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البوابة اإللكترونية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج



1

ولنا كلمة
حظــي الربــع الرابع مــن العــام 2022 بعدد وافر مــن المنجــزات التي تؤكد 
ســعي قادة مجلس التعــاون ومواطنيــه للعمل الدائم من أجــل المحافظة 

على مكتســبات الماضي وبناء المســتقبل. 
وجــاءت قمة المجلــس األعلى لمجلــس التعاون في مقدمة هــذه الجهود؛ 
لتشــكل نبراًســا يضيء الطريق بحكمة أصحــاب الجاللة والســمو قادة دول 

المجلس،وحرصهــم علــى تلّمس االحتياجات وصناعــة الطموحات. 
ومن خــالل القمــم الثــالث مــع جمهوريــة الصين الشــعبية، الســعودية 
والخليجيــة والعربيــة، والتي ُعقــدت بدعوة مــن خادم الحرميــن الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، جاء التأكيد علــى توثيق العالقات 
والحــرص على كل ما من شــأنه تحقيق المصالح المشــتركة، وإثبات حقيقة 
انفتاح دول مجلــس التعاون مع الجميع، دون التنازل عــن الثوابت والمبادئ 

الراســخة التي قام عليها هــذا الكيان. 
لقد أكــدت، ومازالت تؤكــد، دول مجلس التعــاون قدرتهــا الدائمة بتوفيق 
اهلل علــى المضــي قدًمــا نحــو المســتقبل وتلبيــة احتياجاتــه ومواجهة 

لتحديات.  ا
ففي شــهر ديســمبر نجحــت دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة في إطالق 
»المستكشــف راشــد« فــي رحلته نحــو القمر، فــي مهمة هــي األولى من 
نوعهــا عربّيــا، لنترقــب جميًعــا هبوطه بــإذن اهلل على ســطح القمر في 

المقبل.  أبريل  شــهر 
وجذبــت دولة قطــر أنظار العالم كله مــن خالل تميزها فــي تنظيم بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم، فيفــا قطــر 2022م، محققة ثالــث أعلى معدل 
حضــور جماهيري فــي مالعب البطولــة الثمانية، ومليارات المشــاهدات من 

الشاشات.  خلف 
واســتمرت الكفاءات بــدول مجلس التعاون فــي إقامة الفعاليــات وتنظيم 
القمــم واســتثمارها، من »حــوار المنامــة« إلى »منتــدى األمن الســيبراني 
الدولــي« فــي الريــاض، ومعارض الكتــب في الشــارقة وجــدة، وغيرها من 
المؤتمــرات والفعاليــات التــي تجعل مــن هــذه المنطقة الغالية »ورشــة 
عمل« مســتمرة هدفها تحقيــق الطموحــات وغايتها خدمة اإلنســان في 

مكان.  كل 
كّل هــذا وأكثــر تحملــه لكــم صفحــات »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج«، حبًّا 

وابتهاًجــا وتوثيًقــا، لنقــول بــكل ثقــة: هنــا .. مجلــس التعاون. 
وعلى الود نلتقيكم دائًما,,, 
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قمة المجلس األعلى لمجلس التعاون تلبي 
احتياجات المستقبل

األمانة العامة - الرياض|| 

 تلبيــة لدعــوة كريمة من خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيــز آل ســعود، ملك المملكــة العربية 
الســعودية، عقد المجلــس األعلى دورتُه الثالثــة واألربعين في الرياض، يــوم الجمعة 15 جمادى األولــى 1444هـ الموافق 
9 ديســمبر 2022م، برئاســة صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد بن ســلمان بن عبدالعزيــز ولي العهــد رئيس مجلس 

الــوزراء بالمملكة العربية الســعودية.

وقد صــدر عن المجلــس األعلى بيــاٌن ختامّي، ومن أبــرز ما جاء 
: فيه

شــكر صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بن  	
عبدالعزيــز ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء بالمملكــة العربية 
الســعودية، علــى توليه رئاســة اجتمــاع المجلــس األعلى في 
دورتــه الثالثة واألربعين، معربــًا عن تقديره لمــا تضمنته كلمته 
االفتتاحيــة مــن حــرص واهتمام علــى تفعيل مســيرة التعاون 

بيــن دول المجلــس في كافــة المجاالت.
عّبــر المجلس األعلى عن بالغ تقديــره وامتنانه للجهود الكبيرة  	

الصادقــة والمخلصــة، التــي بذلهــا خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، ملك المملكــة العربية 
الســعودية، وحكومتــه الموقــرة، خــالل فتــرة رئاســة المملكة 
للــدورة الثانيــة واألربعيــن، ومــا تحقق مــن خطــوات وإنجازات 
هامــة، وهنأ المجلس حضــرة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن 
طارق المعظم، سـلطــــان عـمـــان، على اســتالم سلطنة عمان 
رئاســة الــدورة الثالثة واألربعيــن، متمنيًا لها التوفيــق في تعزيز 

مســيرة مجلس التعــاون في كافــة المجاالت.
أشــاد المجلس األعلى بمخرجــات القمــة الخليجية-األمريكية  	

التــي عقــدت في جدة فــي 16 يوليو 2022م، في إطار الشــراكة 

االســتراتيجية بين مجلس التعاون والواليــات المتحدة األمريكية، 
وقمــة جدة لألمن والتنمية بين مجلس التعــاون واألردن والعراق 

ومصر والواليات المتحــدة األمريكية.
رحــب المجلس األعلى بعقــد قمة الريــاض الخليجية-الصينية  	

للتعــاون والتنميــة وقمــة الريــاض العربية-الصينيــة للتعاون 
والتنميــة بتاريــخ 9 ديســمبر 2022م، وتطلــع إلــى أن تســهما 
في تعزيــز عالقات التعاون والشــراكة االســتراتيجية مع الجانب 

الصينــي بمــا يحقق المصالــح المشــتركة بينهما.
أشــاد المجلس األعلى بنتائــج ملتقى البحرين للحوار »الشــرق  	

والغــرب من أجــل التعايش اإلنســاني«، الذي عقد مطلع شــهر 
2022م. نوفمبر 

رحب المجلس األعلى بنتائج النســخة الثانيــة من قمة )مبادرة  	
الشــرق األوســط األخضر( التي عقدت في شــرم الشــيخ برئاسة 
المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصر العربيــة في 7 
نوفمبــر 2022م، وإعالن صاحب الســمو الملكــي األمير محمد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد رئيــس مجلس الــوزراء تبرع 
المملكة بمبلــغ مليارين ونصف دوالر دعمًا لمشــروعات المبادرة.

أشــاد المجلــس األعلــى بالــدور الرائــد الــذي تقوم بــه دولة  	
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمواجهة ظاهــرة التغيــر المناخي، 
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وجــدد ترحيبــه ودعمــه الســتضافة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة  COP28 عــام 2023م لدعــم الجهــود الدولية في هذا 

. ر اإلطا
نــوه المجلس األعلــى بالنجــاح الذي تحقــق فــي االنتخابات  	

النيابيــة والبلديــة فــي مملكــة البحريــن، لتعزيز المكتســبات 
السياســية وحمايــة المنجزات ودعم مســيرة التقــدم واالزدهار 

المملكة. فــي 
أشــاد المجلــس األعلــى بإعالن ســلطنة عمــان اعتمــاد عام  	

2050م، موعــدًا لتحقيــق الحيــاد الصفــري الكربوني.
عبــر المجلــس األعلى عــن ترحيبــه ودعمه الســتضافة دولة  	

قطــر الجتماعــات الجــزء الثانــي مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة 
الخامــس المعني بالبلدان األقــل نموًا في الفتــرة )5 – 9( مارس 

2023م، علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومات.
أشــاد المجلس األعلــى بنجاح دولة قطر في اســتضافة بطولة  	

كأس العالــم لكــرة القــدم 2022م، وحســن تنظيمهــا، وآثارهــا 
اإليجابيــة فــي اإلرث اإلنســاني والتقــارب الحضــاري والثقافــي 
والفكــري بين شــعوب العالم، كما عبــر عن اســتنكاره للحمالت 

اإلعالميــة المغرضــة الموجهة ضد دولــة قطر.
أشــاد المجلــس األعلــى بإعــالن دولــة الكويــت اعتمــاد عام  	

2050م، موعــدًا لتحقيق الحيــاد الكربوني فــي قطاعي النفط 
والغــاز، وعــام 2060م موعــدًا لتحقيــق الحيــاد الكربوني على 

ككل. الدولة  مســتوى 
أكــد المجلس األعلــى دعمه لقرارات مجموعــة أوبك+ الهادفة  	

إلــى تحقيق التوازن في أســواق النفط، وتعزيز الرخــاء واالزدهار 
لشــعوب المنطقة والعالم، ودعم النمــو االقتصادي العالمي.

رؤية خادم الحرمين الشريفين:
اطلــع المجلــس األعلــى علــى تقريــر األمانــة العامة بشــأن  	

التقــدم المحــرز فــي تنفيذ رؤيــة خــادم الحرمين الشــريفين، 
الملــك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود لتعزيز العمــل الخليجي 
المشــترك، التي أقرهــا المجلس األعلــى في دورته الـــسادسة 
والثالثيــن فــي ديســمبر 2015م، وأكــد المجلس علــى التنفيذ 
الكامــل والدقيــق والمســتمر للرؤيــة، بمــا في ذلك اســتكمال 
مقومــات الوحدة االقتصاديــة والمنظومتيــن الدفاعية واألمنية 
المشــتركة، وتنســيق المواقــف بما يعــزز من تضامن واســتقرار 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والحفــاظ على 
مصالحهــا، وُيجّنبهــا الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة، ويلبــي 
تطلعــات مواطنيهــا وطموحاتهــم، ويعــزز دورهــا اإلقليمــي 
السياســية وتطويــر  المواقــف  توحيــد  مــن خــالل  والدولــي 
الشــراكات االســتراتيجية مــع المجتمــع الدولــي والمنظمــات 

اإلقليميــة والدوليــة والــدول الشــقيقة والصديقة. 
كلــف المجلــس األعلى الهيئــات والمجالــس واللجــان الوزارية  	

والفنيــة، واألمانــة العامــة وكافة أجهــزة المجلــس بمضاعفة 
الجهــود الســتكمال مــا تبقى من خطــوات لتنفيــذ رؤية خادم 
الحرميــن الشــريفين، وفق جدول زمني محــدد ومتابعة دقيقة، 
وكلــف المجلــس األمانة العامــة برفع تقرير مفصل بهذا الشــأن 

للــدورة القادمة للمجلــس األعلى.
رحــب المجلس األعلــى باعتزام المملكــة العربية الســعودية  	

تقديــم المرحلــة الثانيــة مــن رؤية خــادم الحرمين الشــريفين 

المشــترك. الخليجي  العمــل  لتعزيز 

العمل الخليجي المشترك:
وجه المجلس األعلى باالســتمرار فــي مواصلة الجهود لالنتقال  	

مــن مرحلة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد، وتكليــف المجلس 
الوزاري ورئيــس الهيئة المتخصصة باســتكمال اتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة لذلك، ورفع مــا يتم التوصــل إليه إلــى المجلس األعلى 

القادمة. في دورتــه 
أكــد المجلــس األعلــى حرصــه علــى قــوة وتماســك مجلس  	

التعــاون، ووحــدة الصــف بيــن أعضائــه، وتحقيــق المزيــد من 
التنســيق والتكامــل والترابط في جميــع المياديــن، بما يحقق 
تطلعات مواطنــي دول المجلس، مؤكدًا علــى وقوف دوله صفًا 
واحدًا فــي مواجهة أي تهديد تتعرض لــه أي من دول المجلس.

اســتعرض المجلس األعلى تطورات العمل الخليجي المشــترك  	
وبرنامــج عمل هيئــة الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة، ووجه 
بأهميــة اإلســراع فــي تحقيــق الوحــدة االقتصادية بيــن دول 
الجمركــي،  االتحــاد  متطلبــات  واســتكمال  التعــاون،  مجلــس 
والســوق الخليجية المشــتركة، ومشــروع ســكة الحديــد، وفق 

الســابقة.  المجلس  قرارات 
اعتمــد المجلــس األعلى قانــون )نظــام( التنظيــم الصناعي  	

الموحــد لــدول مجلــس التعــاون، والقانــون )النظــام( الموحد 
للنقــل البري الدولي بيــن دول مجلس التعــاون، وقانون )نظام( 
إدارة المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذية والزراعــة الموحد لدول 
مجلس التعاون، وأن تســتكمل الدول األعضاء إجراءاتها الداخلية 
لتطبيقــه، وبــارك المجلــس األعلى مبــادرة مصانع المســتقبل 
)Siri(، التــي تم اعتمادها بصفة استرشــادية مــن الدول االعضاء. 

