــع مؤتمر المحتــوى
ً
يؤثــرون علــى توجهات مــزودي خدمــات المحتوى في الشــرق
األوســط وإفريقيــا وأوروبا والهنــد والدول اإلســكندنافية ،حيث
تبادلــوا المعــارف واألفكار وناقشــوا استشــراف أنمــاط المحتوى
المســتقبلية واستكشــاف آليات تقديم المحتوى والتي ُتســهم
بمجموعهــا فــي الحفاظ على مكانــة القطاع الرائــدة من حيث
التقنيات فائقــة التطور والقدرات التنافســية.
عدد ا من أشــهر
وضمــت قائمــة المشــاركين فــي المؤتمــر
ً
األســماء فــي القطــاع بمــا فــي ذلــك شــركات «تويتــر،
وفيســبوك ،وشــبكة أو إس إن ،وشــبكة تلفزيــون كينيــا

ومجموعــة إم بــي ســي ،وزي برودكاســتينغ».
وأكد المشــاركون فــي مؤتمر المحتوى خالل معرض كابســات أن
ارتفاعا
قطــاع الخدمات اإلعالمية المباشــرة عبر اإلنترنت يشــهد
ً
كبيــ ًرا فــي العائــدات والتــي تدفــع المنتجين إلعــادة تصميم
وتطوير إســتراتيجيات عملهم.
وأشــار ماجــد الســويدي ،المديــر العــام لمدينــة دبــي لإلعالم
ومدينــة دبــي لالســتوديوهات ومدينــة دبــي لإلنتــاج ،إلــى
التغيــرات الجذريــة التــي يشــهدها قطــاع البــث اإلذاعي في
العصــر الرقمي ،مشــي ًرا فــي ذات الوقــت إلى أن قطــاع األلعاب
يســير فــي االتجــاه الصحيــح ليســتحوذ على حصة األســد في
ســوق اإلعــام اإلقليمي.
وتنــاول مؤتمــر المحتــوى – ً
أيضا – موضــوع اإلمكانــات الكامنة
والواعــدة لقطــاع المحتوى فــي إفريقيا ،وكيف يمكــن إطالقها
واالســتفادة منها مــن خالل التعاون بين مختلــف جهات القطاع
في القارة الســمراء.
وقال أدوكو أرمســترونج إيداتشــابا ،مدير عام هيئة البث الوطني
فــي نيجيريا ،واألســتاذ فــي جامعــة فيريتاس فــي أبوجا« :إن
ً
أشــواطا كبيرة وأمامه آفــاق واعدة».
المحتــوى اإلفريقــي يقطع
كمــا أشــار أدوكــو إلــى المحتــوى الوفيــر والثقافــة الغنية في
القــارة واإلمكانــات الكبيــرة للمحتــوى المتمحور حــول الطبيعة
فيهــا ،والتي ستشــكل موط ًنا لـــ( )26%من ســكان العالم أي ما
ً
مضيفا« :يمكن
يعادل ( )2.49مليار شــخص بحلول عــام 2050م،
للقــارة اإلفريقية أن تصبــح أحد أكبر مســتهلكي اإلعالم والمواد
الترفيهية فــي العالم».

إفريقيا تخرج من قوقعتها

في دورة هــذا العام قــررت شــبكات التلفزيون اإلفريقيــة أخي ًرا
الخــروج مــن قوقعتهــا التقليديــة واعتمــاد منهجيــة لطــرح
محتــوى موجه للجمهــور العربي ،في خطوة تشــكل فيها اللغة
العائــق الوحيدً ،
وفقــا لكاثرين موانجي ،رئيســة إنتــاج وجدولة
البرامــج التلفزيونيــة لدى شــبكة تلفزيون كينيــا ،وفي حديثها
خــال مؤتمــر المحتوى ،أشــارت الســيدة كاثرين إلى أن شــبكة
عــد أول وأقدم
عاما و ُت ّ
تلفزيــون كينيا ،التي تأسســت منــذ (ً )31
محطــة تلفزيونيــة خاصــة فــي كينيا ،بــدأت بشــراء المحتوى
من دول غــرب إفريقيــا ،وقالت« :يمكــن للمحتوى الــذي يتناول
نجاحا عاب ًرا للحــدود في إفريقيا،
موضوعــات محددة أن يحقــق
ً
أفالما مــن إنتاج
شــبكتنا
علــى
نعرض
فعلــى ســبيل المثــال،
ً
مرخصا مــن دول غرب
محتــوى
نوليــوود (نيجيريــا) كمــا نمتلك
ً
ً
إفريقيا وإفريقيا الوســطى.
ونوهت كاثريــن إلى توقعات تشــير إلى ارتفاع إيــرادات خدمات
ّ
بث المحتــوى التلفزيونــي والفيديوهات عبــر اإلنترنت في دول
جنــوب الصحــراء الكبــرى اإلفريقيــة إلــى حوالــي ( )467مليون
دوالر أمريكــي بنهاية العــام الحالي ،وكان منتجــو المحتوى في
حد قولها ،مق ّيدون بســبب نقــص البنية التحتية
إفريقيا ،على ّ
التقنيــة الالزمة ،وصعوبة الوصول إلى البيانــات وأجهزة التخزين
وخادمــات اإلنترنــت والتمويل ،ويمكن للتعــاون العابر للحدود أن
ُيصلح اختــال التوازن الكبيــر بين الدول الغربيــة واإلفريقية.
أما في قمة «ســات إكســبو» ،فقــد تط ّرق المتحدثــون إلى وعد
قطــاع األقمــار االصطناعيــة وشــبكات الجيــل الخامــس بتوفير

