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البوابة اإللكترونية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
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ولنا كلمة
اســتمرت وتيــرة العمل الخليجي المشــترك خالل الفترة الماضية، من شــرق 
العالــم إلــى غربــه، شــاملة كل المجــاالت والموضوعــات التي تخــدم هذا 

الكيان الراســخ وتحقــق تطلعات قادته وشــعوبه.
والمتأمل فــي جهود مجلس التعــاون، والعمل الدؤوب الــذي تؤديه األمانة 
العامــة للمجلس، يالحظ بشــكل جليٍّ جــودة التخطيط ودّقــة التوازن بين 

الملفــات التي يتــم العمل عليها.
فــال المخاطــر التــي تهــدد العالــم والمنطقة ُتشــِغل عــن المصالــح، وال 

الطموحــات العاليــة ُتلهــي عــن التهديــدات.
خطوات مدروســة تتقــدم بثبات مترجمة لسياســة وتوجيهــات قادة دول 

مجلــس التعاون، وهدفها األســمى تحقيق ســعادة المواطــن الخليجي. 
وممــا ُيســعد مواطني دول مجلــس التعاون مــا يرونه من نماذج مشــرقة 
تصنعهــا أياديهــم، المعتــادة دائًما على البــذل والعطاء لإلنســان في كل 
مــكان، ومنهــا »القمــة العالميــة للــذكاء االصطناعــي«، التــي احتضنتها 
الريــاض ليعــّم خيرهــا العالم كّلــه، حيث أخذت الســعودية زمــام المبادرة 
لتوظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعي فــي خدمة البشــرية، مــع الحفاظ 

علــى أدبيات ومبــادئ أخــالق المهنة. 
كما ســعد أبنــاء مجلــس التعــاون بما قدمــه منتــدى االتصــال الحكومي 
فــي الشــارقة، والمحتوى المميــز الذي ُقّدم آلالف الشــباب، مــن ورش عمل 
ونــدوات، تدفعهم نحــو العمل بتفاؤل لألخذ باألســباب، بعيًدا عن األحداث 

والجوائــح التي ربمــا ينتج عن تهويلها شــعور باالستســالم. 
وطالمــا النظــرة مســتقبلية، فــإن قلــوب وأنظــار مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون متلهفة للحــدث الرياضي األبــرز، كأس العالم قطــر 2022م، والذي 
بــدأ بالبطولة الوديــة الدولية على كأس لوســيل، في محاكاة لما ســتكون 
عليــه البطولــة الكبرى، منــذ لحظة وصول المشــاركين وحتــى مغادرتهم، 
وهــي المحــاكاة التي أشــاد بها الجميــع وفــي مقدمتهم االتحــاد الدولي 

لكــرة القدم. 
جميع ما ســبق وثقتــه باعتــزاز »إذاعة وتلفزيــون الخليج«، إلــى جانب ما 
اعتــادت عليه من رؤى تهدف لنقد الممارســة اإلعالمية مــن أجل تطويرها، 

ومتابعات ألبــرز ما اســتجد مهنيًّا وتقنيًّا في هــذا المجال. 
وعلى الوّد نلتقيكم دائًما.. 
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أكد معالــي الدكتــور نايــف فالح مبــارك الحجــرف، األميــن العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، على أهميــة قمة جدة 
لألمــن والتنميــة، والتــي ُعقــدت بمدينــة جــدة، فــي 16 يوليو 
2022م، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، وبمشــاركة قــادة دول مجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة والمملكــة األردنية الهاشــمية وجمهورية 
مصــر العربيــة وجمهوريــة العــراق، ورئيــس الواليــات المتحــدة 

األمريكية.
وشــدد معالي األمين العام على ما شــكلته هذه القمة من منصة 
إقليمية ودوليــة تناولت ملفات األمن وتحدياتــه ومجاالت التنمية 
وتطلعاتهــا، ولتكامل الجهود نحــو تعزيز االســتقرار واالزدهار في 
المنطقــة والعالــم، الســيما فــي ظــل ما نشــهده مــن تحديات 

متســارعة وعلى كافة المســتويات والمجاالت.
وثمــن معالــي األمين العــام مبــادرة المملكة العربية الســعودية 

بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود وســمو ولي عهــده صاحب الســمو الملكــي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، للدعوة لهــذه القمة والتي 
تعكس الــدور الريادي للمملكــة العربية الســعودية، والتي تتولى 
هذا العام رئاســة الدورة الحالية للمجلــس األعلى لمجلس التعاون، 
مؤكــًدا إيمــان مجلس التعــاون بــدوره البنــاء والمحــوري كركيزة 
أساســية لألمن واالســتقرار في المنطقة وكنمــوذج رائد للتنمية 
الشــاملة ومحــرك لالقتصاد وشــريك نحــو المســتقبل من خالل 

تعزيز مكانتــه وحضوره على الســاحتين اإلقليميــة والدولية.
وكان الرئيــس األمريكــي جــون بايدن قــد وصل إلــى مدينة جدة 

في زيارة رســمية اســتغرقت يومين )15، 16 يوليــو 2022م(.
وخــالل الزيارة عقــد الرئيس بايــدن محادثات مع خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز آل ســعود، وولي العهد 
األميــر محمــد بــن ســلمان وتناولــت المحادثــات )الســعودية – 

األمين العام لمجلس التعاون: قمة جدة لألمن 
والتنمية منصة لتعزيز االستقرار واالزدهار في 

المنطقة والعالم
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األمريكيــة( أوجــه التعاون بين البلدين، ومناقشــة ُســبل مواجهة 
التحديــات التــي تواجه المنطقــة والعالم.

كمــا شــارك الرئيــس األمريكي فــي قمة جــدة لألمــن والتنمية، 
بمشــاركة دول مجلس التعاون وجمهورية مصــر العربية والمملكة 
األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة العــراق، باإلضافة إلــى الواليات 

المتحدة.
بيان مشترك 

وعقــب المباحثــات )الخليجيــة – األمريكيــة( على مــدار يومين، 
صدر البيان المشــترك لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 

والواليــات المتحدة األمريكية، واشــتمل علــى ما يلي:
1 - بدعــوة كريمة من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ملك المملكــة العربية الســعودية، اجتمع 
اليــوم قــادة دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة والواليات 
المتحــدة األمريكية فــي جدة، فــي المملكة العربية الســعودية، 
اســتذكر القادة القمــم )الخليجية – األمريكية( الســابقة المنعقدة 
فــي كامــب دايفيد فــي 14 مايــو 2015م، وفــي الريــاض 21 أبريل 
2016م، وفــي الريــاض فــي 21 مايــو 2017م، وأكد القــادة ما تتميز 
بــه عالقاتهم من شــراكة تاريخية وأهمية اســتراتيجية، كما أكدوا 
عزمهم المشــترك للبنــاء على ما توصلت إليه القمم الســابقة من 
إنجازات لتعزيز التعاون والتنســيق والتشــاور بين دولهم في كافة 

المجاالت.
2 - أكــد القــادة التزامهــم بتطوير التعاون المشــترك في ســبيل 
اآلثــار  ومعالجــة  الدولــي،  االقتصــادي  التعافــي  جهــود  دعــم 
االقتصادية الســلبية لجائحــة كورونا والحرب فــي أوكرانيا، وضمان 
مرونة سالســل اإلمدادات، وأمــن إمدادات الغــذاء والطاقة، وتطوير 
مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومســاعدة الــدول األكثر احتياجًا 

والمســاهمة في تلبية حاجاتهــا اإلنســانية واإلغاثية.
3 - وفــي هــذا اإلطــار رحبت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقرار 
مجموعة التنســيق العربية، التي تضم عشــرة مؤسســات تمويل 
تنموية وطنيــة وعربية ومتخصصة، تقديم مبلــغ ال يقل عن )10( 
مليــارات دوالر، لغرض االســتجابة لتحديات األمــن الغذائي إقليميًّا 
ودوليًّــا، وبمــا يتفق مــع أهداف )خارطــة الطريق لألمــن الغذائي 

العالمي نــداء للعمل( التــي تقودها الواليــات المتحدة. 
كما رحب القــادة بإعالن الواليات المتحــدة األمريكية بتقديم دعم 
إضافــي بقيمة بليــون دوالر لتلبية حاجات األمــن الغذائي الملحة 
علــى المــدى القريب والبعيد لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيا.
4 - نوه القادة بالجهود القائمة )ألوبك +( لتحقيق اســتقرار أســواق 
النفــط العالميــة، بما يخــدم مصالــح المنتجين والمســتهلكين، 
ويدعــم النمو االقتصادي، ورحب القادة بقــرار أعضاء )أوبك +( األخير 
بزيادة اإلنتاج لشــهري يوليو وأغســطس، وعبروا عن تقديرهم لدور 
المملكة العربية الســعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول 

.)+ )أوبك 
5 - رحــب الرئيس بايدن بإعالن عدد من الشــركاء من دول مجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية خططهم الســتثمار مــا مجموعه 

3 مليــارات دوالر في مشــاريع تتوافــق مع أهداف مبادرة الشــراكة 
العالميــة لالســتثمار والبنية التحتيــة التي أعلنت عنهــا الواليات 
المتحدة، وذلك لالســتثمار في البنى التحتية الرئيســية في الدول 
منخفضة ومتوســطة الدخل، بما في ذلك االســتثمار في مشــاريع 
تعــزز أمــن الطاقــة، والمنــاخ، واالتصــال الرقمي، وتنويع سالســل 

العالمية. اإلمداد 
6 - عبــر الرئيــس بايــدن عن تقديره لتبــرع دول مجلــس التعاون 
لدول الخليج العربية بمئة مليون دوالر لدعم شــبكة مستشــفيات 
القدس الشــرقية، والتي تقدم الرعاية الصحيــة الضرورية والمنقذة 
لحياة الفلســطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشــرقية.

التزامهــم المشــترك بحفــظ أمــن المنطقــة  القــادة  7 - أكــد 
لتهدئــة  الهادفــة  الدبلوماســية  الجهــود  واســتقرارها، ودعــم 
التوتــرات اإلقليمية، وتعميق تعاونهــم اإلقليمي الدفاعي واألمني 
واالســتخباري، وضمان حرية وأمــن ممرات المالحــة البحرية، وفي 
هــذا اإلطار، رحبــت دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
بتأكيــد الرئيــس األمريكــي علــى األهمية التــي توليهــا الواليات 
المتحدة األمريكية لشــراكتها االستراتيجية مع دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة، وأنها تقــف على أهبة االســتعداد للعمل 
جماعيــًا مــع أعضاء مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية لردع 
ومواجهــة جميع التهديدات الخارجية ألمنهــم، وضد أي تهديدات 
 للممــرات المائيــة الحيويــة، خاصة بــاب المندب ومضيــق هرمز.

8 - أكــد القــادة دعمهــم لضمان خلــو منطقة الخليــج من كافة 
أســلحة الدمار الشــامل، مؤكدين تركيز الجهود الدبلوماســية لمنع 
إيران من تطوير ســالح نــووي، وللتصدي لإلرهاب وكافة األنشــطة 

المزعزعة لألمن واالســتقرار.
9 - أشــاد القــادة بالتعاون القائــم بين دول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي دعــم أمن 
واســتقرار المنطقة وممراتها البحرية، وأكــدوا عزمهم على تطوير 
التعــاون والتنســيق بين دولهم في ســبيل تطوير قــدرات الدفاع 
والردع المشــتركة إزاء المخاطــر المتزايدة النتشــار أنظمة الطائرات 
المســيرة والصواريــخ المجنحــة، وتســليح الميليشــيات اإلرهابية 
والجماعات المســلحة، بما في ذلك ما يتناقــض مع قرارات مجلس 

األمن.
10  - بحــث القادة الســبل الكفيلة بتكثيف التعاون المشــترك في 
ســبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لــدول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية، وتطويــر التكامــل واالندماج في مجــاالت الدفاع 
الجــوي والصاروخــي، وقــدرات األمن البحــري، ونظم اإلنــذار المبكر 

المعلومات. وتبادل 
11  - رحب القادة بإنشــاء )قوة المهام المشــتركة 153( و)قوة المهام 
المشــتركة 59(، واللتين تعززان الشــراكة والتنســيق الدفاعي بين 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة والقيــادة المركزية 
األمريكيــة، بما يدعــم رصد التهديــدات البحرية ويطــور الدفاعات 

البحريــة عبر توظيــف أحدث المنظومــات والتقنيات.
12 - أكــد القــادة حرصهم على اســتمرار عقد القمــم )الخليجية – 

سنوًيا. األمريكية( 
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عقــد أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وزراء خارجية دول 
مجلــس التعــاون، الدورة 153 لالجتمــاع الوزاري لمجلــس التعاون 
لدول الخليــج العربية، يــوم األربعاء الموافق 7 ســبتمبر 2022م، 
فــي مقر األمانــة العامة، برئاســة صاحب الســمو األميــر فيصل 
العربيــة  بالمملكــة  الخارجيــة  وزيــر  ســعود،  آل  فرحــان  بــن 
الســعودية، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس الــوزاري لمجلس 
التعاون، ومشــاركة كل مــن: معالي خليفة شــاهين المــرر، وزير 
دولــة باإلمــارات العربية المتحدة، ســعادة الدكتــور عبداللطيف 

بــن راشــد الزياني، وزيــر الخارجيــة بمملكة البحريــن، معالي 
الســيد بدر بن حمد بــن حمود البوســعيدي، وزيــر الخارجية 
بســلطنة عمان، ســعادة الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمن آل 
ثانــي، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة بدولة 
قطــر، معالي الشــيخ الدكتــور أحمد ناصــر المحمــد الصباح، 
وزيــر الخارجيــة بدولــة الكويت، معالــي الدكتــور نايف فالح 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  الحجــرف،  مبــارك 

العربية. الخليــج 

عقد االجتماع الوزاري الـ153 ألصحاب السمو والمعالي 
والسعادة وزراء خارجية دول  مجلس التعاون 

األمانة العامة - الرياض|| 
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الخليجــي  العمــل  مســتجدات  الــوزاري  المجلــس  واســتعرض 
المشــترك، وتطــورات القضايــا السياســية إقليميًا ودوليــًا، ومن 

: زها بر أ

تعزيز العمل الخليجي المشترك: 
اطلــع المجلــس الوزاري علــى ما تقوم بــه اللجــان العاملة  	

فــي إطار مجلــس التعــاون مــن جهــود لتنفيذ رؤيــة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
العمــل  تعزيــز  بشــأن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ملــك 

الخليجــي المشــترك فــي جميــع المجاالت. 
أخــذ المجلــس علمــًا باالجتماعــات التــي عقدتهــا اللجان  	

الوزاريــة واللجــان الفنية منــذ عقــد دورتــه )152( المتعلقة 
بتطويــر العمــل الخليجــي المشــترك وتنفيــذ قــرارات مقام 
الثانيــة  دورتــه  فــي  التعــاون  لمجلــس  األعلــى  المجلــس 

. بعين ر أل ا و

مكافحة اإلرهاب:
التعــاون  	 مجلــس  مواقــف  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

الثابتــة تجــاه اإلرهــاب ونبذه لكافة أشــكال العنــف والتطرف، 
والتــزام الــدول األعضــاء بمواصلــة جهودهــا ضمــن التحالف 
الدولــي لمحاربــة تنظيم داعــش اإلرهابي، والجهــود الدولية 
المتطرفــة  اإلرهابيــة  التنظيمــات  كافــة  ضــد  واإلقليميــة 

وتجفيــف منابــع تمويلهــا. 
أكــد المجلس علــى وقــوف دول المجلس ومســاندتها لكل  	

مــا تتخــذه المملكــة العربية الســعودية من إجــراءات لحماية 
أمنهــا واســتقرارها والتصــدي لــكل مــن تســّول لــه نفســه 
المســاس بأمنها واســتقرارها وســالمة المواطنيــن والمقيمين 
األمنيــة  األجهــزة  وقــدرة  بكفــاءة  مشــيدًا  أراضيهــا،  علــى 
المختصــة فــي المملكــة العربية الســعودية فــي التعامل مع 
أحــد العناصــر المطلوبــة أمنيا فــي مدينة جدة، والــذي فجر 

نفســه وأدى إلــى إصابــة عــدد من رجــال األمن.
رحــب المجلس بإعالن الواليات المتحدة األمريكية اســتهداف  	

ومقتــل زعيم تنظيم القاعــدة اإلرهابي أيمــن الظواهري، الذي 
يعــد من قيــادات اإلرهــاب التي تزعمــت التخطيــط والتنفيذ 
لعمليــات إرهابيــة في المملكــة العربية الســعودية والواليات 
المتحــدة األمريكية وعدد مــن دول العالم األخــرى، وقتل إثرها 
اآلالف مــن األبريــاء مــن مختلــف الجنســيات واألديــان، مؤكدًا 
علــى  أهمية تعزيز التعــاون وتضافر الجهــود الدولية لمحاربة 
آفة اإلرهــاب واجتثاثها، داعيــًا جميع الــدول للتعاون في هذا 

اإلطــار لحماية األبريــاء من التنظيمــات اإلرهابية.

لدولة  التابعة  الثالث  للجزر  اإليراني  االحتالل 

اإلمارات العربية المتحدة:
أكــد المجلــس الــوزاري على مواقف وقــرارات مجلــس التعاون 
الثابتــة الرافضــة الســتمرار احتالل إيــران لجزر دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الثــالث طنب الكبــرى وطنب الصغــرى وأبو 
موســى، مؤكــدًا علــى دعــم ســيادة دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة علــى جزرهــا الثــالث ومياههــا اإلقليميــة واإلقليم 

الخالصــة  االقتصاديــة  والمنطقــة  القــاري  والجــرف  الجــوي 
باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن أراضي دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، واعتبــار أن أية ممارســات أو أعمال تقــوم بها إيران 
فــي الجزر الثــالث باطلــة والغية وليســت ذات أثــر على حق 
ســيادة دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة على جزرهــا الثالث، 
ودعــا المجلــس الــوزاري إيــران لالســتجابة لمســاعي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة لحل القضية عــن طريق المفاوضات 

المباشــرة أو اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدولية.

القضية الفلسطينية: 
أكــد المجلس الــوزاري علــى مواقــف دول المجلــس الثابتة  	

مــن القضية الفلســطينية باعتبارها قضية العرب والمســلمين 
األولــى، ودعمهــا لقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة ضمن 
حــدود الرابع مــن يونيــو1967 م، وعاصمتها القدس الشــرقية، 
وضمــان حقــوق الالجئيــن، وفــق مبــادرة الســالم العربيــة 
وحــل الدولتين وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصلة، ودعا 
المجتمــع الدولــي والــدول المؤثرة لبــذل المزيد مــن الجهود 
الســتئناف عملية الســالم والمفاوضات بين إســرائيل والجانب 

. لفلسطيني ا

إيران:
أكــد المجلس الوزاري علــى مواقف مجلس التعــاون وقراراته  	

الثابتة بشــأن العالقــات مع الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية، 
مؤكــدًا ضــرورة التزامهــا بالمبــادئ المبنية على ميثــاق األمم 
المتحــدة والقانــون الدولي بشــأن العالقــات بين الــدول، بما 
فــي ذلك مبادئ ُحســن الجوار، واحترام ســيادة الــدول، وعدم 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وحــل الخالفــات بالطــرق 
الســلمية، وعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا، ونبــذ 

والطائفية.  اإلرهــاب 
أكــد المجلــس الــوزاري علــى ضــرورة أن تشــمل مفاوضات  	

النــووي اإليرانــي، وأيــة مفاوضــات مســتقبلية مــع  الملــف 
إيران، معالجة ســلوكها المزعزع الســتقرار المنطقــة، ورعايتها 
الصاروخــي،  وبرنامجهــا  الطائفيــة،  والميليشــيات  لإلرهــاب 
وســالمة المالحة الدولية والمنشــآت النفطية، كمــا أكد على 
ضــرورة مشــاركة دول المجلــس في تلــك المفاوضــات وجميع 
المباحثــات واالجتماعــات اإلقليميــة والدوليــة المتعلقة بهذا 

 . ن لشأ ا

اليمن:
أكــد المجلس الــوزاري على دعمــه الكامل لمجلــس القيادة  	

الرئاســي والكيانــات المســاندة لــه لتمكينــه مــن ممارســة 
مهامــه فــي تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي اليمــن، ودعا 
الحوثييــن لالســتجابة إلــى الدعــوة التــي وجههــا مجلــس 
القيــادة الرئاســي، للبــدء فــي التفــاوض تحت إشــراف األمم 
للمرجعيــات  إلــى حــل سياســي، وفقــًا  للتوصــل  المتحــدة 
التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  فــي  المتمثلــة 
ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وقــرار مجلــس 
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األمــن 2216، بمــا يحفــظ لليمــن الشــقيق ســيادته ووحدته 
وســالمة أراضيــه واســتقالله. 

جــدد المجلس الــوزاري دعمه لجهــود األمم المتحــدة التي  	
يقودهــا مبعوثهــا الخاص إلى اليمن الســيد هانــز جروندبرج، 
وجهــود المبعــوث األمريكــي الخــاص إلــى اليمن الســيد تيم 
لينــدر كينــغ، للتوصل إلــى الحل السياســي وفقــًا للمرجعيات 

ث لثال ا
دعــا المجلس الــوزاري طرفي اتفــاق الرياض إلى اســتكمال  	

تنفيــذ ما تبقى مــن بنود االتفــاق، وتقديم الدعــم للحكومة 
اليمنيــة لممارســة أعمالهــا وانطــالق عجلــة التنميــة فــي 

المحررة. المناطــق 
أشــاد المجلس الوزاري بإعــالن المملكة العربية الســعودية،  	

حزمــة مــن المشــاريع التنمويــة الحيويــة لدعــم الجمهورية 
. ليمنية ا

جــدد المجلــس الــوزاري التأكيــد علــى أهمية قيــام الدول  	
الشــقيقة والصديقة بالمشــاركة في تقديــم الدعم االقتصادي 
واإلنســاني والتنمــوي للجمهوريــة اليمنية، لرفــع المعاناة عن 

الشقيق. اليمني  الشــعب 
أدان المجلــس الوزاري اســتمرار تدخالت إيران في الشــؤون  	

الداخليــة لليمــن، وتهريــب الخبــراء العســكريين، واألســلحة 
لقــرارات  صريحــة  مخالفــة  فــي  الحوثــي  ميليشــيات  إلــى 
مجلــس األمــن، مؤكدًا على أهميــة منع تهريب األســلحة إلى 
المليشــيات الحوثيــة التــي تهــدد حريــة المالحــة البحرية 

والتجــارة العالميــة فــي مضيق بــاب المندب والبحــر األحمر.

العراق:
أكــد المجلــس الوزاري علــى مواقفه وقراراته الثابتة بشــأن  	

العــراق، مؤكدًا أهميــة الحفاظ على ســالمة ووحــدة أراضيه 
وســيادته الكاملــة وهويتــه العربيــة ونســيجه االجتماعــي 
ووحدتــه الوطنية، ومســاندته لمواجهة الجماعــات اإلرهابية 
وإنفــاذ  الدولــة  ســيادة  وتعزيــز  المســلحة  والميليشــيات 

. ن نو لقا ا
تابــع المجلــس تطــورات األوضــاع فــي العراق وأكــد دعمه  	

لكل مــا من شــأنه إنهــاء حالــة التصعيــد الحالية.
أدان المجلــس االعتــداءات الخارجية المتكــررة التي تتعرض  	

لهــا جمهوريــة العــراق، والتــي تهــدف إلــى زعزعــة األمــن 
فيها. واالســتقرار 

جــدد المجلس دعمه لقــرار مجلس األمن رقــم 2107 )2013(،  	
بشــأن إحالة ملف األســرى والمفقودين والممتلــكات الكويتية 
 ،)UNAMI( واألرشــيف الوطنــي إلــى بعثــة األمــم المتحــدة
وأعــرب عن التطلع الســتمرار العــراق بالتعاون لضمــان تحقيق 

تقــدم في هــذه الملفات.

سوريا:
أكــد المجلــس الوزاري علــى مواقف مجلــس التعــاون الثابتة  	

بشــأن األزمة الســورية، والحفاظ علــى وحدة أراضيهــا، واحترام 
الســوري  الشــعب  تطلعــات  وتحقيــق  وســيادتها  اســتقاللها 

 . لشقيق ا
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لبنان:
أكــد المجلس الــوزاري على مواقــف مجلس التعــاون الثابتة  	

مع الشــعب اللبناني الشــقيق وعن دعمه المســتمر لســيادة 
لبنــان وأمنــه واســتقراره، وللقــوات المســلحة اللبنانية التي 
تحمــي حــدوده وتقــاوم تهديــدات المجموعــات المتطرفــة 
واإلرهابيــة، مؤكــدًا علــى أهميــة تشــكيل حكومــة لبنانية، 
وتنفيــذ إصالحات سياســية واقتصادية هيكلية شــاملة تضمن 
تغلــب لبنــان علــى أزمتــه السياســية واالقتصاديــة، وعــدم 
تحولــه إلــى نقطة انطــالق لإلرهابييــن أو تهريــب المخدرات 
أو األنشــطة اإلجراميــة األخــرى التــي تهــدد أمــن واســتقرار 
المنطقــة، مشــددين علــى أهميــة بســط ســيطرة الحكومة 
اللبنانيــة علــى جميع األراضــي اللبنانية، بما فــي ذلك تنفيذ 
أحــكام قــرارات مجلس األمــن ذات الصلة واتفــاق الطائف، من 
أجــل أن تمارس ســيادتها الكاملــة فال يكون هناك أســلحة إال 
بموافقــة الحكومــة اللبنانيــة، وال تكون هناك ســلطة ســوى 

. سلطتها
دعــا المجلــس الــوزاري جميــع األطــراف اللبنانيــة الحترام  	

الدســتور والمواعيــد الدســتورية،  والعمــل علــى  كل مــا من 
الشــقيق فــي  اللبنانــي  الشــعب  شــأنه تحقيــق تطلعــات 

االســتقرار والتقــدم واالزدهــار.

السودان:
أكــد المجلس الوزاري علــى مواقف وقــرارات مجلس التعاون  	

الثابتــة بشــأن أهميــة الحفاظ على أمن الســودان وســالمته 
الشقيق. وتحقيق تطلعات شــعبه  واســتقراره 

ليبيا:
أعــرب المجلس الوزاري عن القلق بشــأن اندالع االشــتباكات  	

المســلحة مؤخــًرا في العاصمــة الليبيــة طرابلس بمــا يهدد 
أمن وســالمة الشــعب الليبــي ويقوض اســتقرار البــالد، وأكد 
المجلــس الــوزاري موقــف دول المجلــس الداعم لدولــة ليبيا 
وللمســار السياســي وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة بما 

يحفــظ أمنها واســتقرارها وســيادتها.
أكــد المجلــس الــوزاري على قــرارات مجلس التعاون بشــأن  	

األزمــة فــي ليبيــا وتحقيق األمــن واالســتقرار فيهــا، وضمان 
ســيادتها واســتقاللها ووحــدة أراضيهــا ووقــف التدخــل في 
شــؤونها الداخليــة، وخروج كافــة القوات األجنبيــة والمرتزقة 

مــن األراضــي الليبية.

سد النهضة:
أكــد المجلــس الــوزاري علــى أن األمــن المائــي لجمهورية  	

الســودان وجمهورية مصــر العربية هو جزء ال يتجــزأ من األمن 
القومــي العربــي، ورفض أي عمــل أو إجراء يمــس بحقوقهما 
فــي ميــاه النيل، كما أكــد على دعــم ومســاندة دول مجلس 
التعــاون لكافة المســاعي التي من شــأنها أن تســهم في حل 

ملف ســد النهضة بما يراعــي مصالح كافة األطــراف، مؤكدين 
علــى ضــرورة التوصــل التفــاق بهــذا الشــأن وفقــًا لمبــادئ 
القانــون الدولــي ومــا نــص عليــه البيــان الرئاســي لمجلس 

األمــن الصــادر في 15 ســبتمبر 2021.

باكستان:
الــوزاري عــن تعاطــف دول المجلــس مــع  	 عبــر المجلــس 

الســيول  كارثــة  بشــأن  اإلســالمية  باكســتان  جمهوريــة 
والفيضانــات التــي اجتاحتها، منوهًا بالمســاعدات اإلنســانية 

التــي قدمتهــا دول المجلــس فــي هــذا المجــال.

أفغانستان:
أكد المجلس الوزاري على أهمية اســتعادة األمن واالســتقرار  	

فــي جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، والوصــول إلــى حل 
سياســي توافقي يأخــذ بعين االعتبــار مصالح كافــة مكونات 
الشــعب األفغانــي، بمــا يحقــق تطلعــات الشــعب األفغاني 
الشــقيق، ويعــود بالنفــع علــى األمـــن والســلم اإلقليمــي 
والدولــي، مجــددًا دعوتــه لســلطة األمــر الواقع إلــى تنفيذ 
التزاماتهــا بضمــان حــق المرأة فــي التعليم والعمــل، وحماية 
األقليــات، وضمــان عدم اســتخدام األراضي األفغانيــة من قبل 
أي جماعــات إرهابيــة، أو اســتغالل األراضي األفغانيــة لتصدير 

ات. لمخدر ا

األزمة بين روسيا وأوكرانيا: 
أكــد المجلــس الــوزاري على أن موقــف مجلــس التعاون من  	

األزمة الروســية األوكرانيــة مبني على مبــادئ القانون الدولي 
وميثــاق األمم المتحــدة، والحفاظ على النظــام الدولي القائم 
علــى احتــرام ســيادة الــدول وســالمة أراضيها واســتقاللها 
السياســي، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، وعدم 

التهديد بها.  أو  القــوة  اســتخدام 
أكــد المجلــس الــوزاري دعمه لجهود الوســاطة لحــل األزمة  	

بين روســيا وأوكرانيــا، ووقف إطالق النار، وحل األزمة سياســيًا، 
وتغليب لغــة الحوار، وتســوية النزاع من خــالل المفاوضات. 