اعتمــد المجلــس األعلى اإلطــار العــام للخطة االســتراتيجية  	
للتعــاون اإلعالمــي المشــترك لــدول مجلــس التعــاون 2023 – 
2030م، كمــا اعتمــد ميثــاق المحافظــة على التــراث العمراني 
فــي دول مجلس التعاون، واإلطار العام لالســتراتيجية الخليجية 

للســياحة 2023 – 2030م.
احيط المجلــس األعلى علمــًا بالتقرير الخاص بأهــم اإلنجازات  	

المتحققــة بتنفيذ قــرار فحــص العمالــة الوافــدة، والمعد من 
قبــل مجلس الصحة لــدول مجلــس التعاون.

عبــر المجلــس األعلــى عــن تقديــره للجهــود التــي تبذلها  	
مجالــس الشــورى والنــواب والوطنــي واألمة فــي دول مجلس 
التعــاون للمســاهمة فــي تعزيــز العمــل الخليجي المشــترك.

أكــد المجلس األعلى علــى تبنــي الركائز األساســية لتحوالت  	
الطاقة )أمــن الطاقة، والتنميــة االقتصادية، والتغيــر المناخي(.

ثمــن المجلس األعلى ما تقــوم به الدول األعضــاء من إنجازات  	
وجهــود في ركائز نهج االقتصاد الدائــري للكربون األربعة )خفض 
االنبعاثــات، وإعادة اســتخدامها، وإعادة تدويرهــا، وإزالتها( التي 
شــملتها مبــادرة الســعودية الخضــراء، والمســاهمات المحددة 
وطنيــًا لــدول المجلس، والدفــع بالتعــاون بيــن دول المجلس 
لتطبيق نهــج االقتصاد الدائري للكربون في السياســات واآلليات 
واالســتراتيجيات والخطط والمبــادرات ذات العالقة، بما في ذلك 

المســاهمات المحددة وطنيًا.
أكــد المجلس األعلى علــى تعزيز العمل المشــترك لتعظيم أثر  	

جهــود ومبــادرات دول المجلس فــي العمل المتعلــق بتحوالت 
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الطاقــة والتغيــر المناخــي، وتفعيل التعــاون وتبــادل الخبرات 
وتطويــر الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشــرق 

األخضر. األوسط 
اطلــع المجلس األعلى على تقارير الهيئة االستشــارية بشــأن  	

الموضوعــات التي ســبق تكليفهــا بدراســتها )إعداد الشــباب 
لثــورة المعلومات والتقنيات الرقمية، خيــارات الصناعة الخليجية 
فــي ظل الثورة الصناعيــة الرابعة، أزمة الميــاه العالمية ومخاطر 
مؤشــراتها على الحياة(، ووجــه باعتمادها وإحالتهــا إلى اللجان 
الوزاريــة المختصــة لالســتفادة منهــا، كما قــرر تكليــف الهيئة 
االستشــارية بدراســة الموضوعات التالية: )تعزيز سالسل التوريد 
للغــذاء والــدواء في دول الخليــج، تعزيز التكامل الســياحي بين 
دول مجلــس التعــاون في ضــوء مســتجدات قطاع الســياحة، 

ســبل تعزيز وحماية القيــم الخليجية(.
وجه المجلس األعلى بســرعة اســتكمال مفاوضــات اتفاقيات  	

التجــارة الحــرة الجاريــة، والبدء فــي مفاوضات تجــارة حرة وفق 
التعــاون  مجلــس  لعالقــات  تعزيــزًا  المجلــس،  دول  أولويــات 
االقتصاديــة مــع الدول والتكتــالت  الدولية األخرى،  في ســبيل 

تحقيــق المصالح التجارية واالســتثمارية المشــتركة. 

العمل العسكري واألمني المشترك: 
صــادق المجلس األعلى علــى قرارات مجلس الدفاع المشــترك  	

في دورته التاســعة عشــرة، بشــأن التعاون العســكري بين دول 
مجلــس التعــاون، وأكــد علــى أهمية تعزيــز العمل العســكري 
المشــترك لتحقيق األمــن الجماعي لدول المجلــس، وأعرب عن 
ارتياحه للخطــوات المبذولة فــي تفعيل األكاديميــة الخليجية 

للدراسات اإلســتراتيجية واألمنية. 
أشــاد المجلس األعلــى بنجاح التماريــن التي نفذتهــا القيادة  	

العســكرية الموحــدة والوحدات والمراكز التابعــة لها خالل العام 
2022م، مؤكــدًا على مــا تمثلــه التمارين المشــتركة من أهمية 
فــي تعزيــز التعــاون العســكري بيــن دول المجلــس والتوافق 
الحرفــي والمهني بين األجهــزة المعنية ترســيخًا لدعائم األمن 

المنطقة. في  والســالم 
صــادق المجلس األعلــى على قرارات أصحاب الســمو والمعالي  	

وزراء الداخليــة فــي اجتماعهــم )39( الذي عقد فــي 9 نوفمبر 
2022م، مؤكــدًا على تعزيــز العمل األمني الخليجي المشــترك. 

أشــاد المجلــس األعلى بنجــاح التمريــن التعبوي )أمــن الخليج  	
العربي3(، الذي اســتضافته المملكة العربية الســعودية في يناير 
2022م، مؤكــداً علــى ما يمثلــه التمريــن من أهمية فــي تعزيز 
التعــاون األمني بين دول المجلــس، والتكامل بين األجهزة األمنية 
فــي مواجهة التحديــات، وردعًا لــكل من يحاول المســاس بأمن 
واســتقرار المنطقة، كما أشــاد بنجاح التمريــن البحريني اإلماراتي 
المشــترك )جلمود3(، الذي اختتمت أعماله في 10 نوفمبر 2022م، 
ضمن الجهــود التي تقوم بها دول مجلــس التعاون في مكافحة 
اإلرهاب، وبارك اســتضافة دولــة قطر للتمرين  التعبوي المشــترك 

القادم لألجهــزة األمنية )أمن الخليــج العربي 4(.
أعــرب المجلــس األعلــى عــن تقديــره للجهــود التــي تقوم  	

بهــا األجهــزة المعنية بمكافحــة المخدرات بــدول المجلس من 
مبــادرات مشــتركة تهدف لرصــد الظواهر اإلجرامية المســتجدة 
وعمليــات اســتغالل وســائل التواصــل االجتماعــي، والتقنيــة 

الحديثــة في عمليــات تهريب المــواد المخدرة التي تســتهدف 
المجلس.  دول 

القضايا اإلقليمية والدولية:
ومن أبرز ما جاء فيها:

 جــدد المجلــس األعلــى حــرص دول المجلس علــى الحفاظ  	
علــى االســتقرار واألمــن فــي المنطقة ودعــم رخاء شــعوبها، 
وتعزيــز عالقــات المجلــس مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة 

والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
أكــد المجلــس األعلــى على احتــرام مبــادئ الســيادة وعدم  	

التدخل فــي الشــؤون الداخليــة، اســتنادًا للمواثيــق واألعراف 
والقوانيــن الدولية، وأن أمــن دول المجلس رافد أساســي لألمن 
القومــي العربــي، وفقًا لميثــاق جامعة الدول العربيــة، كما أكد 
علــى مواقف مجلس التعــاون الرافضة للتدخــالت األجنبية في 
الــدول العربيــة من أي جهــة كانت، ورفضــه ألي تهديد تتعرض 
لــه أي دولــة عضــو، مشــددًا على أن أمــن دول المجلــس كل ال 
يتجزأ وفقــًا لمبــدأ الدفاع المشــترك ومفهوم األمــن الجماعي، 
والنظام األساســي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشــترك. 

مكافحة اإلرهاب: 
أكــد المجلــس األعلى علــى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة تجاه  	

اإلرهــاب والتطــرف أيًا كان مصــدره، ونبذه كافة أشــكاله وصوره، 
ورفضــه لدوافعــه ومبرراتــه، والعمــل علــى تجفيــف مصــادر 

تمويلــه، ودعــم الجهود الدوليــة لمحاربــة اإلرهاب. 
أدان المجلس األعلى اســتمرار إيران في دعم الجماعات اإلرهابية  	

والميلشــيات الطائفية في العراق ولبنان وســوريا واليمن وغيرها، 
التــي تهدد األمن القومي العربي وتزعزع االســتقرار في المنطقة، 

وتعيق عمل التحالف الدولــي لمحاربة داعش.

القضية الفلسطينية:
أكد المجلــس األعلى على مواقفه الثابتة مــن مركزية القضية  	

الفلســطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلســطيني على جميع 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ يونيو 1967م، وتأســيس 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية، 
وضمــان حقوق الالجئين، وفــق مبادرة الســالم العربية وقرارات 

الشــرعية الدولية.

لإلمارات  التابعة  الثالث  للجزر  اإليراني  االحتالل 

العربية المتحدة:
أكد المجلــس األعلى مواقفه الثابتة وقرارته الســابقة بشــأن  	

إدانة اســتمرار احتالل إيــران للجزر الثالث )طنــب الكبرى وطنب 
الصغــرى وأبو موســى( التابعة لإلمارات العربيــة المتحدة.

إيران:
أكــد المجلس األعلــى مواقفه وقراراته الثابتة بشــأن العالقات  	

مــع الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، مؤكــدًا ضــرورة التزامها 
باألســس والمبادئ األساســية المبنية على ميثاق األمم المتحدة 
ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ ُحســن الجوار، واحترام ســيادة 
الــدول، وعدم التدخــل في الشــؤون الداخلية، وحــل الخالفات 
بالطرق الســلمية، وعدم اســتخدام القوة أو التهديــد بها، ونبذ 

الطائفية. 



7العدد 131 - ديسمبر 2022م

أكــد المجلــس األعلــى علــى ضــرورة أن تشــمل مفاوضــات  	
الملــف النــووي اإليرانــي، وأية مفاوضات مســتقبلية مــع إيران، 
معالجة ســلوكها المزعزع الســتقرار المنطقة، ورعايتها لإلرهاب 
والميليشــيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وســالمة المالحة 
الدولية والمنشــآت النفطية، كما أكد على ضرورة مشــاركة دول 
المجلــس في تلك المفاوضــات وجميع المباحثــات واالجتماعات 

اإلقليميــة والدولية المتعلقة بهذا الشــأن. 
أعــرب المجلــس األعلــى عن رفضــه التــام لتصريحــات بعض  	

المســؤولين مــن الحكومــة اإليرانيــة، التــي تضمنــت إســاءات 
واتهامــات ضــد المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس 
التعــاون، كمــا أعــرب عــن القلــق مــن الخطــوات  التصعيدية 
التــي تتخذها إيــران  لزعزعة األمن واالســتقرار اإلقليمــي، مؤكدًا 
رفضه الســتمرار التدخــالت اإليرانية في الشــؤون الداخلية لدول 
المجلــس والمنطقــة، وتغذية النزاعــات الطائفيــة والمذهبية، 
ودعــم وتمويل وتســليح الميليشــيات والتنظيمــات والجماعات 
التــي تؤجج هــذه النزاعــات، بما في ذلــك تزويدهــا بالصواريخ 

الباليســتية والطائرات بــدون طيار. 

اليمن:
أشــاد المجلس األعلــى بمخرجات المشــاورات اليمنية-اليمنية  	

الشــاملة التــي ُعقدت برعايــة مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة خالل الفترة من 29 مارس إلــى 7 أبريل 2022م، وتوصلت 
إلــى توافق األشــقاء اليمنيين على خارطة طريــق وآليات فعالة 
نحو تعزيــز وحدة الصف واســتعادة األمن واالســتقرار في اليمن، 

ورفع المعاناة عن الشــعب اليمني الشــقيق. 
أكــد المجلــس األعلــى على دعمــه الكامــل لمجلــس القيادة  	

الرئاســي برئاســة فخامــة الدكتــور رشــاد العليمــي، والكيانات 
المســاندة للمجلــس لتمكينه من ممارســة مهامــه في تحقيق 
األمــن واالســتقرار فــي اليمــن، ودعــا الحوثييــن لالســتجابة 
إلــى الدعــوة التــي وجههــا مجلــس القيــادة الرئاســي، للبدء 
فــي التفاوض تحــت إشــراف األمم المتحــدة للتوصــل إلى حل 
سياســي، وفقــًا للمرجعيــات المتمثلة فــي المبــادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجات مؤتمــر الحوار الوطني الشــامل، 
وقــرار مجلــس األمــن 2216، بما يحفــظ لليمن الشــقيق وحدته 

أراضيه.  وســالمة  واســتقالله  وسيادته 
أدان المجلــس األعلــى اســتمرار تدخــالت إيران في الشــؤون  	

الداخليــة للجمهوريــة اليمنيــة، وتهريــب الخبراء العســكريين 
واألســلحة إلــى ميليشــيا الحوثــي، مؤكــدًا علــى أهميــة منع 
تهريــب األســلحة إلــى المليشــيا الحوثيــة التــي تهــدد حرية 
المالحــة البحريــة والتجــارة العالمية فــي مضيق بــاب المندب 

األحمر. والبحــر 

المغرب:
أكــد المجلــس األعلــى على أهميــة الشــراكة اإلســتراتيجية  	

الخاصــة بيــن مجلــس التعــاون والمملكــة المغربية.