اســتجابة طارئــة للمســاعدات اإلنســانية ،وجهــود اإلغاثة في
حــاالت الكوارث.
وتحــدث ريــاض المــك ،مديــر البرامــج الدوليــة لشــهادات
المســاعدات اإلنسانية واالســتجابة والتدريب في حاالت الكوارث
فــي اتحاد جي فــي إف – االتحــاد العالمي غيــر الربحي الوحيد
فــي قطاع األقمــار االصطناعية – إلى الوفــود الحاضرة في القمة
قائــ ً
ا« :تتمتع شــبكات الجيــل الخامس وتقنية إنترنت األشــياء
بإمكانــات وآفــاق واعدة مــن حيث قابلية نشــرها واالســتفادة
منهــا للمســاعدة فــي حــاالت الكــوارث ،وبالطبــع ســيتم أوالً
إدخــال حلولهما حيز االســتخدام التجاري قبل االســتفادة منهما
فــي المســاعدات اإلنســانية واالســتجابة والتدريــب في حاالت
ً
عــد األقمــار االصطناعيــة أفضل وســائل
الكــوارث»،
مضيفــاُ « :ت ّ
التواصل في حــاالت الكوارث ،نظ ًرا لموثوقيتهــا العالية ،لذا فإننا
سنســتفيد مــن إمكانيــة وصلها مع شــبكات الجيــل الخامس».

تقارير ودراسات

مــن ضمــن الفعاليات التــي صاحبــت «كابســات 2021م» صدور
عــدة تقارير ذات صلة به ،حيث ســلط تقريــر التوقعات العالمية
لقطاعــي الترفيــه واإلعــام الصــادر عن شــركة «برايــس ووتر
هــاوس كوبــر» الضــوء علــى التأثيــرات الكبيــرة التــي تركتها
(جائحــة كوفيــد –  )19علــى مبيعــات شــباك التذاكــر لألفالم
الســينمائية في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا ،حيث تشير
توقعــات التقريــر إلــى أن القطاع سيشــهد حالة مــن االنتعاش
مجددا مــع ارتفاع عائــدات الترفيه واإلعالم بنســبة ( )3%حتى
ً
عــام 2024م ،مــا يمثــل زيــادة طفيفة عــن المعدل الوســطي
العالمــي البالغة نســبته (.)2%
ويتوقــع التقرير – ً
أيضــا – أن قطاع الترفيه الرقمي ســيكون في
مقدمــة المســتفيدين مــن هــذا التوجــه بقيادة خدمــات بث
الفيديــو التي تقدمهــا منصات مثل «نتفليكس ،ومنصة شــاهد
التابعــة لمجموعــة إم بــي ســي ،ومنصــة ســتارزبالي العربية
التــي تتخــذ من دبــي مقــ ًرا لها إلــى جانــب منصــات األلعاب
والموســيقى الرقمية» ،مع تســجيل ارتفاع الفت فــي العائدات
بنســبة ( )12.3%ســنو ًيا حتــى عــام 2024م ،فــي حيــن مــن
المتوقــع نمــو عائدات شــبكات التلفــزة مدفوعة األجر بنســبة
( )0.6%فقــط خــال نفــس الفترة.
وتشــير توقعــات مؤسســة «ديجيتال تــي في ريســيرش» إلى
أن عــدد اشــتراكات البث المباشــر في إفريقيا ســيتضاعف ثالث
مــرات خالل األعــوام الخمســة القادمــة ،حيث ستســجل القارة
( )15.06مليون اشــتراك على خدمات البث حســب الطلب بحلول
عــام 2026م ،وســتتصدر جنوب إفريقيــا ونيجيريا هــذا التوجه،
وســتبلغ مســاهمة كل منهمــا أكثر من مليون مشــترك.
فــي ذات الســياق أشــارت رابطــة صناعــة األقمــار االصطناعية
نموا قياســ ًّيا
إلى تســجيل قطاع األقمــار االصطناعيــة التجارية ً
جديــدا في عــام 2020م مع إطالق ( )1200قمــر اصطناعي ،وهو
ً
العــدد األكبر علــى اإلطالق ،كما شــهد القطاع زيــادة كبيرة في
اســتثمارات رأس المال في المشــاريع التجارية الفضائية ،وبحلول
نهايــة عــام 2020م ارتفع عدد األقمــار االصطناعيــة التي تدور
حــول األرض بنســبة ( )37%مقارنة بعــام 2019م ،ليبلــغ العدد
اإلجمالي ( )3371قمــ ًرا اصطناع ًّيا.
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هل ينقلب التلفزيون االستدراكي على
التلفزيون التقليدي؟