ودول  التعاون  مجلس  بين  االستراتيجي  الحوار 

آسيا الوسطى:
رحــب المجلس الــوزاري بانعقــاد االجتماع الوزاري المشــترك  	

األول للحــوار االســتراتيجي بيــن مجلــس التعاون ودول آســيا 
الوســطى، مؤكــدًا حرص دول المجلس على تأســيس شــراكة 
مســتقبلية قوية وطموحة مع دول آسيا الوســطى، بناًء على 
القيــم والمصالــح المشــتركة والروابط التاريخيــة العميقة بين 
شــعوبهم والتعــاون القائم بينهــم على المســتويين الثنائي 

والمتعــدد األطراف في شــتى المجاالت.  
أكــد المجلس علــى أهمية تنســيق المواقف بيــن الجانبين  	

حيــال القضايــا اإلقليميــة والدوليــة من خــالل آليــات الحوار 
االســتراتيجي التي تــم تأسيســها في هــذا االجتماع.
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عقــد أصحاب الســمو والمعالي والســعادة وزراء خارجية مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ووزراء خارجيــة جمهوريــة 
كازاخســتان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكســتان، 
وتركمانســتان، وجمهورية أوزبكســتان، في 7 ســبتمبر 2022م، 
االجتمــاع الــوزاري المشــترك األول للحــوار االســتراتيجي بيــن 
مجلس التعاون ودول آســيا الوســطى، في مقــر األمانة العامة 
بالريــاض، برئاســة صاحب الســمو األميــر فيصل بــن فرحان بن 
عبداهلل آل ســعود، وزير خارجيــة المملكة العربية الســعودية، 
رئيــس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشــاركة كل من: معالي 
خليفــة شــاهين المرر، وزيــر دولة باإلمــارات العربيــة المتحدة، 
ســعادة الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزياني، وزيــر الخارجية 
بمملكــة البحريــن، معالــي الســيد بــدر بــن حمــد بــن حمود 
البوســعيدي، وزيــر الخارجية بســلطنة عمان، ســعادة الشــيخ 
محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثاني، نائــب رئيس مجلــس الوزراء 

ووزيــر الخارجية بدولة قطر، معالي الشــيخ الدكتــور أحمد ناصر 
المحمــد الصباح، وزيــر الخارجية بدولة الكويــت، معالي الدكتور 
نايــف فــالح مبــارك الحجرف، األميــن العــام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، معالي الســيد فالديمير نــوروف، وزير 
الســيد  أوزباكســتان، معالــي  المكلــف لجمهوريــة  الخارجيــة 
رشــيد ميريــدوف، نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
لجمهورية تركمانســتان، معالي الســيد ســراج الدين مهر الدين، 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة طاجيكســتان، معالي الســيد مختار 
تيليوبــردي، نائب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر خارجية جمهورية 
كازاخســتان، معالي الســيد جينبيك قولوباييــف، وزير الخارجية 

قيرغيزســتان. لجمهورية 
وقد صدر عن االجتماع البيان التالي:

1. رحب الوزراء بانعقاد االجتماع الوزاري األول للحوار االســتراتيجي 
بيــن مجلس التعاون ودول آســيا الوســطى، مؤكديــن التزامهم 

عقد االجتماع الوزاري المشترك األول للحوار 
االستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
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بتأســيس شــراكة مســتقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناًء 
على القيــم والمصالح المشــتركة والروابط التاريخيــة العميقة 
بيــن شــعوبهم والتعــاون القائــم بينهــم علــى المســتويين 

الثنائــي والمتعــدد األطراف، وفي شــتى المجاالت.
الــوزراء وجهــات النظــر حــول القضايــا اإلقليميــة  2. تبــادل 
والدوليــة، وأكدوا أهميــة تنســيق المواقف بيــن الجانبين من 
خــالل آليات الحوار االســتراتيجي التــي تم تأسيســها في هذا 

ع. الجتما ا
3. أكــد الــوزراء علــى مــا تــم االتفــاق عليــه بشــأن التعــاون 
المشــترك لتعزيز جهــود التعافي االقتصــادي العالمي ومعالجة 
المضاعفــات التــي ترتبت علــى جائحــة كوفيــد19-، وتعافي 
سالســل اإلمداد والنقل واالتصال، واألمــن الغذائي وأمن الطاقة 
واألمــن المائــي، وتطويــر مصــادر وتقنيــات الطاقــة الخضراء، 
ومواجهــة التحديــات البيئية وتغيــر المناخ والتعليــم وتبادل 
أفضل الممارســات والخبــرات في جميع المجــاالت، وخلق فرص 
األعمــال ودعــم االســتثمار، بمــا فــي ذلك مــن خــالل اآلليات 

الجانبين. لــدى  المناســبة  التجارية واالســتثمارية 
 4. أكــد الــوزراء علــى أهميــة الصلة بيــن المبــادئ واألهداف 
واألولويــات الــواردة في مفهوم التفاعل لدول آســيا الوســطى 

فــي اإلطــار المتعــدد األطــراف الــذي أقره رؤســاء دول آســيا 
الوســطى بتاريخ 21 يوليو 2022 في شــولبون-آتا، قرغيزســتان، 
وقــرارات مجلــس التعــاون حول بنــاء التعــاون مع دول آســيا 

. سطى لو ا
العمــل  خطــة  اعتمــاد  تــم  األهــداف  هــذه  ولتحقيــق   .5  
مجلــس  بيــن  والتعــاون  االســتراتيجي  للحــوار  المشــترك 
بمــا   ،2027-2023 للفتــرة  الوســطى  آســيا  ودول  التعــاون 
فــي ذلــك الحــوار السياســي واألمنــي، والتعــاون االقتصادي 
واالســتثماري، وتعزيز التواصل بين الشــعوب، وإقامة شــراكات 
فعالــة بيــن قطــاع األعمال فــي دول مجلس التعــاون ودول 
آســيا الوســطى، وأكد الــوزراء على اتخــاذ االجــراءات الالزمة 
للتنفيــذ الســريع لهــذه الخطــة علــى الوجه األكمــل، على 

المســتويين الثنائــي ومتعــدد األطــراف.
 6. رحــب الــوزراء بدعوة جمهورية كازاخســتان لعقــد المنتدى 
االقتصــادي األول بيــن مجلــس التعاون ودول آســيا الوســطى، 

فــي مدينة أســتانة في يونيــو 2023.
 7. رحــب الــوزراء بدعوة جمهورية أوزبكســتان لعقــد االجتماع 
الــوزاري الثاني للحوار االســتراتيجي بين مجلــس التعاون ودول 

آســيا الوســطى، في مدينة ســمرقند في عام 2023.
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 أكــد معالــي الدكتور نايــف فالح مبــارك الحجرف، األميــن العام 
لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، على أهميــة العالقات 
بيــن مجلــس التعــاون وجمهوريــات آســيا الوســطى والحرص 
المصالــح  المجــاالت لخدمــة  لتعزيزهــا فــي كافــة  والســعي 

المشتركة. 
وثمــن معالــي األميــن العــام فــي مســتهل جولــة قــام بها، 
مطلع أغســطس الماضي، شــملت كال مــن دول )تركمانســتان، 
طاجيكســتان، قرقيزســتان، أوزباكســتان وكازاخســتان(  ثمــن 
العالقــات التاريخيــة المتميزة التــي تربط دول مجلــس التعاون 
بهــذه الــدول، معبًرا عــن تطلعه ألن تســهم الجولــة في فتح 
آفــاق جديدة مــن العمل المشــترك والتعاون وتنســيق المواقف 
فــي كافــة المجــاالت بين مجلــس التعــاون وجمهوريات آســيا 
الوســطى، وتعزيز مجاالت التعــاون االقتصادي والتبــادل التجاري 
وأمــن الطاقة والميــاه واألمن الغذائــي وتعزيز األمن واالســتقرار 

المســتدامة. التنمية  ودعم جهــود 

جمهورية تركمانستان
أكــد معالــي الدكتور نايــف فالح مبــارك الحجرف، األميــن العام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، على أهميــة تعزيز 
التعاون مع جمهورية تركمانســتان لخدمة المصالح المشــتركة. 
جــاء ذلــك بعــد توقيع معالــي األميــن العــام ومعالي الســيد 
رشــيد ميريدوف، نائــب رئيس الــوزراء وزير الخارجيــة لجمهورية 
تركمانســتان، لمذكــرة تفاهم مشــتركة، تشــمل تعزيــز مجاالت 
التعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــاالت المختلفــة وخصوصــًا 
المجال االقتصــادي والتبادل التجاري وأمن الطاقــة والمياه واألمن 
الغذائــي وتحقيق االســتقرار ودعم جهود التنمية المســتدامة.
وعقــدت جلســة مباحثــات رســمية بين معالــي األميــن العام 
لجمهوريــة  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب  ومعالــي 

تركمانســتان، فــي األول من أغســطس 2022م، حيث جرى خالل 
المباحثــات اســتعراض عــدد مــن القضايــا الدوليــة واإلقليمية 
والجهــود المبذولة بشــأنها، ومجاالت التعاون المشــترك، كما تم 
اســتعراض الفرص العديدة والمتنوعة لتعزيــز التعاون بما يعود 

بالمنفعــة والمصالح المشــتركة.
كما عقد معالي األمين العام اجتماعات منفردة مع كّل من:

معالــي الســيد رشــيد ميريــدوف، نائب رئيــس مجلس الــوزراء 
وزير الخارجية لجمهورية تركمانســتان، ومعالي الســيد  شــاهيم 
عبدالرحمنــوف، نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير النفــط والغاز 
لجمهورية تركمانســتان، ومعالي الســيد ماميثان شــاكيف، وزير 
الدولــة مديــر وكالــة النقــل واالتصــاالت الخارجيــة لجمهورية 

ن. تركمانستا

جمهورية طاجيكستان
اجتمــع معالــي الدكتــور نايــف فــالح مبــارك الحجــرف، األمين 
العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية، مع معالي الســيد 
قاهــر رســول زاده، رئيــس الــوزراء لجمهورية طاجيكســتان، في  
الثانــي من أغســطس 2022م، في دوشــانبي عاصمة جمهورية 

ن. طاجيكستا
وخــالل االجتماع أكــد معاليه أهمية تعزيز الشــراكة الوثيقة بين 
مجلس التعاون وجمهورية طاجيكســتان علــى جميع األصعدة، 
وتــم خــالل االجتمــاع اســتعراض عــدد مــن القضايــا الدولية 
التعــاون  المبذولــة بشــأنها، ومجــاالت  واإلقليميــة والجهــود 
المشــترك، والفــرص العديــدة والمتنوعــة لتعزيــز التعــاون بما 

يعود بالمنفعــة والمصالح المشــتركة. 
كمــا قام معالــي األمين العــام لمجلــس التعاون ومعالي الســيد 
ســراج الدين مهر الدين، وزيــر الخارجية لجمهورية طاجيكســتان، 
بتوقيع مذكرة تفاهم مشــتركة، وعقد جلســة مباحثات رســمية 
تشــمل تعزيز عالقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية 

طاجيكســتان بما يخــدم المصالح ومجاالت التعاون المشــترك.

األمين العام يؤكد أهمية العالقات بين مجلس 
التعاون وجمهوريات آسيا الوسطى لخدمة المصالح 

المشتركة
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جمهورية قيرغيزستان
 اســتقبل فخامــة الرئيــس صديرجابــاروف، رئيــس جمهوريــة 
قيرغيزســتان، معالــي الدكتــور نايــف فــالح مبــارك الحجــرف، 
األميــن العام لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، في الثالث 
من أغســطس 2022م، في العاصمة القيرغيزســتانية بشــكيك.
األميــن  ومعالــي  الرئيــس  فخامــة  أكــد  االســتقبال   وخــالل 
العــام أهميــة تعزيــز الشــراكة الوثيقــة بيــن مجلــس التعاون 
وجمهوريــة قيرغيزســتان على جميــع األصعدة، كمــا تم بحث 
آخر المســتجدات وتبادل وجهــات النظر حول تطــورات األوضاع 
اإلقليميــة والدولية، كما تم اســتعراض أوجه العالقــات الثنائية 
وفــرص التعــاون المشــترك فــي مختلــف القطاعــات الحيوية، 
وأهميــة تعزيــز العالقــات بمــا يخــدم المصالح المشــتركة بين 

. نبين لجا ا
بعــد ذلك وقــع معالي األمين العــام مع معالي الســيد جينبيك 
كولوبييــف، وزيــر الخارجيــة لجمهوريــة قيرغيزســتان، مذكــرة 
تفاهــم مشــتركة، تشــمل تعزيــز عالقــات التعــاون بيــن دول 
مجلــس التعــاون وجمهورية قيرغيزســتان في كافــة المجاالت.
كمــا تم عقــد جلســة مباحثــات رســمية ثنائية جــرى خاللها 
اســتعراض عــدد مــن القضايــا الدوليــة واإلقليميــة والجهــود 
المبذولة بشــأنها، ومجاالت التعاون المشــترك، والفرص العديدة 

والمتنوعــة لتعزيز التعــاون بيــن الجانبين.

جمهورية أوزبكستان
أكــد معالــي الدكتور نايــف فالح مبــارك الحجرف، األميــن العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة، على أهميــة العمل 
على توســيع آفــاق عالقات التعــاون بين دول مجلــس التعاون 

وجمهوريــة أوزبكســتان، بما يخــدم المصالح ومجــاالت التعاون 
لمشترك. ا

جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع معالــي األميــن العــام، مــع معالي 
الســيد عبدالعزيز كاملوف، مستشــار الرئيس للشــؤون الخارجية 
لجمهوريــة أوزبكســتان، في الرابــع من أغســطس 2022م، في 

طشــقند عاصمــة جمهورية أوزبكســتان.
وعقــد معالــي األمين العام جلســة مباحثات مع معالي الســيد 
فالديمير نــوروف، وزير الخارجية بالنيابة لجمهورية أوزبكســتان، 
تم خاللها اســتعراض أوجــه العالقات وفرص التعاون المشــترك 
فــي مختلف القطاعــات الحيويــة، وأهمية تعزيز الشــراكات بما 
يخــدم المصالح المشــتركة بين الجانبيــن، وعبر معالــي األمين 
العــام عن أهميــة تعزيز العالقــات الخليجية – األوزباكســتانية، 

والحــرص على تطويرها واغتنــام الفرص المتاحــة وتنميتها.

جمهورية كازاخستان
األميــن  الحجــرف،  مبــارك  فــالح  نايــف  الدكتــور  أكد معالــي 
العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، علــى أهمية 
العالقات بيــن دول المجلــس وجمهورية كازاخســتان وتعزيزها 
في كافــة المجاالت، بما يســهم في تحقيــق المصالح ومجاالت 

المشــترك. التعاون 
 جــاء ذلك خــالل لقــاء معاليه، مــع معالي الســيد علــي خان 
إســماعيلوف، رئيــس الوزراء لجمهورية كازاســتان، في الســادس 
مــن أغســطس 2022م، فــي نــور ســلطان عاصمــة جمهورية 

زاخستان. كا
 كمــا عقد معالــي األميــن العام جلســة مباحثات رســمية  مع 
معالــي الســيد مختــار تليوبــردي، نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 
الخارجيــة لجمهوريــة كازاخســتان، وجــرى خاللها  اســتعراض 
وجمهوريــة  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  التعــاون  عالقــات 
كازاخســتان فــي كافــة المجــاالت على ضــوء مذكرة التفاهــم 
الموقعة بيــن الجانبيــن في أكتوبــر 2021م، كما تم اســتعراض 

التطــورات اإلقليميــة والدولية. آخــر 
وعبــر معالي األميــن العام عن تطلعه لتطويــر وتنمية العالقات 
الخليجيــة مع دول آســيا الوســطى وتعزيز آفاق التعــاون معها 
لخدمــة المصالح المشــتركة وتعزيز االســتقرار واألمن والســالم، 
واغتنام الفــرص المتاحة بناء على العالقــات التاريخية والروابط 
الثقافيــة المشــتركة واالحتــرام المتبــادل والرغبة فــي تعزيــز 
آســيا  ودول  التعــاون  مجلــس  بيــن  االســتراتيجية  العالقــات 

لوسطى. ا
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عقــد المجلــس الوزاري لــدول مجلــس التعاون، برئاســة صاحب 
الســمو األميــر فيصل بــن فرحــان بن عبــداهلل آل ســعود، وزير 
خارجيــة المملكــة العربية الســعودية - رئيس الــدورة الحالية- 
للمجلس، بمشــاركة أصحــاب الســمو والمعالي والســعادة وزراء 
خارجيــة دول مجلس التعــاون، واألمين العام لمجلــس التعاون، 
عــدًدا من االجتماعــات الوزاريــة، وذلك على هامــش اجتماعات 
الدورة الســابعة والســبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

نيويــورك، في ســبتمبر 2022م.
ناقش أصحاب الســمو والمعالي والســعادة مع األطــراف األخرى، 
خالل هــذه االجتماعــات، تطورات األوضــاع السياســية واألمنية 
فــي المنطقــة، والقضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام 
المشــترك، مؤكدين أهمية اســتمرار التنســيق مع كافة األطراف 

وتعزيز مجــاالت التعــاون لخدمة المصالح المشــتركة.

برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية

اجتماعات وزارية مكثفة في نيويورك

االجتماع الوزاري الخليجي - الصيني في نيويورك )19 سبتمبر 2022م(

االجتماع الوزاري الخليجي - الروســي في نيويورك )23 ســبتمبر 
2022م(

االجتمــاع الــوزاري الخليجــي - البريطانــي فــي نيويــورك )20 
2022م( ســبتمبر 
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االجتماع الوزاري الخليجي - األوروبي في نيويورك )22 سبتمبر 2022م( 

االجتماع الوزاري الخليجي - األمريكي في نيويورك )23 سبتمبر 2022م(

االجتماع الوزاري الخليجي - األمريكي بمشاركة وزراء خارجية األردن والعراق ومصر العربية واليمن )23 سبتمبر 2022م(
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التقى معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، األمين العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بعدد مــن الوزراء ومســؤولي 
المنظمــات الدوليــة، وذلــك على هامــش مشــاركة معاليه في 
اجتماعــات الدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة العامة لألمم 

المتحــدة، في ســبتمبر 2022م. 
وخــالل هــذه اللقــاءات جرى بحــث تطويــر العالقات مــع دول 
مجلــس التعــاون وســبل دعمهــا وتعزيزهــا لخدمــة المصالــح 
المشــتركة، كمــا تــم بحــث عــدد مــن القضايــا ذات االهتمام 

المشــترك.
وأكــد معالــي األميــن العــام خــالل لقاءاتــه هــذه علــى دعم 
مجلــس التعــاون لجهــود المكاتــب والمنظمــات الدوليــة في 
مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة تمويله والســعي إلحالل الســالم 
فــي المنطقة، وتعزيز التعــاون في القضايا المشــتركة ومتابعة 

الســابقة.  االتفاقيات 

على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة )77( للجمعية العامة لألمم المتحدة ..
األمين العام لمجلس التعاون يجري عددًا من اللقاءات الثنائية

األميــن العــام لمجلــس التعــاون يلتقي وكيــل األميــن العام 
لمكتــب األمم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب )19 ســبتمبر 2022م( 

األمين العــام لمجلس التعاون يلتقي المبعــوث الخاص للواليات 
المتحدة إلى اليمن )19 ســبتمبر 2022م( 

األمين العــام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة جمهورية 
مالطا )22 ســبتمبر 2022م( 

األمين العــام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة جمهورية 
البيرو )20 ســبتمبر 2022م( 

األمين العــام لمجلس التعاون يلتقي وزير الشــؤون الخارجيــة والتعاون األفريقي 

والمغاربــة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية )22 ســبتمبر 2022م( 
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األميــن العام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة ماليزيا )22 
2022م( سبتمبر 

األمين العــام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة جمهورية 
قبرص )21 ســبتمبر 2022م( 

األمين العام لمجلــس التعاون يلتقي األمين العــام لرابطة دول 
جنوب شرق آسيا »آســيان” )23 سبتمبر 2022م( 

األميــن العام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة اليونان )21 
2022م( سبتمبر 

األمين العــام لمجلــس التعاون يلتقــي األمين العــام لمنظمة 
التعاون اإلســالمي )23 ســبتمبر 2022م( 

األمين العــام لمجلس التعــاون يلتقي وزير خارجيــة جمهورية 
العراق )22 ســبتمبر 2022م( 
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التقــى معالــي الدكتور نايــف الحجــرف، األمين العــام لمجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية، بمعالــي الشــيخ الدكتور أحمد 
ناصــر المحمد الصباح، وزيــر خارجية دولة الكويــت، في 26يوليو 

2022،  بمقــر وزارة الخارجيــة بالعاصمة الكويت.
تم خالل اللقاء مناقشــة أوجه  تعزيز الجهود الداعمة لمســيرة  
العمــل الخليجي المشــترك نحو مزيد من التضامــن والترابط في 
إطــار المنظومــة الخليجية، بما يترجــم رؤى قــادة دول مجلس 
التعــاون، حفظهــم اهلل، وتطلعــات شــعوبها، كمــا تــم خالل 
اللقــاء بحث كافــة الموضوعات المتصلة بآخر المســتجدات على 

والدولية. اإلقليمية  الســاحتين 

صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة يستقبل األمين العام
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان، 
رئيــس دولة االمــارات العربية المتحدة حفظــه اهلل، في 5 يوليو 
2022م، معالــي الدكتــور نايف الحجــرف، األمين العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، و ذلــك فــي قصــر البحر في 

العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبي.
تم خالل االســتقبال اســتعراض عدد من القضايــا والموضوعات 

المتعلقــة بالعمل الخليجي المشــترك والجهــود المبذولة لدفع 
مســيرة المجلس المباركة وتعزيز التنســيق والتعــاون والتكامل 
بين الــدول األعضــاء بما يعــود بالخيــر والرخاء واالزدهــار، وفق 
توجيهــات أصحاب الجاللة والســمو قاده دول مجلــس التعاون، 
حفظهــم اهلل ورعاهــم، وبما يخــدم دول ومواطنــي المجلس، 
ويعــزز مكانة المجلس علــى كافة األصعدة اإلقليميــة والدولية.

األمين العام لمجلس التعاون يلتقي بوزير خارجية دولة الكويت
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 بدعوة مــن هيئة اإلعالم المرئــي والمســموع بالمملكة العربية 
الســعودية، عقدت لجنــة مســؤولي اإلعــالم االلكتروني بدول 
مجلــس التعــاون في 24 أغســطس 2022م، اجتماعًا اســتثنائيًا 
عاجاًل شــاركت فيه جميع دول المجلــس، وخصص هذا االجتماع 
لمناقشــة المســتجدات المتعلقــة بمحتــوى منصــات اإلعــالم 
اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي، ومخالفــة بعــض 
المنصــات للمحتوى الرقمــي وللضوابط واألنظمــة المعمول بها 
والمعتمــدة في دول مجلــس التعاون، وما لوحــظ بقيام بعض 
هــذه المنصــات بعــرض إعالنــات موجهــة لمســتخدميها في 
بعض دول مجلــس التعاون، تتضمن محتــوى يتعارض مع القيم 
والمبــادئ اإلســالمية المجتمعيــة، ومخالفة لضوابــط المحتوى 

اإلعالمــي فــي دول المجلس.
وقــد اطلعت لجنة مســؤولي اإلعالم اإللكترونــي بدول المجلس 
علــى  ما اتخذته المملكة العربية الســعودية مــن خطوات تجاه 
مواجهــة مخالفات بعــض المنصات، وأكدت اللجنة على ســعي 
دول مجلــس التعــاون مجتمعــة لتوحيــد مواقفها المشــتركة 
تجــاه مــا يتعارض مــع الثوابــت والقيــم والثقافــة المجتمعية 

والمبــادئ اإلســالمية واألخالقيــة الموجهة إلى النشء وشــباب 
دول المجلــس، لضمــان عدم تكرار هذه المخالفــات، ودعوة كافة 
المنصــات وتطبيقــات التواصل االجتماعــي لاللتــزام بالضوابط 
واألنظمــة المعمول بها فــي دول مجلس التعــاون عند توجيه 

المحتــوى واإلعالنات لمســتخدميها فــي دول المجلس.

ورشة عمل بعنوان “طرق تعزيز مسيرة تكامل العمل االقتصادي 
في مجالي الطاقة والتغير المناخي بدول مجلس التعاون«

عقــدت األمانة العامــة لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية 
بالتعــاون مــع وزارة الطاقة بالمملكة العربية الســعودية ورشــة 
عمــل بعنــوان طــرق تعزيز مســيرة تكامــل العمــل االقتصادي 
فــي مجالــي الطاقــة والتغيــر المناخــي، وذلــك خــالل الفترة 
22-23 أغســطس 2022م، والتــي جــاءت تفعيــاًل لمــا جاء في 
إعــالن الرياض الصادر عــن الدورة )42( للمجلــس األعلى لمجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة )الريــاض 14 ديســمبر 2021م(، 
والمتضمــن تعزيــز التعــاون المشــترك وتنســيق الخطــط التي 
تهدف إلــى تحقيق االســتدامة والتعامــل مع التغيــر المناخي 
وآثــاره، وتعزيــز العمــل المشــترك بيــن دول المجلــس لتطبيق 
نهج االقتصــاد الدائري للكربــون الذي أطلقتــه المملكة العربية 

الســعودية خالل رئاســتها لمجموعة العشــرين.
جــرى خــالل الورشــة مناقشــة الركائــز الرئيســية فــي مجالي 
الطاقــة والتغيــر المناخي كأمن الطاقــة والتنميــة االقتصادية، 
كمــا تــم مناقشــة موضــوع نهــج االقتصــاد الدائــري للكربون 
وكيفيــة االســتفادة منــه لتقليــل األثــر علــى دول المجلــس 
واســتعراض عــدة مبــادرات، منهــا: مبــادرة المملكــة العربيــة 
الســعودية الخضراء، ومبــادرة صنــدوق نهج االقتصــاد الدائري، 

ومبادرتي التشــجير واســتعادة األراضي المتدهورة، باإلضافة إلى 
موضــوع منصة احتجــاز وفصل وتخزيــن ثاني أكســيد الكربون، 
كمــا تــم اتخــاذ عــدد مــن التوصيــات الفنيــة لتطويــر العمل 

الخليجــي المشــترك فــي هــذا المجال.

في اجتماع استثنائي للجنة اإلعالم اإللكتروني بدول مجلس التعاون
توحيد المواقف لمواجهة مخالفات محتوى منصات 

النشر اإللكتروني
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

18
النزاهة  حماية  عــن  المسؤولة  األجــهــزة 
تناقش  المجلس  الفساد بدول  ومكافحة 

توظيف التقنية في مكافحة الفساد.

27
بدول  السيبراني  لألمن  الدائمة  اللجنة 
المجلس تناقش الضوابط االسترشادية 

األساسية في األمن السيبراني.

4
مشاريع  تناقش  الداخلية  التجارة  لجنة 
قــوانــيــن )األنــظــمــة( الــتــجــاريــة لــدول 

المجلس.

16 استعراض التجارب في المجال الوقفي 
بين دول المجلس.

18
حــاالت  إلدارة  الــتــعــاون  مجلس  مــركــز 
العلمية  المنهجية  يناقش  ــطــوارئ  ال

لجمع البيانات الخاصة بالمخاطر.

23
العام  األمين  يستقبل  العام  األمين 
جميل  الشيخ  التعاون  لمجلس  السابق 

بن إبراهيم الحجيالن.

28

8

لــجــان مــعــادلــة شــهــادات  لجنة رؤســـاء 
تناقش  المجلس  بدول  العالي  التعليم 

المعايير الخاصة بالتعليم عن ُبعد.

المعنيين  ــوزراء  ال للجنة   )25( االجتماع 
بشؤون البلديات بدول المجلس.
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27
لمركز  اإلشرافية  للجنة  األول  االجتماع 
باللغة  واالهتمام  والتعريب  الترجمة 

العربية بدول المجلس.

أجهزة 25 ــاء  ورؤسـ ــوزراء  لـ  )18( االجتماع 
الخدمة المدنية بدول المجلس.

العام 20 األمــن  لمديري  الثالث  االجتماع 
بدول مجلس التعاون.

19
االجتماع )34( للجنة العمليات والتدريب 
في  والتدريب  العمليات  هيئة  لرؤساء 

القوات المسلحة بدول المجلس.

م
20

22
ر 

مب
بت

س

م
20

22
و 

لي
يو

14
الـــوزراء  أصــحــاب  للجنة   )20( االجتماع 
بــدول  اإلســـكـــان  بــشــؤون  المعنيين 

المجلس.

13
االجــتــمــاع الــســابــع عــشــر لــفــريــق عمل 
المسلحة  بالقوات  المؤمنة  االتصاالت 

بدول المجلس.

13
االجتماع الرابع للجنة المشاريع الصغيرة 
بــدول  األعــمــال  ــادة  ــ وري والمتوسطة 

المجلس.

13
وأعضاء  رئيس  يلتقي  الــعــام  األمــيــن 
الجمركي  االتــحــاد  هيئة  إدارة  مجلس 

بدول المجلس.

م
20

22
س 

ط
س

أغ
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

18
األمين العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون 
بين مجلس التعاون والسوق المشتركة 

.COMESA(( لشرق وجنوب إفريقيا

19
تعزيز  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 
النمو االقتصادي والشراكة اإلستراتيجية 
بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

 28
التعاون  ُسبل  تناقش  العامة  األمانة 
المعني  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ مكتب  مــع 

بالمخدرات والجريمة لدول المجلس.

 28
األمين العام يؤكد على أهمية العالقات 
كوريا  وجمهورية  التعاون  مجلس  بين 

الجنوبية.

 22
ــد لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  ــمــســاع ــن ال ــيـ األمـ
والمفاوضات يجتمع مع ممثل االتحاد األوروبي 

الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط.

 23
تعزيز  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 
بــيــن مجلس  الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 

التعاون وجمهورية جنوب إفريقيا.

 23 األمين العام يؤكد دور المجتمع الدولي في 
دعم األمن واالستقرار في أفغانستان.

 8
االجتماع الرابع لفريق العمل المشترك 
األردنية  والمملكة  التعاون  مجلس  بين 
الهاشمية في مجال التنمية االجتماعية.
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 27
األمانة العامة تشارك في أعمال الدورة 
الدولية  للوكالة  العام  للمؤتمر   )66(

للطاقة الذرية.

 23
مجلس  رئــيــس  يلتقي  الــعــام  األمــيــن 
اليمنية  بالجمهورية  الرئاسي  القيادة 

في نيويورك.

 13
تعزيز  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 
وتنمية  لتطوير  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 

مجاالت األمن الغذائي.

 10
األمين العام يؤكد أهمية تعزيز العالقات 
بوزير  لقائه  خالل  الهندية(   – )الخليجية 

خارجية جمهورية الهند.

م
20

22
و 

لي
يو

 21
في اليوم الدولي للسالم: األمين العام 
يؤكد بأن العنصرية تؤدي دوًرا في تحفيز 
العنف والنزاعات في المجتمعات والدول.

 19
األمين العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون 
للصليب  الدولية  اللجنة  مع  المشترك 

األحمر.

 28
المكتب  بــمــديــر  يلتقي  ــعــام  ال األمــيــن 
ــي  ــدول ــحــاد ال ــعــربــي لــالت اإلقــلــيــمــي ال

لالتصاالت.