العراق:
أكــد المجلــس األعلى علــى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة تجاه  	

العــراق الشــقيق، ودعــم الجهــود القائمــة لمكافحــة اإلرهاب 
وتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي العراق.

ســـــــوريا:
أكــد المجلس األعلى علــى مواقفه الثابتة تجــاه الحفاظ على  	

وحدة أراضي الجمهورية العربية الســورية الشــقيقة.

لبنان:
أكــد المجلس األعلى علــى مواقف مجلس التعــاون الثابتة مع  	

الشــعب اللبناني الشــقيق وعن دعمه المســتمر لســيادة لبنان 
وأمنــه واســتقراره، وللقــوات المســلحة اللبنانية التــي تحمي 
حــدوده وتقاوم تهديــدات المجموعــات المتطرفــة واإلرهابية، 
مؤكــدًا علــى أهميــة تنفيــذ إصالحــات سياســية واقتصادية 
هيكليــة شــاملة تضمــن تغلب لبنــان علــى أزمته السياســية 

واالقتصادية.

ليــبيا:
أكــد المجلس األعلى علــى المواقــف والقرارات الثابتة بشــأن  	

األزمــة الليبية.

السودان:
أكــد على مواقــف وقــرارات مجلــس التعــاون الثابتة بشــأن  	

أهميــة الحفــاظ علــى أمــن الســودان وســالمته واســتقراره 
وتحقيــق تطلعــات شــعبه الشــقيق.

سد النهضة:
أكــد المجلس األعلى علــى أن األمن المائي لجمهورية الســودان  	

وجمهوريــة مصــر العربيــة هو جــزء ال يتجــزأ من األمــن القومي 
العربــي، ورفض أي عمل أو إجراء يمــس بحقوقهما في مياه النيل.

األزمة بين روسيا وأوكرانيا: 
أكــد المجلــس األعلــى علــى أن موقــف مجلس التعــاون من  	

األزمــة الروســية األوكرانية مبني علــى مبادئ القانــون الدولي 
وميثــاق األمم المتحدة.  

أشــاد المجلــس األعلــى بنجــاح وســاطة المملكــة العربيــة  	
الســعودية في إطالح ســراح مجموعة من األســرى والمحتجزين 

الجانبين. مــن 

منصب األمين العام لمجلس التعاون: 
وافــق المجلس األعلــى على رغبــة دولة الكويــت باالحتفاظ  	

بمنصــب األميــن العام لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
لفتــرة ثانيــة، اعتبارًا مــن انتهاء الفتــرة الحاليــة لمعالي األمين 
العــام الدكتــور نايف فالح مبــارك الحجرف فــي 31 يناير 2023م، 
على أن يقــوم المجلس الــوزاري بمتابعة تســمية دولة الكويت 
لمرشــحها الجديد لشــغل المنصب اعتبــارًا من األول مــن فبراير 
2023م واســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لذلك، معبرًا عــن تقديره 
البالــغ للجهود الكبيــرة والمخلصة والمميزة، التــي بذلها معالي 
الدكتــور نايــف فــالح مبــارك الحجــرف، األميــن العــام لمجلس 
التعــاون، الذي ســوف تنتهي فتــرة عمله في نهاية شــهر يناير 
2023م، وإســهاماته الفعالة في مســيرة العمل المشــترك، أثناء 

فتــرة عمله.

رئاسة الدورة )44( لمجلس التعاون:
أبدى المجلــس األعلى ترحيبه بــأن تكون رئاســة دورته الرابعة 

واألربعيــن لدولة قطر، بمشــيئة اهلل تعالى.
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من خالل القمم الثالث مع جمهورية الصين التي احتضنتها الرياض..
تعاون وشراكة استراتيجية شاملة ورؤية واقعية لألحداث

الرياض – واس|| 

احتضنــت العاصمة الســعودية الرياض ثالث قمم، ســعودية وخليجية وعربيــة مع جمهورية الصين الشــعبية، وذلك في 
إطار تعزيز العالقات اإلســتراتيجية بيــن المملكة العربية الســعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليــج العربية والدول 

العربيــة األعضاء في جامعة الــدول العربية والصين. 
وبدعــوة كريمة من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، ملك المملكة العربية الســعودية، 
قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشــعبية، شــي جيــن بينغ، بزيارة إلى المملكة العربية الســعودية خــالل الفترة من 

7 – 9 ديســمبر 2022م، وهي الفترة التي ُعقــدت خاللها القمم الثالث.

اســتقبل خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود، وصاحــب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود ولــي العهد رئيس مجلس الــوزراء، فخامة 
الرئيــس الصيني شــي جيــن بينغ، وعقــدت جلســة مباحثات 
رســمية بيــن الجانبين، جــرى خاللها تبادل وجهــات النظر حول 
ُســبل توطيد وتطوير عالقات الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة 
بيــن المملكة والصيــن، ومجمل القضايا الدوليــة واإلقليمية ذات 

المشترك. االهتمام 
وأعــرب الجانبــان عــن ارتياحهمــا للمراحــل المتميــزة التي 
مــرت بها العالقــات الثنائية خــالل العقود الثالثــة الماضية، 
وأكــدا أهمية اســتمرار العمل المشــترك في جميــع المجاالت 
وتعميق العالقات في إطار الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة 

بيــن البلديــن والوصول بهــا إلى آفاق جديــدة وواعدة.
ووقــع خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود، وفخامة الرئيس الصيني شــي جين بينغ، اتفاقية الشراكة 

االســتراتيجية الشــاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وقــد أكد الجانبان مجــدًدا على مواصلة دعــم المصالح الجوهرية 
لبعضهمــا بثبــات، ودعــم كل جانب الجانــب اآلخر فــي الحفاظ 
على سيادته وســالمة أراضيه، وبذل جهود مشــتركة في الدفاع 
عــن مبدأ عدم التدخل في الشــؤون الداخلية للــدول، وغيره من 

قواعد القانون الدولــي والمبادئ األساســية للعالقات الدولية. 
وأكــد الجانــب الســعودي مجدًدا علــى االلتــزام بمبــدأ الصين 
الواحــدة، كمــا عبــر الجانــب الصيني عــن دعمــه للمملكة في 
الحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها، وأكــد معارضته بحــزم ألي 
تصرفــات من شــأنها التدخــل في الشــؤون الداخليــة للمملكة 
العربيــة الســعودية، ورفــض أي هجمــات تســتهدف المدنيين 

والمنشــآت المدنيــة واألراضــي والمصالح الســعودية.
وشــّدد الجانبــان علــى أهميــة تعزيــز التعــاون بينهمــا مــن 
خالل اللجنة الســعودية الصينية المشــتركة رفيعة المســتوى، 
لتحقيــق األهداف المشــتركة وتعزيــز التعاون بيــن البلدين في 

المجاالت. كافــة 
فــي مجــال الطاقة، أكــد الجانبــان أن تعزيز تعاونهمــا في هذا 

القمة السعودية الصينية
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المجال يعد شــراكة اســتراتيجية مهمة، منوهيــن بحجم التجارة 
النفطية بينهما وأســس التعــاون الجيدة لما تتميــز به المملكة 
مــن موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من ســوق واســعة، 
وأشــارا إلــى أن تطويــر وتوطيــد التعــاون بينهمــا فــي مجال 
النفــط يتفق مــع المصالح المشــتركة للجانبيــن، مؤكدين على 
أهمية اســتقرار أســواق البتــرول العالميــة، ورحبــت جمهورية 
الصين الشــعبية بدور المملكة في دعم توازن واســتقرار أســواق 
البتــرول العالميــة، وكمصّدر رئيســي موثوق للبتــرول الخام إلى 
الصيــن، واتفقا علــى بحث الفرص االســتثمارية المشــتركة في 
قطــاع البتروكيماويــات وتطوير المشــاريع الواعدة فــي تقنيات 
تحويــل البترول إلــى بتروكيماويــات، وتعزيز التعاون المشــترك 

في عدد مــن المجاالت والمشــاريع. 
كمــا أكدا علــى أهمية تعميق التعاون المشــترك فــي مبادرات 
»الحــزام والطريق«، والترحيب بانضمام المؤسســات الســعودية 
المعنيــة إلى شــراكة الطاقة واالســتثمارات المختلفــة في إطار 
»الحــزام والطريــق«، وتعزيــز موقــع المملكــة كمركــز إقليمي 
للشــركات الصينيــة إلنتــاج وتصديــر منتجــات قطــاع الطاقــة 
باإلضافــة إلــى االســتثمار المشــترك فــي مشــاريع الطاقة في 
دول المنطقــة والدول المســتهلكة لمنتجــات الطاقة في أوروبا 
وأفريقيــا، بما يســهم في تطويــر المحتوى المحلي الســعودي، 
ويحقق للصيــن االكتفاء الذاتــي في قطــاع البتروكيماويات من 

خــالل اســتثماراتها ذات الصلة فــي المملكة.
فيمــا يتعلــق بالتغيــر المناخي، رحــب الجانب الصينــي بإطالق 
المملكــة لمبادرتــي »الســعودية الخضــراء« و”الشــرق األوســط 
األخضر«، وأعــرب عن دعمه لجهود المملكة فــي مواجهة التغير 
المناخــي من خالل تطبيــق نهج االقتصاد الدائــري للكربون الذي 

أطلقتــه المملكة وأقره قــادة دول مجموعة العشــرين. 
كمــا أكد الجانبان علــى أهمية مبادئ االتفاقيــة اإلطارية للتغير 
المناخــي واتفاقية باريــس، وضرورة تنفيــذ االتفاقيات المناخية 
بالتركيــز على االنبعاثــات دون المصــادر، واتفــق الجانبان على 
مواصلة التنســيق حــول سياســات الطاقة من خالل اســتخدام 
االقتصــاد الدائــري للكربــون كأداة إلدارة االنبعاثــات وتحقيــق 

أهــداف المناخ.
وأشــاد الجانبان بنمــو حجم التجــارة البينية واالســتثمارات بين 
البلديــن الذي يجســد عمق واســتدامة عالقتهمــا االقتصادية، 
كمــا أكــدا عزمهمــا علــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري غير 
النفطي وتســهيل صادرات المملكــة غير النفطيــة إلى الصين، 
وزيــادة حجــم االســتثمارات النوعيــة المتبادلــة بيــن البلدين، 
واتفقــا علــى تعزيز العمــل لالســتفادة مــن الفــرص التجارية 
واالســتثمارية المتاحة، وتكثيــف التواصل والزيــارات بين القطاع 
الخــاص فــي البلديــن، وزيادة ســعة رحــالت الناقــالت الجوية، 
وتحفيز الشــراكات االســتثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، 
وتضافر الجهود لخلق بيئة اســتثمارية خصبــة ومحفزة وداعمة 
فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030، ومبــادرة »الحــزام والطريق«، 
وذلك عبــر تعميق التعــاون في العديــد من المجــاالت بما في 
ذلك صناعة الســيارات، وسالســل اإلمداد، والخدمات اللوجستية، 
التحويليــة،  والصناعــات  التحتيــة،  والبنــى  الميــاه،  وتحليــة 

والتعديــن، والقطــاع المالي.