||د .نصر الدين لعياضي
من منكم يتذكر جهاز تسجيل الفيديو الذي انتشر في مطلع ثمانينات القرن الماضي؟..
عــد من أثرياء القــوم يضاهي مــن يمتلك جهــاز التلفزيون في نهاية ســتينات القرن ذاته ،إذ يســمح
كان مــن يملكــه ُي ّ
لــه بمشــاهدة مباراة كــرة القدم التــي لم يتمكن مــن مشــاهدتها في التلفزيــون ألنه كان على ســفر أو خــارج البيت
لضــرورة مــا ،أو أن نقلها تزامــن مع ّ
بث مبــاراة أخرى ،في قنــاة الرياضة لفريقه المحبــوب ،الذي يعتبر نفســه من أنصاره
المتحمســين ،و ُي ّ
مكــن ربــة البيت مــن متابعــة الحلقة األخيرة مــن مسلســلها التلفزيونــي المفضل ألنها ال تســتطيع
مشــاهدتها نظــ ًرا اللتزاماتهــا العائلية ،أو تســتعين به إللهــاء أطفالهــا لبعض الوقت حتــى تنصرف ألمورهــا الخاصة،
فتعيد عليهــم عرض الفيلــم الكرتوني الــذي يحبونه.
لقــد طــوى النســيان هــذا الجهــاز ولــم يعــد لــه مــن مكان
شــاهدا علــى حقبة مــن التطور
ســوى فــي المتاحــف ليكون
ً
التكنولوجــي فــي مجــال توزيــع المــواد الســمعية البصريــة
ومشــاهدتها ،خاصة بعد تزايد انتشــار الفيديو حســب الطلب
( )VODفــي مطلــع األلفية الحاليــة ،والتلفزيون االســتدراكي
منذ بضــع ســنوات فقط.
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ماهية التلفزيون االستدراكي()Catch-up TV

الفرنســي هــذا
ُيعــ ّرف المجلــس األعلــى للســمعي البصــري
ّ
التلفزيون بالقول« :إنه مجمل الخدمات التي تســمح بمشــاهدة،
أو إعــادة مشــاهدة ،البرامج التــي بثتها قنــاة تلفزيونية ما ،في
أي وقــت» ،وتكون فــي الغالب برامج حوارية وموســيقية وألعاب
تلفزيونيــة ،وحلقــات من تلفزيــون الواقــع ،والكاميــرا الخفية،

ومسلســات وأفالم وثائقيــة ،وغيرها ،وهذا خــال فترة تتراوح
مــا بين أســبوع وشــهر ،ومــا يعرضــه التلفزيــون االســتدراكي
يكــون في الغالــب مجا ًنا ،ويــدرج ضمن الخدمــات التي تقدمها
القنوات المشــفرة لمشــتركيها ،وبعد تجاوز هذه المدة تســحبه
القنــاة التلفزيونيــة مــن «قائمــة» معروضاتها فــي التلفزيون
االســتدراكي أو تطبــق عليــه نظام الدفــع؛ أي إجبــار كل راغب
في مشــاهدته دفــع مبلغ مــن المال مقابــل ذلك.
انتشــر التلفزيــون االســتدراكي بفضــل البــث الرقمــي ،وتزايد
ســرعة وســعة تدفق اإلنترنت ،وظهــور الجيلين الثالــث والرابع
مــن اإلنترنــت عبــر الحوامــل المتنقلــة :الكمبيوتــر المحمــول
والهواتــف الذكيــة واللــوح اإللكتروني.
فمــن النــادر اليــوم أن نجــد القنــوات التلفزيونيــة تعــزف عن
توفير خدمــة التلفزيون االســتدراكي في موقعها على شــبكة
اإلنترنــت أو فــي منصــات رقميــة أخرى ،مثــل تلك التــي تقوم
بــ» تجميــع» المواد الســمعية البصريــة التلفزيونية في موقع
واحد وعرضها على مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت ،وتقوم هذه
المنصات بفهرســتها حســب الموضوعات :مسلسالت تلفزيونية،
برامــج حواريــة ،مباريــات رياضيــة ،وغيرها أو وفــق حداثة بثها
عبــر القنــوات التلفزيونيــة ،ح ّتــى يتمكــن مســتخدم شــبكة
اإلنترنــت مــن العثور عليها بيســر.
وتوجــد العديــد مــن البرمجيــات ،مثل« :تــي فــي أو» (،)TVO
و»كابتف تــي فــي» ( )Captvtyلتحميــل ما يعرضــه التلفزيون
االســتدراكي بطريقــة قانونية فــي الغالب.

االختالف

بعــد تدافــع القنــوات التلفزيونيــة المختلفــة إلنشــاء مواقع
لهــا على شــبكة اإلنترنــت فــي الســنوات األولى مــن األلفية
الحاليــة ،هــا هــي اليــوم تتنافــس فــي مجــاالت أخــرى ،لعل
علمــا أنــه ال يوجــد ما
أبرزهــا هــو «التلفزيــون االســتدراكي»ً ،
يلزمهــا علــى تقديم هــذه الخدمــة ،هــذا إن اســتثنينا بعض
القنــوات التلفزيونيــة ذات الملكيــة العامة التــي يفرض عليها