م
20

22
ر 

مب
بت

س

م
20

22
س 

ط
س

أغ

 29
العام  باألمين  يلتقي  الــعــام  األمــيــن 
لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص.
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يوم السياحة العالمي 
تحت شعار «إعادة التفكير في السياحة»

27 سبتمبر 2022م

أبرز إنجازات العمل السياحي المشترك في مجلس التعاون: 

الرؤية الشاملة الخاصة بالعمل 
السياحي المشترك

تشكيل لجنة السياحة العامة 
التي تتكون من ممثلي الدول 

ا�عضاء وا�مانة العامة

إنشاء منصة عن السياحة في 
دول مجلس التعاون

رؤية تطوير العمل المشترك 
بين قطاعي السياحة والثقافة 

بدول مجلس التعاون 

إعداد االستراتيجية الخليجية 
للسياحة

إقرار عاصمة السياحة الخليجية 
والمعرض السنوي للحرف 

والصناعات اليدوية

يوم السياحة العالمي 
تحت شعار «إعادة التفكير في السياحة»

27 سبتمبر 2022م

 المصدر: 
https://wttc.org/Research/Economic-Impact ،(1) المجلس العالمي للسفر والسياحة

https://www.colliers.com/en-sa/research/hospitality-education-14-06-22 ،(2) كوليرز 

مساهمة قطاع السفر و السياحة 
في مجلس التعاون، 2021م(1)

108.8مليار دوالر أمريكي

الناتج المحلي ا�جمالي 
%6.6

2.51 مليون وظيفة

التوظيف
%9.8

أهمية قطاع السياحة في التعليم
القوى العاملة في القطاع الفندقي في 

مجلس التعاون(2)

 ألف موظف، 2021م
760

 ألف موظف، 2026م
851

معدل النمو
%12.0

  5 أكتوبر 2022م

التدشين النهائي 
لمنصة إحصاءات 
السياحة في دول 

مجلس التعاون
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 (1) مؤشر التنمية  البشرية 2020م  |   (2) مؤشر مسح الحكومة ا�لكترونية 2020م   |   (3) تقرير الفجوة بين الجنسين  2021م    |   (4) مؤشر االزدهار 2021م

المملكة العربية السعودية
اليوم الوطني الـ
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 التجارة السلعية بين

 دول مجلس التعاون و جمهورية الصين
2020م 

 حجم التبادل التجاري
 مليار دوالر أمريكي

163.6

 واردات دول المجلس السلعية
من جمهورية الصين

 مليار دوالر أمريكي
80.4

صادرات دول المجلس السلعية
إلى جمهورية الصين 

 مليار دوالر أمريكي
83.1

 حجم التبادل التجاري
 مليار دوالر أمريكي
81.5

 واردات دول المجلس السلعية
من جمهورية الهند

 مليار دوالر أمريكي
27.8

صادرات دول المجلس السلعية
إلى جمهورية الهند 

 مليار دوالر أمريكي
53.7

 التجارة السلعية بين

 دول مجلس التعاون و جمهورية الهنـد
2020م 
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 حجم التبادل التجاري
 مليار دوالر أمريكي
62.6

 واردات دول المجلس السلعية
من اليابان

 مليار دوالر أمريكي
19.0

صادرات دول المجلس السلعية
إلى اليابان 

 مليار دوالر أمريكي
43.6

 التجارة السلعية بين

 دول مجلس التعاون و اليــابـــان
2020م 

 حجم التبادل التجاري
 مليار دوالر أمريكي
57.5

 واردات دول المجلس السلعية
من الواليات المتحدة ا�مريكية

 مليار دوالر أمريكي
40.1

صادرات دول المجلس السلعية
إلى الواليات المتحدة ا�مريكية 

 مليار دوالر أمريكي
17.4

 التجارة السلعية بين

  دول مجلس التعاون و الواليات المتحدة ا�مريكية
2020م 
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أنشطة الجهاز

نظــم جهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج لمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، بالتعــاون مــع وزارة اإلعــالم في ســلطنة 
عمــان، دورة تدريبية بعنوان »إعالم الهواتــف الذكية«، خالل 
الفتــرة من 4-8 ســبتمبر 2022م، في مدينة صاللة بســلطنة 

. ن عما
قــدم الــدورة الخبيــر اإلعالمــي مهنــد ســليمان النعيمــي، 
مستشــار االتصــال والعالقــات الدوليــة، المدرب فــي اإلعالم 
2021م  الحكومــي  االبتــكار  بجائــزة  والفائــز  اإللكترونــي، 
بمملكــة البحرين، وشــارك في الــدورة )20( متدربــًا ومتدربة 
مــن الهيئــات اإلعالميــة الرســمية بــدول مجلــس التعاون، 
واألمانة العامــة لمجلس التعاون، ومؤسســة اإلنتاج البرامجي 
المشــترك، والمركز اإلحصائي لدول مجلــس التعاون، ومجلس 

الصحــة لــدول مجلــس التعاون.
تناولــت دورة إعــالم الهواتف الذكيــة عدة محاور، مــن أبرزها 
)ماهيــة صحافــة الهواتــف الذكيــة، والمهــارات األساســية 
المطلوبــة للصحفــي المختــص بهــذا النــوع مــن اإلعــالم، 
كمــا تطرقــت الــدورة ألهــداف صحافــة الهواتــف الذكيــة 
واســتخداماتها، وأســباب زيادة اهتمام المؤسســات اإلعالمية 
حول العالم بها، ومســتويات اســتخدام الجهــاز المحمول في 

الصحافــة، إضافــة إلــى العديد مــن المحــاور األخرى.

مواكبة للمستجدات المهنية والفنية 

الجهاز ينظم دورة تدريبية حول »إعالم 
الهواتف الذكية«

صاللة – إذاعة وتلفزيون الخليج || 
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15

الموضوع تاليوم

اليوم 
األول

ما صحافة الهاتف الذكي؟1

من صحفي الهاتف الذكي؟2

مستويات استخدام الهاتف الذكي في الصحافة3

أسباب زيادة إهتمام المؤسسات اإلعالمية حول العالم بالهواتف المحمولة4

اليوم 
الثاني

الهواتف الذكية في عالم الصحفيين5

أهداف صحافة الهاتف الذكي واستخداماتها6

صحافة الهاتف الذكي واخالقيات العمل اإلعالمي7

متى يصبح الهاتف الذكي خيارًا مناسبًا للصحفي8

اليوم 
الثالث

المهارات االساسية في صحفي الهاتف الذكي9

كيف تطور فكرتك وتصورها؟10

نصائح قبل أن تبدأ صناعة المحتوى بالهاتف المحمول11

ما تحتاجه اثناء تصوير المقابالت بالفيديو مع الضيوف 12

اليوم 
الرابع

ما تحتاجه اثناء التصوير الفوتغرافي للحدث او المقابالت13

شروط البث المباشر بواسطة الهواتف الذكية14

نصائح عامة لصحفي الهاتف الذكي15

المعدات األساسية لصحافة الهاتف الذكي16

اليوم 
الخامس

مهارة اإللقاء في صناعة المحتوى بالهاتف الذكي17

تطبيقات في عالم صناعة المحتوى عبر الهواتف الذكية18

المصطلحات الفنية في مجال اإلنتاج المرئي19

الجدول الزمني 
للدورة 
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رؤية نقدية

إن الــدول العربيــة، وعلى وجــه الخصوص دول الخليــج العربية، 
ليســت ببعيــدة عــن التحــوالت المناخيــة، فقد شــهد بعضها 
ارتفاًعــا فــي درجات الحــرارة وصل إلى الخمســين درجــة مئوية 
وربمــا أكثــر، في حين تســاقطت الثلــوج على قمــم الجبال في 
مــدن مثل تبــوك بالســعودية وراس الخيمــة باإلمــارات، كما تم 
رصــد مــرور ما بيــن )15 إلــى 20( إعصاًرا ســنوًيا علــى المنطقة، 

بعدمــا كانــت ال تتجاوز خمســة أعاصير. 
وال شــك أن هنــاك عوامل طبيعية تســببت في حــدوث التغّير 
المناخــي، إال أن الســلوك البشــري غير المســؤول ُيعــد – أيًضا – 
عامــاًل أساســيًّا ال يمكــن إنــكاره بما يتضمنــه من حــرق الوقود 
والمخلفــات وعــوادم الســيارات التــي ينتــج عنها غــازات مثل 

ثانــي أكســيد الكربــون والميثان، فضــاًل عن قطع األشــجار التي 
تحد من الملوثــات واالنبعاثات الغازية، وهي جميعها ســلوكيات 
ناتجــة عن غيــاب الوعي البيئــي، مما يعرقل من جهــود الدول 
ومســاعيها الحثيثة فــي مواجهة ظاهــرة التغّيــر المناخي؛ ألن 
جهــود الحكومــات ال بــد أن يوازيها وعــي المواطنين وترشــيد 

البيئي.  ســلوكهم 
مــن هنــا وجــب التأكيــد علــى دور اإلعالم فــي تلــك القضية 
المهمة؛ ألن الكثير من الدراســات أشــارت إلــى محدودية اهتمام 
إعالمنــا بقضايــا التغّيــر المناخــي وإبــراز خطورتها علــى حياة 
البشــر حيــن تؤدي إلــى نقــص المحاصيــل واألغذيــة، وبالتالي 

تفشــي المجاعــات واألوبئة.

إعالمنا يغطي قضايا البيئة موسميا!
د. وجدان فهد || 

باحثة في اإلعالم - مملكة البحرين

يعتبــر تغّير المنــاخ القضية األكثر أهميــة في عصرنا، فنحن نشــهد تغّير في أنمــاط الطقس تهدد 
اإلنتــاج الغذائي، وارتفاع في منســوب ميــاه البحار تزيد من خطــر الفيضانات الكارثيــة، وحرائق في 
الغابــات تهــّدد أرواح اآلالف، وحتًمــا التكّيــف مع هــذه التأثيرات ســيكون أكثر صعوبــة ومكلًفا في 
المســتقبل إذا لم يتم القيــام باتخاذ إجراءات جذرية، وما هــو مثير أكثر أن التكلفــة اإلجمالية لتغّير 
المنــاخ قــد تصل إلــى )3.68( ترليــون جنيه اســترليني، في حيــن أن تكاليف المخاطــر الناتجة عن 

تلــك التغيرات قد تصل إلــى )%20( من الناتــج العالمي.
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وارتــأت تلــك الدراســات بــأن إعالمنــا يقتصــر دوره حاليًّــا على 
نشــر أخبار الفعاليات من نــدوات وورش مرتبطــة بظاهرة التغير 
المناخــي، إضافــة إلى أن تلــك التغطيات موســمية، أي مرتبطة 

بانعقــاد قمــة عالمية أو مؤتمــر للبيئة.
 THEORY AGENDA( وبالتالــي وفًقا لنظرية ترتيب األولويــات
SETTING(، وهــي إحــدى النظريــات اإلعالميــة التي تســتند 
لفرضيــة علميــة مفادها وجود عالقــة بين القضايــا التي تهتم 
بها وســائل اإلعــالم وتزايد اهتمــام الجمهور بتلــك القضايا، فإن 
محدوديــة االهتمام بظاهــرة التغّيــر المناخي وآثارهــا الخطيرة 

ينعكــس علــى محدودية اهتمــام الجمهور وتفاعلــه معها.
وإن بــرزت التغطيــة للقضايــا البيئيــة فــي إعالمنا نجــد بأنها 
تفتقــد للمعالجــة العميقــة وإيضاح األســباب والتداعيــات، أي 
أنهــا تكــون تغطيــة ذات طابــع إخبــاري وليس طابــع تحليلي 
وتفســيري، كمــا أن مّما يضعف إعالمنا البيئــي عدم وعي بعض 
اإلعالمييــن بخطــورة التغيــرات المناخية والمفاهيــم المرتبطة 

 . بها
وحتــى يــؤدي اإلعــالم الــدور المتوقــع منه فــي رفــع الوعي 

البيئــي لــدى الجماهيــر ال بــد مــن مراعاة مــا يلي: 
-إعداد دليل مفاهيمي لإلعالميين: 

بمعنى إعداد دليل يشــرح ويفســر كل ما يتعلــق بظاهرة التغّير 
المناخــي مــن مفاهيــم ومصطلحــات، مثــل الغــازات الدفيئــة 

واالحتبــاس الحــراري وغيرها. 
-التدريب المهني لإلعالميين:

وذلــك من خالل عقــد دورات تدريبية تســتهدف زيــادة معارف 

ومعلومــات اإلعالمييــن والصحفيين بقضايــا البيئة.
-صياغة رسائل إعالمية مؤثرة 

ُيفضل عند صياغة الرســائل اإلعالمية التي تســتهدف تشــجيع 
الجماهيــر علــى ممارســة الســلوكات الرشــيدة للمحافظة على 
البيئــة أن تكــون متضمنــة على األرقــام واإلحصــاءات الواقعية 
الرســائل  فــي  العقالنيــة  االســتماالت  توظيــف  طريــق  عــن 
اإلعالميــة، دون اإلغفــال – أيًضــا – عــن االســتماالت العاطفية، 
بحيث يستشــعر المتلقي لهذه الرســائل خطورة التغير المناخي 

وفقــدان الحيــاة اآلمنة.
-التسويق االجتماعي للمبادرات:

ينبغــي تصميــم حمــالت إعالمية تســتهدف التســويق ألفكار 
ومبــادرات مــن شــأنها دعم جهــود التنميــة المســتدامة، مثل 
حمــالت التخلــص مــن النفايــات ومكافحــة األوبئة ومبــادرات 

والزراعة.  التشــجير 
-التنويع في الوسائل االتصالية:

وحتــى تزيــد فاعليــة الحمــالت اإلعالميــة ال بــد مــن التنويع 
فــي الوســائل االتصاليــة المســتخدمة للوصــول إلــى أكبر عدد 
مــن الجماهير، مــع مراعاة طبيعــة كل وســيلة وجمهورها عند 

تصميــم الرســائل اإلعالمية.
وأخيًرا، حبــذا لو يتبنى جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج لمجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة إطالق منصــة إعالمية مختصة 
بنشــر الوعــي البيئي حتى تكــون المصدر الموثــوق لإلعالميين 
والصحفيين الســتقاء المعلومــات ومتابعة الجهــود الدولية في 

مواجهــة تحديات قضايا التغّيــر المناخي. 
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وتؤكــد رعايــة ســمو ولــي العهــد للقمــة العالميــة للــذكاء 
االصطناعي في نســختها الثانية حرص ســموه على االســتفادة 
من هــذا القطــاع الحيــوي؛ لتحقيق التنميــة للمملكــة العربية 
ا رائــًدا في بناء  الســعودية، وأن تكــون المملكــة نموذًجــا عالميًّ
اقتصاديــات المعرفة لخدمة األجيال الحاضــرة والقادمة وتحقيقًا 

لمســتهدفات رؤية الســعودية )2030(.

بالذكاء  اإلنسان  عالقة  تلخص  مشاهد  سبعة 

االصطناعي
اســتهلت القمــة أعمالها بعرض حــي بعنوان: “يمكن للبشــر أن 
يكون لهم مســتقبل أفضل بفضــل الــذكاء االصطناعي”، تضمن 
ســبعة مشــاهد تحكي عالقــة اإلنســان بالــذكاء االصطناعي، 

وسط حضور )10( آالف شخص و)200( متحدث من )90( دولة
لخير البشرية.. الرياض تشهد أكبر قمة عالمية 

للذكاء االصطناعي
الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

احتضنــت العاصمــة الســعودية الرياض علــى مدار ثالثة أيــام أعمال القمــة العالمية للــذكاء االصطناعي في نســختها 
الثانيــة، تحت شــعار »الــذكاء االصطناعي لخير البشــرية«، برعاية صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد 
العزيــز آل ســعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الســعودية للبيانــات والذكاء االصطناعي »ســدايا”، وحضور أكثر 
مــن )10( آالف شــخص و)200( متحدث مــن )90( دولة يمثلون صانعي السياســات فــي مجال الذكاء االصطناعي ورؤســاء 
كبــرى الشــركات التقنيــة في العالــم، وذلك بمقــر مركز الملك عبــد العزيــز الدولي للمؤتمــرات بمدينــة الرياض، خالل 

الفترة من 13 – 15 ســبتمر 2022م.
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ومنهــا: “أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي، وقصة التعلــم اآللي، 
وكيــف يعلــم اإلنســان اآللة؟ وكيــف تصبح بيديــه ذكية بحيث 
تســتوعب تعليماته؟, إضافــة إلى كيف تصبح مســتقلة وتعمل 
دون الحاجــة إلى مدخالت بشــرية إلى أن ينســجم اإلنســان مع 

اآللة مــن جديد نحو االنســجام في المســتقبل؟.
وســلط معالــي وزير االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المهندس 
عبــد اهلل بــن عامر الســواحة، فــي افتتــاح القمة، الضــوء على 
الدعــم والتمكيــن الــذي يوليــه ســمو ولــي العهد لــكل ما من 
شــأنه اغتنام فرص المســتقبل، من خــالل التركيز علــى الذكاء 
االصطناعي ودوره في خدمة البشــرية ورســم مستقبل المملكة 
لبنــاء مجتمعــات رقميــة ومــدن ذكيــة واقتصاديــات رقميــة 

مزدهرة.
وتطرق معاليــه إلى نتائج هذا الدعم والتمكين وانعكاســه على 
مجتمــع الرياديين والشــركات في المملكة، الــذي نتج عنه تبني 
حلول الــذكاء االصطناعي لخدمة المجــاالت الحيوية في الصحة 
والطاقــة واالقتصاد الرقمي، متناواًل بعــض التجارب الريادية التي 
قدمتهــا المملكــة، وفــي مقدمتها تبنــي أرامكو لحلــول الذكاء 
االصطناعــي في الحفــر والتنقيب، ما مّكنها اليــوم لتصّدر قائمة 

شــركات الطاقة فــي الحلول التي تضمن اســتدامة البيئة.
واســتعرض الوزيــر الســواحة أهميــة مشــروع »ذا اليــن« وقال: 
إنــه يمثــل هدية من ســمو ولــي العهد للبشــرية فــي كيفية 
تخطيــط المدن خالل الـــ)150( ســنة القادمة، وكيفيــة تطويع 

المملكــة لحلول الــذكاء االصطناعي والبيانات لبنــاء المجتمعات 
مة. لمستدا ا

كمــا ألقى معالــي رئيس الهيئــة الســعودية للبيانــات والذكاء 
االصطناعي »ســدايا«، الدكتور عبد اهلل بن شــرف الغامدي، كلمة 
اســتهلها بالترحيــب بالمشــاركين والحاضريــن للقمــة بمدينة 
الريــاض موطــن الــذكاء االصطناعي، مســتذكًرا النســخة األولى 
من القمــة التي ُعقدت بيــن العالم االفتراضــي والعالم الواقعي 
عــام 2020م بســبب جائحة كورونــا، وقال: إنه منــذ ذلك الوقت 
حتــى اآلن لــم تكــن القمــة مجــرد انتقال مــن قمة إلــى أخرى 
وهــذه الفتــرة كانــت لحظــة فارقة فــي تاريــخ البشــرية التي 
مــرت بالكثيــر وتعلمنا منهــا بالســنتين الماضيتين، مشــيًرا إلى 
أن التقنيــة قد تقدمــت خاصــة المرتبطة بالــذكاء االصطناعي 



العدد 130 - سبتمبر 2022م 34

ملف خاص 

بشــكل كبيــر وأصبحت جــزًءا ال يتجزأ من كل جانــب في جوانب 
حياتنــا، مستشــهًدا باســتغراق العالم خــالل القــرون الماضية 
إلــى )200( عام الكتشــاف أول لقاح لمرض الجــدري حتى ُقِضي 
علــى المرض، فــي المقابل جــرى تقليل هــذه الفتــرة الطويلة 
إلى بضعة أشــهر منذ نشــر أول تسلســل جيني لـ)كوفيد – 19(، 
وذلــك بفضل تقنيــات مثل الــذكاء االصطناعــي، الفًتــا االنتباه 
إلــى أن هــذا األمر لم يكــن التغّيــر الوحيد، فالــذكاء االصطناعي 
والمســاعدة االفتراضيــة فــي المالييــن مــن المنــازل والهواتف 
الذكيــة والمركبــات للقيــادة الذاتيــة ليســت خيــااًل بعــد اآلن، 
فالــذكاء االصطناعــي واإلنســان اآللي قامــا بإجــراء الماليين من 

العمليــات الجراحيــة اليوم.
وأكــد معاليــه أن الــذكاء االصطناعــي حاضــر اليوم قائــاًل: نكاد 
نالمس ســطح القدرات الكامنة للــذكاء االصطناعي، فاإلشــارات 
المبكــرة واعــدة للغايــة، حيــث يمكــن للمــزارع الرأســية التي 
تعمــل اليــوم عبــر أدوات الــذكاء االصطناعــي إنتــاج أغذيــة 
بطاقــة إنتاجيــة تصل إلى مــا يتجــاوز )400( ضعف مــا تنتجه 
المــزارع التقليديــة، وأثبــت الــذكاء االصطناعــي أنــه يمكن أن 
يســاعد في تقليــل االنبعاثات بنســبة )%40(، وأن يتنبأ ببعض 
أنــواع الســرطان بشــكل أفضل مــن البشــر، مضيًفا أن مــن أكثر 
الموضوعــات المهمــة: استكشــاف العالقــة بين البشــر واآلالت؛ 
أيــن نتوقف؟ من أين تبدأ اآلالت؟ وقبل 3 ســنوات بدأنا الســعي 
لإلجابــة على هذا الســؤال مــن خالل إطــالق “آرتاثــون” الذكاء 
االصطناعــي الذي مَثــل تجربة عالمية جمعــت المئات من خبراء 
الــذكاء االصطناعــي والفنانيــن الستكشــاف أكثر الجوانــب قرًبا 

للبشــرية؛ وهــي اإلبداع.
وحــذر د. الغامــدي مــن الفجــوة الرقمية بيــن الــدول في ظل 
التقــدم التقنــي، وبأنهــا ال تــزال تتســع مــع تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي، وجــزء من هذه الفجــوات نجده حتــى داخل األمة 
الواحــدة، وضــرب مثــااًل بذلك: أن الفجــوة بين الجنســين هائلة، 
ووفًقــا لدراســة حديثــة فــإن )%12( فقط مــن باحثــي الذكاء 
االصطناعــي هــم مــن النســاء، وهــذا وضــع ال يمكــن أن يكون 
صحيًحا! وســنفعل شــيًئا حيــال ذلك فــي هذه القمــة، موضًحا 
أن هــذه االنقســامات تعيدنا دوًما إلى الســؤال األساســي األكثر 
ر الذكاء  إلحاًحــا ما الــذي يعتبر ذكاًء اصطناعيًّا مســؤواًل؟ إذا ُطــوِّ
االصطناعي اليــوم في مناطق جغرافية محــددة، وهيمن عليها 
جنس واحد واســتهدف أســواًقا معينــة، فكيف يمكننــا الوثوق 
فيــه؟ لذلــك نرحــب باالتفــاق األخيــر لليونســكو الــذي تضمن 
توصيــات بشــأن أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي وأقرتــه )193( 

دولــة، ونعتقــد أن جميع الــدول تتحمل مســؤولية تنفيذ تلك 
التوصيــات لتعزيــز موثوقية الــذكاء االصطناعي.

كمــا ألقى رئيــس أرامكو الســعودية وكبير إدارييهــا التنفيذيين 
المهنــدس أمين حســن الناصر كلمة في الجلســة الرئيســة أفاد 
فيهــا أن أرامكــو الســعودية تعتــز بــأن تكــون أحــد الداعمين 
الرئيســيين للقمــة وتعلن فيها عن مشــروع إســتراتيجي جديد 
بمســمى )الممــر العالمي للــذكاء االصطناعي(، موضًحــا أن هذا 
المشــروع الطمــوح يســير حالًيــا فــي خطواته األولى ويشــمل 
تصميمه عــدة عناصر ليقوم بأربعة أدوار رئيســة هي: تأســيس 
مركــز تمّيز لتطوير حلول الــذكاء االصطناعي ألرامكو الســعودية 
والجهــات المهتمــة فــي المملكــة بهــذه التقنيــة ذات اآلفاق 
الهائلــة، وتعزيز جهود تطويــر منظومة الملكيــة الفكرية عالية 
التأثيــر المرتبطة بالذكاء االصطناعي وتســويق منتجات الملكية 
الفكريــة تجارًيــا، مضيًفــا أن هــذا المشــروع يعمــل كذلك على 
تدريــب الكفــاءات الســعودية الشــابة وتطويرهــا فــي مجاالت 
الــذكاء االصطناعي، ودعم جيل جديد من الشــركات الســعودية 
الناشــئة المعتمدة في نشــاطها على الذكاء االصطناعي، مشيًرا 
إلــى أنــه أطلق عليــه “ممــر عالمي”؛ ألنه يســاعد فــي جهود 
نقــل المعرفــة وتبــادل األفــكار وتقديــم الحلول بيــن المملكة 
ودول العالــم، وأرامكــو الســعودية وهو عنصر محفــز لدعم مثل 

المهم. النشــاط  هذا 

مستقبل .. يسوده الذكاء االصطناعي
تناولــت القمــة جملــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بالــذكاء 
االصطناعــي ركــزت خاللهــا علــى ثالثة محــاور هــي: تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي وحــاالت اســتخداماتها الحالية في شــتى 
مناحــي الحياة، ومســتقبل قطاع الــذكاء االصطناعــي وكيفية 
تطويــره واالســتفادة منــه في حل أبــرز التحديات حــول العالم، 
وأخالقيات الذكاء االصطناعي واالســتخدام المســؤول لتقنياته، 
بهدف ضمــان أن يكون المســتقبل حقيقة وليس خيــااًل علمًيا.
وهدفــت القمــة إلى إنشــاء منصــة عالمية حديثــة تجمع قادة 
الــذكاء االصطناعــي ورواده مــن جميــع أنحــاء العالــم للتواصل 
والتعاون فيمــا بينهم، وإحداث حركة عالميــة وتحفيزها لتحول 

األفــكار إلى أفعــال، وحتى تصبــح األفكار حقيقية وســريعة.

قمة استثنائية على مدار ثالثة أيام
ُتعد هــذه القمة قمة اســتثنائية من حيث الحضــور النوعي من 
الشــخصيات والخبراء من مختلــف دول العالم، ومــن حيث حجم 
التفاعل الكبيــر من المشــاركين واالتفاقيات التــي تجاوزت )40( 
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اتفاقيــة جمعــت شــراكة فريدة بيــن القطاعين العــام والخاص 
نحــو اســتثمار تقنيات الــذكاء االصطناعي في تطويــر الخدمات 
التــي تقدمهــا الجهــات وينعكــس أثرهــا فــي جــودة الحيــاة 
وخدمــة البشــرية في العالــم، ناهيك عــن إعــالن )10( مبادرات 
محليــة ودولية ما بين شــركات ومؤسســات عالمية في ســبيل 
تعزيــز التعــاون الدولي حول الــذكاء االصطناعي واســتخداماته.
ويأتــي تنظيم »ســدايا« للقمة العالمية للــذكاء االصطناعي في 
نســختها الثانية ضمــن اهتمامهــا الكبير بدعم مبــادرة التحول 
إلــى االقتصــاد المعرفــي وبنــاء اقتصــاد قائــم علــى البيانات 
لتحقيــق رؤية ســمو ولــي العهد فــي االرتقاء بمكانــة المملكة 

إلى مصــاف االقتصاديــات القائمة علــى البيانات.
وشــكلت القمــة وعلى مــدى ثالثة أيــام منصة دوليــة جمعت 
الخبــراء والمختصين واألكاديمييــن، والرؤســاء التنفيذيين لكبرى 
شــركات التقنية فــي العالــم، وقادة الفكــر والمبدعيــن وصناع 
القــرار فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة من مختلــف أنحاء 
العالــم، بمــا في ذلــك الشــركات الرائــدة والمســتثمرين ورجال 
األعمــال؛ لمناقشــة مســتقبل الــذكاء االصطناعي فــي مجاالت 

. قة متفر
وانضم المشــاركون فــي القمة إلى أكثر من )100( جلســة ُعقدت 
فــي القمة مــع أكثــر مــن )220( متحدًثا محليًّــا ودوليًّــا قدموا 
مجموعــة من الــرؤى المختلقة حــول الــذكاء االصطناعي لتكون 
بمثابــة ميثــاق عالمــي تســتفيد منــه دول العالــم في رســم 

سياســاتها تجاه الــذكاء االصطناعــي واســتخداماته المتنوعة.
ففي اليوم األول للقمة ناقشــت الجلســات التي تخّللتها حوارات 
علميــة متنوعة أبرز اســتخدامات التقنية للحفــاظ على البيئة، 
منها جلســة بعنوان: »اســتخدام التقنية إلعادة إحياء الغابات«، 
ضمــن منتدى مبــادرة »الســعودية الخضراء« أكــد خاللها معالي 
وزيــر االتصاالت وتقنيــة المعلومات المهندس عبــد اهلل بن عامر 
الســواحة أهمية أن يكون الجميع في التغييــر المناخي ومعرفة 
حقيقــة ضخامة هذه األزمــة والتركيز على حلــول االقتصاد في 

وتعزيزه. الكربون 
كما ُعقدت جلســة بعنــوان: »القطاع العام والحوكمــة العالمية 
.. تحديــد الرؤيــة الكبيــرة لتقنيات الــذكاء االصطناعــي الحالية 
والقادمــة، والبحــوث والسياســات واآلثــار االجتماعيــة«، تطرق 
فيهــا المشــاركون إلــى كيفية اكتشــافها مــن خــالل إمكانية 
توحيــد الرؤى واألطــر المتباينة للذكاء االصطناعــي وكيف يمكن 
للتكنولوجيــا والقــادة األكاديمييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم 

االســتفادة منهــا وتوظيفها لصالح البشــرية.