أعــرب الجانب الســعودي عن تطلعــه لجذب الخبــرات الصينية 
للمشــاركة في المشــروعات المســتقبلية الضخمة في المملكة، 
وحرصــه علــى تمكين االســتثمارات الســعودية فــي جمهورية 
الصيــن الشــعبية، وتذليــل الصعوبــات التــي تواجههــا، وأكد 
على أهمية اســتقطاب الشــركات العالمية الصينيــة لفتح مقار 
إقليميــة لها فــي المملكــة، وثمن اهتمــام عدد من الشــركات 
الصينيــة وحصولها على تراخيص إلنشــاء مقارهــا اإلقليمية في 
المملكة، واالســتفادة من الخبــرات والقدرات الصينيــة المتميزة 

بما يعــود بالمنفعــة على اقتصــاد البلدين.
وأعــرب الجانبــان عن ارتياحهمــا لتوقيع »خطــة المواءمة« بين 
رؤيــة المملكــة 2030 ومبــادرة الحــزام والطريــق، واتفقــا على 
أهميــة تســريع وتيــرة المواءمة بين مشــاريعهما فــي البلدين، 
وتوظيــف المزايــا المتكاملــة، وتعميــق التعــاون العملــي بين 
الجانبيــن بما يحقــق المنفعة المتبادلــة والتنمية المشــتركة. 
كمــا رحــب الجانبــان بالتوقيــع علــى )12( اتفاقيــة ومذكــرة 
تفاهــم حكوميــة للتعاون في مجــاالت الطاقــة الهيدروجينية، 
والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، واإلســكان، واالســتثمار المباشر، 
واإلذاعــة والتلفزيون، واالقتصــاد الرقمي، والتنميــة االقتصادية، 
والتقييــس، والتغطيــة اإلخباريــة، واإلدارة الضريبيــة، ومكافحة 
الفســاد، باإلضافــة إلــى توقيــع )9( اتفاقيات ومذكــرات تفاهم 
بين القطــاع الحكومي والخــاص، وتوقيــع )25( اتفاقية ومذكرة 

تفاهــم بين الشــركات فــي البلدين.
ودعــا الجانب الصينــي الجانب الســعودي ليكون ضيف الشــرف 
للدورة السادســة لمعرض الصيــن والدول العربيــة لعام 2023م، 
وأعــرب عــن حرصــه علــى تعميــق التعــاون االســتثماري مع 
الجانــب الســعودي فــي االقتصــاد الرقمــي والتنميــة الخضراء، 
وتعزيــز التعاون فــي التجــارة اإللكترونية، وبحث ســبل التعاون 
االقتصــادي والتجــاري المشــترك مــع أفريقيــا، ورحــب الجانــب 
الســعودي باســتثمارات الشــركات الصينية فــي المملكة وذلك 
من خــالل ما توفــره رؤيــة 2030 من فــرص اســتثمارية نوعية 

المختلفة.  القطاعــات  فــي  ضخمة 
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اســتثمارات  بتعزيــز  ترحيبــه  الصينــي عــن  الجانــب  وأعــرب 
صناديــق الثروة الســيادية ورؤوس األموال الصناعية الســعودية 
فــي الصيــن، واتفق الجانبــان على تشــجيع بناء شــراكات بين 

الصناديــق االســتثمارية فــي البلدين.
فــي المجــال المالــي، أكد الجانبــان أهميــة التعاون المشــترك 
لدعــم إنجاح مبــادرة »إطــار العمل المشــترك لمعالجــة الديون 
بمــا يتجاوز نطاق مبــادرة تعليق مدفوعات خدمــة الدين« التي 
صــادق عليها قــادة مجموعــة العشــرين في قمــة المجموعة 
برئاســة المملكة، وتنســيق المواقــف ذات الصلة فــي المحافل 
الدوليــة مثــل مجموعــة العشــرين، وصنــدوق النقــد والبنــك 
الدولييــن، والبنــك اآلســيوي، لالســتثمار فــي البنيــة التحتية 
وغيرهــا، بمــا يعــزز الجهــود الراميــة إلى زيــادة فاعليــة هذه 

وحوكمتها.  والمؤسســات  التجمعــات 
كما أكــد الجانبــان أهمية تعزيــز التعاون في مجال السياســات 
الضريبيــة بمــا يســهم فــي تعزيــز التعــاون المالــي والتجاري 

واالســتثماري بيــن البلدين.
فــي مجــال الميــاه والزراعــة، رحب الجانــب الســعودي بدخول 
القطاع الخاص الصيني في شــراكة مباشــرة مــع القطاع الخاص 
الســعودي في الفــرص االســتثمارية المتاحة فــي المملكة في 
مجــاالت محطات تحليــة المياه المالحة، ومياه الشــرب، وخطوط 
نقل الميــاه، ومحطات معالجــة مياه الصرف الصحي، والســدود، 
وتنظيــم أنشــطة تجاريــة بيــن ممثلــي القطــاع الخــاص في 
البلديــن لمناقشــة إمكانيــات االســتثمار فــي القطــاع الزراعي 
والصناعــات الزراعية والغذائية، وتنمية المشــاريع االســتثمارية 

الزراعية.
وفي مجــال االتصاالت وتقنيــة المعلومات، أكــد الجانبان ضرورة 
تعزيز الشــراكة فــي المجاالت المتعلقــة باالتصــاالت واالقتصاد 
الرقمــي واالبتــكار والفضــاء، لتحقيــق مســتقبل رقمــي أفضل 

لألجيــال القادمة فــي البلدين.
في مجــال النقــل والخدمات اللوجســتية، أكد الجانبــان أهمية 
تعزيــز التعاون والعمل المشــترك علــى تطوير قطاعــات النقل 
الجــوي والبحــري وأنماط النقــل الحديــث والســكك الحديدية، 
واإلســراع فــي اســتكمال الدراســات الخاصــة بمشــروع الجســر 
البري الســعودي، كمــا أكد الجانبــان على أهمية تعزيــز وتطوير 
التعــاون في قطاعــي الصناعة والتعدين، بمــا يخدم مصالحهما 

كة. لمشتر ا
وفــي المجــال الدفاعي واألمنــي، أكــد الجانبــان عزمهما على 
تطويــر التعــاون والتنســيق فــي المجــاالت الدفاعيــة، وتعزيز 
ورفع مســتوى تبادل المعلومــات والخبرات في مجــال مكافحة 
الجرائــم المنظمة بمــا فيها جرائم اإلرهــاب والعمل على الوقاية 
من العنــف والتطرف، وتعزيــز التعاون وتنســيق الجهود وتبادل 
الخبــرات فــي مجــاالت اإلنــذار االســتخباراتي المبكــر وتقييــم 
المخاطــر األمنيــة، ومكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، بما يخدم 

للبلدين.  المشــتركة  المصالــح  ويحقق 
وجــدد الجانبان التأكيد علــى رفض واســتنكار اإلرهاب والتطرف 
بكافــة أشــكالهما، ورفض ربــط اإلرهاب بــأي ثقافــة أو عرق أو 
دين بعينــه، ورفض ممارســة ازدواجيــة المعايير فــي مكافحة 
اإلرهــاب، وأهمية نشــر ثقافــة االعتدال والتســامح، كما أشــادا 

بمســتوى التعــاون األمنــي بين البلديــن الصديقيــن في مجال 
وتمويله. اإلرهــاب  مكافحة 

واتفق الجانبان علــى تعزيز التعاون الدولي المشــترك لمكافحة 
جرائم الفســاد العابــرة للحــدود بجميع أشــكاله، والحرص على 
تحقيق األهداف المشــتركة المتعلقة بترســيخ مبادئ الشفافية 
والنزاهــة والتواصــل والتعــاون الفعــال بيــن األجهــزة المعنية 

بمكافحة الفســاد فــي البلدين.
في مجــال الصحــة، أكد الجانبــان علــى أهمية تعزيــز التعاون 
بينهمــا في المجاالت الصحية، ورفع مســتوى التنســيق بينهما 
لمواجهــة الجوائح والتهديــدات الصحية الحالية والمســتقبلية.
وفــي المجــال الثقافــي، بحــث الجانبان ســبل تعزيــز التعاون 
بينهمــا فــي إطــار العالقــات التاريخيــة الثقافية التــي تجمع 
البلديــن الصديقيــن، وأعربــا عــن الدعــم والتقديــر للعديد من 
المبــادرات الثقافيــة التي تعبر عــن متانة العالقات الســعودية 
الصينيــة، ورحبا بإطــالق الدورة األولــى لجائزة األميــر محمد بن 
ســلمان للتعــاون الثقافي بيــن البلدين، كما أكــد الجانبان على 
أهميــة التنظيــم المشــترك للعــام الثقافــي الرقمــي الصيني 
الســعودي، وتفعيــل مذكــرات التفاهــم الموقعة فــي عدد من 
المجــاالت الثقافيــة، وأكــدا علــى أهميــة التعاون فــي المجال 
الســياحي واألنشــطة الترويجيــة بيــن البلدين، وأعلــن الجانب 
الصينــي عــن اعتمــاد المملكــة كمقصد ســياحي فــي الخارج 

لمجموعــات الســياح الصينيين. 
وفــي المجــال الرياضــي أكــد الجانبــان أهميــة تعزيــز التعاون 

والشــراكة فــي البرامــج واألنشــطة الرياضيــة بيــن البلدين.
فــي مجــال التعليــم، رحــب الجانبــان برفــع مســتوى التعاون 
العلمــي والتعليمــي بين البلدين، وأشــادا بما تحقــق من تقدم 
فــي التعــاون بينهما في هــذا المجــال، واتفقا على االســتمرار 
فــي تشــجيع التواصــل المباشــر بيــن الجامعات والمؤسســات 
األكاديميــة والعلمية والبحثية في البلديــن، وتعزيز التعاون في 
مجــاالت التعليم الرقمــي، وتعليــم اللغتين العربيــة والصينية 
في المــدارس والجامعات والمؤسســات التعليمية فــي البلدين. 
وأكد الجانبان أهمية التعاون وتعزيز مســتوى الشــراكات وتبادل 
الخبــرات والمعلومــات فــي مختلــف مجــاالت العمــل والموارد 

البشــرية بما يحقــق مصالحهما المشــتركة.
فــي المجــال اإلعالمــي، اتفــق الجانبان علــى تعزيــز التعاون 
اإلعالمــي القائــم بيــن البلديــن، وبحــث فــرص تطويــره في 
مجــاالت اإلذاعــة والتلفزيــون ووكاالت األنبــاء والصحافة وتبادل 
الخبــرات والزيارات اإلعالميــة بما يخدم تطويــر العمل اإلعالمي 

. ك لمشتر ا
وأشــاد الجانــب الصيني بما تقــوم به حكومة المملكــة العربية 
الســعودية من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين الصينيين، 
والتعــاون فــي تنظيــم حمــالت الحــج الصينية وتســهيل أداء 

الحجاج الصينيين لمناســك الحــج والعمرة.
فــي الشــأن اإلقليمــي والدولي، رحــب الجانبان بانعقــاد القمة 
الخليجيــة الصينيــة األولــى، والقمــة العربيــة الصينيــة األولى 
بالمملكــة فــي مدينــة الرياض يــوم الجمعــة 15 / 5 / 1444 هـ 
الموافــق 9 ديســمبر 2022 م، وعبــرا عن تطلعهمــا إلى تحقيق 
الخليجيــة  العالقــات  لخدمــة  المرجــوة  أهدافهمــا  القمتيــن 
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والعربيــة الصينية، وأكدا أن انعقاد القمتيــن، الخليجية الصينية 
والعربيــة الصينيــة، يكتســب أهميــة خاصة في ظــل األوضاع 
الدوليــة الراهنة، كما أكدا علــى أهمية العمل المشــترك لتعزيز 
عالقات الشــراكة االســتراتيجية بين دول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية والصيــن، وإبرام اتفاقية تجــارة حرة بين مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والصيــن، والعمــل على عقد 
اجتمــاع وزراء االقتصاد والتجــارة 6+1 بين مجلــس التعاون لدول 

والصين. العربيــة  الخليج 
وجــدد الجانبــان عزمهمــا علــى مواصلــة التنســيق وتكثيــف 
الجهــود الراميــة إلى صون الســلم واألمــن الدوليين، كمــا اتفقا 
علــى أهمية إيجاد حلول ســلمية وسياســية للقضايا الســاخنة 
فــي المنطقة، وذلك عبــر الحوار والتشــاور على أســاس احترام 

ســيادة دول المنطقة، واســتقاللها وســالمة أراضيها. 
وأشــاد الجانــب الصينــي بالمســاهمات اإليجابية والدعــم البارز 
الــذي تقدمــه المملكــة لتعزيــز الســالم واالســتقرار اإلقليمــي 
والدولي، وأشــاد الجانب الســعودي بجهود ومبــادرات جمهورية 
الصيــن الشــعبية الراميــة إلــى تحقيق األمــن واالســتقرار في 

منطقة الشــرق األوســط. 
كمــا اتفــق الجانبــان علــى أهميــة تقويــة التعــاون وتعزيــز 
الشــراكة بينهما بما يســهم في دعــم االســتقرار والتنمية في 
القــارة األفريقيــة، وأعرب الجانب الســعودي عن تأييــده لمبادرة 
التنميــة العالميــة التــي أطلقهــا الرئيــس الصيني شــي جين 
بينــغ، وتطلعه للمشــاركة في التعاون فــي إطار المبــادرة، بما 
يســهم في تســريع تنفيذ أجندة األمم المتحــدة 2030 للتنمية 

لمستدامة.  ا
كمــا أعرب الجانب الســعودي عن تثمينه لمبــادرة األمن العالمي 

التــي أطلقها الرئيس الصيني شــي جين بينغ.
وتطــرق الجانبان ألبــرز التحديــات االقتصاديــة العالميــة، ودور 
المملكــة العربيــة الســعودية وجمهورية الصين الشــعبية في 
دعــم الجهــود الدوليــة لمواجهتهــا، مؤكديــن أهميــة العمل 
المشــترك علــى دفــع التنميــة العالمية الشــاملة بمــا يحقق 
المنفعــة للجميــع، وأهمية اســتقرار أســواق الطاقــة العالمية، 
واســتقرار اإلمــدادات الغذائيــة مــن القمــح والحبــوب لجميــع 
دول العالــم وعــدم انقطاعها، والحفــاظ على وفــرة المعروض 

األسعار. واســتقرار 
في الشــأن السياســي، أكــد الجانبــان دعمهما الكامــل للجهود 
الراميــة للتوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة اليمنية، وأشــاد 
الجانــب الصينــي بمبــادرة المملكــة إلنهــاء الحرب فــي اليمن، 
وجهودهــا ومبادراتها العديــدة الرامية إلى تشــجيع الحوار بين 
األطــراف اليمنية، كمــا أكد الجانبان أهمية دعــم مجلس القيادة 
الرئاســي فــي الجمهوريــة اليمنيــة، لتمكينه مــن أداء مهامه، 
والوصول لحل سياســي لألزمة اليمنية وفقًا للمبــادرة الخليجية 
وآلياتهــا التنفيذيــة، ومخرجات الحــوار الوطني اليمنــي، وقرار 
مجلــس األمــن رقــم 2216 )2015م(، كمــا أكــدا أهميــة التــزام 
الحوثييــن بالهدنــة، والتعــاون مــع المبعــوث األممــي الخاص 
لليمــن والتعاطي بجدية مــع مبادرات وجهود الســالم، للتوصل 
إلى حل سياســي دائم وشــامل لألزمــة اليمنية، وثمــن الجانب 
الصينــي ما قدمتــه المملكة مــن مســاعدات إنســانية إغاثية 

وتنموية للشــعب اليمنــي من خالل مركز الملك ســلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســانية، والبرنامج الســعودي لتنميــة وإعمار اليمن.