قانــون الســمعي البصري والهيئات المشــرفة علــى ضبط البث
التلفزيونــي واإلذاعــي منح المشــاهدين الفرصة لمشــاهدة ما
فاتهــم من برنامــج ،خاصة تلــك المتعلقــة بالمنفعــة العامة،
وإدراجهــا في التلفزيوني االســتدراكي لمدة أســبوع على األقل،
وهــذا في إطار الخدمــة العمومية ،كما هو شــأن القنــاة األولى
فــي التلفزيون الفرنســي.
ً
إذا ،التك ّيــف مــع التطــور التقني في مجــال البــث التلفزيوني
والمنافســة همــا العامــان األساســيان اللــذان دفعــا القنوات
التلفزيونية إلــى توظيف كل الحيل لتوصيل برامجها إلى مختلف
الفئــات والشــرائح فــي المجتمــع المحلــي والدولــي ،ومواكبة
إيقــاع حياة المشــاهدين المعاصرة في إطار «ديناميكية» ســوق
المشــاهدة الــذي أصبــح يخضع لمبدأ« :شــاهد ما تريــد وقت ما
تشــاء» ،بغية توفير موارد ماليــة إضافية للقنــوات التلفزيونية.
بالطبــع ،يختلــف التلفزيــون االســتدراكي عن الفيديو حســب
الطلــب علــى أكثر مــن صعيد.
فهــذا األخيــر غير مرتبط بشــبكة برامــج القنــوات التلفزيونية
ومــا تبثــه آنيــا ،فيمكن أن يكــون الطلــب على منتج ســمعي
قديمــا وأضحى جــز ًءا من األرشــيف ،وال عالقــة عضوية
بصــري
ً
له بالقنــوات التلفزيونية التقليدية ،فهناك شــركات متخصصة،
مثــل «نتفليكــس  ،»Netflixو»أمــازون برايم فيديــو Amazone
« ،»Prime Videoووالــت ديزني بالس» ،وغيرها ،تشــتري حقوق
بــث المواد الســمعية/البصرية :أفالم ســينمائية ،ومسلســات،
وأفــام وثائقية مــن المؤسســات المنتجــة لها مباشــرة أو من
ســوق المــواد الســمعية/البصرية فــي المهرجــات الدوليــة،
وتعرضهــا على زبائنهــا ،والشــركات التي تعــرض الفيديوهات
حســب الطلب ال تقــدم خدمة مجانية ،بل تشــترط مقابل مالي
فــي صيغة اشــتراك شــهري أو ســنوي ،أو دفع مبلغ مــن المال
جراء مشــاهدة مادة ســمعية/بصرية معينة وفق شروط معينة
ً
حفاظــا علــى حقوق الملكيــة ،ولم تكتف بعض هذه الشــركات
بشــراء تلــك المنتجــات ،بــل شــرعت مؤخــ ًرا في خــوض غمار

العدد  - 127ديسمبر 2021م

63

رؤية نقدية

اإلنتاج الســمعي/البصري ،وبهذا أصبحت تنافــس فع ً
ال القنوات
التلفزيونيــة وشــركات اإلنتاج الســينمائي ،وتشــكل خط ًرا على
مستقبلها .
من أكبــر مقدمي خدمة التلفزيون االســتدراكي يمكــن أن نذكر
علــى ســبيل المثال ،منصــة «فوكــس  »Foxالتي تجــذب ()58
زائر مرة واحدة في الشــهر ،والقنــاة األلمانية «زاد دي أف
مليــون ٍ
 »ZDFالتابعــة للقطاع العام ،التي يســتفيد حوالــي ( )13مليو ًنا
مــن برامــج تلفزيونهــا االســتدراكي ،تليهــا قناة «بروســيبن»
األلمان ّيــة – ً
أيضــا – التــي يتابــع حوالــي ( )10مالييــن ونصــف
برامجها االســتدراكية ،ثــم قناة «بي بي ســي» البريطانية التي
بلــغ عدد مشــاهدي برامجهــا االســتدراكية حــول ( )10ماليين،
وأخيــ ًرا القنــاة الفرنســية العموم ّية بـ( )9ماليين مشــاهد.

مزايا

اكتســب التلفزيون االســتدراكي شــعبية كبرى بــد ًءا من 2010م،
وهــو تاريخ تعميمــه علــى مختلــف القنــوات التلفزيونية في
الــدول الغربيــة ،إذ تقــدر بعــض الدراســات أن معــدل نســبة
مشــاهدي برامجه بلــغ ( )33%من مجمل الســكان في األســواق
األمريكيــة واأللمانيــة والبريطانيــة والفرنســية ،وأن ( )25%من
هــؤالء في فرنســا يشــاهدون البرامج المســترجعة أســبوع ًّيا.
ولــو أخذنا بعيــن االعتبار التقاريــر التي نشــرها المجلس األعلى
للســمعي والدراســات التــي أصدرهــا المركــز الوطني للســينما
بفرنســا كمثال عن توزيع مشــاهدي برامج التلفزيون االستدراكي
حســب الســن ،وحاولنا تعميمــه على القــارة األوروبيــة ،خاصة
الغربيــة منهــا ،فنجــد أن نســبة ( )65%منهم هم من الشــباب
عاما.
الذيــن يتراوح ســنهم ما بيــن  15وً 24
إن التنافــس بيــن القنــوات التلفزيونيــة المختلفة والشــركات
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المنتجــة للمواد الســمعية البصرية من أجل الحصــول على أكبر
عائد مــن التلفزيون االســتدراكي شــجع التفكير في مســتقبل
هذين التلفزيونيــن :االســتدراكي والتقليدي.
لقــد رأى الصحافــي الفرنســي «أوليــف ديمــون» المختص في
تكنولوجيــا االتصــال ،في مقال له نشــر في صحيفــة «لوموند»
الفرنســية يوم  2يوليو 2007م ،أن التلفزيون التقليدي ســينتهي
فــي القريــب العاجــل ويحــل محلــه «قائمــة» مــن البرامــج
االســتعراضية والمسلســات واألفالم الدراميــة والوثائقية والتي
«نســتهلكها» عبر الهاتــف أو األليــاف البصرية ووفــق الطلب.
فهــل هــذا يعنــي أن مــوت التلفزيــون التقليدي وشــيك ،وأن
المســتقبل ســيكون حليف التلفزيون حســب الطلب الذي يقدم
خدماتــه أو ســلعته وفق رغبــات كل فــرد وخصوصيته؟!.
قــد يقــول قائل إن هــذا الصحافي ســيضاف إلى قائمــة ناعيي
التلفزيــون ،لقــد ســبقه الكثيــرون الذيــن آمنــوا بمــوت هــذا
التلفزيــون بعــد أن تنبئــوا بنهايتــه علــى إثر ظهــور القنوات
وتجــدد هذا
التلفزيونيــة المتخصصــة التــي جذبت جمهــوره،
ّ
التنبــؤ بعــد أن أنشــأت القنــوات التلفزيونية مواقــع لها على
شــبكة اإلنترنــت وأصبحت تبــث مباشــرة برامجهــا عبرها.
ولــم يتــرددوا فــي التأكيــد علــى تنبؤهــم هــذا بعــد ظهور
التلفزيــون االســتدراكي ،ألنه يحرر المشــاهد مــن عوائق الوقت
والمشــاهدة الخطيــة؛ أي إجبار المشــاهد على متابعــة البرامج
فــي الوقــت المحــدد لبثها وفــق ترتيبها فــي شــبكة البرامج،
وإن لــم يفعــل ذلــك لســبب أو آخر ،فال يســتطيع مشــاهدتها
إال إذا قــررت القنــاة إعــادة بثهــا ،ويكون ذلــك غال ًبــا في وقت
متأخــر مــن الليل ال يرضــى عنه الكثيــرون ،خاصة أولئــك الذين
يســتيقظون باك ًرا للذهاب إلــى العمل ،فالتلفزيون االســتدراكي