وفــي جلســة بعنوان: »الــذكاء االصطناعــي للتوائــم الرقمية«، 
عــّد الرئيس التنفيذي لشــركة نيــوم، المهندس نظمــي النصر، 
الــذكاء االصطناعــي بمثابــة القلب النابــض لنيوم، مشــيًرا إلى 
أنها ســتقود المســتقبل فــي التصاميــم والتقنيــات الحديثة، 
حيــث تم خــالل الســنوات الخمــس الماضية تخطــي التوقعات 
مــن خالل تحويل الرؤية إلى إســتراتيجيات بالتعــاون مع العديد 
من الشــركاء، الفًتا االنتباه إلى أن مشــروع “ذا الين” الذي سيكون 
مســتقبل العالم وســيعتمد على اســتخدام الذكاء االصطناعي 
بشــكل كامــل، وهــو الرهــان األول، إضافــة إلــى أن المشــروع 
ســُيحدث ثورة فــي عالم التصاميــم للمدن والتخطيــط الحضري 

وأســلوب العيش.
وفي الســياق ذاته أكــد رئيس جامعــة الملك عبــد اهلل للعلوم 
والتقنيــة »كاوســت«، البروفيســور تونــي تشــان، فــي إحــدى 
االصطناعــي  الــذكاء  أن تقنيــة  القمــة،  مشــاركاته بجلســات 
أســهمت بشــكل فاعل في تطوير قطاعــات الصناعــة واالبتكار 
والصحــة والبنــى التحتية، وأســهمت بدور حيوي فــي مواجهة 
وحل الكثيــر من التحديات، مجمــاًل ذلك بأن هــذه التقنية باتت 

أكثــر أهمية فــي وقتنــا الحاضر لخدمة اإلنســان.
كما شــهد اليــوم األول مــن القمة توقيــع عدد مــن االتفاقيات 
والشــراكات بين كبــرى الشــركات العالمية والجهــات الحكومية 
للــذكاء  الســعودية  الشــركة  توقيــع  منهــا  المملكــة،  فــي 
االصطناعــي، المملوكــة لصندوق االســتثمارات العامــة، اتفاقية 
مع شــركة “ســنس تايم” الرائدة فــي مجال الــذكاء االصطناعي 
بالعالم إلنشــاء شــركة جديدة فــي المملكة بقيمة اســتثمارية 
تقــدر بـــ)776( مليــون ريــال، لتمويــل مختبــر ذكاء اصطناعي 
متطور، وابتــكار وظائف متميــزة للســعوديين الموهوبين لوضع 
المملكــة في مركز الريــادة بمجال تكنولوجيا الــذكاء االصطناعي 

المنطقة. فــي 
كما وقعت وزارة الطاقة و«ســدايا«، من خالل مركزهما المشــترك 
“مركــز الــذكاء االصطناعــي للطاقــة”، اتفاقية إســتراتيجية مع 
شــركة )IBM( لتســريع تبّني االقتصاد الدائري للكربون باستخدام 
الــذكاء االصطناعــي، كمــا وّقعــت »ســدايا«، ممثلًة فــي مركز 
الــذكاء االصطناعــي للطاقة المشــترك مع وزارة الطاقــة، مذكرة 
تفاهم مع شــركة “هاليبرتــون” )المدرجة في بورصــة نيويورك( 
لتطويــر حلــول الــذكاء االصطناعــي في البتــرول والغــاز محليًّا 

. لميًّا وعا
شــهد اليوم الثانــي من أعمال القمة جلســات وحــوارات علمية 
متنوعة، منها جلســة بعنــوان: »دور التصنيع المتقــدم والذكاء 
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ملف خاص 

االصطناعــي في مجــال الصناعة والتعدين«، شــارك فيها معالي 
وزيــر الصناعة والثــروة المعدنية، بنــدر بن إبراهيــم الخريِّف، أكد 
فيهــا أهميــة التصنيع المتقــدم والذكاء االصطناعــي في مجال 
الصناعــة والتعديــن ودورهــا في دعم وزيــادة اإلنتاجيــة، مبيًنا 
أن التصنيــع المتقــدم والــذكاء االصطناعي في مجــال الصناعة 
والتعديــن ُيســهم فــي تحســين الموثوقيــة وتعزيــز ســالمة 

الموظفيــن، وجعل الصناعــة المحلية أكثر اســتدامة.
وشــهدت القمة فــي اليوم الثاني تدشــين معالي وزير الشــؤون 
البلدية والقروية واإلســكان، ماجد بن عبــد اهلل الحقيل، ومعالي 
رئيس الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء االصطناعي »ســدايا«، 
الدكتــور عبد اهلل بن شــرف الغامدي، ومعالــي الرئيس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبد المحســن الرشــيد، 
مســابقة »ســمارتاثون« تحت عنــوان: »تحدي الُمــدن الذكية«؛ 
بهــدف تطوير حلول حديثة لتحســين المشــهد الحضــري بُمدن 
المملكــة، والتوصــل إلــى حلول تقنية ُتســهم في الكشــف عن 

مظاهر التشــوه البصــري والحد منها.
 )ITU( ووقعــت »ســدايا« اتفاقية مع االتحــاد الدولي لالتصــاالت
لتطويــر إطار عمــل عالمي لقيــاس جاهزية الــذكاء االصطناعي 
ومســاعدة دول العالــم علــى مشــاركة وتبنِّي أفضل ممارســات 
الــذكاء االصطناعي، واألطــر التنظيمية واإلصالحات المؤسســية 
الالزمة للبلدان لتســخير جميع إمكانيات الــذكاء االصطناعي من 

البشــرية. أجل خدمة 
ث معالــي مديــر األمن  وفــي إحــدى الجلســات الحواريــة تحــدَّ
ــامي،  العــام في الســعودية، الفريــق محمد بــن عبد اهلل البسَّ
عــن عمــل وزارة الداخليــة، ممثلــًة فــي األمــن العــام »القوات 
الخاصــة ألمــن الحــج والعمــرة« والهيئــة الســعودية للبيانــات 
والذكاء االصطناعي »ســدايا«، لوضع شراكة إســتراتيجية لتطوير 
عدد مــن الخوارزميــات الهادفة إلى تحســين الخدمــة المقدمة 
لقاصــدي بيــت اهلل الحــرام والمســجد النبــوي، وذلك فــي إطار 
مــا يجــده الحرمان الشــريفان مــن متابعــة واهتمام مــن خادِم 
الحرميــِن الشــريفيِن الملــِك ســلماَن بِن عبــِد العزيز آل ســعود، 

األمين. وســمو ولي عهــده 
كما شــهد اليوم الثانــي للقمة إعــالن انضمام المملكــة، ممثلًة 
في »ســدايا«، إلى شــراكة التنميــة الرقمية تحــت مظلة البنك 
الدولــي، وهي شــراكة تعاونية بيــن القطاعين العــام والخاص؛ 
لمســاعدة الدول النامية على االســتفادة من االبتــكارات الرقمية؛ 
لحــل بعــض القضايا األكثــر تحديًّــا، وبصفتها عضــًوا جديًدا في 
هذه الشــراكة ستســهم المملكــة بدعم المبــادرات التي تهدف 

إلــى تعزيــز تطوير قــدرات البيانات، وتســريع اســتخدام األدوات 
الرقميــة، ومشــاركة خبرات المملكــة وقدراتها مــن أجل تحقيق 

النمو المســتدام والتنميــة االقتصادية.

الذكاء  أخالقيات  مبادئ  مبادرة  تطلق  السعودية 

االصطناعي
شــهدت القمــة فــي يومهــا الثانــي إطــالق المملكــة العربية 
الســعودية مبــادرة مبــادئ أخالقيــات الــذكاء االصطناعي التي 
قامــت بإعدادهــا؛ لتســهم هــذه المبــادئ بتســهيل التطبيق 
العملــي لألخالقيــات أثنــاء مراحــل دورة حيــاة تطويــر أنظمة 
الــذكاء االصطناعــي، كمــا تســهم فــي دعــم مبــادرات تنمية 
البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة بمــا ينعكــس على 
مســتوى جودة الخدمات التــي تقدمها المملكــة لألفراد ويضمن 

االســتخدام المســؤول لتطبيقــات الــذكاء االصطناعي.
وفــي جلســة بعنــوان: »تصور النظــام البيئــي العتمــاد الذكاء 
االصطناعــي« أطلقــت وزارة الصحة والهيئة الســعودية للبيانات 
والــذكاء االصطناعي »ســدايا« النمــوذج األولي لبرنامج الكشــف 
الــذكاء  باســتخدام خوارزميــات  الثــدي  عــن ســرطان  المبكــر 
ن توقيــَع حزمــة االتفاقيــات ومذكرات  االصطناعــي، كمــا تضمَّ
التفاهم بيــن القطاعين العام والخاص شــملت المجاالت الصحية 
والتقنيــة والفنيــة، إلــى جانــب إطالق جملــة من المبــادرات، 
وعقــد ورش عمل اســتعرضت اســتخدامات الــذكاء االصطناعي 
لخدمــة البشــرية حظيــت بتفاعــل جماهيــري كبير مــع أركان 

وأجنحــة المعــرض المصاحــب للقمة.
كمــا ُأطِلق أوُل مركز متخصص في حلول االســتدامة وتطبيقاتها 
باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي البيئــة والميــاه 
والزراعــة تحت مســمى »مركــز الــذكاء االصطناعي فــي البيئة 
 )MEWA(و )SDAIA( وكذلك أطلقــت ،)AIEWA( والميــاه والزراعــة
و)Google Cloud and Climate Engine( برنامــج مراقبــة األرض 
والعلــوم الــذي يعتمد علــى تكنولوجيــا مراقبــة األرض والذكاء 
االصطناعــي )AI(، لتوفيــر حلــول االســتدامة التــي من شــأنها 
معالجــة مخاطر تغيــر المناخ، وتعزيز حمايــة البيئة في المملكة 
والمنطقــة، مثل: تقليــل االنبعاثــات الكربونية بأكثــر من )278( 
مليــون طــن ســنوًيا بحلــول عــام 2030م، وزراعــة )10( مليارات 

شــجرة في جميع أنحــاء المملكــة بحلول عــام 2030م.
كما ُكشــف عن إنشــاء ســدايا ووزارة الصحــة مركز التميــز للذكاء 
االصطناعــي في الصحــة )AIH( لدعم وتوحيــد الجهود الوطنية 
لتطويــر المعرفة والخبرة فــي مجال الــذكاء االصطناعي، وقيادة 
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البيانات التــي تركز على الصحــة وابتكارات الــذكاء االصطناعي. 
وأعلنت »ســدايا« ممثلــًة بالمركــز الوطني للــذكاء االصطناعي 
إطــالَق نظــام “صوتك” المتقــدم لتحويــل الكالم إلــى نصوص 
اعتمــاًدا علــى تقنيــات التعــرُّف علــى الصــوت بالتعــاون مع 
الشــركة الســعودية للــذكاء االصطناعــي »ســكاي« المملوكــة 

بالكامــل لصنــدوق االســتثمارات العامة الســعودي.
وفــي اليــوم الثالث مــن القمة ُعقدت جلســة حواريــة بعنوان: 
»كيــف يمكننــا تمكيــن قادة الشــباب من خــالل تعليــم الذكاء 
االصطناعــي«، أكــد فيهــا الرئيــس التنفيــذي لبرنامــج تطوير 
الصناعــات الوطنية والخدمات اللوجســتية “ندلــب«، المهندس 
ســليمان المزروع، أن الــذكاء االصطناعي سيســهم في مضاعفة 
إنتاجيــة قطاعــات الطاقــة والصناعــة والتعديــن، ويمكــن من 
خاللهــا جعل محطــات الطاقــة والموانــئ أكثــر ذكاًء، مبيًنا أن 
رؤيــة المملكة )2030( ستســهم في رفاهيــة المجتمع المحلي، 
ومــع وجود الــذكاء االصطناعي وقوة أبناء الوطــن ليصبحوا قادة 

. لمستقبل ا
وفي جلســة أخرى بعنــوان: “برنامــج )Elevate( العالمي لتمكين 
المــرأة في مجــال الــذكاء االصطناعــي”، أكدت صاحبة الســمو 
األميــرة هيفــاء بنت عبــد العزيــز آل مقــرن، المندوبــة الدائمة 
للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة “اليونســكو”، حــرص المملكة على 
تعزيــز تمكيــن المــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبخاصة في 
مجــال العلــوم، وذلك من خــالل مبــادرات مختلفــة، إضافة إلى 
إســهامها في صياغة توصية اليونســكو بشــأن أخالقيات الذكاء 

االصطناعــي لضمــان عدم تخلــف أحد عــن الركب.
وقبــل اختتام أعمال القمة بســاعات أطلقت الهيئة الســعودية 
للبيانــات والــذكاء االصطناعي »ســدايا« وشــركة جوجل كالود 
برنامــج )Elevate( وهــو تعــاون جديد يهدف إلــى تمكين المرأة 
فــي العالــم مــن ممارســة وظائــف جديدة فــي مجــال الذكاء 
االصطناعــي وتعلــم اآللــة وذلــك من خــالل تمكين المــرأة في 
األســواق الناشــئة وتدريــب أكثر مــن )25( ألف امــرأة على مدى 

الســنوات الخمــس المقبلة.
كما أبرمــت مدينة الملك عبــد العزيز للعلــوم والتقنية وجامعة 
القصيــم ممثلة بكرســي األمير الدكتور فيصل بن مشــعل للذكاء 
االصطناعي اتفاقيًة لتعزيز الشــراكة في مجــال البحث والتطوير 
التقنــي، ووقعت الجامعة الســعودية اإللكترونيــة مذكرة تفاهم 
مــع مركــز تميــز الصحــة الرقميــة التابع لــوزارة الصحــة تتناول 
مشــاريع ومبــادرات التعــاون وتوظيــف اإلمكانيــات والخبــرات 

للطرفيــن بما يحقــق المصلحة المشــتركة لهما.
وفي ختــام أعمال القمة كــّرم معالي رئيس الهيئة الســعودية 
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي »ســدايا«، الدكتور عبــد اهلل بن 
شــرف الغامدي، الفائزين فــي “أرتاثون” الــذكاء االصطناعي في 
نســخته الثانية ضمن مبــادرات القمة، حيث حقق المتســابقان 
 Where( عبيــد الصافــي وإلين المركــز األول عن عملهمــا الفني
Loss Goes(، فيمــا حقق العمــل )City Of Poems( وأعضاء فريق 
العمــل: ريــم الرويلي، ووفاء الغامــدي، وفاطمة الغامــدي، المركز 
 Spatial Of( الثانــي، وجــاء المركــز الثالــث مــن نصيــب العمــل
Ecologies(  وأعضاء الفريق: ياســر ســنجاب، وفراس سيف الدين.

آراء وأصداء
حظيــت القمة العالميــة للــذكاء االصطناعي بنســختها الثانية 
التي نظتمهــا الهيئة الســعودية للبيانات والــذكاء االصطناعي 
»ســدايا« بمدينة الرياض باهتمام واســع من المهتمين بالتقنية 
مــن خــارج المملكــة، حيــث لفــت أنظارهــم مــا ُقــّدم خاللها 
مــن جلســات وورش وعــروض حيــة فــي المعــرض المصاحب 
للقمــة مــن جوانب عــدة تتعلــق بحياة اإلنســان مثــل: الصحة 
والصناعــة والبيئــة والطاقة وغيرها من العلــوم التي يدخل في 

اســتخداماتها الــذكاء االصطناعي.
ونســتعرض فيمــا يلــي بعًضــا مــن آراء العديــد من الــزوار من 
مختلــف دول العالــم، ومنهم المهتم بالتقنية من الصين الســيد 
لــي يونج الــذي قــال: »إن التطــورات التــي تشــهدها المملكة 
أثبتــت جاهزيتهــا التامــة في قيــادة العالم للتنميــة في مجال 
تقنيــة الذكاء االصطناعي«، ُمبديا ســعادته بزيارته األولى للقمة 
العالميــة للــذكاء االصطناعي التي تقام علــى أرض المملكة في 
نســختها الثانية ووصف المجتمع الســعودي بالطموح الهتمامه 
بمثــل هذا النــوع من المؤتمــرات العالمية التي تخدم البشــرية، 
مــع وجود العديــد مــن القطاعــات الحكومية الســعودية التي 

وظفــت تقنية الــذكاء االصطناعي فــي أعمالها.
وقــال اندريــاس، أحــد زوار المعرض مــن أســتراليا: »إن احتضان 
القمــة العالميــة للذكاء االصطناعــي, والتقّدم والتحول الســريع 
الذي تشــهده المملكــة, مذهل خالل األربع ســنوات التي قضاها 
فــي المملكة، حيث تظهر كل شــهر قــرارات وتحوالت وإصالحات 
مســتمرة لتحقيق رؤيــة المملكــة )2030(، مضيًفــا: أنا متحمس 
للعــودة في )2030( وعلــى يقين تام بأني ســأرى نيوم وذا الين 
والعديــد من المشــروعات التي ُنفــذت على أكمــل وجه بهمة 

قيادة الســعودية وهمة شــبابها”.
ونــّوه بــول، أحــد زوار المعــرض مــن نيجيريــا، بما وصلــت إليه 
المملكــة اليــوم مــن تقــدم كبير فــي مجــال التقنيــة والذكاء 
االصطناعــي، مشــيًرا إلى أنــه تفاجأ كون معظــم المهتمين هم 
جيل الشــباب الــذي ُيعد ركيــزة أساســية في تحقيــق التنمية 
واالزدهار، مشــيًدا بالجامعات الســعودية ومخرجاتهــا في المال 

والتقني. العلمــي 
فيمــا أبــدت دانيا كوني مــن الواليــات المتحــدة األمريكية التي 
تــزور المعرض اإلعجاب بالمســتوى العالي لمــا تقدمه القمة من 
أعمــال ومخرجات تخــدم جميع الجوانــب المتعلقــة بالتقنيات 
المتقدمــة ســواء في جانــب الــورش أو الجلســات والمتحدثين 
أيًضــا مــن حــول العالــم، مشــيدة بمــدى تطــور التقنيــة في 
المملكــة في مختلــف القطاعات وباهتمام الشــعب الســعودي 

فــي هذا المجــال وحرصهــم علــى المشــاركة والحضور.
وأوضحــت فيكتوريا أحــد المهتمين في مجــال بيانات الروبوت 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتتواجد للمــرة األولى في 
المملكــة أن مســتقبل المملكــة يّتضــح جليًّــا من خــالل هذه 
القمــة التــي جمعــت الكثيــر مــن القطاعــات وصنــاع القــرار 
حول العالــم الذي يشــتركون في نفس األهــداف والطموحات 
التــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  بمجــال  واالهتمامــات 
تعــد المســتقبل للحيــاة البشــرية، مبينــًة ســرعة التحــوالت 

المملكة. التــي تشــهدها  والتطــورات 
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تقرير

ا في كســر حواجز  وتؤدي تقنيــات الذكاء االصطناعــي دوًرا ُمِهمًّ
التواصــل بيــن الصم أو ضعاف الســمع مــع المجتمعــات األخرى، 
مما يســهم بشــكل كبير في اندماجهم االجتماعي، وقد مهدت 
التطــورات الحديثة فــي كل من تقنيات االستشــعار وخوارزميات 
الــذكاء االصطناعــي الطريــق لتطوير تطبيقــات مختلفة تهدف 

إلــى تلبية احتياجــات مجتمعات الصم وضعاف الســمع.
مؤخــًرا أصبح باإلمكان اســتخدام الــذكاء االصطناعي في ترجمة 
اللغة المســموعة إلى لغة اإلشــارة، وقد كان هذا التطور محصوًرا 
فقــط فــي تطبيقــات أخرى مثــل إعالنــات الطقــس وعالمات 
الســكك الحديديــة وما إليهما، إال أننا ســنراه قريًبا على شاشــات 
التلفزيــون، فــي تطور أكثــر تعقيًدا يوفــر لفئة من البشــر فرًصا 

التلفزيوني. المحتــوى  لمتابعة 

تشــمل عمليــات التطويــر الجارية التعــرف على اإليمــاءات الذي 
يعتبر في صميم تفســير لغة اإلشــارة بالذكاء االصطناعي، وُيعد 
التعــرف على اإليماءات موضوًعا شــائًعا في عالم الحوســبة في 
الوقــت الحالي، حيث يعمل المبرمجون علــى تعليم اآلالت لفهم 

البسيطة. اإليماءات 
تقــول مجلة »برودكاســت« البريطانية وهي تتحدث عن شــركة 
اســمها )روبوتيــكا Robotica(، قامــت مؤخــًرا بتطويــر منظومة 
ذكيــة تعتمد علــى الذكاء االصطناعي إلنشــاء لغة اإلشــارة، بأن 
هدف هذه الشــركة في الوقــت الحالي هو أن تكــون قادرة على 
توفيــر لغة إشــارة ألكبــر حجم ممكــن مــن المــواد التلفزيونية، 

بــدًءا من البرمجــة لألطفال.
حالًيــا، يســلم العميــل المحتوى الســمعي البصري والنســخ إلى 

لغة اإلشارة في التلفزيون .. بالذكاء االصطناعي
خاص – إذاعة وتلفزيون الخليج || 

لغــة اإلشــارة هي الوســيلة الرئيســية لالتصال بيــن ضعاف وفاقــدي الســمع وغيرهم، ويتــم التعبير عنهــا من خالل 
حركات الجســم واأليدي ومــن خالل تعابير الوجه، ويتم الجمع بين هذه الميزات لتشــكيل إشــارات تنقــل معنى الكلمات 
أو الجمــل، وُتعــد القدرة علــى التقاط وفهــم العالقة بين الــكالم والكلمــات أمًرا بالــغ األهمية لمجتمع الصــم من أجل 

ا. إرشــادنا إلى عصــر يمكن فيه تحقيــق الترجمة بين األقــوال والكلمــات ِتْلَقاِئيًّ
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روبوتيــكا، والتــي تســتخدم التعلم اآللــي والمدخالت البشــرية 
إلنشــاء لغة اإلشــارة بالذكاء االصطناعــي، ويتم اســتخدام أفتار 
خــاص بدياًل عــن المترجم البشــري، كمــا يتم ضبــط مخرجاته 
بواســطة متخصصين في لغة اإلشــارة لضمان دقتها، ويســتغرق 
األمــر حوالي )4 – 8( ســاعات إلنشــاء أفتــار خاص للغة اإلشــارة 
البريطانيــة )British Sign Language( مثــاًل، ويصــف المطورون 
لغــة اإلشــارة البريطانية بأنها: »إشــارات رقمية فائقــة الواقعية 

تشــبه اإلنسان«.
تأسســت روبوتيــكا منذ عاميــن، وطــورت أفتارات للغة اإلشــارة 
البريطانيــة والماكاتــون Makaton، وهــي تقــوم اآلن بتطويــر 
الــذكاء االصطناعــي للغات اإلشــارة األمريكيــة واإليطالية ولغات 
اإلشــارة األخرى، والماكاتون هو برنامج لغوي يســتخدم اإلشــارات 
مــع الــكالم والرمــوز، لتمكيــن الناس مــن التواصل، وهــو يدعم 
تطويــر مهــارات االتصال األساســية، مثــل: »االنتباه، واالســتماع، 

والفهــم والذاكــرة، والتعبيــر عن الــكالم واللغة.
لقــد تم تصميــم أفتــار لغــة اإلشــارة البريطانية ليبدو شــبيها 
بالبشــر تماًمــا بإشــارات أيــدي، وتعبيــرات وجــه أكثــر وضوًحا، 
وتمّكــن التكنولوجيــا الشــركة مــن ترجمــة كل شــيء إلى لغة 
إشــارة على نطاق واســع، مع األخذ في االعتبار أن لغات اإلشــارة 
معقدة بشــكل خاص، ألنها ال تشــترك في القواعــد أو المفاهيم 

مع مرادفــات الكلمــات المنطوقة.
هــذا التطــور بالنســبة للعديــد مــن الصم، يمثــل فتًحــا هائاًل 

أمامهم، فقــد تكون القراءة صعبة أو مســتحيلة بالنســبة لهم، 
وقــد ال تســاعدهم الترجمة والوصــف الصوتي. 

تعلــق كاثرين كوبر، مستشــارة ثقافة الصم: »بالنســبة لألطفال 
على وجــه الخصوص، فالترجمــة المصاحبة ال تصلــح لهم، وهم 

بحاجــة إلى لغة إشــارة على شاشــة التلفزيون«.
وتقــول روبوتيكا: »إن قيمة صناعة لغة اإلشــارة مــن المتوقع أن 
تبلــغ )366( مليون جنيه اســترليني في غضون خمس ســنوات، 
ويتحــدث رئيســها التنفيــذي عــن وجــود نقــص عالمــي في 
مترجمي لغــة اإلشــارة والمترجميــن الفوريين، مشــيًرا إلى أنها 
مهمــة صعبة وتســتغرق ســنوات لتعلمها، فحتى لــو كان عدد 
المترجميــن أكبــر بمائة مرة، فلــن يكون هناك مــا يكفي لتلبية 
متطلبــات العالــم الرقمــي المتعطــش للمحتــوى، ففــي العام 
الماضــي، أصدرت هيئة اإلذاعــة البريطانية )28( ألف ســاعة من 

المحتــوى الجديد.
عــالوة علــى ذلك فــي كل ســاعة، يتم إنشــاء عشــرات اآلالف 
مــن الصفحــات الجديــدة، كما يتم تحميــل )30( ألف ســاعة من 
مقاطــع الفيديو على يوتيــوب، والطريقة الوحيــدة التي يمكن 
لمســتخدمي لغــة اإلشــارة من خاللهــا الحصول على المســاواة 
فــي الوصول إلى المعلومــات والترفيه هي من خــالل »الترجمة 
اآلليــة«، ولكــن هــذا ال يعنــي التخلي عن البشــر فــي الترجمة 
وفــق مايــكل ديفي، أحــد مؤسســي روبوتيــكا، الذي يــرى بأن 

هنــاك دائًما حاجة للمســة الشــخصية.
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ووفقــًا لهــذا المكانة القيمة يقــرر الواقع بأن »إعــالم األمس هو 
تاريــخ اليوم، وربمــا آثار الغد«. 

وبنــاًء عليــه فــإن القاســم المشــترك بيــن المنتســبين لهذه 
التخصصــات، هــو محتوًى ثمين يشــكل مــادة مطلوبــة من قبل 
المتلقيــن، وأن معظمــه ســيبقى رصيــدًا يعني الكثيــر لألفراد 
والشــعوب والــدول، خاصــة إذا كانــت موضوعاتــه تتمحور حول 
أحــداث مفصليــة عن تلــك األمــم وقادتهــا ومقوماتهــا، فهي 

توثــق لمحطــات جوهرية فــي مراحــل نموهــا وتطورها.

نحو استثمار أمثل للمعلومات:
بالرغم مــن أنه قد ُيفهــم من تلــك المعادلة الثالثيــة األطراف، 
بــأن تحــول المادة مــن تخصص آلخر هــو انتقال حــاد للمحتوى، 
يصنــع االســتقالل لكل طــرف ويمنــع التداخل بينهــا، فبعد أن 
ينتقل مــن عهدة اإلعالم، ُينقــل – كما ُيظــن - بطريقة حصرية 
إلــى خزائــن التاريخ، ومن ثــم -وإن كان نــادرًا- إلــى مدافن اآلثار 
فــي حــال فقدانــه، وأن ذلــك التحــول يرســم حــدودًا بينية، 
تنتهــي إلى قطيعة بيــن هذه التخصصــات، إال أن الحقيقة التي 

المعلومات اإلعالمية: روح النشر ومخزون التاريخ!
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان|| 

    عضو هيئة التدريس في كلية االتصال واإلعالم بجامعة المؤسس

إذا كانــت المعلومــة الجديــدة عن حــدٍث ما، ُتنعــت بـ »الخبــر«، الذي هو أســاس »اإلعــالم«، فإن 
قيمتهــا الحقيقيــة ال تنتهي عنــد ذلك الحد، وإنمــا تتجاوزه إلى مــا هو أكبر وأعمــق؛ فهي جوهر 
ال يمكــن أن يخفت بريقه ويطويه النســيان طالمــا ُحِفظت في قواعد المعلومات ودونتها ســجالت 
التاريــخ؛ ذلــك أن المعلومة تنتقل من كونها ســلعة مهمة لــدى فئات الممارســين لمهنة اإلعالم، 
إلــى أن تصبــح مادًة نفيســة لدى دارســي »التاريــخ« والمهتمين به، وربمــا زاد ثراؤها عبــر الزمن، 

لترتقــي إلى مكانــة أعلى يختص بهــا علماء اآلثــار والمتاحف.



41العدد 130 - سبتمبر 2022م

يفتــرض العمــل بموجبها أنهــا جميعها بحاجة ماســة لبعضها 
البعض؛ وأن اإلبقــاء الدائم والمتجدد على خطــوط الصلة كفيل 
بأن يمّكــن كل طرف مــن أداء مهامه ومســؤولياته بطرق أفضل 
وعلى أكمل وجه، فاســترجاع الماضي بأقصــى تفاصيله، وعرضه 
بأســلوب يحاكي كيفيــة حدوثه بدقة، هو األســلوب النموذجي 
الســتحضاره واإلفــادة منه على نحــٍو يخدم كل األطــراف بصورة 
مهنيــة رفيعة، وهــو ما يتطلــب تضافــر الجهود بيــن الجميع، 
بحيــث يتــم االنتقــال إلــى أســاليب عصريــة تقــدم األحــداث 
وشــخوصها، بأشــكال مبهرة تقربنــا للواقع، وتختلــف عن طرق 
التدويــن والكتابــة التقليديــة التــي اتُِّبعت لقــرون عديدة في 
حفــظ تاريــخ األمم على مر العصــور، وبالتالي فإنه قــد آن األوان 
إلخراجها مــن أوعية التعليب إلــى عالم ينبض بالحيــاة؛ لتنقلنا 

إلى الواقــع االفتراضي فــي أدق صوره.
هــذه الحقيقــة تقرر بــأن قيمة المعلومــات قد عال شــأنها مع 
تطــور تقنيــات االتصــال أكثر مــن ذي قبــل، وغدت منجمــًا ثريًا 
متجــددًا يســتحق المزيــد مــن االهتمام فــي طريقــة تعدينها 
وتشــكيل نتاجهــا، وينبغــي أن أال تتوقف في محطــة بعينها، 
بل ال بــد من اســتثمارها، وتدويرها بالصورة التــي تبقيها جاذبة 
وقادرة علــى إحداث األثــر المطلوب على كافة المســتويات، بما 
فــي ذلك - وهو مهــم للغاية – تقديم ثقافات الشــعوب، وتعزيز 
الصــورة الحقيقية لألمــم، وأن تقادمها يضاعــف ثراءها وجمالها، 
خاصــة إذا ارتبــط موضوعهــا باهتمامــات المجتمعــات وأفراده 
عبــر األجيــال، ولعــل مما يؤكــد ذلك ويجســده، حجــم الفرحة 
التــي تعتــري علماء اآلثــار عنــد اكتشــافاتهم لمــوروث األولين 

ومقتنياتهــم، ليمتد االحتفــاء إلى القائمين علــى المتاحف في 
أشــكال متنوعــة، تبرز أهميــة الصلة بين البشــر عبــر الحضارات 
المتعاقبــة، وذلــك على نحــٍو يجعلنا نأســى على الكــم الهائل 
من تاريخ البشــرية الــذي فقدناه مقارنة بحجــم األحداث التي ال 

نعرف منها ســوى النزر اليســير.
إن إدراك أطــراف التخصصات الثالثــة لقيمة كل طرف في االرتقاء 
بصنعتهم، وتقديرهــم لها القائم على االحترام المتبادل، شــرط 
أســاس لتحقيق أهدافهم، وحــري بتعزيــز األدوار التكاملية، وهو 
مــا يوصل إلــى ثمــاٍر غنية في حــال حاجــة األمم إلــى تقديم 
مــواد »وثائقيــة« عميقة تتجــاوز المهــام التي اعتــاد أصحاب 
كل تخصــص علــى القيام بها بصورة شــبه منفــردة، وتكون في 
معظمها مبتــورة في العرض فــي ظل غياب التكامــل، واألخطر 
مــن ذلــك أن االنفراد فــي الطرح ال يقــدم في غالــب األحيان إال 

ــر كثيرًا في وصــف األحداث.  جــزًء من الحقيقــة، الذي يقصِّ
إن شــرح تفاصيــل المشــروع التكاملــي فــي توثيــق وتجســيد 
األحــداث، وأدوار المتخصصيــن في اإلعــالم والتاريخ واآلثــار، وربما 
غيرهــم مــن التخصصــات فيــه، هــو بحد ذاتــه مشــروع بحثي 
يســتحق العناية واالهتمام، وألن المساحة محصورة، فإننا سنقصر 
الحديــث هنا علــى جزئيتين ســريعتين مــن مهــام اإلعالم في 
نشــاط التوثيق، فهو فــي جزء منه أصبح يغــذي التاريخ بتوثيقه 
الفــوري لألحــداث والوقائــع بأشــكال متعــددة منهــا المكتوب 
والمســموع والمرئــي، وفــي مهمــة أخرى غــدا هــذا التخصص 
الحديث نسبيًا وســيلة فاعلة وغير مســبوقة إلحياء التاريخ، وهو 
ما يشــهد به -على ســبيل المثــال- المتابع لألفــالم الوثائقية، 
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ســواء التي ســجلت األحداث في حينها، أو المسلســالت الدرامية 
التي تســتمد محتواها مــن القصص االجتماعيــة، أو تعيد تمثيل 

الماضــي وتجســد أبرز شــخصيات التاريخ.