فــي الشــأن اإليراني، اتفق الجانبــان على ضــرورة تعزيز التعاون 
المشــترك لضمان ســلمية برنامج إيــران النووي، ودعــا الجانبان 
إيــران للتعاون مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة، والمحافظة 
على منظومــة عدم االنتشــار، وأكدا على احترام مبادئ حســن 

الجــوار، وعدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية للدول.
وناقــش الجانبــان تطورات القضية الفلســطينية، وشــددا على 
ضــرورة تكثيــف الجهــود الراميــة للتوصل إلى تســوية شــاملة 
وعادلــة للنزاع الفلســطيني اإلســرائيلي، وإيجــاد أفق حقيقي 
للعــودة إلــى مفاوضــات جــادة وفاعلــة لتحقيق الســالم وفقًا 
لمبــدأ حــل الدولتيــن، وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصلة، 
ومبادرة الســالم العربية، بما يكفل للشــعب الفلســطيني حقه 
في إقامــة دولتــه المســتقلة علــى حــدود 1967م وعاصمتها 

الشــرقية. القدس 
في الشــأن الســوري، شــدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود 
للتوصل إلى حل سياســي لألزمة الســورية يحفظ وحدة ســوريا 
وســالمة أراضيهــا، ويعيــد لهــا أمنهــا ويخلصها مــن اإلرهاب، 
ويهيئ الظــروف الالزمــة للعــودة الطوعية لالجئيــن، كما أكدا 
اســتمرار دعمهمــا لجهــود األمــم المتحــدة ومبعوثهــا الخاص 

. يا لسور
في الشــأن اللبناني، أكــد الجانبان حرصهما على أمن واســتقرار 
ووحــدة األراضــي اللبنانيــة، وأهمية إجــراء اإلصالحــات الالزمة، 
والحــوار والتشــاور بمــا يضمــن تجــاوز لبنــان ألزمتــه، تفاديــا 
ألن يكــون منطلقــًا ألي أعمــال إرهابيــة وحاضنــة للتنظيمــات 
والجماعــات اإلرهابيــة التــي تزعزع أمــن واســتقرار المنطقة، أو 

مصــدرًا أو معبــرًا لتهريــب المخدرات.
وفــي الشــأن العراقــي، أكــد الجانبان اســتمرارهما فــي تقديم 
الدعــم لجمهورية العــراق، ورحبا بتشــكيل الحكومــة العراقية 

لجديدة. ا
في الشــأن األفغانــي، أكد الجانبــان أهمية دعــم كل ما يحقق 

األمن واالســتقرار في أفغانســتان.
وفيمــا يتعلــق بالوضــع فــي أوكرانيــا، أكــد الجانبــان أهميــة 
تســوية الخالفــات بالوســائل الســلمية، وبــذل جميــع الجهود 
الممكنــة لخفــض التصعيــد بمــا يســهم فــي إعــادة األمــن 
واالســتقرار، ويحــد مــن التداعيات الســلبية لهذه األزمة، وأشــار 
الجانــب الصينــي إلى مبادرته ذات النقاط الســت بشــأن الوضع 
اإلنســاني في أوكرانيا، وتقديمه ألوكرانيا مســاعدات إنســانية، 
ودعوتــه لتفــادي وقوع أزمة إنســانية واســعة النطــاق، وأعرب 
الجانــب الصيني عــن تقديــره للجهود اإلنســانية والسياســية 
التــي بذلهــا صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء في 
تقديــم المعونــات اإلنســانية ألوكرانيــا، واإلفراج عــن عدد من 
أســرى الحرب من جنســيات مختلفة، كما أشــاد الجانب الصيني 
بحزمة المســاعدات اإلنســانية اإلضافية التــي قدمتها المملكة 
مؤخــرا ألوكرانيا بمبلــغ 400 مليــون دوالر والتي ستســهم في 

األوكراني. الشــعب  معانــاة  تخفيف 
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بنــاًء على دعــوة كريمة مــن خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة 
الســعودية، عقــد قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية اجتماعهــم اليــوم في 
الرياض في 9 ديســمبر 2022م، برئاســة صاحب الســمو الملكي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بن عبــد العزيــز ولي العهــد رئيس 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية الســعودية، وفخامة شــي جين 

بينغ رئيــس جمهوريــة الصين الشــعبية.

وتوصل االجتماع إلى ما يلي:
اتفق القــادة على تعزيز الشــراكة االســتراتيجية القائمة بين  	

مجلــس التعاون والصين وأكــدوا على دفعها نحــو آفاق جديدة 
فــي مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، 
واعتمدوا خطة العمل المشــترك للفترة القادمة )2023-2027م( 

لتحقيــق ذلك.
وّجه القادة باســتمرار الحوار االســتراتيجي بيــن الجانبين على  	

جميع المســتويات لمناقشــة القضايــا ذات االهتمام المشــترك 
حيالها. المواقف  وتنســيق 

أكد القــادة على أهمية الدعــم المتبادل بمــا يحقق المصالح  	
المشــتركة للجانبين، حيث تدعــم الصين جهــود دول المجلس 
أمنهــا  علــى  والحفــاظ  أراضيهــا  ووحــدة  لصيانــة ســيادتها 
واســتقرارها، وتحقيــق التنميــة المتكاملــة، كمــا تدعــم دول 
المجلــس جهــود الصين لتنميــة اقتصادهــا وصيانة ســيادتها 

وســالمة أراضيهــا، وااللتزام بمبــدأ الصيــن الواحدة.
أكــد القــادة أهمية مواصلــة تعميق التعــاون بيــن الجانبين  	

في مجــاالت الطاقــة والتجــارة واالســتثمار والماليــة والصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمــة والفضاء والصحة، بمــا يحقق المصلحة 
المشــتركة للجانبين، بما في ذلك اســتكمال مفاوضــات التجارة 

الحــرة بينهما فــي أقرب وقــت ممكن.
أعــرب القادة عــن حرصهم على تعزيــز الحوار بيــن الحضارات  	

والتواصــل واالســتفادة المتبادلــة بيــن الثقافــات المختلفــة، 
والحفــاظ علــى التنــوع الحضاري.

أشــاد القــادة بنجاح دولــة قطر فــي اســتضافة بطولة كأس  	
العالم لكــرة القدم 2022م، وحســن تنظيمها، وآثارهــا اإليجابية 
في اإلرث اإلنســاني والتقــارب الحضاري والثقافــي والفكري بين 
شــعوب العالم، كما اســتنكر القادة الحمــالت اإلعالمية المغرضة 
الموجهــة ضــد دولــة قطــر، ورحبــوا باســتضافة دولــة قطــر 
الجتماعــات الجــزء الثاني مــن مؤتمر األمــم المتحــدة الخامس 
المعنــي بالبلــدان األقل نمــوًا في الفتــرة 5 - 9 مــارس 2023م، 

على مســتوى رؤســاء الــدول والحكومات.
عّبر القــادة عن إدانتهــم لإلرهاب أيــًا كان مصــدره، ورفضهم  	

لكافة أشــكاله وصــوره، والعمل علــى تجفيف مصــادر تمويله.
ناقــش القــادة القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، حيــث توافقت  	

الرؤى حــول أهمية تضافر كافــة الجهود لتحقيق الســالم واألمن 
واالســتقرار واالزدهــار في جميع أنحــاء العالم، وأولوية اســتتباب 
الســلم واألمن الدولييــن، من خالل االحتــرام المتبــادل والتعاون 
بين الــدول لتحقيق التنميــة والتقدم، وااللتزام بمبــادئ القانون 
الدولي والقانون اإلنســاني الدولي وميثاق األمم المتحدة وُحســن 
الجــوار، والحفاظ علــى النظام الدولي القائم على احترام ســيادة 
الدول وســالمة أراضيها واســتقاللها السياســي، وعــدم التدخل 
فــي شــؤونها الداخلية، وعدم اســتخدام القــوة أو التهديد بها.

قمة الرياض للتعاون والتنمية بين مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية
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أكــد القــادة ضــرورة دعــم معاهــدة عدم انتشــار األســلحة  	
النوويــة، ومنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي منطقة 
الخليــج، وضمــان الطابــع الســلمي للبرنامــج النــووي اإليراني، 
حفاظــًا علــى األمــن واالســتقرار إقليميــًا ودوليًا، وأكــدوا على 
دعــوة إيران للتعاون الكامــل مع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية.

أكد الجانبــان على ضرورة أن تقوم العالقــات بين دول الخليج  	
العربيــة وإيــران على اتبــاع مبدأ حســن الجوار وعــدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة، واحتــرام اســتقالل الدول وســيادتها 
وســالمة أراضيهــا، وحــل الخالفــات بالطــرق الســلمية، وفقــًا 
لميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، وعدم اللجــوء إلى 
اســتخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على األمن واالســتقرار 

والدولي. اإلقليمــي 
أكد القادة على أهمية الحوار الشــامل بمشاركة دول المنطقة  	

لمعالجة الملف النــووي اإليراني، واألنشــطة اإلقليمية المزعزعة 
لالســتقرار، والتصــدي لدعــم الجماعــات اإلرهابيــة والطائفيــة 
والتنظيمــات المســلحة غيــر الشــرعية، ومنع انتشــار الصواريخ 
الباليســتية والطائرات المسيرة، وضمان ســالمة المالحة الدولية 
والمنشــآت النفطيــة، وااللتــزام بالقــرارات األمميــة والشــرعية 

الدولية.
أكــد القادة علــى دعمهم لكافــة الجهود الســلمية، بما فيها  	

مبــادرة ومســاعي دولة اإلمــارات العربية المتحــدة للتوصل إلى 
حل ســلمي لقضية الجزر الثــالث، طنب الكبــرى وطنب الصغرى 
وأبو موســى، وذلك مــن خالل المفاوضات الثنائيــة وفقا لقواعد 

القانــون الدولي، ولحل هــذه القضية وفقا للشــرعية الدولية.
دعــا القادة جمهورية العــراق إلى أهمية احترام ســيادة دولة  	

الكويــت وحرمة أراضيها وااللتــزام بقرارات مجلس األمن الســيما 
القرار رقــم 833 واالتفاقيات المبرمة بيــن البلدين والمودعة لدى 
األمــم المتحدة، كما دعا القــادة جمهورية العراق إلى اســتكمال 

ترســيم الحدود البحرية مــع دولة الكويت.
أكــد القادة ضــرورة التوصل لحــل عادل للقضية الفلســطينية  	

على أســاس حــل الدولتين، وفــق قــرارات األمم المتحــدة ذات 
الصلــة ومبــادرة الســالم العربيــة، وإقامــة دولــة فلســطينية 
مســتقلة على حدود عــام 1967م، وعاصمتها القدس الشــرقية، 

ووقف االســتيطان وكافــة اإلجــراءات األحادية، واحتــرام الوضع 
التاريخــي القائــم في مدينــة القدس ومقدســاتها.

أكد القــادة دعمهــم لمجلــس القيادة الرئاســي فــي اليمن،  	
برئاســة فخامــة الرئيــس الدكتور رشــاد العليمــي، معبرين عن 
أملهــم فــي التوصل إلى حل سياســي وفقًا للمبــادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطني الشــامل، وقرار 
مجلس األمــن )2216(، ودعــوا جميع األطراف اليمنيــة إلى البدء 
الفــوري فــي المفاوضات المباشــرة برعاية األمــم المتحدة، وإلى 
االلتــزام باســتمرار الهدنة، ودعــم الحاجات اإلنســانية واإلغاثية 
والتنموية للشــعب اليمني، وأدان القادة كافة الهجمات اإلرهابية 
التي تشــنها الميليشــيات الحوثية على األهــداف المدنية في 
المملكة العربية الســعودية واإلمارات العربيــة المتحدة والداخل 
اليمنــي وفي الممــرات المائية وطــرق المالحــة الدولية، ودعوا 
كافــة الدول إلى التعــاون لمكافحة هذه األعمــال والتقيد بحظر 
الســالح المنصوص عليه في قــراري مجلس األمــن 2216 و2624.