ّ
فيمكنه من
يتســم بالمرونــة والتك ّيف مع ظــروف كل مشــاهد،
متابعة ما يشــاء مــن البرامج التلفزيونية مــن أي قناة تلفزيونية
فــي الوقــت الذي يرغــب فــي ذلك ،وهــذا يعنــي عمل ًّيــا أنه
يمنــح الفرصة للمشــاهد لتشــكيل شــبكة البرامــج التي يرغب
فــي مشــاهدتها «متابعــة مبــاراة فــي كــرة القدم فــي هذه
القنــاة التلفزيونية ،ونقاش سياســي في قنــاة تلفزيونية أخرى،
ومشــاهدة فيلم وثائقــي في قنــاة ثالثة».
لذا يمكن القول مجاًزا إن كل مشــاهد يســتطيع أن يشكل قناته
التلفزيونيــة كل يــوم وفق ذوقــه وظروفه ،ولعل هــذه المرونة
تحديــدا إلــى هجر
هــي التــي تدفــع الشــباب دون ســن ()25
ً
التلفزيون التقليدي ليلتحقوا بمشــاهدي التلفزيون االستدراكي.

الفاعلية

نظــ ًرا ألن المــال هــو العصــب الحســاس فــي حيــاة القنــوات
التلفزيونيــة التــي أصبحت تعانــي من صعوبــة التمويل نتيجة
استشــراء األزمــة االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا العالــم في
ظــل اشــتداد التنافس بيــن القنــوات التلفزيونيــة ذات أنماط
البــث المختلفــة :الرقمــي األرضي ،وشــبكة اإلنترنت ،اســتطاع
التلفزيوني االســتدراكي أن ينتزع مكانتــه المرموقة في القنوات
التلفزيونيــة ،وذلك لقدرته على اســتقطاب الكثير من المعلنين
نتيجــة فاعلية اإلعالنــات التي يبثها والتي تســتهدف جمهوًرا
ذا مالمــح اجتماعيــة وثقافية وعمرية معروفــة أكثر من جمهور
قنوات التلفزيــون التقليدي.
كمــا أن متابعــة المشــاهد للبرامــج عبــر الشاشــات المتعددة
يســاعده أكثر على تذكر ما شــاهده ،وبالتالي يحتفظ بالومضات
اإلعالنية فــي ذاكرته ألطــول مدة.
هــذا مــا يذكــره مكتــب «شــوول ماركتنــغ» ،المختــص فــي
االستشارات ودراســات األســواق المبتكرة ،في دراسته المعنونة:
االســتدراكي ثورة في المشــهد السمعي
«هل يحدث التلفزيون
ّ
البصري؟» ،إذ يقول :إن القناة السادســة من التلفزيون الفرنســي
(قنــاة خاصــة) توصلت إلى االقتناع بأن نســبة الذيــن تذكروا ما
شــاهدوه عبر قناتها االستدراكية المســماة « »M6 Replayبلغت
( )29.4%مقارنــة بنســبة ( )17.2%من الذين تذكروا ما شــاهدوه
من برامج فــي قناتها التقليديــة ،وهذا ما حفــز المعلنين على
منحهــا إعالناتهم لبثهــا في التلفزيون االســتدراكي.
لذا يتجاوز ســعر نشــر اإلعالن فــي التلفزيون االســتدراكي بأربع
أو خمس مرات ســعره في القنــوات التلفزيونيــة التقليدية ،ألن
األمــر يتوقف علــى موقع بثــه ،هل يدرج فــي بدايــة البرنامج
( )pre-rollأو وســطه ( )mid-rollأو نهايتــه ( ،)post-rollوغنــي
عــن القــول إن المعلنين يفضلــون بث إعالناتهــم قبل انطالق
البرنامــج االســتدراكي ،لــذا مــا انفكــت عائــدات اإلعــان في
التلفزيــون االســتدراكي تتزايد منذ انطالقته ســواء في الواليات
المتحــدة األمريكيــة أو بلدان أوروبــا الغربية.