شح في المهارات ال شح في النص:
لعــل مــن نتائــج القطيعــة بيــن التخصصــات أن يــردد بعــض 
فنانــي الدرامــا مــن وقــت آلخــر الحديــث عــن معاناتهــم من 
غيــاب النصــوص الجيــدة، وأن ذلــك يشــكل عائقًا نحــو تقديم 
المزيد مــن األعمال، وهي معضلــة ال يمكن قبولهــا فيما يتعلق 
بغيــاب القصــة المتكاملــة فــي احتياجــات اإلنتــاج مــن حيث 
الحبكــة وعناصر العقــدة والمفاجأة واإلثارة، إذ إن االســتماع لكبار 
الســن، ورواد المجالــس من الــرواة ومحبي القصــص، كاٍف للقول 
بــأن هناك وفــٌر في هــذا الجانب لم ُيحَســن اســتثماره، والواقع 
أن الســبب الحقيقــي هــو عــدم وجود من يحســن إعــداد تلك 
القصــص وهندســتها فــي إطار ســيناريو يضمــن توزيــع األدوار 
بصــورة فنيــة عاليــة، واإلبقــاء على تعلق المشــاهد بمشــاهد 

المسلســلة. أو  الفيلم 
هــذا يقودنــا إلــى القول إنــه من غيــر اإلنصــاف االعتقــاد بان 
اإلعالمييــن يمارســون مهنتهــم بنفــس المســتوى مهــارًة أو 
عطــاًء؛ فالســواد األعظم في مجال النشــر - على ســبيل المثال 
- يندرجــون ضمــن الفئة التــي تمارس تحريــر األخبــار أو نقلها، 
أو كتابــة المقــال، أما أكثــر فئــات اإلعالميين تميزًا فــي المهارة 
والعطــاء رغــم تواريهم عن األنظــار، فهم أولئك الذيــن يجيدون 
التوثيــق وبخاصــة منتجــو األفــالم الوثائقيــة، التي قــد تكون 
أغلــى أنواع اإلنتــاج اإلعالمي كلفــَة، وأصعبها فــي التعامل مع 
متطلباتهــا، خاصة ما يتعلق منهــا بالجانب المهــاري، والقدرات 
واقعهــا  تقريــب  علــى  المرهــف  بالحــس  المفعمــة  الفنيــة 
للمتلقــي، وهو ما يفســر وجود مــواد في غاية الدقــة لعنايتها 
الدقيقــة بالتفاصيــل، ووجــود مواد رديئــة في اإلنتاج، تســيء 
لقصصهــا ولرمــوز محتوياتهــا البشــرية والمكانيــة؛ األمــر الذي 
يفســر رفض العديد من المعنييــن بالتاريخ لفكــرة تمثيل الكثير 

من مواده خشــية تســطيح قيمتــه، وفقدانها لخاصيــة التخيل 
لــدى قرائه التــي غالبًا مــا تتجاوز قــدرات المنتجين أنفســهم، 
ولــو أن العقوبــات الرادعــة بالتمنــي لطالب متذوقو هــذا الفن 
ان ُيوَقــع بمــن يخفق في اإلنتــاج الدرامــي للوقائــع واألحداث 
أشــد العقوبات، لتشــويههم للحقائــق وإســاءاتهم للتاريخ، وهو 
ما ُيملــي الحاجة لوجــود جهات رقابيــة حازمــة لتقييم قدرات 
وكاالت وشــركات اإلنتاج قبل اإلقدام على إنتــاج أعمال وثائقية، 
وتقييــم مخرجاتهــا بعد االنتهــاء منها وقرب عرضهــا للجمهور.

التوثيق اإلعالمي إلى أين؟!
تــكاد تنحصر جهــود التوثيــق اإلعالمــي، وربمــا مفهومه، في 
معظــم األحــوال علــى عمليــة رصــد مــواد الوســائل االتصالية 
وتحليلهــا ألغــراض مؤسســاتية هدفهــا الرئيس التعــرف على 
موقــف الرأي العــام تجاهها، ومن ثــم التفاعل معه بمــا يعينها 

التطوير.  علــى 
ومــع ابتكار الهاتف الذكي وحلول شــبكات التواصــل االجتماعي، 
بــات معظم األفراد فــي كافة المجتمعات يمارســون شــكاًل آخر 
من أشــكال التوثيق الســريع، خاصة في المناســبات االجتماعية 
بمــا في ذلــك اللقاءات العابــرة أو الرحالت والتنقــل بين األماكن، 
غيــر أن هذا النــوع مــن التوثيق فــي الغالب، ال يعــدو أن يكون 
اجتهــادًا عفويًا يخلو مــن الجدية والتخطيط القريــب أو البعيد. 
ويدعــم هــذا القــول أن أصحابه ســرعان مــا يفقــدون موادهم 
جــراء إهمالهــا وتجاهلهــا، متهاونيــن فــي قيمتهــا التــي قد 
تتجلــى لهم بعــد فــوات األوان، ويؤكد هذا تحســر البعض على 
صورهــم الفوتوغرافية القديمة التي تعرضــت للتلف أو الفقدان.
نخلص من هــذا إلى أن التوثيــق اإلعالمي على مســتوى األفراد 
أو المؤسســات بكافة أنواعها ومســؤولياتها، لم تول هذا النشاط 
الثميــن االهتمــام الذي يســتحقه، وربمــا حان الوقــت ألن تقوم 
الجهــات اإلعالميــة والثقافيــة بالــدور المأمول للنهــوض بهذه 
الصناعــة الُمهملة والمنســية التــي يحتاجها الماضــي والحاضر 

لمستقبل.  وا
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هــم عمالقــة جــدد فــي اإلعــالم والترفيــه الدولــي، بأحجام 
وتأثيــرات واتجاهــات مختلفــة، بعضهــم حقق نجاًحــا منقطع 

النظيــر وبعضهــم تعرض للفشــل.
)يوتيــوب تي فــي YouTube TV(  هــي خدمة بــث تلفزيوني 
مباشــر وفيديــو حســب الطلــب مــن شــبكات البــث األميركية 
الثــالث الكبــرى »إن بي ســي، وســي بــي إس وإيه بي ســي«، 
فضــاًل عن شــبكة »فوكس، وســي دبليو، وبي بــي إس«، وهي 
مملوكة لشــركة »غوغــل«، ومتوفرة فقط فــي الواليات المتحدة 

األمريكية. 

هــذه المنصة تــم إطالقهــا فــي 28 فبرايــر 2017م، ولديها أكثر 
مــن )5( ماليين مشــترك، وهي الشــريك الذي يوفــر خدمات بث 
نهائيات الــدوري األميركي للمحترفين، اعتبــاًرا من يوليو 2022م، 
 )DVR( خدمــة )فضــاًل عــن ذلــك، تقــدم )يوتيــوب تــي فــي
ســحابية، مع مســاحة تخزين غيــر محدودة تحفظ التســجيالت 
لمدة تســعة أشــهر، حيث يمكن مشــاركة كل اشــتراك بين ستة 

حســابات مختلفة.
تقوم الخدمة على خطة رئيســية واحدة، تشــمل أكثر من )100( 
قنــاة، فضاًل عن عدد مــن الخدمات اإلضافيــة االختيارية، بما في 

منصات اإلعالم والترفيه الرقمي الجديدة
)YouTube TV( استحواذات ناجحة وضعته في 

المركز األول في الواليات المتحدة األمريكية
د. عباس مصطفى صادق|| 

لزمــن طويل ســاد اإلعالم الدولي أســماء إمبراطوريات معروفة، مثل: »تايم وارنر، وإكســل شــبرنغر 
وبرتلزمــان، وديزني وغيرهم«. 

ــا ويعرفها جيــل الشــباب، أســماء مثل:  اآلن دخلــت وجــوه جديــدة تصنــع محتــوى جديــد كليًّ
»نيتفليكــس، فايس ميديــا، وبزفيد، وفوكس، وإم أي ســي ميديــا، وأمازون برايــم فيديو، وهولو 
وإم أي ســي، ودرودج ريبــورت، وبارامونت بلس، وهوتســتار، وتلفزيون آبل، وســبوتيفاي وســاوند 

كالود، يوتيــوب تــي في«. 
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ذلك »ســبانش بلــس« التي تقــدم )25( قناة باللغة اإلســبانية، 
و«إن بي إيه ليغ، وشــوتايم وســتارز«، وغيرهم.

بداية االنطالق في خمسة أسواق
بــدأت )يوتيوب تي فــي(  البث فــي أبريل 2017م، في خمســة 
أســواق أمريكية، تشــمل: »نيويورك، ولوس أنجلوس، وشــيكاغو، 
وفيالدلفيا وســان فرانسيســكو«، وباإلضافة إلى نقل الشــبكات 
الوطنيــة األمريكية، تبث خدمــات ومنتجات القنــوات المملوكة 
لتلــك الشــبكات وشــركات إعالمية أخرى تشــمل قنوات: »ســي 
إن بــي ســي، وإن إس إن بي ســي، وبي بي ســي وورلــد نيوز«، 
وتلفزيــون »صندانــس«، وقناة »ديزنــي وبي بي ســي أميركا«، 
وهــي مملوكــة بشــكل مشــترك لـ«إيه إم ســي وبي بي ســي 

الرياضية. القنــوات  اســتديوز«، والعديد من 
يمكــن ألعضــاء )يوتيــوب تــي فــي( أيًضا الوصــول إلــى أفالم 
ومسلســالت وبرامج يوتيــوب بريميوم األصلية، علــى الرغم من 
أن االشــتراك اإلضافــي مطلــوب للحصول على محتــوى خاٍل من 
اإلعالنــات وميــزات التطبيــق الموســعة. أيًضا في عــام 2017م، 
قامــت بإضافة خدمات شــبكة »إن إل بي«، وعقــدت صفقة مع 
ناديي »ســياتل ســاوندرز، ولــوس أنجلوس إف ســي« من الدوري 

القدم. لكــرة  األمريكي 

نجاح واستحواذ بنسب عالية
فــي 14 فبراير 2018م، بدأت فــي التعامل مع شــبكات الكابالت 
الخاصــة بمنظومــة »تيرنــر برودكاســتينغ« المملوكة لشــركة 

»تايــم وارنــر« )بمــا فــي ذلك خدمــات تــي بــي إس، وتي إن 
تــي، وســي إن إن وكارتون نتــوورك، وغيرهم(، وبهــذه القنوات 
اإلضافيــة زادت الخدمــة ســعرها الشــهري ألول مــرة في مارس 
توســعت  ثــم  دوالًرا،   )39.99( إلــى  دوالًرا   )34.99( مــن  2018م، 
الخدمــة لتشــمل )%98( من األســر األمريكية في ينايــر 2019م، 
وفــي 10 أبريــل 2019م أضافت تســع شــبكات مملوكة لشــركة 
»ديســكفري«، وبذلــك تصل الخدمة إلــى )70( قنــاة إضافية ما 

دعاها لرفع ســعر االشــتراك مــرة أخرى.
الصيفيــة  الصحفيــة  الجولــة  2019م، وخــالل  يوليــو   29 فــي 
لجمعيــة نقــاد التلفزيــون فــي باســادينا، كاليفورنيــا، أعلنت 
أنهــا وقعــت اتفاًقا متعدد الســنوات مع شــبكة »بي بي إس« 
للســماح بنقل البــث المباشــر لمحطــات تابعة لهــا، فضاًل عن 

توفيــر قنــاة »بي بــي إس« كيــدز لألطفال. 
وفــي 15 ديســمبر 2019م، أضافــت )يوتيــوب تــي فــي( أولى 
محطات »بي بي ســي« إلى خدماتها، وفــي 20 فبراير 2020م، 
توصلــت إلــى اتفاقية مع  شــركة »وورنر ميديــا« لنقل  خدمات 
»إتش بي أو وســينما ماكس«، والســماح بالوصــول إلى خدمتي 

»إتــش بي وماكــس« للبث.
متعــدد  اتفــاق موســع  إلــى  توصلــت  2020م،  مايــو   7 فــي 
الســنوات مع »فياكوم ســي بي إس«، إلضافة شــبكات الكابالت 
الرئيســية للشــركة التــي كانــت غائبــة بشــكل ملحــوظ منذ 
إطــالق خدماتها، وقد تضمنــت الصفقة التزاًما مســتمًرا بتوزيع 
خدمــات االشــتراك المتميزة لشــركة »فياكوم ســي بــي إس«، 
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بما في ذلك شــوتايم على يوتيوب تي في، وشــراكة موســعة 
لتوزيــع محتــوى الشــركة اإلعالميــة علــى منصــات يوتيــوب 

نطاًقا. األوســع 
وفــي 30 يونيــو 2020م، تــم إضافــة ثمانــي قنــوات، وبذلــك 
أصبحــت المنصــة تضم أكثر مــن )85( قنــاة، وقــد رافقت هذه 
اإلضافــة الزيــادة الشــهرية الثالثــة فــي أســعار الخدمــة، من 
)49.99( دوالًرا إلــى )64.99( دوالًرا، وقــد قــام بعض المنافســين 

بتطبيــق زيــادات مماثلــة في األســعار.  
 )NFL( إل«  إف  »إن  أضافــت شــبكة  2020م،  3 ســبتمبر  فــي 
الرياضيــة  إلــى مجموعتهــا األساســية وأعلنــت عــن الباقــة 
اإلضافيــة »ســبورتس بلــس«، وهي تتضمــن شــبكات رياضية 
متميــزة مقابل تكلفــة إضافية، وفي 1 ديســمبر 2020م، أعلنت 
عــن اتفاقيــة لنقــل خدمــات »نيوز نايشــن«، بــدًءا مــن يناير 

2021م. 
وفي 2 ســبتمبر 2021م، تــم اإلعالن عن إضافــة قنوات »بي إن 
ســبورت«، وعــدًدا من القنــوات الرياضيــة إلى الباقــة اإلضافية 
»ســبورتس بلــس«، وفــي مايــو 2022م تمت إضافــة )28( قناة 

إســبانية إلــى الخدمة مع بــث تجريبي لفتــرة محدودة.
خــالل هــذه الرحلة االســتحواذية تعرضــت )يوتيــوب تي في( 
إلــى العديــد مــن نزاعات النقــل والبــث، ففي فبرايــر 2020م، 
أعلنــت أنه من المحتمل ســحب الشــبكات الرياضيــة اإلقليمية 
المملوكــة لمجموعة »ســينكلير برودكاســت غــروب« )بما في 
ذلــك فوكس ســبورت نتوورك ويس نتــوورك(، وفــي 28 فبراير 

2020م، بســبب رســوم النقل المرتفعة؛ ولكنها عــادت وأعلنت 
أنهــا توصلت إلــى اتفاق مؤقــت لمواصلة عــرض القنوات على 

المنصــة أثناء إجــراء المفاوضات. 
وفــي 5 مــارس 2020م، توصلــت كال مــن )يوتيــوب تــي فــي 
وســنكلير( إلــى صفقــة جديــدة لمواصلــة نقل جميــع قنوات 
»فوكــس آر إس إن«  باســتثناء ثالثــة قنــوات، ومع ذلــك في 1 
أكتوبــر 2020م، تــم ســحب الشــبكات مــن الخدمة بعــد أن لم 

يتمكــن الجانبــان مــن التوصل إلــى اتفاقيــة إعــادة تفاوض. 
فــي ســبتمبر 2021م، دخلــت  )يوتيوب تــي في( في نــزاع مع 
»إن بي ســي يونيفرســال« عند التفاوض على تجديد عقدهما، 
حيــث حــذرت األخيرة من أنه ســيتم حذف قنواتهــا من الخدمة 

إذا فشــلوا في التوصل إلــى اتفاق بحلول نهاية الشــهر.
وفي ديســمبر 2021م، دخلت في نزاع مع شــركة »والت ديزني« 
بشــأن تجديد عقدهما، محذرة العمالء من إمكانية إزالة شــبكات 
مملوكــة لشــركة ديزنــي، وقد فشــل الطرفان فــي التوصل إلى 

اتفــاق ولم تتمكــن »غوغل وديزني« مــن تجديد عقدهما.
علــى الرغم مــن هذه العثــرات احتلــت )يوتيوب تــي في( في 
يوليــو 2022م، الرقم األول في مجــال البث التلفزيوني المباشــر 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأصبحــت فــي المقدمــة، 
وفــى مدونة نشــرها »كريســتيان أوســتلين« نائب رئيــس إدارة 
المنتجــات في )يوتيوب تي فــي،  وكونيكتيت تــي في(، قالت: 
»إن الشــركة اليــوم يســعدها أن يكــون هنــاك خمســة ماليين 

منكــم معنا حالًيــا في هــذه الرحلة«. 
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أ. د. فايزة يخلف || 

مقدمة:
الزم تزايــد القنوات الفضائيــة العربية في اآلونة األخيرة انتشــاًرا 
الفًتــا للبرامــج الحواريــة التلفزيونيــة )TV Talk shows( التــي 
تحولــت بإجمــاع النقــاد إلــى ظاهــرة إعالميــة مؤثــرة قوامها 

صناعــة الــرأي و«الفرجة«.
أمــا بخصــوص صناعة الــرأي، فإن األمر قــد يبدو بديهًيــا بالنظر 
إلــى مقتضيــات هــذا الضرب مــن اإلعــالم الذي يروم دون شــك 
مــد المتلقــي بمعلومــات تســاعده علــى بنــاء قناعــات تجاه 
موضوعــات بعينها، إال أن ما يركن إليــه القائمون على هذا النوع 
مــن البرامج من جديــد هو صناعــة »المشــاهدة » أو »الفرجة«.
وعلــى الرغــم من أن مقولــة »الفرجــة« ترتبط أساًســا بالعرض 
الحي وبفكرة »مســرحة األحــداث« )La théâtralité(، إال أن ما يبرر 
تضمين هذه المواد اإلعالمية ألســلوب االســتعراض هو الســعي 
الحثيــث إلظهار هــذه البرامج في شــكل فني ذو طابــع درامي.

من هنا، تأتــي الخصوصيــات اإلعالمية لهذه البرامــج، وأهميتها 
فــي التلفزيونــات العربية ومــا تتطلبه من شــروط مهنية حتى 
تغطي جــزًءا مــن حيــاة المشــاهدين االجتماعيــة وتؤمن لهم 

المتعة. نوًعا مــن 

1 - البرنامج الحواري التلفزيوني: محددات وأبعاد المفهوم
حينمــا نتحدث عــن البرنامج الحــواري التلفزيونــي، فإننا نحاول 
صياغــة معنــى العالقــة بيــن الحــوار الــذي يمكــن أن يتخــذ 
 )Interview( عدة أشــكال منهــا الحديــث أو المقابلــة الخاصــة
أو المناظــرة أو النــدوة أو المائــدة المســتديرة...إلخ، والتلفزيــون 
كوســيلة إعالمية معبــرة عن حــدود التقابل والتماثــل والندية 

التــي يمكــن أن تجمع بين األشــكال الســابقة.
التلفزيونــي  الحديــث  أو  المقابلــة  بيــن  بســيطة  فبمقارنــة 
والبرنامــج الحــواري يمكــن القــول: »إن مــا اكتســبته المقابلة 
خــالل العقود األخيرة من العمــل التلفزيوني ينفــي الندية بين 
المقابل )بكســر الباء( أي اإلعالمي وبين المقابــل )بفتح الباء( أي 
الضيــف الذي يفتــرض أنه خبيــر أو العب دور أساســي أو مراقب 

البرامج الحوارية العربية..
األطر والمتطلبات المهنية
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عــن كثــب، وهــذا المراقــب هو الــذي اصطلــح على تســميته 
فــي األعمــال التلفزيونية خــالل الســنوات األخيرة بعد انتشــار 

.Analyste( )1( ( الفضائيــات بالمحلــل، وهي ترجمــة لمصطلــح
مــع ذلــك يجب مراعــاة أوجه التالقــي بين هذا النــوع الصحفي 
)المقابلــة( والبرنامــج الحواري الذي يســتهدف تزويــد المتلقي 
باألخبــار وحيثيات األحداث وتوســيع مداركه حــول ما يجري في 

محيطــه وخارجه)2( .
وحتى نتبيــن حدود التقابل بيــن البرنامج الحــواري التلفزيوني 
وغيرهــا من ضــروب النقــاش اإلعالمــي، كان لزاًمــا علينا ضبط 
معنــاه بالقــدر الــذي يكفــي الســتقراء خصوصياتــه اإلعالمية 

واســتنتاج ضوابطــه المهنية.
-معنى البرنامج الحواري:

هــو برنامــج نقاشــي يتضمــن طــرح اآلراء التــي يعرضهــا من 
خالل قنــوات تلفزيونية، ويتنــاول القضايا المتعلقــة بالمجتمع 
ومشــكالته عن طريق اســتضافة شــخصيات ذات اختصاص، من 
أجــل طرح مــا يعرفونه مــن معلومات حــول تلــك القضايا, وقد 
يكــون هناك مشــاركة من بعــض الجماهير في بعــض األحيان، 
ســواء كان عن طريق الهاتف أو المراســلة أو المشــاركة من خالل 

. )3 الحضور)
نستشــف ممــا ســبق أن البرامــج الحواريــة التلفزيونيــة هــي 
فضاءات نقاشــية مباشــرة تحمل صراًعا بين األفكار، تسعى إدارة 
البرنامــج مــن خالل ذلــك إلخبــار المجتمع عن حقيقــة وجوهر 
األحــداث والظواهــر والتطــورات التــي تهــم شــرائح اجتماعية 
واســعة, ومــن خاللــه يتحصــل الجمهور علــى معلومــات آنية 

ومتنوعــة بأســلوب مــرح يجمع بيــن الترفيه واإلعــالم)4( .
وبين اإلعالم الذي هو رســالة تستند إلى جملة من القيم الخبرية 
التي تستهدف تقديم خدمة عمومية أساسها تصحيح المفاهيم 
 وكشــف العيــوب وإشــاعة ثقافــة النقــد، والترفيه الــذي يمثل 
– أيًضــا – وظيفــة أساســية مــن وظائــف التلفزيــون تتحــدد 
خصوصيــات هذه البرامــج وتتضح على ضوئها أوجه ممارســاتها 

فــي القنــوات العربية.

2 - الخصوصيات اإلعالمية للبرامج الحوارية التلفزيونية:
تتســم البرامج الحوارية التلفزيونية بمجموعــة من الخصوصيات 
اإلعالميــة التــي توجههــا صــوب االقتــراب مــن الجمهــور في 
محاولة لتشــكيل وعيــه من خالل إزاحــة قناعات ســابقة لديه 
وإحــالل قناعــات بديلة لهــا في تصــور إعالمــي مخصوص من 

: ل خال

:)discoures( أ-الخطاب
تقوم فلســفة البرنامج الحــواري التلفزيوني على ســبر أغوار أراء 
الضيــف أو الضيــوف الحاضريــن، من خــالل التركيز علــى مقولة  
»االســتعراض« وفكرة المشــاهد المثيرة، وأحياًنا المسرحية التي 
يغــدو بمقتضاها الحــوار نمطا من الفوضــى الخالقة أي الفوضى 
التي تــؤدي إلى انتزاع االعترافات وتحميل المشــاهد مســؤولية 

معها)5( . التماهي 
وغالًبا ما يندرج االســتخدام االســتعراضي للخطاب فــي البرامج 
الحواريــة تحت طائلــة الغرابة أو الدهشــة أو الــال مألوف، وهي 
من القيــم الخبريــة المعروفة التــي تلبي حب االســتطالع لدى 

. )6 المشاهد)
ولئــن كانت هــذه القيــم مطلوبة لبنــاء أطر لألفــكار المعروضة 
وتفعيــل نمــوذج ثقافــي ومعرفي يتوافــق مع غايــة البرنامج 
التلفزيونــي الحــواري وأهدافــه المصممــة، إال أنهــا مشــروطة 
بعــدم الغلــو في النمــط اإلعالمــي العاطفي الممتــزج بالنمط 
المشــهدي القائــم علــى االســتفزاز بطريقــة ممســرحة ملونة 
بالمزحة تارة واســتخدام النكتــة والتأثر في الكثيــر من المواقف 

تــارة أخرى)7( .
هــذا التهافــت نحــو تحقيــق »المشــاهدة« يبــدو جليًّــا فــي 
القنــوات التلفزيونيــة العربية، حيث تطغى ضروب االســتعراض 
علــى الضيوف الذيــن يتــم اقتناصهم مــن أجل إنجــاح العرض 
علــى حســاب المضمــون أو أيــة أهــداف أخــرى، كمــا يظهر – 
أيًضــا – على مقدمــي البرامج الذيــن يأخذون الكلمة في شــبه 
اســتعراض لغوي مخالف لــروح المهنية التــي يتوجب أن يتحلى 

التلفزيون)8( . بهــا 
وال يتوقــف االســتعراض عنــد حــدود مــا يقوله مقــدم البرامج 
الحواريــة بــل يتعــداه إلــى االهتمــام بالشــكل واألناقــة، حتى 
أضحــى الجمــال خصوًصــا لدى اإلنــاث المعيــار الوحيــد للظهور 
على الشاشــة، أمــا الثقافة والوعــي واألداء فتأتي مــع التدريب 

 . )9 والممارسة)
هــذا االهتمــام بالجوانب الشــكلية علــى حســاب الجوهر جعل 
 Pierre( بورديــو«  »بيــار  الشــهير  الفرنســي  السوســيولوجي 
Bourdieu( يشــن هجوًما قاســيًّا على مقدمــي البرامج الحوارية 
وعلــى ضيوفهــم إلى درجــة التحذير مــن أن الشاشــة أصبحت 

مــرآة نرجس الســتعراض الــذات)10( .
بــل يذهب إلــى أبعد مــن ذلك حيــن يقــول: »تنتابنــي أحياًنا 
رغبــة فــي إعادة أخــذ كل كلمــة من كلمــات مقدمــي البرامج 
التلفزيونيــة الحواريــة الذيــن يتحدثــون بخفــة ومــن دون أن 
يكــون لديهــم أي فكرة عن خطــورة األمر الــذي يقدمونه وال عن 
المســؤوليات التــي يتحملونهــا نتيجة لما يقدمونــه لآلالف من 

. )11 المشاهدين«)
بهــذا الــكالم الذي قالــه )بورديــو Bordieu( وضــع أصبعه على 
الســبب الذي يفســر حقيقة ركاكة وســطحية الكثير من البرامج 
الحواريــة التــي تحيد فــي نهجها عن أشــد األعــراف اإلعالمية 

إلزامية. 

 :)performance( ب-األداء
تقــر التوجهات العلمية المعاصــرة أن األداء اإلعالمي هو الطريقة 
االحترافية التي تضبط الشــكل الفني، ومنــه المحتوى التعبيري 

البرامج)12( . ألنواع  المؤطر 
إنهــا المخطــط الذي يضبط ســير المــواد اإلعالمية ســواء كانت 
أخبــاًرا أو حصًصــا، من أجــل الظفــر باهتمام المشــاهد وتحقيق 
العالقــة التأثيرية بين الوســيلة والمتلقي في إطــار القدرة على 

تبليغ الرســالة وصناعــة الموقف)13( .
وانطالًقــا مــن أن البرامــج الحوارية تعتمــد فــي إعدادها على 
فكــرة الموازنــة بين التحضيــر المســبق للحوار ونســبة االرتجال 
المســموح بهــا، كان التنســيق بيــن المقدمــات االســتهاللية 

والمحطــات البينيــة للحــوار علــى درجــة كبيرة مــن األهمية.
ومن الشــروط المطلوبة فــي المقدمات االســتهاللية لهذا النوع 
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مــن البرامج أن تتســم باإلثارة، وأن تكــون تلخيصية توجيهية لما 
تتضمنــه الحلقــة التلفزيونية التي غالًبا ما تكــون بين )50 – 55( 
دقيقــة)14( ، لهــذا كان علــى المدخــل كوحدة تواصلية أساســية 
فــي هذا المقام أن يحقق الشــد واإلمســاك بالمشــاهد، إذ أن أي 
ارتخاء في الشــد المطلوب ســيقود ال محالة إلى خســارة جدوى 

البرنامج الحواري بأســره)15( .
وغنــي عن البيــان أن المقدمات االســتهاللية للبرامــج الحوارية 
فــي القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة غالًبا مــا تحمل 
مفاتيــح عملية إزاحــة القناعات المتوقعة للمشــاهد وتوجيهها 
صــوب المواقــف المصممة من قبل الوســيلة اإلعالميــة، وهو ما 
يهيــئ المتلقي لكي يكــون مســتعًدا لقبول ما تســوقه القناة 

وليــس ما تحملــه عناصــر الحوار مــن مواقف)16( .
وتتوقــف المقدمــات االســتهاللية فــي بنائهــا علــى طبيعــة 
البرنامــج )سياســي، اجتماعي، ثقافــي ...( وعلى موضــوع الحوار 
والغايــات المصممة لــه، وعلى كــم االنشــغاالت المطروحة الذي 
يتّوج بتســاؤالت موجهة إلى المشــاهد أواًل ثم إلــى الضيوف ثانًيا. 
ولــن يســتقيم العمل بهــذه المقتضيــات، إال في وجــود مقدم 
برنامــج حــواري علــى قدر كبير مــن الكفــاءة والخبــرة والمقدرة 

علــى إدارة الحوار وفــق الموضــوع ومحدداته)17( .
وليس االســتهالل هــو الذي يبــرز تميــز المقدم فحســب، ولكن 
األمــر يتعلق – أيًضــا – بامتالك مهارات الربط الســلس والشــيق 
بيــن فقــرات البرنامــج بمــا يفضي إلــى نجــاح رســالة البرنامج 

وتميز مســتوى ونــوع األداء. 
لذلــك كان علــى القائمين علــى هذا النــوع من البرامــج انتقاء 
المقدميــن وفــق معيار الكفــاءة أي عامل الخبرة ممن اســتغرقوا 
ســنوات فــي مختلــف مراحــل العمــل التلفزيوني مــن تقديم 
وإذاعــة األخبــار إلى تنشــيط الحصــص المباشــرة إلــى أن تبرز 

مواهبهم فــي تقديــم البرامــج الحوارية)18( .
وجديــر بالذكــر أن واقــع الحال فــي أغلــب الفضائيــات العربية 
غير ذلــك، إذ توكل مهمــة إجراء الحــوارات التلفزيونيــة إلى من 
يعتقــد أنهم ذوو حضــور، والحضور هنــا معناه الشــكل والهيئة 

وليــس الحضور العــام الناجــح الذي يتكــون من الثقــة والوعي 
العام الــذي يمنح بــدوره ميــزة الهيبة)19( .