أكد القــادة دعمهم الكامل لســيادة العراق وأمنه واســتقراره،  	
ونمائــه ورفاهــه، ولجهــوده فــي مكافحــة اإلرهاب، كمــا أكدوا 
ضــرورة تكثيــف الجهود للتوصل لحل سياســي لألزمة الســورية، 
ووقوفهــم مــع الشــعب اللبنانــي ودعمهم المســتمر لســيادة 
لبنان وأمنه واســتقراره، وللقوات المســلحة اللبنانية في حماية 
حــدوده ومقاومة تهديــدات المجموعات المتطرفــة واإلرهابية، 
كمــا أكدوا دعمهــم للجهود الســاعية لحل األزمــة الليبية وفق 
قــرارات مجلــس األمــن، وتشــجيع كافــة األطــراف الليبية على 
عقــد االنتخابات وتوحيد مؤسســات الدولة، تحت إشــراف األمم 

المتحــدة، وخروج جميــع المقاتلين األجانــب والمرتزقة.
أكــد القــادة علــى أهميــة تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي  	

أفغانســتان، وتكثيف الجهود في تقديم المســاعدات اإلنسانية 
األفغاني. للشــعب 

أكــد القادة علــى مواقفهم الداعمــة لكافة الجهــود الدولية  	
الراميــة إلــى التهدئــة وإيجــاد حل سياســي إلنهــاء األزمة في 
أوكرانيــا، وفقــًا للقانــون الدولــي وميثــاق األمم المتحــدة، بما 
يحقــق حمايــة األرواح والممتلــكات، ويحفــظ األمن واالســتقرار 

والدولي. اإلقليمــي 
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بدعــوة كريمة من خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود عقــد قادة الــدول العربية األعضاء فــي جامعة الدول 
العربيــة وجمهورية الصين الشــعبية، القمــة العربيــة الصينية األولى، 
بتاريــخ 9/12/2022 فــي مدينة الريــاض بالمملكة العربية الســعودية 
وذلــك بهــدف تطويــر العالقات بيــن الجانبيــن العربــي والصيني في 

مختلــف المجاالت.
وقد صدر عن القمة البيان التالي:

تأكيــد حرصنا المشــترك علــى تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بين  	
الــدول العربية وجمهوريــة الصين الشــعبية القائمة علــى التعاون 
الشــامل والتنمية المشــتركة لمســتقبل أفضــل، بوصفهــا نموذجًا 
لعالقــات الصداقــة والتعــاون الــودي، والعمل على تعميــق التعاون 
العربــي الصينــي في مختلــف المجاالت من خــالل اآلليــات القائمة 
في إطــار منتدى التعاون العربــي الصيني، وتعزيــز دور هذا المنتدى 
فــي الدفع بجهــود التنميــة وبالعالقات بيــن دولنا نحو آفــاق أرحب.

إعــادة التأكيــد على التــزام دولنــا الثابت بمبــادئ ومقاصــد ميثاق  	
األمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك مبــادئ االحتــرام المتبادل لســيادة 
الــدول ووحدة أراضيها وســالمتها اإلقليمية، واالمتناع عن اســتخدام 
القــوة أو التهديد باســتخدامها في العالقات الدوليــة، واحترام مبدأ 

حســن الجوار، وعــدم التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول.
العمــل علــى صيانة النظــام الدولــي القائم علــى أســاس القانون  	

الدولــي، والعمــل متعدد األطــراف، وتعزيز مبادئ التعــاون والتضامن 
والعدالــة واإلنصــاف في العالقــات الدوليــة، والحفاظ علــى مصالح 

الــدول الناميــة والدفاع عــن حقوقها.
التأكيــد علــى أن القضيــة الفلســطينية تظــل قضيــة مركزية في  	

الشــرق األوســط وهي التي تتطلب إيجاد حل عــادل ودائم لها على 
أســاس حل الدولتين، من خالل إنهــاء االحتالل اإلســرائيلي لألراضي 
الفلســطينية، وإقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود 
عــام 1967م وعاصمتهــا القدس الشــرقية، وذلك وفقًا لقــرارات األمم 
المتحــدة ذات الصلــة. والتأكيــد في هــذا اإلطار على عدم شــرعية 
المســتوطنات اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية واألراضــي 
العربيــة المحتلة، وبطالن ممارســات إســرائيل األحاديــة الرامية إلى 

تغييــر الوضــع القائم فــي القــدس والتأكيد علــى ضــرورة الحفاظ 
على المكانــة التاريخية والقانونية للقدس الشــرقية المحتلة، وعلى 
أهمية دور الوصاية الهاشــمية التاريخية على المقدســات اإلسالمية 
والمســيحية في القــدس في حماية المقدســات وهويتهــا العربية 
والتأكيــد أيضًا علــى أهمية دور وكالة األمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين “األونــروا« وضــرورة دعمهــا لتمكينها من 
الوفــاء بواليتهــا األمميــة، وعلــى ضــرورة تنفيذ قــرارات الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلــة بالالجئيــن وحمايــة المدنيين الفلســطينيين، 
والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للســالم بمشــاركة أوســع ومصداقية 
أكثــر وتأثيــر أكبــر، وتثمين الرؤيــة ذات النقــاط األربع التــي طرحها 
فخامــة الرئيس الصيني شــي جين بينغ لحل القضية الفلســطينية، 
وسلســلة من المبــادرات والرؤى التــي طرحها الجانــب الصيني حول 
القضيــة الفلســطينية، وتثميــن وقــوف الصيــن إلــى جانــب الحق 
والعدالة في القضية الفلســطينية، وجهودهــا الحثيثة لدفع عملية 
الســالم، ودعمهــا المقدم للجانب الفلســطيني لتحســين معيشــة 
الشــعب وتنمية االقتصاد، ومســاعداتها اإلنســانية المقدمة للجانب 
الفلســطيني، والعمــل على حصول دولة فلســطين علــى العضوية 

الكاملــة في األمــم المتحدة.
األخــذ بعيــن االعتبار والتقديــر المســاعي الصينية في المســاهمة  	

بنشــر الســالم والتنمية الدوليين، بما في ذلك الحوار رفيع المســتوى 
للتنميــة العالميــة من خالل مبادرتــي فخامة الرئيس الصيني شــي 
جيــن بينغ، وهمــا مبادرتا األمــن العالمــي والتنمية العالميــة اللتان 
تدعــوان المجتمــع الدولي إلــى االهتمام بملفــات التنميــة وإعادة 

النهــوض بقضايا التنمية فــي العالم. 
االتفــاق علــى العمــل بكل الجهــود علــى بنــاء المجتمــع العربي  	

الصيني للمســتقبل المشــترك نحو العصــر الجديد، وتعزيــز التضامن 
والتعــاون بيــن الدول العربيــة وجمهوريــة الصين الشــعبية، ودعم 
تحقيــق نهضــة األمــة لــكل منهــا، وتعزيــز الســالم والتنمية في 
المنطقــة، والحفــاظ على العــدل واإلنصــاف الدوليين والمســاهمة 

فــي إقامة مجتمع المســتقبل المشــترك للبشــرية.
تأكيــد العزم علــى مواصلة التشــاور السياســي وتبــادل الدعم بين  	

قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية



15العدد 131 - ديسمبر 2022م

الجانبيــن فــي القضايا المتعلقــة بمصالحهما الجوهريــة وهمومهما 
الكبــرى، وتعزيــز التضامن بينهمــا في المحافــل الدوليــة المختلفة 

حــول القضايا العالميــة ذات االهتمام المشــترك.
التأكيــد علــى التــزام الدول العربيــة الثابــت بمبدأ الصيــن الواحدة،  	

ودعمهــا لجهود الصين فــي الحفاظ على ســيادتها ووحدة أراضيها، 
والتأكيــد مجــددًا على أن تايوان جــزء ال يتجزأ من األراضــي الصينية، 
ورفــض “اســتقالل” »تايوان بكافة أشــكاله، ودعــم الموقف الصيني 
فــي ملف هونــغ كونغ ودعــم جهود الصيــن لصيانة األمــن القومي 
وتنميــة الديمقراطية واســتكمالها فــي هونغ كونغ فــي إطار دولة 
واحــدة ونظامان. وتقدير الجهــود المهمة المبذولــة لرعاية األقليات 

فــي كال الجانبين العربــي والصيني.
تعزيــز التبــادل بيــن الصيــن والــدول العربية فــي مختلــف األبعاد  	

التنمويــة  التحديــات  لمواجهــة  الجهــود  وتضافــر  والمســتويات، 
المشــتركة.

التأكيــد علــى أهميــة تضافــر الجهــود اإلقليميــة والدوليــة إليجاد  	
حلول سياســية لألزمــات والقضايــا اإلقليمية وفقًا لقرارات الشــرعية 
الدوليــة واالتفاقيــات والمرجعيــات ذات الصلة، وخاصــة األزمات في 
كل مــن ســوريا وليبيا واليمــن، والتأكيد علــى ضــرورة الحفاظ على 
وحدة وســيادة وســالمة أراضي هذه الــدول، مع التأكيــد على رفض 
التدخــالت األجنبية في هذه الــدول، وضرورة العمل المشــترك على 
مواجهة التنظيمــات اإلرهابية والمتطرفة التــي تعمل على أراضيها، 
ودعــم الجهود التــي يبذلها لبنــان والصومــال والســودان لتحقيق 
األمن واالســتقرار والتنمية واالزدهار ومكافحــة اإلرهاب، ودعم جهود 

األمــم المتحــدة وجامعة الــدول العربية في هذا الشــأن. 
دعــم الجهــود المبذولــة إليجــاد حــل سياســي لألزمــة األوكرانية  	

واســتعادة األمن والســالم وفقًا للقانون الدولي ومبــادئ ميثاق األمم 
المتحــدة ومبادئ حســن الجوار وســيادة الدول وســالمتها اإلقليمية، 

وبما يضمــن المصالــح الجوهرية لجميــع األطراف.
احتــرام اختيــار الدول لرؤاهــا التنمويــة بإرادتها المســتقلة والتأكيد  	

علــى أهمية التعاون المشــترك لتحقيق التنمية المســتدامة، والحد 
مــن الفقــر والقضــاء عليه. والتشــارك فــي تنفيــذ مبــادرة »الحزام 
والطريــق«، وبما تتيحه من فــرص واعدة للتعــاون والتنمية، والعمل 
علــى المواءمــة بين هذه المبــادرة والــرؤى التنموية للــدول العربية 

بما يحقــق المصلحة المشــتركة والمنفعــة المتبادلة.
تكريــس القيم المشــتركة للبشــرية المتمثلة في الســالم والتنمية  	

واإلنصــاف والعدالــة والديمقراطيــة والحريــة، واحترام حق شــعوب 
العالم فــي اختيار الطرق لتطويــر الديمقراطية والنظــم االجتماعية 
والسياســية التي تتناســب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المســتقلة. 
ورفــض التدخــل في شــؤون الدول الداخليــة بذريعــة الحفاظ على 

الديمقراطية.
التأكيــد علــى أهمية أن يكــون التعــاون الدولي في مجــال حقوق  	

اإلنســان قائمــًا على أســاس المســاواة واالحتــرام المتبــادل، ورفض 
تســييس قضايا حقوق اإلنسان واســتخدامها كأداة لممارسة الضغوط 

علــى الدول والتدخــل في شــؤونها الداخلية.
تعزيــز الجهود الدوليــة المبذولة فــي إطار األمم المتحــدة لمكافحة  	

التغيــرات المناخيــة، بمــا في ذلك اتفاقيــة األمم المتحــدة اإلطارية 
بشــأن تغيــر المناخ واتفاقيــة باريس فــي إطارها. ودعــم المبادرات 
الراميــة إلــى تحقيق التنمية الخضــراء، بما في ذلك مبــادرة المملكة 
العربية الســعودية للشــرق األوســط األخضــر، ومبادرة الصين بشــأن 

الحريــر األخضر. طريق 
التأكيــد علــى أهمية تجنــب المجتمــع الدولي إقصاء مصــادر طاقة  	

رئيســية أو إهمال االســتثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق 

الطاقــة وأثر غيــر متكافئ خاصة علــى المجتمعات والــدول النامية، 
مع ضرورة تبني سياســة »النهــج المتوازن« لتعزيــز النمو االقتصادي 
العالمــي والمرتبط بشــكل وثيق بأمــن الطاقة وتوفرها، باالســتفادة 
مــن مصــادر الطاقــة المختلفــة، وتطبيق حلــول االقتصــاد الدائري 