أسباب

ال نعتقــد أن مــا ســبق عرضــه يؤســس للقــول :إن التلفزيــون
االســتدراكي يحــدث ثــورة فــي المجــال الســمعي/البصري،
ويقضي علــى التلفزيــون التقليــدي مثلما ذهب إليــه البعض،
واألســباب في ذلــك واضحة للعيــان ،أولها أن وجــود التلفزيون

االســتدراكي مرهــون بالتلفزيــون التقليــدي ألنه يتغــذى منه،
كمــا أن متابعــي برامــج التلفزيــون االســتدراكي هم عــادة من
«مدمني» مشــاهدة برامج قنوات التلفزيــون التقليدي ،بمعنى
أن التلفزيــون االســتدراكي لم يتمكن من تشــكيل جمهوره ،هذا
إن لــم نقل إن جمهــوره هو جمهــور التلفزيــون التقليدي ذاته،
بدليــل أن المسلســات التلفزيونيــة واألفــام الوثائقيــة التي
تحظــى بمشــاهدة أكبر فــي القنــوات التلفزيونيــة التقليدية
هــي ذاتها التــي يتابعها أكبــر عدد مــن مشــاهدي التلفزيون
االستدراكي.
بعبــارة أخــرى إن المسلســات األمريكيــة ال زالت تحظــى بأكبر
نســبة مــن مشــاهدي الشاشــة الصغيرة فــي أوروبا ســواء عبر
التلفزيون التقليدي أو االســتدراكي ،وتقــدر بعض اإلحصائيات أن
معدل الوقــت الذي يخصصه المشــاهدون للبرامج االســتدراكية
يبلــغ ( )25دقيقة فــي اليوم مقابــل ما يعادل ( 3ســاعات و45
دقيقة) فــي اليــوم يصرفونها في مشــاهدة برامــج التلفزيون
ا لتقليد ي .
حقيقة إن ســعر اللقطــات اإلعالنية في التلفزيون االســتدراكي
مرتفعة مقارنة بســعرها فــي التلفزيون التقليــدي ،مثلما ذكرنا
أعــاه ،لكن مســاهمتها في تمويــل القناة التلفزيونيــة النابعة
جــدا ،إذ قدرهــا المكتــب المذكــور ،قبــل ()11
منهــا متواضعــة
ًّ
ســنة ،بـ( )1%فقط مــن العائد اإلجمالي للقنــاة التلفزيونية األم،
وحتــى إن ارتفعــت هذه النســبة المئويــة في الســنة الحالية
فمن المســتبعد أن تزيد عــن الضعف.
ً
إذا يظــل التلفزيــون االســتدراكي مكمــا للتلفزيــون التقليدي
وداعما له ،ومن المســتبعد أن يشــكل خط ًرا عليــه ،خاصة وأنه
يخضع للشــروط ذاتهــا التي يخضع لها التلفزيــون التقليدي في
بعــض البلدان ،إذ ُيحرم مــن ّ
بث األفالم الســينمائية الحديثة إال
بعد مــرور بضع الســنوات علــى توزيعهــا في قاعات الســينما
وبعــد أن تســتثمر ما صرفتــه في ســبيل إنتاجها ،وهــذا ليس
ً
دفاعا على بقــاء الصناعة
حفاظــا على حقــوق البث فقط بــل
ً
الســينمائية علــى «قيد الحيــاة» ،مع التق ّيد بســقف معين من
اإلنتــاج الســمعي/البصري الوطنــي واألوروبي بالنســبة للدول
أعضاء االتحــاد األوربي.

سؤال

إذا كان التلفزيون االســتدراكي ال يشــكل خط ًرا علــى التلفزيون
التقليدي ،فهل ســيقضي الفيديو حســب الطلب عليه ،ويدفعه
ليتحول بــدوره إلى تلفزيــون وفق الطلب؟
ال أحد يســتطيع قراءة الغيب التلفزيوني أو يتنبأ بالمســلك الذي
يســلكه المنعطف الرقمي فــي البث التلفزيوني و»اســتهالك»
برامجــه ،فاألكيــد أن التلفزيــون ال زال على قيــد الحياة ويوظف
المبتكــرات التكنولوجيــة لصالحــه ،وأن شــبكة اإلنترنــت ال
زالــت تتطــور وتتجــدد ببرمجياتهــا وتطبيقاتها ،وهــذا ما حدا
بـ»فردريــك دو واهل» ،مدير عام شــركة «جووســت» ،المختصة
في توزيــع البرامــج التلفزيونية مجا ًنــا وفــق تكنولوجية «الند
للنــد» ( )P2Pواقتســام عائــدات اإلعــان عنهــا بالتســاوي مع
منتجيهــا ،إلى القول« :نأخــذ ما هو أفضل فــي عالمي اإلنترنت
والتلفزيــون ،ونجمــع الــكل فــي منصــة رقميــة واحــدة :قوة
اإلنترنــت وكفــاءة التلفزيــون في مجــال الترفيه».
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رياضة

للمرة األولى في تاريخها

الجزائر تتوج بكأس العرب لكرة القدم
في نسختها العاشرة
|| الدوحة  -إذاعة وتلفزيون الخليج
تــوج المنتخــب الجزائري بلقب بطــل كأس العرب لكرة القدم في نســختها العاشــرة ،والتي اســتضافتها دولة قطر خالل
ّ
الفتــرة مــن  30نوفمبر إلى  18ديســمبر 2021م ،وأقيمــت على مالعب كأس العالــم (2022م) ،وذلك بعد فــوزه على نظيره
التونســي ( )0/2في المبــاراة النهائية التــي جمعتهما على أرضية ملعــب «البيت المونديالــي” بمدينة الخور.