والهيبــة )Authority(، وهــي ترجمــة للمصطلــح اإلنجليــزي ال 
تعنــي هنا الســلطة بقدر ما تعنــي هيبة مقــدم البرنامج التي 
توحي بالثقة والتي تشــكل الرأســمال األساســي لمقدم البرنامج 

التلفزيوني)20( . الحــواري 
وتتجلــى هــذه الثقة في مقــدرة مقــدم البرنامج علــى إضفاء 
قيمة علــى الحدث موضــوع النقاش، والقيمــة المعطاة للحدث، 
إنمــا تتحقق بصياغة المشــهد بصورته الشــمولية بــدًءا باختيار 
الموضــوع ثم اختيــار الضيوف، مــروًرا بتقنيات الخلفية لجلســة 
المتحاوريــن، وانتهاًء بصياغة التقرير الختامــي وإبراز آراء الجمهور 
الــذي يتدخل مباشــرة في ســياق الحــوار أو عبر الرســائل الواردة 
مــن خالل البريــد اإللكترونــي للبرنامــج أو باالتصــاالت الهاتفية 
المباشــرة )على الهــواء( أو بالرســائل النصية )التغريــدات( على 

تويتــر وغيرها)21( .
بهذه الصــورة، تتبدى جملــة القواعد والضوابــط الواجب االلتزام 
بهــا في تقديــم البرامج الحواريــة، وهي القواعــد الذهبية التي 

يمكــن إيجازها في الســطور القادمة. 

3 - الضوابط المهنية للبرامج الحوارية:
يــراد بالضوابــط المهنية فــي اإلعالم تلــك المعايير األساســية 
التــي يعتــد بها في تقديــم المــواد اإلعالمية)22( ، هــي – أيًضا – 
جملة التوجيهــات والنصائح التــي تعتبر عناصــر إلزامية للنجاح 
في ميــدان العمــل اإلعالمــي عموًمــا والتلفزيونــي على وجه 

. )23 الخصوص)
وإذ يصعــب إحصــاء كل الضوابــط المهنيــة التي أثارهــا النقاش 
اإلعالمــي األكاديمي ال ســيما ذلــك المتخصص فــي مجال تأطير 

البرامــج الحواريــة، فإننا نركز علــى أبرزهــا والمتمثلة في: 

أ-قوة شخصية مقدم البرنامج:
هي مــن الشــروط األساســية المطلــوب توافرها فــي الصحفي 
الــذي يدير حواًرا، فباإلضافــة إلى مقومات الحضــور التي ذكرناها 
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ســلًفا يفترض في مقدم مثل هــذا النوع من البرامــج أن يمتلك 
مؤهــالت علميــة وثقافيــة عاليــة تمكنــه مــن إدارة البرنامــج 

بمســتوى راقي من الــذكاء والحضــور العام)24( .

ب-السيطرة على الموقف:
هــي الســيطرة التي تتوفــر عبــر مجموعة مــن اآلليــات، منها 
الســيطرة علــى الموضــوع وعلــى الضيــوف كمنــع الضيف من 
تجاهــل الســؤال وعــدم الركون إلــى االعتماد علــى الضيف في 
التطــرق إلى إبــراز جوانب الموضــوع، هذا باإلضافة إلــى المقدرة 
علــى االرتجال والعفويــة لتنفيس التوتر الشــديد الذي قد يخيم 
على الحلقة أو الســتدراج الضيف للعودة إلى مضمــار النقاش)25( .

ومن ســمات الســيطرة علــى الموقف – أيًضــا – اإلصغــاء الكامل 
لمــا يقولــه الضيف، وعدم االنشــغال بتحضير الســؤال المقبل أو 
صياغتــه بصــورة أكثــر بالغــة، ذلــك ألن الضيف قــد يجيب في 
إجابــة واحــدة عن أكثر من ســؤال تم تحضيره، وال شــيء أبشــع 
وأفشــل من طرح ســؤال كان الضيف قــد تطرق إليــه بالتفصيل 
في وقت ســابق، لذلك يجب اســتعراض األســئلة على نحو ذكي 
يــؤدي إلى إنتاج حــوار مفيد يغنــي المعرفة لــدى المتلقي)26( .

كمــا تتحدد الســيطرة علــى الموقف فــي بعض الحــوارات في 
عــدم ركــون مقــدم البرنامــج إلــى االعتمــاد علــى الضيفيــن 
المتناقضيــن في إثــارة القضايا التي تثير حفيظة أو حماســة كل 
منهمــا، الن ذلــك قد يخــرج الحلقة عــن خط ســيرها ويحولها 

إلى حلقة ســاخنة مليئــة بالصــراخ وتبادل االتهامــات)27( .

ج-التنسيق الجيد بين المقدم وفريق العمل:
لعل من أشــق مراحــل اإلعــداد ألي حلقة حوارية تحضيــر المادة 
فــي قضيــة أو موضــوع ال يمتلك المقدم بشــأنه مــا يكفي من 
المعلومــات والمعطيــات، و لعــل أســوأ مــا في عمليــة اإلعداد 
هــذه هــو إيــالء عمليــات البحــث لفريــق البرنامج ثــم االطالع 
الســريع علــى ما تمكنوا مــن تحضيــره، وبالتالــي االعتماد على 
الضيوف في تســخين المواقف وإطالق األفكار وبــث المعلومات، 
هــذا األمر يحــول المقدم إلى مجرد وســيط أو ســاعي بريد بين 
ضيفين يجلســان علــى طاولــة واحــدة مكتفيًّا بترديــد عبارة: 
»لقــد ســمعت ما قاله فالن كيــف ترد؟« و«أنت ســمعت ما قاله 

فــالن الثاني كيــف ترد؟«.
واألصــل فــي مثل هــذا النــوع مــن البرامــج أن يتولــى المقدم 
بمســاعدة فريــق العمل مهمــة إجــراء البحث الكامــل والدقيق 
عــن المعلومــات التــي تمكنه مــن إنتاج حــوار مفيــد وبحضور 

ومهيب. واثــق 

تظهــر  التــي  المــادة  مــن  التمكــن  مزايــا  علــى  وعــالوة 
للمقــدم  تتيــح  فإنهــا  الحلقــة،  أثنــاء   للمشــاهدين 
– أيًضــا – إمكانيــة تحديد مواصفــات الضيوف وأســاليب التعامل 
مع مــا يمتلكونه من معلومات أو أفكار أو مواقف تتعلق مباشــرة 

بأخــر تطورات القضية موضــوع الحلقة)28( . 

د-المقدرة على إنتزاع المعلومة:
يســود اعتقاد كبير لــدى عدد من اإلعالمييــن أن أبرز المواصفات 
التــي يجب أن يتمتــع بها مقــدم البرنامج الحــواري القدرة على 
الحــوار، بينمــا أن أبرز مــا يحتاج إليــه مقدم البرنامج هــو القدرة 
علــى انتــزاع المعلومــة أو الفكرة أكثر مــن قدراته علــى الحوار، 
وهــو الشــرط الــذي يصنــع الفارق فــي تقييــم هذا النــوع من 
البرامــج، ويؤســس لالقتــراب مــن مفهــوم وداللــة دور اإلعالم 
فــي بناء شــبكة معرفية وتواصليــة قادرة على عــرض وتحليل 

الظواهر)29( . وتفســير 
واتســاًقا مع النظــرة الســابقة، يمكن القــول أن مــدى نجاح أي 
حلقــة مــن حلقــات برنامج حــواري يقاس بقــدر ما طــرح أمام 
المشــاهدين من جــدة المعلومات واألفــكار واالقتراحــات، وبقدر 
صراحــة الضيــوف وعمق اتســاع معارفهــم، إضافة إلــى قدرات 

المقــدم علــى التعامل الفاعــل مع ذاك األتســاع)30( .
باالحتكام إلــى هذه المعاييــر، يمكن القــول أن البرنامج الحواري 
الناجــح، هــو ذاك الــذي يجيــد تطويــع معادلــة: كيــف يقول 
التلفزيــون، وماذا يقول، وأليــة غاية يهدف، ومــا حدوده؟ وهي 
المعادلة التــي تفصل بين البرامج ذات األبعــاد المهنية الهادفة 
والبرامــج المفتعلــة والمجردة من أي مســوغ إعالمــي حقيقي، 
حيــث تغيــب الموضوعيــة والحياديــة والنزاهــة لتحــل محلها 
األنماط المكشــوفة فــي الدعايــة والترويج، كما يحــدث عندما 
تســتضيف المحطــة مالكهــا أو صاحــب الكلمــة األولــى فيها، 
ليتحــول الحــوار إلــى مســرحية مفتعلة مهمــا تمكــن المحاور 

ا. والضيــف من إعطائهــا طابًعــا موضوعيًّ
خاتمة:

على الرغم من التطــورات الكبيرة التي عرفتهــا البرامج الحوارية 
ضمــن الخريطــة البرامجية لعديد من الفضائيــات العربية، وعلى 
الرغــم مما تبذلــه من جهود في ســبيل صناعة وتشــكيل الرأي 
العــام وبناء نقاش وجــدال هادفين حيال القضايــا المطروحة، إال 
أنهــا ال تزال فــي نظر الكثيــر مــن المختصين تحتاج إلــى إعادة 
النظــر والتقويم، ليس لمصلحــة الجمهور فحســب، ولكن لصالح 

اإلعــالم الذي يــروم دوًما بلوغ التقدم اإلنســاني.
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رؤية نقدية

فماذا جرى حتى تحّول االســتخفاف إلى إعجــاب وازداد التنافس 
شراســة لالســتفادة من خدمات هذا التطبيق الرقمي؟!

تيك توك: البداية
أطلقــت الّشــركة الصينّيــة »بايــت دنــس« هــذا التطبيق في 
ــل فــي الهواتــف الّذكّية، اســتناًدا إلى  عــام 2016م، الــذي ُيَحمَّ
فكــرة نجمــت عــن مالحظتيــن، المالحظــة األولــى تتمثل في 
ولع الشــباب المراهق في الصيــن، وبقية بلدان العالــم، بالتقاط 
صورهــم بكاميــرا هواتفهــم، فيمــا أصبــح يعــرف بظاهــرة » 
الســيلفي« )Selfie(، والمالحظــة الثانيــة تجلــت عبر شــغفهم 
بالموســيقى واألغانــي، إذ أصبــح المراهقــون يتمايلــون علــى 
أنغــام األغانــي الرائجة المنبعثة مــن هواتفهم فــي تنقالتهم 

أو تنزهاتهــم. 

ومــن المالحظتين شــكل هــذا التطبيق خصوصيتــه التي تجمع 
بالتصوير.  الرقص 

يقتــرح هــذا التطبيق علــى الشــباب المراهــق االشــتراك فيه 
مــن خالل تســجيل اســمه واختيار أغنيتــه المفضلة مــن ألبوم 
األغانــي التــي يختزنهــا، ثــّم يصــور نفســه وهو يرقــص على 
أنغامهــا فــي شــريط فيديو قصيــر تتــراوح مدته مــا بين ثالث 
ثوانــي ودقيقتين، يكــّرر كلمات األغنية مكتفيًّا بتحريك شــفتيه 
فتظهــر في شــريط الفيديو وفق طريقــة )Play back(، فيعتقد 
مســتخدمو »تيــك توك« أنــه يؤدي األغنيــة بصوتــه، ولئن كان 
هــذا التطبيــق قــد زاد من شــعبّية بعــض األغاني فإنه نشــط 
الصناعات الموســيقّية، ونشــر بعــض الفيديوهــات التي جعلت 

مــن أصحابها مشــاهير في عالــم الموســيقى والغناء. 
لقــد كان لهــذه الفيديوهــات مفعــول العــدوى فــي صفــوف 

وسائل اإلعالم وتطبيق تيك توك: زواج المصلحة
|| أ. د. نصر الدين لعياضي|| 

باحث في اإلعالم - الجزائرد.

»إّن األحمــق هو الشــخص الذي ال يغير رأيه أبــًدا وال يزيح عنــه«.. يبدو أن هذا مــا أرادت أن تقنعنا 
بــه وســائل اإلعالم المختلفــة، من صحف ومجــالت وقنوات تلفزيونيــة ومواقع إخباريــة وإعالنية 
في شــبكة اإلنترنــت، وها هي اليــوم تتهافت على تطبيق التشــبيك االجتماعــي الصيني، »تيك 
تــوك«، ألخــذ موطن قــدم فيما يبثــه، لقد كانت تســتخف بهذا التطبيــق دون ســائر التطبيقات 
المعروفــة في شــبكة االنترنت، والســبب في ذلــك ال يعود لكونــه موجه خصيًصــا لألطفال دون 
ســن السادســة عشــرة، فهناك بعض التطبيقات في شــبكة اإلنترنت مثل سناب شــات الموجهة 
لألطفــال أيًضــا بدًءا من الثالثة عشــر من العمــر، بل لالعتقاد الســائد أن هذا التطبيــق أصبح يبث 

شــرائط فيديو تتضمن تصرفــات خرقاء وتحديــات » بلهاء«. 
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المراهقين في البلدان اآلســيوية، واألوروبيــة، والواليات المتحدة 
األمريكيــة وحّتــى البلدان العربّيــة، إذ بلغ عــدد متابعيها )150( 
مليون مســتخدًما ناشــًطا يومًيا في يونيــو 2018م، مقابل )500( 
مليــون ناشــط شــهرًيا؛ لكــن العدوى تعــدت عالم الموســيقى 
والغنــاء لتتناغم مع مــزاج المراهقين واندفاعهــم لرفع التحدي 
فــي مختلف المجــاالت، كالرقــص الخطير على ســاللم العمارات 
مــع إيقــاع الموســيقى، وســرعة تبديــل المالبس علــى إيقاع 

أغنية، وغيرهــا من التحديــات الرياضّيــة البهلوانّية.
علــى الرغم مــن اإلقبال الواســع والســريع على هــذا التطبيق 
أو بســببه بــدأ التضييق على هــذا التطبيق، الــذي أصبح يهدد 
الشــركات الكبــرى المالكــة لمواقــع الشــبكات االجتماعية، مثل 
الفيســبوك، وتويتــر، واليوتيــوب فــي عقــر دارهــا، أي الواليات 
المتحدة األمريكية، ففي شــهر فبراير عــام 2019م، أدانت اللجنة 
الفيدرالّية للتجارة الّشــركة الصينّية »بايــت دنس« بغرامة قدرها 
)5.7( مليــون دوالر جــراء قيامهــا بجمــع البيانات عــن األطفال 
القصر – دون ســن 13 ســنة – بطريقة غير شــرعّية، وجعلها في 
متنــاول الغيــر، وشــّجعت هــذه العقوبــة مكتب لجنــة اإلعالم 
ببريطانيــا على فتــح تحقيق قضائي حول حمايــة األطفال في 

هــذا التطبيق.  
أدركــت شــركة »بايــت دنــس« أن تطبيــق »تيــك تــوك« وقع 
ضحية حــرب تجارّية غير معلنــة بين الصين والواليــات المتحدة 
األمريكيــة، خاصــة بعــد أن عارضــت شــراكتها مــع الّشــركتين 
األمريكّيتين »ميكروســوفت«، ثّم »أوراكل«، فســارعت إلى إنشــاء 
مكاتــب لها خارج الصين فــي العديد من بلــدان العالم، ووظفت 
مــن يملكون القــدرة على التأثير علــى أصحاب القرار السياســي 
واالقتصــادي فــي بعــض العواصــم العالميــة ليشــكلوا جماعة 

لصالحها. ضغــط 

من لعب »عيال« إلى شريك 
قد يتســاءل البعض ماذا يجمــع صحيفتي »لوموند« الفرنســّية 
»النخبوّيــة«، و«الواشــنطن بوســت« األمريكيــة الرزينة بتطبيق 
»تيك تــوك«، الــذي كان ُيعتبر منذ وقت قريب عبــارة عن »لعب 
عيــال«؟  ومــا الــذي دفع شــبكة التلفزيــون األمريكــي )إن بي 
ســي نيــوز NBC News(، والقناة التلفزيونية الفرنســية األلمانّية 
)أرتــي ARTE( ذات الطابــع الثقافي النخبــوي، والقناة األولى في 
التلفزيــون الفرنســي )تــي أف TF1 1( على ســبيل المثال وليس 
الحصــر، إلى التوجــه ببرامجها التلفزيونيــة، ونجومها، وحصصها 
المتلفــزة إلــى جمهورهــا عبــر مواقــع الشــبكات االجتماعية، 

وتطبيــق »تيك تــوك« على وجــه الخصوص؟
األمــر لم يتم صدفة أو بشــكل عفوي، لقد أدركت وســائل اإلعالم 
التقليديــة أن تطبيــق »تيــك تــوك« يختلــف عــن كل مواقــع 
الشــبكات االجتماعيــة التــي تعتمد علــى تــداول الفيديوهات 

والصور.
يفســر »إكزافــي واتبــالد«، المكلــف بدراســة تســويق البرامج 
بالقناة السادســة في التلفزيون الفرنســي، ســر اهتمام وســائل 
اإلعــالم التقليديــة بتطبيــق تيــك تــوك بقولــه: أحــدث هذا 
األخيــر قطيعــة كبرى مــع الميديا التي ســبقته، فبعــد اإلذاعة 
والتلفزيــون، جــاء جيــل موقــع »اليوتيــوب« المغــرم بشــريط 
الفيديــو، الذي يتســم بطــول مدته والذي يســمح لمشــاهديه 

بالدخول فــي التفاصيــل، بينما تتســم فيديوهــات التيك توك 
بالســرعة واإليجاز وال يســتغرق ســوى بعض الثوانــي، ليس هذا 
فحســب، بــل أن خوارزميات تيك توك تفــرض اختياراتها – أيًضا – 
على مســتخدمي هذا التطبيــق، هذا عالوة علــى أن تيك توك 
ُيعــد التطبيــق الــذي يبــّث الفيديوهات التــي ُتحّمــل أكثر من 
غيرهــا في شــبكة اإلانترنت، لقد ُحّملت مليارين مرة في الســنة 
2020م، بنســبة زيــادة تقدر بـــ)%600( أغرى هذا العــدد الهائل 
وســائل اإلعــالم التقليدّيــة، خاصة تلــك التي تملــك خبرة في 
التعامــل مــع مواقع الشــبكات االجتماعيــة، مثل: »الفيســبوك، 
واليوتيوب، والدلي موشــن، وانســتغرام«، بالوصــول إلى جزء من 

. ميه مستخد

استهجان
اســتهجن الكثيــر مــن متابعــي صحيفــة »لوموند« الفرنســّية 
المشــهورة مــا قامــت به يــوم 15 يونيــو 2020م، حيــن أطلقت 
أول شــريط فيديو لهــا في تطبيــق »تيك توك«، لقــد اعتقدوا 
أنــه ليــس لهذه الصحيفــة الموجهة أصــال للكهول مــن الفئات 
الوســطى في المجتمع الفرنســي والبلدان الناطقة بالفرنسّية، 
مــا تجنيه من هــذا التطبيــق الموجه لمــن هم دون 24 ســنة، 
ســوى النيل مــن هيبتها وســمعتها، لكن لـ«ليتيتيــا بيرو«، التي 
ُتْعــرف بصحافيــة الفيديــو، والمســؤولة على مواقع الشــبكات 
االجتماعيــة فــي الصحيفــة المذكــورة أعــاله رأي آخــر، إذ ترى 
أن لصحيفــة لومونــد إســتراتيجية خاصــة بالنشــر فــي مواقع 
»واتســاب، وتويتر، والفيســبوك، وســناب شــات«، وتقــول إنهم 
الحظــوا فــي الصحيفة، خالل الحجــر الصحــي، أن تطبيق »تيك 
توك« حّقق نســبة متابعة عاليــة جًدا خارج الشــريحة العمرية 
التي كان يســتهدفها في بدايــة انطالقتــه؛ أي المراهقين، وأن 
هنــاك مســتخدمين آخرين تملكوا هــذا التطبيق وبــدأوا يبثون 
محتويــات أصيلــة ومبدعــة وخفيفــة، وأن »األخبــار الملفقة« 
)Fake News( انتشــرت خــالل هــذا الحجــر انتشــار النــار فــي 
الهشــيم وأخذت أبعــاًدا رهيبة، وأّكــدت المســؤولة ذاتها على 
أن هــدف صحيفــة »لومونــد« هــو الكشــف عــن هــذه األخبار 
ومخاطبــة الجمهــور عنهــا حيثما يوجــد عبر مواقع الشــبكات 
االجتماعّية، واســتطردت »ليتيتيــا بيرو« قائلــة: »لقد الحظنا – 
أيًضــا – أن تطبيق »تيك توك« تســيس أكثر في بعــض القضايا، 
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رؤية نقدية

مثــل حركة »لحيــاة الســود قيمــة« )Black Lives Matter( التي 
انطلقــت فــي أوســاط األمريكييــن ذوي األصــول اإلفريقية في 
عــام 2013م، للتخلــص من العنــف الممارس ضد الســود، فخالل 
بضعــة أيام تفاعــل )10.8( مليون من مســتخدمي تطبيق »تيك 

تــوك« مــع فيديوهات هــذه الحركة. 
وتقــول »ليتيتيــا بيرو«: لقــد أدركنا أن هناك شــيًئا مــا يحدث، 
وأن هــذا التطبيــق تجاوز هوّيتــه األصلّية بعد أن شــكل جماعة 
واســعة متعطشــة لألخبــار ولتبادل األفــكار، فأن تكون شــابًّا ال 

يعنــي بتاتا أنــك ال تملك أي اهتمــام بالسياســة واالقتصاد.
تتمثل إســتراتيجية صحيفــة »لوموند« على المــدى البعيد في 
الوصــول إلى الشــباب الذيــن ال يعرفونها، وفي ترويــج عالماتها 
التجارية في أوســاطهم، وعندما يكبرون ويحققون اســتقاللهم 
المالــي ويملكــون قــدرة شــرائية سيشــتركون فــي طبعتهــا 
الرقمّيــة أو الورقّيــة، ويكونــون خلًفــا لُقّراء صحيفــة »لوموند« 

الذين شــاخوا. 
وهكــذا أصبحــت هــذه الصحيفــة تبث محتــوى أصيــاًل بمعدل 
خمــس مواد كل أســبوع، للتحــري حول صحة األحــداث ومحاربة 

األخبــار الملفقة، وشــرح الســياقات لفهم المواضيــع المهمة. 
إّن مــا تبثه هــذه الصحيفة على موقع »ســناب شــات« يختلف 
عــن محتــوى ما تبثه فــي تطبيق »تيــك توك«، الــذي ال يرتبط 
دائًمــا باألحداث »الســاخنة«، لكنــه ذا صلة بالقضايا السياســّية 
التــي تقدم بطريقــة تربوّيــة وتعليمّيــة، كما يتضمن شــرائط 
فيديــو تبســيطّية للمعــارف العلميــة، مثــل شــرح »االندمــاج 
النــووي« بحبات الحلــوى! وتقديــم بيانات مرئّيــة مختصرة ذات 
صلــة بموضــوع معيــن، وهكــذا اســتطاعت هــذه الصحيفة أن 
تحقــق رقم )574( ألف مشــترك في هــذا التطبيق وتنــال )6.5( 

مليــون إعجاب بمــا تبثه.

الريادة
ال تشــكل صحيفــة »لومونــد« حالــة اســتثنائية في المشــهد 
الصحفــي الفرنســي، فقد ســبقتها إلــى تطبيق »تيــك توك« 
بعض الصحف الفرنســّية، مثل صحيفة »الفيغــاروا« و«البريزيان« 
ومجلــة »لكيب« الرياضّيــة، لكن الريادة فــي صحافة »تيك توك« 
تعود إلى لـ«واشنطن بوســت« األمريكية، وإلى الصحافي »دافيد 
جورجونســن« الذي جعــل منها مرجًعــا، إذ بلغ عــدد متابعيها 
في »تيــك توك« )850( ألف مشــترك، لقد صور فــي فيديوهاته 
مهنــة الصحافــة بنوع مــن الخفة والمزاح كاشــًفا عــن كواليس 
الصحيفــة المذكورة، ما حّمس الشــباب لاللتحاق بهــذه المهنة، 
وتنــاول فــي فيديوهاته المواضيع الســاخنة التــي تثير النقاش 
فــي أوســاط المشــتركين، ويختار مئــة تعليق علــى كل فيديو 
ينشــره، ويشــارك المعلقيــن باإلجابة علــى الســائلين للحفاظ 
علــى ترابط أعضــاء المجموعــة التي تشــكلت من المشــاركين 
فــي الصحيفــة عبــر تطبيق »تيــك تــوك«، لقد أضفــى طابع 
الجديــة على منشــورات الصحيفة فــي »تيك تــوك« مع حركة 
»لحيــاة الســود قيمة«، التــي ذكرناها آنفا، حيــث أعطى الكلمة 
لزمالئــه في قاعــة التحرير للحديــث عن عملهــم، وليعبروا عن 
»مــاذا يعني أن تكون صحافيًّا ذا بشــرة ســوداء؟« لقد أفلح في 
تعريــف العنصرية المطبقــة بطريقة منظمة في أقــل من )59( 

نية.  ثا
يدافع مســؤول »إنتــاج الفيديوهات« في صحيفة »الواشــنطن 
بوســت« عن هذا االختيــار بالقــول: »إّن نشــر المحتويات مفيد 
جــًدا للصحيفة، إذا تحكــم المرء في مدونتهــا المرئية وأخضعها 
لطبيعــة صحيفتــه«، واســتطرد قائــال: »نحــن نســعى عبــر 
تطبيــق تيــك توك إلــى ضــّخ دم جديد فــي قرائنــا، دم الجيل 
الشــاب الذي أصبح يملك طريقــة خاصة الســتهالك المحتويات 
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اإلعالمية تختلف عن الجيل الســابق، ومع مرور الوقت سنكســب 
قراء جــدد لموادنا اإلعالمية الّتقليدّية، ومن يســتغرب ســلوكنا 
هــذا، فنذكره بأن القراء اســتنكروا قيامنا بــإدراج لعبة »الكلمات 
المتقاطعــة« في صحيفتنــا، لكن هذه اللعبة أصبحت مشــهورة 
جــًدا اليــوم، وتمثل لنا مــوردا ماليًّا، ومصدًرا لكســب مشــتركين 

جدد«.  
لــم يجــذب »تيــك تــوك« الصحــف وحدهــا، فحتــى المحطات 
اإلذاعيــة تســابقت لبّث برامجها علــى هذا التطبيــق، فاإلذاعة 
الفرنســية »فرانس أنفو« شــرعت هي األخرى في بث شــريطي 
فيديو فــي اليوم، بمحتوى مبســط ومفســر لألحداث، وســعت 
لجعــل منشــوراتها مفهومــة ومرئيــة، فنظمــت فيديوهاتهــا 
فــي حوالــي اثني عشــر موضوًعا، ولكل شــريط فيديــو عنوانه 
الفرعــي المثيــر، وبهــذا بلــغ عــدد متابعيها في »تيــك توك« 

ألف مشــترك.  )240(

التحدي من جديد
واصــل تطبيــق »تيــك توك« انتشــاره، وهــذه المرة فــي أجهزة 
التلفزيــون ذاتهــا، خاصــة فــي تلــك التــي تعتمد علــى نظام 
تشــغيل أندرويــد، وعلــى تلفزيون غوغــل، وأجهزة سامســونغ 
التلفزيونيــة، لــذا ال غرو أن تســابقت القنــوات التلفزيونية على 
بــّث شــذرات مــن برامجها عبــر هــذا التطبيــق، ال يعتبــر هذا 
التســابق ضرورة فرضها منطــق التطور التكنولوجي، بل وســيلة 
لكســب جمهــور جديــد مــن الشــباب، فحســب الباحــث »آالن 
ديبردر« صحــاب المؤلف »االقتصــاد الجديد للســمعي/البصري« 
الصــادر فــي عام 2019م بفرنســا، فــإن مشــاهدة التلفزيون في 
البلــدان األوروبّيــة تراجعــت بنســبة )%25( لــدى المشــاهدين 
الذيــن يقل أعمارهم عن )24( ســنة خــالل الفتــرة الممتدة من 
2015 إلــى 2018م، ويوعــز ذلــك إلى شــغفهم بشــرائط الفيديو 
التي تطفح من الشاشــات األخــرى، لذا ُيعد »تيك توك« وســيلة 
للقنــوات التلفزيونّيــة لتجديــد مشــاهديها والنفــاذ إلــى هذه 
الشــريحة التــي أدارت ظهرها للتلفزيــون، لذا تنوعــت مقاربات 
العديد مــن القنــوات التلفزيونّية لجذب هذا الجمهور بواســطة 
تطبيــق »التيــك تــوك«، فــي أكثر مــن بلد فــي العالــم، بدًءا 
ببــّث أكثــر اللقطات شــهرة في برامجهــا التلفزيونّيــة، أو دعوة 
مســتخدمي »التيــك تــوك« للمشــاركة فــي التحديــات التــي 
تتضمنهــا برامج األلعاب والمنافســات التلفزيونّيــة، مثلما تفعل 
القنــوات التلفزيونّيــة الفرنســّية التــي تعلن عن نــوع التحدي 
الذي يجــري فــي برامجهــا الترفيهّيــة: الموســيقّية والغنائّية، 
وتمنــح لمســتخدمي »تيــك تــوك« مدة أســبوع مــن التحضير 
للمشــاركة فــي المســابقة التلفزيونّيــة قبــل بثهــا أو في بّث 
شــرائط قصيرة جــًدا ال تتعــدى )15( ثانية عن األحــداث الراهنة، 
مثلمــا تفعل شــبكة التلفزيون األمريكية اإلخبارية »إن بي ســي 

 .)NBC News( نيــوز
يؤكد »إكزافي واتبالد« المكلف بدراســة تســويق البرامج بالقناة 
السادســة في التلفزيون الفرنسي أن عالقة القنوات التلفزيونّية 
المختلفــة فــي »تيك توك« ال تقــوم على التجريب، بل تســتند 
إلى دراســة وتحليل دقيــق للموضوعات الرائجــة واألكثر متابعة 
في هــذا التطبيــق، وهــي كالتالــي: الكوميديا بنســبة )93%(، 
والرقص بنســبة )%75(، والمــودة والزينة بنســبة )%58(، وعالم 

الحيوانات بنســبة )%55(، وحيــل للحياة اليومّية نســبة )43%(. 
بالطبــع إن طمــوح القنــوات التلفزيونّيــة ليس إحــداث انقالب 
فــي ترتيــب الموضوعــات التــي يتضمنها هــذا التطبيــق، إنها 
تســعى بكل بســاطة االســتفادة من المــزاج الســائد في »تيك 
تــوك«، وصناعــة فيديوهات مســتقاة من برامجها أو اســتغالل 
مــا يرســله مشــتركوها مــن فيديوهــات وإعــادة إدماجها في 
منتجاتهــا كطريقــة لتشــجيع هؤالء المشــاركين علــى االرتباط 

التلفزيونّية. بالقنــوات  أكثر 

خاتمة
أخيــًرا، يدعونــا »روبرت هرنندز«، أســتاذ الممارســة المهنّية في 
مدرســة االتصــال بجامعة أنومبــرغ، جنوب كاليفورنيــا بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة، إلــى عــدم االندهاش مــن العالقــة التي 
بــدأت تتطــور بيــن وســائل اإلعــالم التقليدية وتطبيــق »تيك 
تــوك«؛ ألن مــا يجري مــع هــذا التطبيــق يتطابق تماًمــا مع ما 
جــرى مــع بعــض المنصــات الرقمّية قبله، مثل »ســناب شــات، 

وتويتر«.  وانســتغرام، 
، ثّم كشــف  لقــد بدأ األمر مع هذه المنصات كشــيء عابر ومســلٍّ
عــن مقومات اســتمراره، ثم أصبح أكثر تعقيــًدا واحترافية عندما 
انتقل إلى طــرح الموضوعات الجــادة، ما يرجح لصالــح هذا الرأي 
أن القنــاة )الفرنســية – األلمانية( المهتمة بالثقافة المكرســة أو 
»ثقافــة النخبة« أنتجــت برنامًجــا مخصوًصا للبــّث عبر تطبيق 
»تيــك توك« بعنــوان: »تعال نرقص« في شــكل شــرائط فيديو 
قصيرة تعالج موســيقى »الهيــب هــوب« )Hip Hop( أو »الّراب« 
)Rap(؛ أي الموســيقى الشــعبّية التي طّورها األمريكيون األفارقة 
المنحــدرون من جنــوب القارة األمريكيــة، في ســبعينات القرن 
الماضي فــي الواليات المتحدة األمريكيــة، ورقصة »البريك دانس 
)Break dance( التــي ُتعّرف بأنها التعبير الجســدّي لموســيقى 

الــّراب، والتــي اجتاحت العديد من بلــدان العالم. 
لقد اســتغلت هذه القناة التلفزيونّية بهذه الشــرائط المراهقين، 
بطريقــة لبقة، للحديــث والتفكير فــي تطور أنواع الموســيقى 
وأشــكال الرقــص فــي المناطــق الحضريــة كضــرب مــن ضروب 
التعبيــر الثقافي، هكــذا نرى أن هــذه القناة وغيرها لــم يتخلوا 
عــن شــخصيتهم وهوّيتهــم، بل اســتغلوا تطبيــق »تيك توك« 

بما يتماشــى مــع خصوصيتهم. 
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متابعات

المنتــدى الــذي رفع هذا العام شــعار »تحديات وحلــول« بحضور 
)17400( زائــر لفعالياته الرئيســية، شــهد )42( فعالية تنوعت ما 
بيــن )7( جلســات رئيســية و)10( خطابات ملهمــة و)6( فعاليات 
اســتباقية و)6( ورش عمل و)13( منصة تفاعليــة أقيمت بالتوازي 
مــع )40( فعالية مصاحبة ســلطت الضوء علــى التحديات البارزة 
في عدد من القضايا اإلنســانية والثقافيــة واالقتصادية والبيئية 
والتنمويــة الُملّحــة، واستشــرفت مســتقبل عالقتهــا باالتصال 

الحكومــي ودوره فــي تقديم الحلــول الفاعلة لها.
وقال ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمد القاســمي، نائــب حاكم 
الشــارقة رئيس مجلس الشــارقة لإلعالم في كلمتــه التي ألقاها 
خــالل افتتــاح أعمال المنتدى: إن إمارة الشــارقة اســتطاعت عبر 
تعزيز دور األســرة، وإنشــاء مؤسســات الطفولة والناشــئة، وبناء 
جهــاز إعالمي يقــدم النافع والمفيــد، أن تواجــه مجموعة من 
التحديــات الناجمــة عــن االنفتــاح، وانتشــار القيــم الدخيلــة، 
والتطــور التكنولوجــي المتســارع الــذي أدى إلــى تســلل بعض 
الســلوكيات واألخالقيات التي تتنافى مــع مبادِئنا إلى المجتمع.