للكربــون للوصــول إلى الحياد الصفــري وبناء مجتمعات مســتدامة.
اإلشــادة بما قدمته جمهورية الصين الشــعبية لبعض الدول العربية،  	

ولألمانــة العامــة لجامعة الــدول العربية مــن مســاعدات لمكافحة 
جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، بما في ذلــك اللقاحات والمســتلزمات 
الطبيــة والتأكيد على تضافــر الجهود والتعــاون للتعافي االقتصادي 

فــي مرحلة ما بعــد الجائحة.
األخــذ علمــًا بـ”مبادرة التعــاون بين جامعــة الدول العربيــة والصين  	

بشــأن أمــن البيانات« التــي أصدرتها األمانــة العامــة لجامعة الدول 
العربيــة والجانــب الصينــي بشــكل مشــترك، والحرص علــى انتهاز 
هــذه الفرصــة لمواصلة تعميــق التعــاون، والدفــع ســويًا لحوكمة 

الفضــاء الســيبراني عالميا.
دعــم الجهود الراميــة إلى منع انتشــار األســلحة النووية، وأســلحة  	

الدمار الشــامل األخرى، وفقًا لمعاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية 
)NPT( بوصفهــا حجــر األســاس للمنظومــة الدولية لمنع االنتشــار، 
والتأكيــد علــى أهميــة إخالء منطقة الشــرق األوســط من أســلحة 

الدمار الشــامل.
تعزيــز الجهــود لمكافحة اإلرهــاب، وإدانــة اإلرهاب بجميع أشــكاله  	

وصــوره ودوافعه، وضــرورة مكافحته وعدم ربطه بــأي عرق أو دين أو 
جنســية أو حضــارة، واقتالع جــذوره وتجفيف منابعــه، باإلضافة إلى 

رفــض »المعاييــر المزدوجة« في مكافحــة اإلرهاب.
تعزيــز الحــوار بيــن الحضــارات واحتــرام الثقافــات المختلفــة، ونبذ  	

دعــاوى الكراهيــة والتطــرف وصــراع الحضــارات بيــن أتبــاع األديان 
والثقافــات، والتأكيــد علــى معارضة اإلســالموفوبيا بكل أشــكالها، 
والتأكيــد علــى أن الحضارتيــن العربيــة والصينية قدمتا مســاهمات 
فريــدة في تقــدم الحضارة البشــرية وتحرصان علــى مواصلة الدعوة 
إلــى الحــوار والتواصل بين الحضــارات والحفاظ على التنــوع الحضاري 
العالمــي ونبــذ التمييز والتحيــز ضد حضــارة معينة ورفــض نظرية 

الحضارات. صــراع 
التأكيــد علــى أهميــة توطيد عالقــات الصداقــة العربيــة الصينية  	

على المســتوى الشــعبي في مختلف المجاالت الثقافيــة والرياضية 
واإلعالمية. والســياحية 

تكليــف وزاراتنــا ومؤسســاتنا بالعمــل على وضــع توجيهــات هذه  	
القمــة موضــع التنفيــذ، مــن خــالل البرامــج التنفيذيــة لمنتــدى 
التعــاون العربي الصينــي ومختلف اآلليات األخرى للمنتــدى. والتأكيد 
علــى أهمية مواصلــة التعــاون في المرحلــة المقبلة فــي مختلف 
المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة، بمــا 
فــي ذلك مجــاالت االقتصــاد والتجارة واالســتثمار والصناعــة والنقل 
والمواصــالت، والطاقــة، وحمايــة البيئــة والزراعة واألمــن الغذائي، 
والســياحة، وتنميــة المــوارد البشــرية، والملكية الفكريــة والثقافة 
وحــوار الحضــارات والتعليم والبحــث العلمي والعلــوم والتكنولوجيا، 

واالعــالم، والصحة والتنميــة المســتدامة، والرياضــة وغيرها.
اإلعــراب عن خالص الشــكر والتقدير لخادم الحرمين الشــريفين الملك  	

ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولصاحب الســمو الملكــي األمير 
محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء، 
على اســتضافة المملكــة العربية الســعودية هذه القمــة التاريخية 
وترحيــب الجانــب الصيني بعقــد القمــة العربية الصينيــة القادمة 
فــي جمهوريــة الصين الشــعبية، علــى أن يحدد موعدها بالتشــاور 

بيــن الجانبين.
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عقــد أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخلية بــدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، اجتماعهم التاســع والثالثين 
بمقــر األمانــة العامة لــدول مجلس التعــاون في الريــاض، في 
9 نوفمبــر 2022م، وذلــك برئاســة صاحب الســمو الملكي األمير 
عبد العزيز بن ســعود بــن نايف بن عبــد العزيز، وزيــر الداخلية 

بالمملكــة العربية الســعودية. 
وخالل االجتمــاع ناقش أصحاب الســمو والمعالي جدول األعمال 
والمواضيع األمنية المشــتركة وما أســتجد من أعمــال، باإلضافة 
إلى االطالع علــى التقارير الخاصــة بالتمرين التعبوي المشــترك 
لألجهــزة األمنية بدول المجلــس )أمن الخليج العربــي 3( والذي 
نظمتــه وزارة الداخلية بالمملكــة العربية الســعودية )2022م(، 
واالســتعدادات القائمــة للتمرين القادم )أمن الخليــج العربي 4( 

والذي ســتنظمه وزارة الداخلية بدولــة قطر )2023م(.

أكــد صاحب الســمو الملكــي األمير خالــد بن ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود، وزيــر الدفــاع بالمملكة العربية الســعودية 
أن العمــل الدفاعــي الخليجي المشــترك يشــكل ســدًا منيعًا 
ودرعــًا واقيًا لمواجهــة المخاطر والتهديــدات، وتحقيق األمن 
المصالــح  المجلــس والمنطقــة، وحمايــة  لــدول  واالســتقرار 
الوطنيــة والمــوارد االقتصاديــة، مشــددًا على أهميــة تعزيز 
أوجــه التعــاون المختلفــة بيــن دول المجلــس؛ للمحافظــة 

ومكتســبات شــعوبها. أوطانها  على مدخــرات 
جاء ذلــك خالل ترؤس ســموه اجتماع الدورة الـــ )19( لمجلس 
الدفاع المشــترك فــي 8 نوفمبر 2022م، بمقــر األمانة العامة 

لرياض. با
 وخــالل االجتمــاع أعــرب وزراء الدفــاع عــن خالــص الشــكر 
واالمتنــان ألصحاب الجاللة والســمو قــادة دول المجلس على 

االهتمــام الكبيــر بالعمــل العســكري الخليجي المشــترك.
 كمــا تناول االجتمــاع العديد من موضوعات العمل العســكري 
ُأتخــذ  والتــي  األعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة  المشــترك 
بشــأنها القــرارات والتوصيــات المناســبة لها، وأكــد أصحاب 
الســمو والمعالــي والســعادة وزراء الدفــاع خــالل االجتمــاع 
علــى أهميــة مواصلة الجهد المشــترك، وبما يحقــق التعاون 
العســكري الخليجــي بيــن القوات المســلحة لــدول المجلس، 
وذلــك ترجمــًة لألهــداف والغايات والــرؤى الســامية ألصحاب 
الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 

. بية لعر ا

برئاسة سمو وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية 
عقد االجتماع الـ )39( لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

خالل انعقاد اجتماع الدورة الـ )19( لمجلس الدفاع المشترك.. 
سمو وزير الدفاع السعودي: العمل الدفاعي الخليجي المشترك 
يشكل سدًا منيعًا لمواجهة المخاطر وتحقيق األمن واالستقرار
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أكــد معالــي الدكتور نايــف فالح مبــارك الحجرف، األميــن العام 
لمجلــس التعــاون، أن المجلــس ركيــزة األمــن االســتقرار، ورائد 
التنميــة الشــاملة، وال يقبل اإلمــالءات وال التدخل في شــؤونه 
الداخلية وســيعمل على حماية منجزاته وصون أمنه واســتقراره 

وســيمضي للمســتقبل بكل ثقــة وطموح.
جــاء ذلك خــالل زيارة معالي األميــن العام إلى مقــر كلية مبارك 
العبــد اهلل للقيــادة واألركان المشــتركة بدولة الكويــت، في 17 

المباركية. 2022م، بمعســكر  نوفمبر 
وتحــدث معالي األميــن العام عن مجلــس التعاون وإســهاماته 
فــي ظل المتغيرات اإلقليميــة والدولية، وبقاء المجلس شــاهًدا 
علــى قــوة كيانه وصالبــة قاعدتــه علــى الرغم مما مــرت به 
المنطقــة مــن تحديات، مؤكًدا علــى ضرورة االســتمرار في دفع 
مســيرة العمل الخليجي المشــترك، وتســخير القدرات الشــاملة 
السياســية واالقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات. 
وأكــد معالي األميــن العام بأن أمــن دول المجلــس كل ال يتجزأ، 
مســتذكًرا الخطوات العملية التي اتخذتهــا دول المجلس لدعم 
أمنهــا الجماعــي كاتفاقية الدفــاع المشــترك، واإلســتراتيجية 
الدفاعيــة لــدول المجلس، وربــط مراكز عمليات القــوات الجوية 
والدفــاع الجــوي – مشــروع حــزام التعــاون، وتنفيــذ التماريــن 
والتدريبات الثنائية والمشــتركة، وإنشــاء األكاديميــة الخليجية 
القيــادة  مقــر  وافتتــاح  واألمنيــة،  اإلســتراتيجية  للدراســات 
العســكرية الموحدة لــدول مجلس التعاون فــي مدينة الرياض، 
والتــي تأتــي جميعهــا كترجمــة حقيقية لمــا يلقــاه التعاون 
الدفاعــي المشــترك من دعــم واهتمام من قــادة دول المجلس، 

ورعاهم. اهلل  حفظهــم 
واســتعرض معالــي األميــن العــام منهجيــة مجلــس التعاون 
وانعكاســها على األمن والســالم اإلقليمي والعالمي، واســتقراء 
اآلفــاق المســتقبلية للمجلس كأهــم كيان سياســي واقتصادي 
على مســتوى اإلقليــم، حيث أثبــت المجلس قدرتــه على ذلك 
مــن خــالل مواجهــة التحديات على مــدى )40( عاًمــا والحفاظ 
علــى المكتســبات والمضــي للمســتقبل بــكل ثقــة واقتــدار، 
محافًظــا في الوقت نفســه على مبادئــه وثوابته تجــاه قضايا 
األمتيــن العربيــة واإلســالمية، واالنخراط اإليجابي مــع المجتمع 

الدولــي لتعزيز األمــن واالســتقرار العالمي.
وتطــرق معالــي األمين العام إلــى إنجازات مجلــس التعاون في 

مختلــف المجــاالت، تحقيًقا لتطلعات قــادة دول المجلس.
وشــدد معالي األميــن العام على مركزية مجلــس التعاون ودوره 
المحوري في ظل ما يشــهده العالم من متغيرات واســتقطابات، 
مؤكــًدا بــأن مجلس التعاون ســيعمل على خدمــة مصالح دوله 
ومواطنيــه وتعزيز شــراكاته اإلســتراتيجية في كافــة المجاالت 

السياسية والعســكرية واالقتصادية.

ونــوه الدكتــور الحجــرف إلــى أن العالــم يعيــش مرحلــة غيــر 
مســبوقة من الضبابية وعــدم الوضوح، فرضتهــا جائحة كورونا 
وعمقتهــا األزمات السياســية والصراعات العســكرية والتحديات 
االقتصادية والنزاعــات اإلقليمية التي نعيشــها اليوم، األمر الذي 
يؤكــد بشــكل كبير حاجــة العالــم لصــوت الحكمة واالســتقرار 
والتــوازن والتنمية والتي تمثــل مبادئ مجلــس التعاون ويعمل 
علــى تعزيزها وحشــد الجهود حولها، كشــريك فاعل على كافة 

المســتويات وفي كافــة المحافل الدوليــة واإلقليمية. 
وأكــد معالــي األميــن العــام أن مجلــس التعــاون كيان راســخ 
يســتند علــى قاعدة صلبــة ويعمل للمســتقبل للحفــاظ على 

مكتســبات دوله وشــعوبه.
واســتعرض معالــي األميــن العــام مجــاالت العمــل الخليجــي 
المشــترك والعمــل علــى تنفيذ قــرارات مقام المجلــس األعلى 
واســتكمال تنفيذ رؤية خــادم الحرمين الشــريفين، التي تتطلب 
التركيــز على اســتكمال االتحــاد الجمركــي والســوق الخليجية 
المشــتركة، مع التركيز علــى متطلبات الثــورة الصناعية الرابعة 
والــذكاء االصطناعي وتعزيــز األمن الســيبراني وحماية المجتمع 
والشــباب وتعزيز الرســالة اإلعالمية اإليجابية، مــع التركيز على 
اســتمرارية اســتثمار دول المجلــس فــي التعليــم ورأس المــال 
البشــري كأحد أهــم مرتكزات التكامــل الخليجي، كمــا أكد على 
ضــرورة بنــاء العالقات اإلســتراتيجية مــع الــدول والمجموعات 
الدوليــة واإلقليميــة لتدعيــم مكانــة المجلــس اإلســتراتيجية 

لخدمــة مصالحه والحفــاظ على أمنه واســتقراره. 