انتهى الوقــت األصلي مــن المبــاراة بالتعادل مــن دون أهداف،
ليلجــأ الفريقان لألشــواط اإلضافية ،وفي الدقيقة التاســعة من
الشــوط اإلضافي األول سجل الجزائري أمير ســعيود الهدف األول

الجــزاء الترجيحية بنتيجــة ( )4/5عقب انتهــاء الوقتين األصلي
واإلضافــي بالتعادل من دون أهداف فــي المباراة التي جمعتهما
على “اســتاد  ”974بالعاصمــة القطريــة الدوحة.

بتســديدة قويــة من خــارج منطقة الجــزاء ،وعزز زميله ياســين

الطريق إلى الكأس

براهيمي تقــدم الجزائر بتســجيله الهدف الثاني فــي الدقيقة
الخامســة مــن الوقت بدل الضائع للشــوط اإلضافــي الثاني.
عــد هذا التتويج أول لقب للجزائر بعد مشــاركتين ســابقتين
و ُي ُّ

تجمــد رصيــد تونــس عند
فــي عامــي 1988م و1998م ،فيمــا ّ
لقــب وحيد في النســخة األولى عام 1963م ،والتــي احتضنتها
لبنا ن .

قطر ثالثة على حساب مصر

اســتطاع المنتخــب القطــري لكرة القــدم أن يحرز المركــز الثالث
فــي البطولــة بعــد تغلبــه علــى المنتخــب المصــري بركالت
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شــارك في النسخة العاشــرة من بطولة كأس العرب ( )23منتخ ًبا،
تأهلــت الفــرق التســعة األولــى مباشــرة إلــى دور المجموعات
اســتنادا إلى تصنيف الفيفا العالمي لشــهر أبريــل 2021م ،بينما
ً
لعبت الفــرق الـ( )14المتبقية ســبع مباريات فــي التصفيات مع
انتقال ســبعة فرق إلــى دور المجموعات.
فــي دور المجموعــات ،كانــت هناك أربــع مجموعات مــن أربعة
فرق يتأهل منهم أفضل فريقين حســب عــدد النقاط واألهداف
المســجلة من كل مجموعة إلــى مرحلة خــروج المغلوب ،والتي
تألّفــت مــن ربع نهائــي ،ونصف نهائــي ،ومباراة فاصلــة للمركز
الثالث والمبــاراة النهائية.

(فيفا) يعتمد “كــأس العرب 2021م» (بروفة)
“لمونديال 2022م»

انطلقــت هذه النســخة من كأس العــرب ألول مرة تحــت رعاية
االتحــاد الدولــي لكرة القــدم (فيفــا) ،والذي لم يكــن يرعى من
قبــل البطوالت اإلقليميــة التي ال تقام تحت تنظيــم اتحاد قاري
معيــن ،مثل بطــوالت كأس الخليــج العربــي أو كأس العرب في
نســخها السابقة.
ويعــزى ســبب رعايــة االتحــاد الدولي لكــرة القدم (فيفــا) لهذه
النســخة من بطولــة كأس العرب ،إلقامة البطولــة قبل عام واحد
من انطــاق كأس العالم لكرة القدم (مونديــال قطر 2022م) التي
تقــام في نفــس البلد ،وعدم إقامــة بطولة كأس القــارات ،وتعد
هــذه المرة هــي األولى ،منذ تســعينيات القرن الماضــي ،التي ال
تقــام فيها كأس القــارات قبل عام مــن كأس العالم.
االتحــاد الدولــي كان يعتمد علــى بطولة القــارات ،التي ألغيت
فــي عــام 2017م مــع تتويــج ألمانيــا بنســختها األخيــرة ،في
تقديــم مالعــب وإمكانيــات كأس العالــم قبل عام مــن جانب،
واختبــار البلــد المســتضيف أمــام العالــم كله من جانــب آخر.
وجــاءت فكــرة إحياء البطولــة العربيــة بعد توقف اســتمر لـ()9
ســنوات ،لتقام فــي فترة الشــتاء الختبــار مالعــب كأس العالم
وحــرارة الجو ،مــع إعطاء المنتخبــات حوافز ماليــة ومعنوية من
خالل رعايــة الفيفا وإصباغها الشــكل الرســمي ،وذلك إلقناعها
بالمشا ركة.

“فيفا» يختبر تقنية جديدة لكشف التسلل في
«كأس العرب”

طبــق االتحاد الدولي لكــرة القدم «فيفا» في هذه النســخة من
بطولــة كأس العرب تقنيــة جديدة «نصف آلية» لكشــف حاالت

تمهيدا إلمكانية اســتخدامها نهاية العــام المقبل في
التســلل،
ً
كأس العالم 2022م.
وهدفــت هــذه التكنولوجيــا إلــى زيــادة الموثوقيــة وتســريع
اكتشــاف التســلل ،وســبق أن تم اختبارها في ألمانيا وإســبانيا
وإنجلتــرا ،لكنها كانــت تنتظر بدايتهــا في بطولــة كاملة ً
وفقا
ليوهانــس هولتســمولر ،مســؤول قســم االبتكار فــي “فيفا».
وأُطلــق علــى هــذه التكنولوجيــا «نصــف آليــة» (ســيمي –
أوتومايتــد) ،ألن القرار النهائي في احتســاب التســلل من عدمه
يبقــى في نهاية المطــاف من صالحية حكم الفيديو المســاعد
ً
خالفــا لتكنولوجيــا خــط المرمــى التــي تحدد بشــكل
“،”VAR
جازم تجــاوز الكــرة للخط.