وأكد سمو الشــيخ القاســمي على أن التحديات ستظل موجودة 
واألهم هــو إيجاد الحلــول، قائاًل: إن التحديات بشــتى أشــكالها 

لــم تتوقف، ولكل حقبــة وزمان تحدياتــه الخاصة.
وأشــار ســموه إلى أنه بفضل اهلل، ثــم بفضل العقــول النّيرة، ما 
زلنــا نســتلهم مــن دروس الماضي عبــًرا تعيننا علــى مواجهة 
شــتى التحديات، بل إن بعــض الحكومات أصبحــت لديها القدرة 
علــى التنبــؤ ببعض الكــوارث، واستشــراف المســتقبل وتهيئة 

المناســب لتقليل أثــر التحديات.

خالصة
قدمــت عليــاء الســويدي مديــر المكتــب اإلعالمــي لحكومــة 
الشــارقة تســع توصيات تشــكل خالصة ما قدمــه )160( متحدثًا 
وخبيــرًا عالميًا في مجــال االتصــال الحكومي، ودعــت التوصية 

األولــى الحكومــات إلى إطالق منصــة حلول إبداعيــة إلكترونية 
للتحديــات التــي تواجهها بمشــاركة األفــراد والقطــاع الخاص 
وصنــاع المحتوى من المؤثريــن، وتبّني أفضل الحلــول وتفعيلها 

بعــد إخضاعهــا للتصويت.
وتطرقــت التوصية الثانيــة إلى ضرورة اســتحداث »دليل حوكمة 
االتصــال الحكومــي« بتعــاون الجهــات المعنية من مؤسســات 

اتصال.  وخبراء  رســمية 
فيما أشــارت التوصية الثالثــة إلى أهمية اســتحداث دليل لغوي 
متخصــص إلدارة األزمات يشــتمل علــى المصطلحــات والكلمات 

األكثــر مالءمة لخطــاب الجمهور.
وشــملت التوصيــة الرابعــة تفعيــل الشــراكة بيــن الحكومــات 
ومنتجــي الدرامــا العربيــة؛ لنقــل الرســائل اإليجابيــة وإحداث 
التأثيــر علــى نطاق عالمــي والدعــوة للمزيد من االســتثمار في 

الدرامــا العربيــة حاملة الثقافــة والقيــم والتراث. 
فيمــا دعت التوصية الخامســة إلى اســتحداث مناهــج تعليمية 
وبرامــج تدريبية تســهم في بناء جيــل قادر علــى إيجاد حلول 

لتحديــات المجتمعات وإعــداد قادة التأثير بقــوة الكلمة.
وتضمنــت التوصية السادســة دعــوة للتعاون بين فــرق االتصال 

المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2022
الدعوة إلعداد خطط لبناء ثقافة التكيف 

المجتمعي مع األزمات وصواًل إلى هندسة التغيير
الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

أوصــى »المنتدى الدولــي لالتصال الحكومــي 2022«، الذي 
نظمــه المركز الدولــي لالتصــال الحكومي التابــع للمكتب 
اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة في مركز إكســبو الشــارقة، 
أوصــى في ختــام أعماله التي اســتمرت يوميــن )28 – 29 
ســبتمبر 2022( الحكومــات بعقــد شــراكات مــع منتجي 
الدرامــا العربيــة لتطويــر محتوى يصــل للعالميــة، وإعداد 
خطط لبنــاء ثقافة التكيــف المجتمعي مــع األزمات وصواًل 
إلى »هندســة التغييــر«، وتطوير مناهج تعليمية تســهم 

في إعــداد قــادة التأثير بقــوة الكلمة.
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فــي المؤسســات االقتصاديــة واألكاديميــة ومراكــز الدراســات 
المتخصصة باستشــراف المســتقبل االقتصادي واســتباق الحلول 

المتوقعة.  للمشــكالت االقتصاديــة 
فــي حين أشــارت التوصية الســابعة إلــى أهمية إعــداد خطط 
وبرامــج مدروســة تســتهدف جميــع أفــراد المجتمــع وتتوافق 
مــع احتياجاتهــم وطبيعتهم لبنــاء ثقافة التكّيف مــع األزمات 

وإيجــاد الحلــول وصواًل إلــى »هندســة التغيير«.
أمــا التوصيــة الثامنــة فقــد دعــت إلى االســتعداد لمســتقبل 
الــذكاء االصطناعــي والميتافيــرس  االتصــال ومواكبــة إعــالم 

والتقنيــات الناشــئة. 
وحّثــت التوصية األخيــرة إلى وضــع البرامج الحكوميــة الكفيلة 
بحمايــة التنوع الثقافــي والحفاظ علــى التوازن بيــن الثقافات 

والخصوصية. االختــالف  واحترام 
شــعار المنتدى هــذا العام أكد علــى دور االتصــال الحكومي في 
تعريف المتخصصين والجمهور بالتحديات، واســتخدام منهجيات 
االتصــال المناســبة التــي تحفز الجمهــور على المســاهمة في 
ابتــكار الحلــول والممارســات المالئمــة للتغلب علــى التحديات 

والعقبات.
)7( جلســات تحــت عناويــن: »نضــاالت  الفعاليــات  وتضمنــت 
التغييــر.. كيــف تكــون؟«، و«األزمــات االقتصادية، بيــن االحتواء 
اإليجابــي والتكيــف الســلبي«، و«الدراما، مــا بين البنــاء الفكري 
واللغــوي«، و«عندما يصبح الصفــر إنجازًا« و«التدميــر اإلبداعي.. 
مــا الــذي اســتفاده العالــم؟«، و«مســتقبل العالــم بيــن الويب 
3 والميتافيــرس والــذكاء االصطناعــي«، و«انعكاســات االتصــال 

العمومــي على المشــاريع الناشــئة«.

ورش عمل وفعاليات متخصصة
وتحــت مجموعة مــن مواضيــع التواصل األكثــر إلحاحــًا، تحدث 
نخبــة من كبــار المســؤولين المحلييــن والدوليين وقــادة الفكر 
والمثقفيــن والفنانين حول تجاربهــم ورؤاهم في )10( »خطابات 
ملهمة« تحــت عناوين: »أي نوع من الحكومــات يحتاج العالم؟«، 
اإلبداعــي.. هــل نحــن مســتعدون؟«،  االقتصــاد  و«مســتقبل 
و«القيــادة بالتأثيــر«، و«ثقافــات متوازنــة.. عالقــات متكافئة«، 
و«الســينما.. قنــوات اتصاليــة متجــددة«، و«تحقيــق األحالم ال 
يعترف بالمســتحيل«، و«قــوة العــادات«، و«الشــراكات الخالقة 
وحــراس البوابة الجــدد«، و«اقتصاد المهــارات والجيل القادم من 

الحكومــات«، و«النمــو األخضــر.. آليات اتخــاذ القرارات«.
فضــال عــن ذلك ُنظمــت ثــالث ورش عمــل إبداعية علــى مدار 
اليوميــن، قدمهــا متخصصــون مــن جامعــة الــدول العربيــة، 
ومؤسســة صحافــة الــذكاء االصطناعــي للبحث واالستشــراف، 
وأكاديمية ســكاي نيوز عربيــة، هي: »االتصــال الحكومي الفعال 
فــي العصــر الرقمــي«، و«الدبلوم المهنــي )المصغــر( األول في 
صحافــة الذكاء االصطناعــي«، و«ابتكار محتــوى رقمي.. من وإلى 

لهاتف«. ا
أمــا فيمــا يتعلــق بالفعاليات المصاحبــة، فقد قدمــت مواضيع 
وقضايــا متنوعــة في عــدد من أبــرز المحــاور على الســاحتين 
اإلقليمية والدوليــة، منها: »حواء الملهمة« التي ناقشــت قضايا 
االتصــال المتعلقة بالمــرأة، و«مختبر تحديات المســتقبل« الذي 
ناقــش التكنولوجيــا ودورهــا فــي اإلعــالم الجديد، فــي حين 
اســتعرضت قاعة »تحــدي الجامعات« قضايا تهــم كليات اإلعالم 
وطالبهــا، أما »حوارات شــجاعة« فتطرقت إلــى مواضيع تقنيات 
المســتقبل والــذكاء االصطناعــي، وناقشــت قاعــة »أكاديمية 
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متابعات

اإلعــالم الجديــد« أســاليب العمــل الصحيحــة علــى منصــات 
البودكاســت وشــبكات التواصل االجتماعي والمدونــات وغيرها.

االتصال والمشاريع الناشئة 
فــي منتدى هذا العام ســّلط خبراء في االقتصــاد وريادة األعمال 
الضــوء علــى أهمّية المشــاريع الناشــئة على اقتصــادات بلدان 
المنطقــة والعالم، وتوقفوا عنــد حجم التطّور الذي شــهده هذا 
القطــاع واالهتمــام البالــغ الذي حظي بــه من قبــل الحكومات، 
وعلى وجه التحديــد في دولة اإلمارات وإمارة الشــارقة، مؤّكدين 
أن االســتثمارات في المشــاريع الناشئة يتزايد باســتمرار وتحديدًا 

واإلبداعّية. التقنيــة  القطاعات  في 
جاء ذلــك خالل جلســة بعنوان »انعكاســات االتصــال العمومي 
علــى المشــاريع الناشــئة«، تحدث خاللهــا كلٌّ من البروفيســور 
محمــد يونــس، رائــد األعمــال االجتماعــي والخبيــر االقتصادي، 
وهــزاع إبراهيم المنصــوري، إعالمــي وخبير ريادة أعمــال، ومارك 
تورنبول، مستشــار االتصال االســتراتيجي، ومحمد هالل الحزامي، 

رئيــس مجموعة محمــد هالل.
البروفيســور محمــد يونــس، الحائــز علــى جائــزة نوبــل ورائد 
األعمــال االجتماعــي والخبير االقتصادي فــي بنغالديش، قال إن 
ريــادة األعمــال مهارة مشــتركة لدى كل البشــر ومع ذلــك الكثير 
مّنــا انجرف نحو االقتصــاد التقليدي والوظيفة، مــع أّن الوظيفة 
يجــب أال تكون المحّطــة األخيرة للفرد؛ ألننا ولدنــا بمزايا ابتكارية 

وإبداعيــة وال بد من اســتغاللها بالشــكل األمثل«.
أمــا الدكتــورة نيفيــن الكيالنــي، وزيــرة الثقافة فــي جمهورية 
مصــر العربيــة، فقــد قالــت إن اقتصــاد المعرفــة يمثــل فرصة 
للعــرب لإلســهام في عجلــة االبتــكار العالمية، واالســتفادة من 
الفرص االقتصادية الهائلة التي يتيحها، مشــيرة إلى أن شــبكات 
التواصــل االجتماعي حملــت المعرفة اإلنســانية إلى المجتمعات 

فــي بلدانها بســهولة، إال أنها أحدثت ضــررًا بالغــًا وتحولت إلى 
أداة لفــرض الهيمنة الثقافية، وإعادة تشــكيل هويات الشــعوب 

بطــرق ناعمة.

جائزة الشارقة لالتصال الحكومي 
يقــدم المنتدى جائزة باســم جائزة الشــارقة لالتصــال الحكومي، 
التــي فاز بهــا »مكتب الشــارقة الرقمية« عن فئــة أفضل مبادرة 
للتواصل العمومي بإمارة الشــارقة، وفي فئــة »الموظف المثالي 
لالتصــال الحكومــي« علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة، فازت بالجائزة الموظفة فــي صندوق أبوظبي للتقاعد، 
فاطمة الشــريقي، وحصــد الهالل األحمــر اإلماراتــي الجائزة عن 

فئة »أفضل اســتجابة لألزمــات على مســتوى اإلمارات«.
 وتضمنــت فئة »أفضــل المنظومات في االتصــال الحكومي« على 
مســتوى الوطــن العربي )4( جوائز فــي )4( قطاعــات، حيث فازت 
مدينة الشــارقة لإلعالم »شــمس« بالجائزة عن قطاع الممارســات، 
وفي قطاع التدريب والبرامج األكاديمية فــازت بالجائزة وزارة الموارد 
البشــرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية الســعودية، وعن 
قطــاع أفضل منظومة تخدم األشــخاص ذوي اإلعاقة، فازت بالجائزة 
شــرطة أبوظبــي، وفي قطــاع أفضــل منظومة تخدم كبار الســن 
حصــدت الجائــزة دائــرة الخدمــات االجتماعية بحكومة الشــارقة، 
وفــاز صنــدوق أبوظبي للتقاعــد بالجائزة في فئــة »أفضل اتصال 
حكومــي فــي مجال اإلعــالم الرقمي« فــي الوطــن العربي، وفي 
فئة »أفضل السياســات والممارســات البيئية« عربًيا، فازت بالجائزة 

شــركة بترول اإلمارات الوطنيــة )اينوك(.
وفــي فئــة »أفضــل بحــث علمــي تطبيقــي فــي االتصــال 
الحكومــي«، فــازت الباحثــة والء يحيى مصطفى، مــن جامعة 
األزهــر بجمهوريــة مصــر العربية بجائــزة أفضل بحــث فردي أو 
جماعــي على المســتوى العالمــي، أما جائزة »أفضل شــخصية 



57العدد 130 - سبتمبر 2022م

الوطــن  مســتوى  علــى  االجتماعــي  التواصــل  عبــر  مؤثــرة 
العربــي«، ففازت بها المؤثرة إحســان بن علوش، مــن المملكة 

. بية لمغر ا
وتكونــت فئة »أفضــل اتصال حكومي يســتهدف الشــباب« في 
الوطــن العربــي من فئتيــن، األولى »أفضــل مبادرة شــبابية في 
مجــال االتصــال الحكومي«، وفــاز بها باســل المدني من ســوريا، 
عــن مبــادرة رواد ســورية 2030، والفئــة الثانيــة »أفضــل مبادرة 
للتأثير في أجيال المســتقبل«، وفاز بهــا البرنامج الوطني لتنمية 
مهــارات الشــباب مــن األكاديميــة الســلطانية لإلدارة بســلطنة 

. ن ُعما
المســؤولية  فــي  المؤثــرة  البرامــج  »أفضــل  فئــة  فــي  أمــا 
المجتمعيــة« علــى المســتوى العالمي، ففــاز بجائزتهــا برنامج 
»مبــادرة ما ينســكت عنه«، إحدى مبادرات مجلــس الصحة لدول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وفي فئة »أفضل صــورة في االتصال 
الحكومــي« عالمًيــا فازت بالجائزة صــورة من الســلفادور بعنوان 

»أقفــاص العصابــات« لجايلز كالرك.
أمــا فئة »أفضل ابتــكار في االتصــال الحكومي عالمًيــا«، والتي 
تتكون مــن فئتين هما »أفضــل ابتكار في االتصــال الحكومي«، 
وفــاز بهــا Citizenlab، و«أفضل تحدي لمبادرات المســتقبل في 
االتصــال الحكومــي«، وفــازت بها مبــادرة »فريق أحــالم نوْمك 
ُمهــم«، كما خصــص المنتــدى جائزة اســتثنائية لهــذه الدورة 
فــي فئة »أفضــل مبادرة جامعيــة لتأهيل موظفي المســتقبل 
 Smart Visitors فــي التواصل العمومــي«، وفازت بهــا مبــادرة
System مــن جامعــة اإلمــارات، وفئــة »أفضل مبــادرة لالتصال 
الحكومــي لتمكيــن المــرأة« عالمًيــا، وفــاز بها برنامــج »هامة 
لتعزيــز جاهزيــة المجنــدات للمســتقبل«، مــن دولــة اإلمارات 

المتحدة. العربيــة 

أمــا جائــزة لجنــة التحكيــم فئــة »أفضــل محتــوى إعالمــي 
ودرامــي« فجاءت في فرعيــن؛ األول »أفضــل مضمون إعالمي« 
عربــي، وفــاز بــه برنامج »كفــو« من مملكــة البحريــن، والفرع 
الثانــي »أفضــل محتــوى درامي« عربــي، وحصل علــى الجائزة 

مسلســل »االختيــار« مــن جمهورية مصــر العربية.

قبل االنطالق 
وكانــت قــد انطلقــت مجموعــة مــن الفعاليــات وورش العمل 
االســتباقية قبيــل االنطالق الرســمي للمنتــدى، أبرزهــا برنامج 
»Comms«، الــذي قــدم فــي الفترة مــن 19 وحتى 22 ســبتمبر، 
وتضمن مجموعــة من ورش العمــل التدريبّية الخاصة بالشــباب 
وطلبــة الجامعــات، بعناوين: »االتصــال الحكومــي وإدارة قضايا 
المجتمــع«، و«توظيــف اإلنفوغرافيكــس فــي خدمــة االتصال 
الحكومــي«، و«مهارات اســتخدام الــذكاء االصطناعي في تطوير 
االجتماعــي«، و«إعــالم  التواصــل  محتــوى صفحــات شــبكات 
الميتافيــرس.. كيــف تصنــع محتــوى إعالمــي مميز فــي عالم 
الميتافيــرس؟«، و«مهــارات القائم باالتصال )المتحدث الرســمي( 
فــي البيئــة الرقميــة«، و«االتصــال الحكومي وتطويــر العالقات 

اإلعالمية«.
كمــا تضمنــت الفعاليات االســتباقية مجموعة مــن ورش العمل 
والجلســات الخاصــة فــي مواضيع متنوعــة، مثــل: »إدارة أزمات 
التواصل«، و«مختبر تحديات المســتقبل«، و«تحــدي الجامعات«، 
و«مهارات إدارة المشــاريع في ضوء االتصال الحكومي«، وجلســة 

»فــن االقناع فــي الطوارئ«.
في ختــام المنتدى قّدم مديــر عام المكتــب اإلعالمي لحكومة 
الشــارقة، طــارق ســعيد عــالي، شــكره الجزيل لكل من أســهم 
فــي إنجاح نســخة هذا العام، مشــيًرا إلى أنه نال صدى واســًعا 

والقــى إقبــااًل من المختصين فــي مجال االتصــال الحكومي.
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تقرير

وقالــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )بي بــي ســي( إن حوالي 
)1000( وظيفــة ســتفقد في هيئة اإلذاعة على مدى الســنوات 
القليلــة المقبلة مــع اإلعالن األخير، بعد ســنوات من التســريح 

لتخفيضات. وا
هــذا ما جاء على لســان المدير العام لبي بي ســي ، تيم ديفي 
، يــوم الخميــس 26 مايــو 2022م، رًدا علــى قرار وزيــرة الثقافة 
البريطانيــة نادين دوريس بتجميد رســوم الترخيــص عند )159( 
جنيًهــا إســترلينًيا للعامين المقبلين، وبعد يــوم من حديثه هذا 
تــم اإلعالن عن االســتغناء عــن 400 موظــف وإغــالق إذاعتها 

بعدد مــن لغات العالــم، منهــا إذاعة بي بي ســي العربية
تيــم ديفــي أضاف أن العديد مــن خدمات اللغــات األجنبية في 
وورلد ســيرفيس ســتكون علــى اإلنترنت فقط، بينما ســتندمج 
قنــاة بــي بــي ســي نيــوز الحالية التــي تركــز علــى المملكة 
المتحــدة مــع بــي بي ســي وورلــد لتشــكيل خدمــة إخبارية 

تلفزيونيــة عالميــة واحدة. 
اإلخباريتيــن  القناتيــن  يــؤدي دمــج  أن  أيًضــا  المحتمــل  مــن 
التليفزيونيتيــن الحاليتيــن للشــركة إلى تقليل كميــة المحتوى 
الــذي يركز علــى المملكــة المتحدة، كمــا ستتشــارك المحطات 

اإلذاعيــة المحلية فــي المزيد مــن البرامج، بينما ســيتم إغالق 
بعــض نشــرات األخبــار التلفزيونيــة المحلية.

ووفًقــا لصحيفــة ذا غارديــان البريطانيــة ســتكون هنــاك أيًضا 
تخفيضــات في خدمــات التلفزيون واإلذاعة المحليــة في إنجلترا، 
علــى الرغم من إصرار هيئة اإلذاعــة البريطانية على الحفاظ على 
الميزانيــة اإلجماليــة للصحافة المحليــة، مع إعــادة توزيع اإلنفاق 
بــداًل من ذلــك لتوظيف الصحفييــن إلنتاج محتوى عبــر اإلنترنت.
المفارقــة بحســب الصحيفــة أن الغالبيــة العظمى مــن إنفاق 
هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة يتركــز حالًيــا علــى قنــوات البــث 
التلفزيونــي واإلذاعــي التقليديــة، بينما يتحــول الجمهور حول 

العالــم إلــى اإلنترنت. 
وفــي حديثــه للعاملين قــال المدير العــام إنه يتعيــن عليهم 
قبــول الحاجة إلى االبتعاد عــن القنوات التلفزيونيــة واإلذاعية 
التقليديــة واالســتثمار في البرامــج المصممــة خصيًصا لخدمات 

.BBC Sounds و iPlayer علــى االنترنت مثــل
وقــال أيضا: »هــذه هي لحظتنا لبنــاء أول »بي بي ســي« رقمي، 
شــيء جديد حًقا، مؤسســة إعالمية  للعصر الرقمي، قوة إيجابية 
للمملكــة المتحــدة والعالــم، وللقيــام بذلــك نحتاج إلــى التطور 

امتدادً للتغيرات التي يشهدها اإلعالم حول العالم
بي بي سي أغلقت أبواب اإلعالم التقليدي إلى 

المزيد من الرقمنة وخفض النفقات
إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص || 

رًدا علــى قرار الحكومــة البريطانيــة بتجميد رخصة المشــاهدة عند قيمتهــا الحالية للســنتين القادمتيــن للمنزل في 
الســنة، أعلنــت »بي بي ســي« عن سلســلة من إجــراءات تخفيض النفقــات تتضمن إلغــاء )382( وظيفة فــي خدمتها 

العالميــة، ووقــف عدد كبير مــن خدماتها من أجــل التركيز علــى خدمات البــث التدفقي عبــر االنترنت. 
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بشــكل أســرع واحتضان التحوالت الضخمة في السوق من حولنا«.
تقــول الغارديــان إن تجميد رســوم الترخيص يتطلــب من »بي 
بي ســي« إيجــاد )285( مليون جنيه إســترليني مــن المدخرات 
الســنوية، وبــداًل من ذلــك، قرر ديفــي أن يذهب إلــى أبعد مما 
هو مطلــوب، وخّفض ميزانيــة الخدمات التلفزيونيــة واإلذاعية 
الحاليــة بمقــدار )500( مليــون جنيه إســترليني، مع اســتثمار 

المدخــرات اإلضافيــة في الخدمــات الرقميــة الجديدة فقط.
قــد تكــون التغييرات فــي الخدمــة العالمية مصــدر قلق خاص 
للحكومة، التي تعتبرها أداة رئيســية للقــوة الناعمة البريطانية 
في الخــارج، ومع ذلك تــم التوقف عن تمويل الخدمــة العالمية 
كجــزء من سلســلة من التخفيضــات في التمويل التــي فرضتها 
الحكومــات المتعاقبة، بقيــادة المحافظين، علــى هيئة اإلذاعة 

البريطانيــة، ما يجعل مــن الصعب وقف عمليــات اإلغالق.
وبينمــا تتحول فئــات الشــباب واألطفال إلى منصــات البث عبر 
االنترنــت، يالحــظ أيضا أن  عدة مالييــن من البريطانييــن، غالًبا 
مــن كبار الســن والفقــراء، ليــس لديهــم إمكانية الوصــول إلى 
اإلنترنــت، فــي حيــن أن الكثيريــن ال يمتلكون النطــاق العريض 
المنزلــي المطلــوب للوصول إلــى خدمات البث المباشــر، ويمكن 
أن تتضــرر هــذه المجموعــات أكثــر مــن غيرهــا مــن جــراء أي 
تخفيضات فــي خدمات البــث اإلذاعي والتلفزيونــي التقليدية 

التــي تبثها هيئــة اإلذاعــة البريطانية.
هــذه اإلجراءات ليســت مفاجئة، ففــي يوليو هذا العــام أوردت 
اإلذاعــة بالتفصيــل خطًطــا لدمــج قناة »بــي بي ســي« أخبار 
العالــم ومثيلتها فــي بريطانيا فــي قناة واحــدة إلطالقها في 
أبريــل مــن العــام المقبــل، وبموجــب خطــط إعــادة الهيكلة، 
ســتتحول النســخة الصينية واألوروبية واألوردو وغيرها من البي 
بي ســي إلــى منصــة رقمية فقــط، كمــا ســتتوقف الخدمات 
اإلذاعيــة باللغــات العربيــة والفارســية والقرغيزيــة والهندية 

والبنغاليــة والصينيــة واإلندونيســية والتاميليــة واألردية.
تتضمــن التغييــرات المقترحــة للخدمــة العالمية وفًقــا لما تم 
نشــره مؤخــًرا التركيــز علــى منصــات »بــي بي ســي« وعلى 
اإلذاعــي  المحتــوى  حجــم  مــن  والحــد  باألســواق،  وجودهــا 
والتلفزيونــي الــذي يتــم بثــه عبر منصــات شــريكة في بعض 
البلــدان، والتركيز علــى التأثير أكثر من الوصــول، ما يعني حاجة 
الهيئــة دخــول مزيد من الجمهــور على منصاتهــا، بحيث تكون 
صلــة الجمهور بـ«بي بي ســي« أوثق، وســيتم تطوير نظام بث 
رقمي باألســاس، واســتحداث مركز إلنتــاج المحتــوى قائم على 
جمــع األخبــار بهــدف تقديم محتــوى عالــي التأثير للبــّث عبر 

خدمــات »بي بي ســي« غيــر الناطقــة باإلنجليزية.
فضــال عــن ذلــك ســتنقل بعــض عمليــات اإلنتــاج إلــى خارج 
لنــدن بحيــث تكــون أقــرب إلــى الجمهــور المســتهدف، على 
ســبيل المثال، نقل الخدمــة التايالندية من لنــدن إلى بانكوك؛ 
والخدمــة الكوريــة إلــى ســول؛ والبنغاليــة إلــى دكا؛ والنشــرة 

األفريقيــة إلــى نيروبي.
كما ســيتم تجميع األنشــطة ذات المحتوى الطويل كالتحقيقات 
والوثائقيــات التــي يضطلــع بها فريــق برنامج أفريــكا آي )عين 
أفريقيــا(، ووحــدة التحقيقــات والوثائقيــات التــي يضطلع بها 
فريــق »بي بي ســي« عربي، وذلــك تمهيًدا لمزيد مــن التعاون 

بيــن منصــات وخدمــات »بــي بــي ســي« علــى نحــو ييّســر 
للقصــص اإلخباريــة فرصة الوصــول إلى آفاق أبعد حــول العالم، 

إلى جانــب المملكــة المتحدة.
الهيئة ســتعمل علــى بناء وحــدة عالمية صينيــة جديدة في 
لنــدن، كما ســيتم بنــاء مركــز دينامــي للمحتوى فــي أفريقيا؛ 
يقــّدم محتــوى رقمًيا باألســاس يكــون األول من نوعــه باللغات 
األفريقيــة االثنتــي عشــرة، جنًبا إلى جنــب مع تغطيــة القارة 
الســمراء عبر باقــي خدمات »بي بي ســي«، مــع مواصلة البث 
التلفزيونــي الخطــي باللغتين العربية والفارســية، واالســتثمار 
فــي بنــاء طاقــات إذاعية وأخــرى رقميــة بالعربية والفارســية 

اإلذاعة. محــل  لتحل 
بحســب »بي بي ســي« تتماشــى هــذه الخطــوة مــع تغّيرات 
طرأت علــى احتياجات الجمهور حــول العالم، مع تحــّول المزيد 
مــن الناس صوب المنصــات اإلخباريــة الرقمية، جنًبــا إلى جنب 

مــع ما تفرضــه التحديات الماليــة الراهنة حــول العالم. 
ووفقــا للمقترحــات، ســتتحول خدمــة »بي بي ســي« بســبع 
لغات أخــرى إلى المحتــوى الرقمي فقــط، وذلك اقتــداًء بنجاح 
الخدمــة بلغــات أخــرى تقــّدم بالفعــل محتــوى رقمًيــا خالًصا 

وتحقــق مشــاهدات جماهيريــة جيدة.
وتــرى مديــرة خدمة »بي بي ســي« العالمية، ليليــان الندور، أن 
»الــدور الــذي تضطلع به »بــي بي ســي« عالمًيا لــم يكن ذات 
يوم أكثــر أهمية منــه اآلن«، وقالت إن »بي بي ســي محّل ثقة 
مئــات الماليين حــول العالم نظــًرا لما تحرص عليــه من مهنية 
فيمــا تقّدمه من أخبار، ال ســيما فــي دول تعّز فيهــا المهنية«، 
مضيفــة »إننــا نســاعد الناس فــي أوقــات األزمات، وســنواصل 
تقديــم الصحافــة الُمثلــى للجماهيــر ســواء باللغــة اإلنجليزية 
أو بأكثــر مــن )40( لغــة، فضاًل عــن زيادة األثــر والتأثيــر بعملنا 

الصحفــي عبر الدفــع بقصصنــا اإلخبارية إلى أفق أوســع«.
وتتابــع قائلــة: »ثمة حاجة ماســة إلى التوســع فــي المحتوى 
الرقمي المقــّدم عبر خدمتنا العالمية من أجل تحســين الخدمة 
وتحســين التواصــل مــع جمهورنــا، إن الطريــق التــي يصل بها 
الجمهــور إلى المحتوى اإلعالمي تشــهد تغّيــراً، وفي خضم ذلك 
يتزايــد التحدي الــذي يكتنف عمليــة الوصول إلــى الناس حول 

العالــم بصحافة موثوقــة وذات جودة”.
جدير بالذكــر أن اإلذاعــة البريطانية حققت تواجًدا واســًعا في 
المنطقــة العربيــة مــن خــالل برامج ومــواد إخباريــة متنوعة، 
فضــال عــن تقديمهــا بأصــوات ألمــع اإلعالميين الذيــن صنعوا 

مكانــة مرموقــة في العالــم العربي.
 وقد تأسســت هيئة اإلذاعــة البريطانية عام 1922م تحت اســم 
»شــركة اإلذاعة البريطانيــة« وبدأت البث كشــركة راديو خاصة، 
وفــي مطلــع العــام 1927م تحولــت الهيئــة إلى شــركة عامة 
عندمــا تدخلــت الحكومــة البريطانيــة للحفاظ على الوســيلة 

الجديدة. اإلعالميــة 
 اعتمــدت إذاعة بي بي ســي على مصدريــن للتمويل في ذلك 
الحيــن، األول كان مــن الحكومــة البريطانيــة في صــورة منحة 
ماليــة ســنوية، والثاني مــن رســوم التراخيص الخاصــة بأجهزة 
اســتقبال الراديــو، وقــد اســتمرت هــذه الرســوم عنــد ظهور 
التلفزيــون في المملكــة المتحــدة ومازالت قائمة حتــى اليوم.
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متابعات

تحت شعار “فصول الثقافة”

واجهة الرياض تستقبل زوار “معرض 
الرياض الدولي للكتاب 2022م”

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

انطلقت فعاليــات “معرض الرياض الدولي للكتاب” في 29 ســبتمبر 2022م، 
تحت شــعار “فصــول الثقافة”، حيث ســيقدم المعرض على مــدى )10( أيام 
برنامًجــا ثقافيًّا شــاماًل يغطــي كافة أوجه اإلبداع، وســط مشــاركة )1200( 
دار نشــر ودور بالوكالــة تمثل )32( دولــة، وبتنظيم من هيئة األدب والنشــر 
والترجمــة ضمــن مبادرة “معــارض الكتاب” إحــدى المبادرات اإلســتراتيجية 

. للهيئة

معرض الرياض الدولي للكتاب أضخم حدث ثقافي
يعود معــرض الرياض الدولــي للكتاب هذا العــام بحلٍَّة متجددة 
مليئــة بألــوان الثقافــة واألدب والمعرفة، بصفتــه أضخم حدث 
ثقافــي في عــام 2022م، وواحًدا مــن أكبر التجمعــات الثقافية 
فــي العالــم التــي تجمــع صنــاع األدب والنشــر والترجمــة من 
المؤسســات والشــركات المحلية والدولية مع القــراء والمهتمين 

بالشــأن الثقافــي، فالمعــرض يأخــذ زواره فــي رحلــة أدبيــة 
ومعرفيــة، مــن خــالل أجنحــة دور النشــر التي تقــدم مؤلفات 
نــادرة وحديثــة فــي مختلــف المجــاالت األدبيــة والثقافيــة 
والمعرفيــة والعلميــة، إلــى جانــب أجنحــة الهيئــات الثقافية 
والمؤسســات العلميــة واألكاديميــة فــي المملكــة التــي تثري 
زّوارهــا بمعروضاتها من مخطوطات ومؤلفات، وأنشــطة توعوية 
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في عــدد مــن القطاعــات الثقافية، كالطهــي والتــراث واألزياء 
والمكتبــات وغيرهــا، وكذلــك جنــاح الطفــل المصمــم خصيًصا 
لتعزيــز حب القــراءة والكتابة لدى النشء، وتنمية شــغفهم في 

مختلــف المجــاالت اإلبداعية.

حديث الكّتاب
يقــدم المعــرض فــي برنامجــه الثقافــي لهــذا العــام نخبــة 
مــن الكّتــاب والمؤلفين الذيــن يتحدثــون للزوار عــن مؤلفاتهم 
عبر سلســلة لقــاءات “حديــث الكّتــاب”، إضافــة إلــى الندوات 
والمحاضــرات الثقافيــة، والجلســات الحواريــة التي تســتضيف 

الموضوعات. المفكريــن والمبدعيــن فــي مختلــف 

أمسيات شعرية وورش عمل
يتضمــن البرنامج الثقافــي لمعرض الرياض الدولــي للكتاب أيًضا 
“األمســيات الشــعرية”، وورش عمــل الطهــي الحــّي، إلى جانب 
مــا يزيد عن )150( ورشــة عمل فــي مختلف المجــاالت الثقافية، 
والعروض الســينمائية التي تقدمها “ســينما الحوش” لعّشاقها، 

والحفــالت الغنائية، والعروض المســرحية المصاحبة.

بالثقافة  يحتفي  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض 

التونسية
يحتفــي معــرض الريــاض الدولي للكتــاب في نســخته الحالية 
2022م، بالثقافــة التونســية،  كضيف شــرف للمعرض عبر جملة 
مــن الفعاليــات فــي التــراث والثقافة التونســية، بحضــور كبار 
المفكرين واألدبــاء والمثقفين، والمختصين فــي الثقافة والتراث 
التونســي، إضافــة إلــى حفــالت غنائيــة يصافــح مــن خاللها 
فنانــون تونســيون جماهيرهــم ومحبيهــم، كما يقدم شــعراء 

تونســيون إبداعهــم الشــعري في فضــاء المعرض.

مؤتمر الناشرين في نسخته الثانية
نّظمت هيئة األدب والنشــر والترجمــة تزامًنا مع انطالق فعاليات 
معــرض الرياض الدولــي للكتاب، مؤتمر الناشــرين في نســخته 
الثانية يومي 27 و28 ســبتمبر 2022م، لبحث مســتجدات صناعة 
النشــر المحليــة واإلقليمية والدولية، وســط مشــاركة من خبراء 
وقيــادات في قطاع النشــر مــن مختلف دول العالم، واستشــرف 
مؤتمــر الناشــرين اآلفــاق المســتقبلية لصناعة الكتاب والنشــر، 
حيث شــّكل فرصة لتالقــي األفــكار وبلورتها وتبادلهــا، وناقش 

قيــادات صناعــة الكتاب فــي جلســات حوارية لتصديــر الثقافة 
الســعودية إلــى الخــارج، ونقــل الخبــرات والتجــارب االحترافية 
لــدور النشــر الناشــئة، وآليــة بيــع وتــداول حقــوق الملكيــة 
الفكرية، إلى جانب تحديات النشــر وُســبل االســتفادة من الثورة 
الرقميــة، وتقديم أفضل الممارســات الدولية في تســويق الكتب 

وترجمتها. ونشــرها  وطباعتها 
وســعى المؤتمــر الــذي أقيم للعــام الثانــي علــى التوالي في 
المملكــة إلــى إيجــاد بيئــة مناســبة يتــم مــن خاللهــا تداول 
الحقــوق بين الناشــرين العــرب والمحلييــن والدولييــن، وتبادل 
األفــكار والــرؤى حــول موضوعــات متعــددة فــي قطاع النشــر 
تســهم بدورها في رفع كفاءة وجاذبية قطاع النشــر في شــتى 
مناحــي التنمية، وتحقق تكاماًل وتعاوًنا بين دور النشــر لتحقيق 
النمو المنشــود، وتعــزز من اســتدامة صناعة النشــر، إلى جانب 
دعــم جهود معــارض الكتاب ودورها في نشــر الفكــر والمعرفة.

وهــدف مؤتمــر الناشــرين إلى تطويــر منظومة صناعــة الكتاب، 
وتعزيــز جاذبيتهــا للكاتب والمســتثمر ودور النشــر؛ لضمان إنتاج 
ثقافي عربي مســتمر ومتنــوع ذي جودة عاليــة، وذلك في إطار 
الجهــود الحثيثة التــي تقودها هيئــة األدب والنشــر والترجمة 
لتنظيم صناعة النشــر فــي المملكــة والعالم العربــي، واالرتقاء 

بها إلى مســتوى المعاييــر الدولية.
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وانطلق الدوري العربي اإللكتروني بمشــاركة ســبع عشــرة دولة 
عربيــة، هــي: “الســعودية، والبحرين، وقطــر، واإلمــارات، ومصر، 
ولبنــان، والكويــت، وفلســطين وعمــان، والصومــال، والجزائــر، 
وتونــس، والمغــرب، وليبيــا، والعــراق، واألردن وجيبوتــي” في 

بطولتيــن منفصلتين للُعبتي )VALORANT, TEKKEN 7(، وشــارك 
فــي رياضــة )TEKKEN 7( اإللكترونيــة ســبعة عشــر منتخــب 
ِمــن الرجــال وتســع منتخبــات ِمــن النســاء، بينما تضــم لعبة 

)VALORANT(  ثمانيــة دول مشــاركة لــكال الجنســين.

ضمن فعاليات موسم )الجيمرز(

الرياض تحتضن الدوري العربي اإللكتروني 
ومنتدى العالم القادم

الرياض – إذاعة تلفزيون الخليج|| 

شــهدت العاصمة الســعودية الريــاض انطالق الدوري العربــي اإللكتروني، على مــدار يومي 1 و2 ســبتمبر 2022م، وذلك 
ضمن فعاليات موســم “الجيمــرز” الحدث األكبر للرياضات واأللعاب اإللكترونية عالمًيا، والذي يســتضيفه االتحاد الســعودي 
للرياضــات اإللكترونيــة، والتــي أقيمت في بوليفارد رياض ســيتي فــي منطقة فــوف للبطوالت المجتمعية منذ شــهر 

الماضي. أغسطس 
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وخــالل افتتــاح البطولــة أكد األميــر فيصل بن بندر بن ســلطان 
بن عبــد العزيز، رئيس االتحــاد العربي للرياضــات اإللكترونية، أن 
بطولــة العــرب نقطــة فاصلة في مســيرة المنطقــة في مجال 
الرياضــات اإللكترونيــة، حيث يســعى االتحاد العربــي للرياضات 
اإللكترونيــة إلى اإلســهام في إيجــاد المواهب العربية الشــابة، 
وأن تكــون لديهم منصة تنافــس احترافية تجعلهــم ينطلقون 
منهــا لكبــرى محافــل الرياضــات اإللكترونيــة الدوليــة، مضيًفا 
أن اجتمــاع االتحــادات العربيــة فــي بطولــة واحدة يُعــد هدًفا 
إســتراتيجًيا بــأن تكــون الــدول العربية مثــااًل يحتــذى به على 
مســتوى العالم فــي الرياضــات اإللكترونية، الفًتا االنتبــاه إلى أن 
المنطقــة العربيــة لديهــا العديد مــن األبطال الدولييــن العرب 
الذيــن حققوا إنجــازات عالمية، ونهدف من خــالل هذه البطولة 
بــأن يحتك الالعبــون العــرب بأخوتهــم لتطويــر مهاراتهم وأن 
يصبــح العــرب مســتقباًل أبطــال العالــم فــي جميــع الرياضات 

اإللكترونية.
وأســفرت المنافســات في الــدوري العربــي اإللكترونــي عن فوز 
منتخــب مصــر ببطولــة الــدوري العربــي اإللكتروني فــي لعبة 
VALORANT لفئــة الرجــال، بعد تغلبه على منتخب الســعودية 

بنتيجــة 2 – 1. 
فيما حقــق منتخب الســعودية بطولة لعبــة VALORANT لفئة 

النســاء، بعد الفوز على المنتخــب المغربي. 
منتدى العالم القادم الحدث األكبر 	
فيصل بن بندر: محظوظون بدعم القيادة 	
نظمي النصر: »ذا الين« ستكون عاصمة الرياضة اإللكترونية 	
العضو المنتدب للقدية: سنكون مركًزا للرياضة والترفيه 	

شــهدت الفعاليــات الرياضيــة علــى مــدار يومي 7 و8 ســبتمبر 
2002م، بالعاصمــة الرياض افتتاح فعاليــات منتدى العالم القادم، 
الــذي نظمه االتحــاد الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة بحضور 
نخــب من قيــادات العالــم في األلعــاب والرياضــات اإللكترونية. 

وأكــد األمير فيصــل بن بندر بند ســلطان خالل تدشــينه أعمال 
المنتــدى، أن الرياضــة اإللكترونيــة فــي الســعودية محظوظة 
بدعــم القيــادة العليــا فــي البــالد لهــا وكذلــك دعــم القطاع 
الخــاص، موضًحــا أنه وفريــق عمله يعملــون على مــدى بعيد 

وأنهــم يعملــون مع الشــركاء لتنمــو األلعاب فــي البالد.
وقــال األميــر فيصــل بــن بندر بــن ســلطان خــالل حديثه في 
الجلســة األولــى، إن رحلــة الرياضــة اإللكترونية في الســعودية 

بــدأت بفريقيــن اثنين ووصلــت اآلن إلــى )100( فريــق محترف 
تم توفير كل الُســبل لهــم للوصول إلى أعلى مراتــب االحترافية 

واألداء.
مــن جهته، لفــت المهنــدس نظمي النصــر، الرئيــس التنفيذي 
لـ”نيــوم”، أن معنــى المدينة الجديــدة هو “نيوم”، مشــيًرا إلى 
أنهــم فــي موقف أفضــل مــن مؤسســات عالمية، ألننــا نعتمد 
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علــى األلعاب ونركــز عليها لبنــاء اقتصادنــا، كاشــًفا أن مدينة 
“ذا اليــن” ســتكون عاصمة األلعــاب عالميًّا، مشــيًرا إلى أن قطاع 
اإلعــالم من أهم القطاعات فــي “نيوم”، واأللعــاب جزء مهم من 
ذلك، وخالل شــهرين سُننهي التشــريعات، وبدأنا بالشراكات مع 

جهــات كبيرة عالميًّــا وإقليميًّا.
مــن جانبــه، قال عبــد اهلل الداود عضــو مجلــس اإلدارة والعضو 
المنتــدب لشــركة “القديــة لالســتثمار”: إن )القديــة( ســتكون 
مركــز الترفيــه والرياضــة ومــن بين القطاعــات المهمــة لديهم 
األلعــاب اإللكترونيــة، ولديهم منطقة كبيــرة مخصصة لها داخل 

المنطقــة وســتوفر فيها البنيــة التحتية المناســبة.
وشــهد اليــوم الثانــي مــن المنتــدى العديــد مــن الفعاليــات 
واألنشــطة وورش عمل متنوعة ناقشــت التحديــات التي تواجه 
القطــاع، وعــدًدا مــن الموضوعات، حيث بــدأت فعاليــات اليوم 
الثانــي بكلمــة افتتاحية من الرئيــس التنفيــذي للعمليات في 
االتحــاد الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة أحمــد البشــري، أكد 
فيهــا أهمية التعاون بيــن جميع األطراف لتطوير مشــهد قطاع 
األلعــاب والرياضــات اإللكترونيــة، مشــيًرا إلــى أن قيمــة قطاع 
األلعــاب والرياضــات اإللكترونيــة، رغــم حداثته، تخّطــت قيمة 
القطاعــات اإلعالميــة بأكملهــا، ويتجه نحو مســتقبل مشــرق 
يتخّطــى فيــه – أيًضا – قيمــة الرياضــات التقليديــة, مؤكًدا أن 
هــذا القطاع هو قطاع المســتقبل، بنى أسســه شــباب وفتيات 
يمتــازون بالشــغف، وبإذن اهلل ســتكون المملكة رائــدة ومحرّكة 

لنمــوه عالميًّا.
واشــتمل اليــوم الثانــي علــى مجموعة واســعة من الجلســات 
والنقاشــات والموضوعــات الفاعلــة، بمــا يشــمل دور القطــاع 
فــي العمــل الخيري وتنظيــم بيئة القطــاع واالرتقــاء بالرياضات 
اإللكترونيــة، وأهميــة البطــوالت العالميــة ونجوميــة الالعبين 
الموهوبين وصحتهم، ودور مصممي األلعاب المســتقلين وجذب 
المواهــب، باإلضافة إلى مراجعة ســريعة ألنشــطة قطاع األلعاب 

ا. دوليًّ اإللكترونيــة 
وأفــاد رئيــس االتحــاد الدولــي للرياضــات اإللكترونيــة “فــالد 
مارينيســكو” أن الجميــع متحــٌد وُمجتِمٌع لهدف وغــرض واحد، 
وهو مناقشــة الوضع الحالي واســتعراض العالم القــادم لأللعاب 
والرياضــات اإللكترونيــة، مؤكــًدا الســعي نحــو توفيــر الفــرص 
لالعبيــن ليصبحــوا أبطااًل ثــم تمكينهــم إللهام الجيــل القادم.

باالتحــاد  والشــراكات  والتســويق  التواصــل  مديــر  أكــد  فيمــا 
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الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة عمــر بترجــي خــالل إحــدى 
جلســات الحوار أن األلعــاب والرياضات اإللكترونيــة أثبتت أهمية 
دورهــا االقتصــادي والمجتمعي خالل الســنوات القليلة الماضية، 
مشــيًرا إلى أنــه وعبر عــدد من المبــادرات والبطــوالت التي تم 
اســتضافتها فــي المملكــة تــم التبــرع بأكثــر مــن )30( مليون 
دوالر لخدمــة قضايــا مختلفة، بالشــراكة مع مركز الملك ســلمان 

اإلنسانية. للمســاعدات 
كمــا أشــاد الرئيس التنفيــذي لمجموعــة )ESL( رالف ريتشــيرت 
بالتوجــه الــذي تتبعــه المملكــة، خصوًصــا االتحــاد الســعودي 
للرياضــات اإللكترونيــة بمــا يختــّص بدعــم الالعبين الشــباب، 
وقــال: »دول قليلة اتبعــت هذا النهج الرائد الــذي يتبعه االتحاد 
الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة، الذي يســعى لمنح الشــباب 

الفــرص ليصبحوا أفضــل الالعبيــن والرياضييــن عالميًّا«.
وفــي إحــدى الجلســات الخاصــة باحترافيــة األلعــاب وتشــريع 
قوانينهــا وتنظيمها، قــال المدير التنفيذي للتســويق والتواصل 
المؤسســي باللجنــة األولمبيــة والبارالمبيــة الســعودية عبــد 
العزيــز البقوص: “ُنصنــف الرياضــات اإللكترونية رياضة رســمية، 
إذ تتضّمــن العمل عــن قرب مــع الرياضيين ودعمهــم ومنحهم 
الفرص واإلرشــادات الالزمــة ليصبحوا جزًءا من الفرق الســعودية 

األلعاب«. مختلــف  في 
 )Game masters( وعلــى مدار يومين كامليــن، ركزت ورش عمــل
علــى تعزيز ودعــم تقنية تطويــر األلعاب، بما فــي ذلك تقديم 
ســرد قصصــي وتصميم مســتويات مميــز، كما ســّلطت – أيًضا – 
ورشــة عمــل )FTW( الضــوء على مســتقبل األلعــاب والرياضات 
اإللكترونيــة، عبر األلعاب المســتقلة وتقنيــة )Block chain(، ولم 
ينصــب تركيز الــورش على الجانــب التقني فحســب، بل ُقدمت 
ــة بالجانــب التمويلي واالســتثماري في صناعة  أيًضــا ورٌش خاصَّ

األلعاب.

المنتدى .. وعدد من االتفاقيات
شــهد “منتدى العالم القــادم« توقيع عدد من اتفاقيات شــراكة 
جديدة بيــن االتحاد الســعودي للرياضــات اإللكترونيــة وكّل من 
االتحاديــن التايالنــدي والكــوري للرياضات اإللكترونية، إذ ســتعزز 
هذه الشــراكات ُســبل التعــاون بين االتحــادات لتبــادل الخبرات 
وتحقيق التنمية المســتدامة ومنح فرص أكبر للشــباب لشــغل 

الكــوادر الريادية فــي األلعاب والرياضــات اإللكترونية.
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رياضة

في محاكاة لتنظيم كأس العالم )قطر 2022(

الهالل السعودي يتوج بكأس سوبر 
لوسيل على حساب الزمالك المصري

الدوحة – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

تّوج نادي الهالل الســعودي بكأس »ســوبر لوســيل« إثر فــوزه على نادي الزمالــك المصري بركالت الترجيــح والتي انتهت 
لصالــح نادي الهــالل )1/4( فــي المواجهــة التي جمعت بيــن بطلي الســعودية ومصــر فــي 2022/9/9م، على ملعب 
لوســيل، الــذي سيســتضيف نهائــي كأس العالم لكــرة القدم في ديســمبر المقبــل بدولة قطــر، وشــارك الزمالك في 

المبــاراة بصفتــه بطل الــدوري المصري، فيما شــارك الهــالل بصفته بطل الدوري الســعودي.
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بحضــور جماهيــري كبيــر ووســط أكثــر مــن )77( ألف مشــجع، 
تنافــس الفريقــان في مبــاراة أعلنــت االفتتاح الرســمي لملعب 
لوســيل، الــذي ســيحتضن نهائــي كأس العالم بدولــة قطر في 
18 ديســمبر المقبل، الموافــق لليوم الوطني لدولــة قطر، والتي 
ُتعــد الدولة العربية األولــى التي تحظى باســتضافة المونديال.
وقــد انتهــى الوقت األصلــي للقمــة العربيــة بالتعــادل )1/1(، 
حيــث افتتح بطــل آســيا وبطل الــدوري الســعودي التســجيل 
بهــدف النيجيري “أوديــون إيغالو” بتســديدة مهاريــة من فوق 
الحــارس محمــد عواد في غيــاب الرقابة بالدقيقــة )18( من زمن 
المبــاراة، وأدرك هــدف التعــادل لبطل الــدوري المصــري الزمالك، 
أحمــد مصطفــى ســيد )زيــزو( مــن متابعة لتســديدة ســيف 
الديــن الجزيــري المرتدة عن طريــق الخطأ من الحــارس عبد اهلل 
المعيــوف في الدقيقــة )33( من عمــر المباراة، لتذهــب المباراة 
إلى االحتــكام لركالت الترجيح، ليســجل للهــالل “أوديون إيغالو 
وســالم الدوســري ولوتشــيانو فييتو وأندري كاريلو”، بينما سجل 
للزمالــك محمد أشــرف روقــا، وأهدر “أحمد ســيد زيــزو ومحمود 

حمــدي الونش”، ليتــّوج الهالل بكأس “ســوبر لوســيل”.

الهالل يحصد جائزة أفضل العب
فــاز الالعب عبد اهلل المعيــوف بجائزة أفضل العب فــي المباراة، 

لتصديــه لركلة الجزاء التي توجت الهالل بلقب ســوبر لوســيل.

ملعب لوسيل مسرح نهائي المونديال
نظمــت اللجنــة الوطنيــة للمشــاريع واإلرث فــي قطــر بطولة 
كأس ســوبر لوســيل ليكون بمثابــة االختبار الحقيقي للحشــود 
الجماهيريــة التــي ســتحضر في الملعــب خالل مونديــال قطر، 
حيث يســتضيف اســتاد لوســيل نهائي المونديال الذي ســيقام 
فــي 18 ديســمبر  المقبــل، وُيعــد ملعب لوســيل ثامــن مالعب 
بطولــة كأس العالــم في قطــر، وبقيــة المالعب هــي: خليفة 
الدولــي، والجنــوب، والمدينــة التعليميــة، وأحمــد بــن علــي، 

و974. والبيــت،  والثمامة، 
ويتميز ملعب لوســيل بأنه أكبر مالعب بطولــة كأس العالم 2022م 
فــي قطر، ومســرح المباراة النهائيــة في المونديال األول بالشــرق 
األوســط، كما أنــه أكثــر المالعــب الثمانيــة اســتضافة لمباريات 
البطولــة، فضاًل عن تشــييده علــى أرض أحدث مدينــة ذات طراز 
عالمي في قطر، ويتســع الملعب ألكثر من )80( ألف مشــجع، وذلك 

ما جعلــه أكبر مالعب مونديال قطر، ويســتضيف )10( مباريات في 
جميــع مراحل منافســات كأس العالــم، منها )6( مباريــات في دور 
المجموعــات تبدأ بمبــاراة األرجنتين والســعودية فــي 22 نوفمبر 
المقبل، لحســاب المجموعة الثالثة، كما يســتضيف مبــاراة واحدة 
فــي كل من أدوار ثمــن النهائي، وربــع النهائي، ونصــف النهائي، 
إضافة إلــى المبــاراة النهائية يوم 18 ديســمبر المقبــل، تزامنا مع 

الوطنــي لدولة قطر. اليوم 
يتســم الملعب الــذي يقع في مدينة لوســيل العصريــة الحديثة 
بتصميــم فريد يعكــس طابع المدينــة التي شــيدت على أحدث 
طــراز، وليرمــز فــي الوقــت ذاته إلــى ثــراء وعراقة ماضــي البالد 
والمنطقة، واســُتوحي التصميــم الفريد من تداخــل الضوء والظل 
الذي يتميز به الفنار العربي التقليــدي أو الفانوس، ويعكس هيكل 
الملعب وواجهتــه النقوش ذات التفاصيــل الدقيقة التي تحملها 
أوعيــة الطعام واألواني التقليديــة، وغيرها من القطع الفنية التي 
انتشــرت في أرجاء العالم العربي واإلســالمي خــالل النهضة التي 
شــهدتها المنطقــة، ومع مرور الوقت، سيتالشــى اللــون الذهبي 
علــى الواجهة الخارجية ليحاكي ألــوان األواني المعدنية القديمة، 

محّدًثــا بثقافة المنطقة وناطًقــا بعراقة تاريخها.
ا يســمح باســتخدام الملعب  ُزّود الملعــب بنظام تبريد متطور جدًّ
فــي كل فصول العام مــن دون تأثر بالعوامل الجويــة خارجه، كما 
أضيفــت إلى تصميم الملعــب العديد من تقنيات عكــس الحرارة.
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مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة

إعالم بال حدود
ال شــك أن اإلعالم رســالة ومرآة لألحداث وأداة مهمة في سياســات الدول الخارجية، 
بعــد أن أصبحــت أهم من تحريــك الجيوش وتخطــي الحدود واســتعراض الصواريخ 

اإلســتراتيجية العابرة للقارات.
اإلعالم هو األداة المؤثرة في حاضر البشــرية ومســتقبلها وتأكيد صريح بأن اإلنســان 

أيًضا. ومدمرها  األرض  باني 
ومصداقيــة لمــا قيــل إن »احتالل العقول يســبق احتــالل الحقول« نجــد أن الصور 
والرســالة اإلعالميــة المتناقلــة حالًيــا هــي إن العالم دخــل مرحلة الصــراع النووي 
وأســلحة الدمار الشــامل وفناء البشرية بســبب السباق نحو الســيطرة والهيمنة، لو 
تابعنــا الحــرب الروســية األوكرانية وقضية إيقــاف الغاز الروســي إلــى أوروبا وصراع 
إنهــاء القطــب الواحد وأزمــة الطاقــة والقمح، ومســرحية االتفاق النــووي مع إيران 
لفهمنــا جزًءا مهًما من رســالة الســيطرة على العقــول وجعلها تدور في مســارات 
الفنــاء المحتــوم، ولــو شــاهدنا صــراع الديكة السياســي فــي أمريكا بيــن الحزب 
الديموقراطــي واعتقادات اليســار من جهــة ومناصري الرئيس الســابق دونالد ترمب 
لعرفنــا أن المســتقبل يحمــل الكثير مــن المتغيرات وكأن المشــهد يمهــد لهيمنة 
الحــزب والفكــر الواحد في أمريكا، الســبب الرئيس في هذا التحول هــو اإلعالم الذي 

يضع األزمــة ثم يقنــع العقول بالتماهــي معها كمســلمة للواقع.
صواريــخ وتجــارب كوريا الشــمالية عبر ســماء جارتهــا الجنوبية وبحر اليابان مؤشــر 
آخــر على البعد اإلعالمــي وتأثيره في المســتقبل بعيًدا عن األهمية العســكرية أو 
اإلســتراتيجية، وهو ما ينطبق على زيارات رئيســة مجلس النواب األمريكي نانســي 
بيلوســي لكل من تايــون وأرمينيا، وال ننســى التأثير لتيارات وأخالقيات وممارســات 
مؤثــرة فــي األفــالم واإلعالم الرقمــي بســبب المحتوى الموجــه للمتلقــي لتغيير 
المعتقدات والمســلمات اإلنســانية، والتأثير فــي األجيال الحاليــة والقادمة ألهداف 

محددة.
فــي كل األحوال اإلعالم بكل وســائله التقليديــة والرقمية أصبح العًبا رئيســًيا في 
المشــهد العالمــي يؤثــر ســلًبا وإيجاًبا فــي صناعة الحــدث أو متغيرات السياســة، 
اإلعــالم لم يكن يوًما محايــًدا ولم يعد وســيلة تنموية أو تعليميــة أو ترفيهية كما 
درســها طالب اإلعالم، بــل أصبح أداة هيمنــة وتغيير ال يعترف باإلنســان أو المكان، 
فمــن يكســب الحاضر والمســتقبل اإلعــالم أم األزمــة؟ ال إعالم بــال أزمــات .. وال نار 
بــال دخان!! وســائل اإلعالم أصبحت محرك أساســي فــي تأجيج األزمــة أو إطفائها .. 
اإلعــالم فــاز بالمركز األول، ولكنه الوحيد بالســباق وهو المنظم والراعي والسياســي 

في المــدرج ويتفرج!!!
أيها العالم أما آن لليالي األزمات والتأزيم أن تنجلي .. اهلل وحده يعلم. 
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