تنظيم ناجح

يمكن القــول إن تنظيم “كأس العرب  ،”2021حاز إعجاب الجماهير
كمــا أبهر ً
أيضــا الالعبيــن والمدربين والنقاد ،فقــد اختبرت قطر
اســتعداداتها من الناحية اللوجســتية الســتضافة بطولة “كأس
العالــم 2022م» ،تجربــة وجود أعداد كبيرة من المشــجعين في
المالعــب وخارجهــا وكيفيــة الوصول إلــى المنشــآت الرياضية،
بجانب الفعاليــات الترفيهية علــى هامش البطولة.
ً
مكثفا للجماهيــر العربية من مختلف
وشــهدت البطولة حضــوًرا
البلــدان ،وكانت المدرجات فــي أغلب المباريــات مكتملة العدد،
وهــو مــا يؤكد نجــاح التنظيــم وعمليات بيــع التذاكــر والقدرة
على جذب المشــجعين.
جيانــي إنفانتينو ،رئيــس االتحاد الدولــي لكرة القــدم «فيفا»،
أشــاد بالبطولــة وتنظيمها ،وقال فــي مقابلة مع قنــاة الكأس
نجاحــا باه ًرا ،ليس فقط
القطريــة« :بطولــة كأس العرب حققت
ً
كاختبــار قبــل مونديــال 2022م ،ولكــن أكثــر من ذلــك ،فهذه
البطولــة تجاوزت توقعاتــي بكثير”.
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خليجنا بين قمتين

األخيرة

مجري بن مبارك القحطاني
ّ
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ونحن نودع عــام 2021م ،بكل أحداثه وتطوراته وأفراحــه وأتراحه ،ونتابع
(كوفيــد –  )19ومســتجداته ،وانتظــاًرا لتعــدد متحوراتــه وفــق حروفــه
اليونانيــة من ألفا إلــى دلتا وصوالً إلــى إوميكرون!! كل األحــداث ال تلغي
اإلنجــازات ،وال تعيق الطموحات وحب الحياة واستشــراف المســتقبل ،وما
حققتــه دول الخليج من قفــزات إيجابية لإلنســان والمكان.
من تابــع قمتي قادة دول مجلــس التعاون بالعال والريــاض يعي أن هذه
المنطقــة المهمــة من العالــم بتاريخهــا ومكانتها وإنســانها ومقدراتها
تنشــر الحضــارة والخيــر والفرح للبشــرية على الرغــم مــن التحديات .ما
بيــن القمتين تعــزز الوئــام والتآلــف والقفز علــى الصعوبــات ،فتحولت
دول الخليــج إلى منبر ســعادة لإلنســان وورشــة عمل لمســتقبل العالم،
وملتقــى للثقافــات من رئاســة الســعودية لقمة قــادة دول العشــرين
الكبرى ورســم القتصــاد مســتقبلي للعالم إلــى تحــول دول الخليج إلى
مثــال يحتــذى بــه فــي مواجهــة وبــاء كورونــا وتداعياته وفــق مبدأ
(اإلنســان أوالً) إلــى الفعاليــات الثقافية الكبــرى إلى تنظيــم أكبر تجمع
للعالــم تحــت قبــة الوصل في (إكســبو – دبــي) إلى رحالت استكشــاف
الفضــاء ،وكذلــك الحفــاظ علــى األرض ومبادرتــي الســعودية الخضــراء
والشــرق األوســط األخضــر ،وريــادة دول الخليج للمســاعدات اإلنســانية
للعالــم دون تفرقــة في العــرق أو الجنس أو الدين أو المــكان إلى دعمها
للســلم واألمــن الدولييــن ،وصوالً إلــى أن تكــون محطة عالميــة مهمة
تعزز ســعادة اإلنســان وتنشــر الســام وتحمي البيئــة ،وتعلــي التعليم
وتطــور التقنيــة ،وترتقي بالفن والثقافــة والترفيه والســياحة والرياضة،
تســتضيف أكبر فعاليــات العالم ،ومن أبرزهــا إقامة نهائيــات كأس العام
لكرة القــدم 2022م فــي قطر.
كل هــذه المحفزات تــدل على أن دول الخليج تنظر إلى المســتقبل وفق
خطــط زمنيــة محددة علــى الرغم مــن الخرائــط المحيطــة والتحديات
المتجددة.
مــن ينظر إلــى الواقع يــرى أن دول مجلــس التعاون ما بيــن قمتي العال
والريــاض تنشــد الســام والعــا ..والهــدف هو األمــان واإلنســان وعلو
مرددا الريــادة ثابتة
المصالــح وشــموخ المــكان ،فالتاريخ كثيــ ًرا ما يتكــرر
ً
علــى الرغم مــن أن الحيــاة متغيرة.
علمتنــا التجــارب أن من أثر في الحضارة اإلنســانية ونشــرها فــي العالم
منــذ عقــود قادر على تكــرار المهمــة وإنجازها بتفــوق وإعجاز.
وعلى دروب خير الخليج وجماله نعيش ونرتقي.
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المسابقة الكبرى

الكتشاف المواهب في مجال التصوير
البرز معالم ومدن وآثار دول مجلس التعاون
على
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