خالل محاضرة في كلية مبارك العبد اهلل للقيادة واألركان المشتركة بدولة الكويت..

األمين العام: مجلس التعاون ركيزة األمن واالستقرار 
ورائد التنمية الشاملة



العدد 131 - ديسمبر 2022م18

 أكــد معالــي الدكتور نايــف فالح مبــارك الحجرف، األميــن العام 
لمجلــس التعاون، على أهمية حــوار المنامة الــذي تنظمه وزارة 
الخارجيــة فــي مملكــة البحرين بالتعــاون مع المعهــد الدولي 

.)IISS( للدراسات االســتراتيجية 
وأشــاد معالــي األمين العــام بأعمال القمــة األمنيــة اإلقليمية 
الثامنــة عشــرة »حــوار المنامــة 2022«، التي ُعقــدت بمملكة 
البحريــن في 19 نوفمبر 2022م، بمشــاركة واســعة مــن الخبراء 
ومفكريــن  ومســؤولين  واألمنييــن،  والعســكريين  السياســيين 
مــن مختلــف دول العالــم، كونها منصــة دولية مهمــة حققت 
مكانتها في تســليط الضــوء على التحديــات اإلقليمية وكيفية 

معها.  التعامل 
وثمــن معالــي األميــن العــام احتضــان مملكــة البحريــن لهذه 

المنصــة منــذ انطالق نســختها األولــى عــام 2004م.
وعلى هامش مشــاركة األميــن العام في »حــوار المنامة 2022« 
بحــث معاليــه مع الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزيانــي، وزير 
خارجيــة مملكــة البحرين، مســيرة العمــل الخليجي المشــترك 

وتعزيزها. دعمهــا  ومجاالت 
كما بحث معاليه ومعالي الشــيخ ســالم عبــداهلل الجابر الصباح، 
وزيــر خارجية دولة الكويت، ســبل دعــم المكتســبات وتحقيق 

المزيــد من المنجــزات في إطار مجلــس التعاون. 
والتقــى األميــن العــام بالســيدة هيلين لوغــال، المديــر العام 
اإلداري لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا بهيئة العمل 
الخارجــي باالتحــاد األوروبــي، وتــم بحث ســبل تعزيــز التعاون 
المشــترك بين مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة واالتحاد 

األوروبــي لخدمــة المصالح المشــتركة.
التقــى معاليــه برئيســة المفوضيــة األوروبية، الســيدة   كمــا 

 أورســوال   فــون   دير   اليــن   ، وتــم التباحث فــي عدد مــن القضايا 
والموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك واســتعراض العالقــات 
الخليجيــة - األوروبية وضرورة دفــع مجاالت التعــاون وتعزيزها.
واجتمــع األميــن العام كذلك مع ســعادة الســيدة آنيــت وويبر، 
الممثلــة الخاصــة لالتحاد األوروبــي للقرن اإلفريقــي، حيث أكد 
الجانبــان علــى أهمية الشــراكة بيــن مجلس التعــاون واالتحاد 

األوروبــي فــي العديد مــن المجاالت.
وبحــث األميــن العام مــع معالي الســيد بيــكا هافيســتو، وزير 
خارجيــة جمهوريــة فنلنــدا، أوجه التعاون المشــتركة وســبل 

. ها يز تعز
وفــي لقــاء معاليه مع معالي الســيد زكــي محمد، وزيــر الدولة 
األعلــى فــي وزارة الدفاع بجمهورية ســنغافورة، تم اســتعراض 
العالقــات الثنائية بين مجلــس التعاون وجمهورية ســنغافورة، 
وأهميــة تعزيز التعــاون الدائم بين الجانبين فــي كافة المجاالت 

المشتركة.

بعد مشاركته في القمة األمنية اإلقليمية الثامنة عشرة بمملكة البحرين.. 
د. الحجرف: حوار المنامة منصة دولية مهمة تسلط 

الضوء على التحديات اإلقليمية
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عقــد وزراء اإلعالم بــدول المجلس اجتماعهم الخامس والعشــرين، في 
24 نوفمبــر 2022م، عبر االتصال المرئي، برئاســة معالــي الدكتور ماجد 
بــن عبــد اهلل القصبي، وزيــر التجــارة، وزير اإلعــالم المكلــف بالمملكة 

العربية الســعودية.

 واســتعرض الوزراء عددًا من الموضوعات المشــتركة الهامة في المجال 
اإلعالمــي، في مقدمتها، تنفيــذ القرارات الصادرة عــن المجلس األعلى 
والمجلــس الوزاري، كما ناقشــوا الخطة اإلســتراتيجية للتعاون اإلعالمي 
المشــترك بدول مجلــس التعــاون )2023-2030م(، ونتائــج اجتماعات 
اللجان المختصة فــي المجاالت اإلعالمية المتنوعة، وأقــر الوزراء البرامج 
والمشــاريع المشــتركة المقدمة على جدول األعمال، مــن ضمنها برامج 
إذاعيــة وتلفزيونيــة خليجية، ومشــاريع التعــاون بيــن وكاالت األنباء، 
واإلعــالم اإللكترونــي والتعاون في مجــال اإلعالم الخارجــي، فضاًل عن 
التنســيق والتعاون فــي المجــاالت الفنيــة والهندســية ذات العالقة 
باالســتقبال والبــث القنــوات والوســائل اإلعالميــة، كما ناقــش الوزراء 
التقريــر المقدم مــن جهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، وتقرير مؤسســة 
اإلنتــاج البرامجــي المشــترك لــدول مجلــس التعــاون، واتخذ الــوزراء 
القــرارات المتعلقــة بمشــاريع وخطــط المؤسســتين وتعزيز رســالتها 

اإلعالميــة ضمــن منظومة العمــل اإلعالمي الخليجي المشــترك.

وقــد تطرق الــوزراء لما حدث فــي الفترة الســابقة مــن مخالفة بعض 
المنصــات الرقميــة العالمية لضوابــط المحتوى واإلعالنــات بما ال يتفق 
مــع القيــم الدينية واألخالقية فــي دول المجلس، وأكــدوا على وقوف 
األجهــزة اإلعالمية بــدول المجلس بصــورة موحدة لمواجهــة المنصات 
المخالفــة للقيــم الدينيــة واألخالقيــة، والتركيز علــى المحافظة على 
األســرة وتماســكها وتنميتها، باعتبارهــا الوحدة الطبيعيــة والجوهرية 
للمجتمــع وتقدمــه وازدهاره، كما أكــد أصحاب المعالي والســعادة وزراء 
اإلعــالم بــدول مجلس التعــاون علــى اســتنكارهم ورفضهــم لجميع 
الحمــالت اإلعالميــة الممنهجــة والمغرضة الموجهة ضــد دول مجلس 
التعــاون ومحــاوالت النيــل مــن نجاحاتها وإســهاماتها فــي المحافل 
والفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة، مؤكدين ضــرورة التصــدي الجماعي 
لمثــل هذه الحمــالت وإبــراز إســهامات دول مجلس التعاون المشــرفة 

المجاالت.   كافه  في 

االجتماع )25( لوكالء وزارات اإلعالم )التحضيري( 
وكان قــد ســبق اجتماع اللجنــة الوزارية لــوزراء اإلعالم بــدول المجلس 

االجتمــاع التحضيري الخامس والعشــرين لــوكالء وزارات اإلعالم، في 23 
نوفمبــر 2022م، عبــر تقنية االتصــال المرئي، وترأس االجتمــاع الدكتور 
خالــد بن عبد القــادر الغامدي، وكيــل وزارة اإلعالم للعالقــات اإلعالمية 
الدوليــة بالمملكة العربية الســعودية،  بمشــاركة وكالء وزارات اإلعالم 
بــدول مجلــس التعــاون، والدكتور عــادل خليفة الزيانــي، رئيس قطاع 
شــؤون اإلنســان والبيئــة باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، ومدير 
عام جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج، والمديــر العام لمؤسســة اإلنتاج 

البرامجي المشــترك. 
ناقــش االجتمــاع الموضوعــات المقتــرح عرضهــا علــى اجتمــاع وزراء 
اإلعالم، ورفعــوا التوصية إلقرار البرامج والمشــاريع المشــتركة المقدمة 

األعمال. جــدول  على 

اإلعالمي  للتعاون  اإلستراتيجية  الخطة  مناقشة 

المشترك لدول المجلس )2023-2030م(
 تنفيــذًا لقرار مقام المجلــس األعلى في دورته الثالثة واألربعين بشــأن 
اعتماد اإلطــار العام للخطة اإلســتراتيجية للتعاون اإلعالمي المشــترك 
لــدول مجلــس التعاون )الريــاض- 9 ديســمبر 2022م(، وبنــاًء على قرار 
االجتمــاع  الخامس والعشــرين ألصحاب المعالي والســعادة وزراء اإلعالم 
بــدول مجلــس التعــاون )24 نوفمبــر 2022م(، بتكليــف وكالء وزارات 
اإلعالم بــدول المجلس بتحديــد المبادرات والمشــاريع الخاصة بالخطة 
اإلســتراتيجية، وإعــداد إطار تنظيمــي لحوكمة الخطة وآليــة تنفيذها، 
عقــد أصحــاب الســعادة وكالء وزارات اإلعالم بــدول المجلــس، في 19 
ديســمبر 2022م، عبــر االتصــال المرئــي، اجتماعــا لتحديــد المبادرات 
والمشــاريع الخاصة بالخطة اإلســتراتيجية للتعاون اإلعالمي المشــترك 
بــدول المجلــس )2023ـ2030م(، وإعداد إطار تنظيمــي لحوكمة الخطة 
وآليــة تنفيذهــا، وتــرأس االجتماع ســعادة األســتاذ محمد بن ســعيد 
البلوشــي، وكيل وزارة اإلعالم بســلطنة عمان )دولة الرئاســة(، وناقش 
االجتمــاع كافــة المواضيع المحالــة من االجتمــاع الخامس والعشــرين 
لــوزراء اإلعــالم بــدول المجلس بشــأن الخطــة اإلســتراتيجية للتعاون 
اإلعالمــي المشــترك والمبادرات والمشــاريع للخطة اإلســتراتيجية، كما 
تم مناقشــة اإلطــار التنظيمــي لحوكمة الخطــة اإلســتراتيجية وآليات 
تنفيذهــا، ورفعوا توصياتهم بشــأن المبادرات والمشــاريع، وآلية تنفيذ 
هــذه الخطــة لدول المجلــس العتمادهــا، والبــدء بالتنفيذ مــع بداية 

العام القــادم 2023م.

خالل االجتماع الخامس والعشرين للجنتهم.. 
وزراء اإلعالم بدول مجلس التعاون يرفضون الحمالت 

التي تستهدف دول المجلس وقيمها
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1 البنوك  محافظي  للجنة   )79( االجتماع 
المركزية بدول المجلس.

4 ــدول  ب ــعــدل  ال لــــوزراء   )32( االجــتــمــاع 
المجلس.

11
مكافحة  عمل  لفريق   )21( االجــتــمــاع 
بدول  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 

المجلس.

16
المكلفة  الوزارية  للجنة   )23( االجتماع 
العالقة  ذات  الــقــرارات  تنفيذ  بمتابعة 

بالعمل المشترك بدول المجلس.

19
وزراء التجارة يؤكدون دعم جهود التكامل 
االقتصادية  المكانة  لتعزيز  الــتــجــاري 

لمجلس التعاون.

20 التعليم  وزراء  للجنة   )22( االجــتــمــاع 
العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

20 التربية  وزراء  للجنة  السادس  االجتماع 
والتعليم بدول المجلس.

22 بــدول  الصحة  ــوزراء  ــ ل  )85( االجــتــمــاع 
مجلس التعاون.

23 لألمن  الــوزاريــة  للجنة  األول  االجتماع 
السيبراني بدول المجلس.

26
األمين العام يبحث مع صاحب السمو الملكي 
التعاون  تعزيز  الداخلية السعودي جهود  وزير 

الخليجي والتنسيق األمني المشترك.
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22

ــام ووزيــــــر شـــــؤون مجلس  ــعـ الـ ــن  ــيـ األمـ
دعم  ُسبل  يبحثان  البحرين  لمملكة  الــوزراء 
المنجزات  من  المزيد  لتحقيق  المكتسبات 

في إطار مجلس التعاون.

عن 22 الفنيين  للمسؤولين   )24( اللقاء 
إعداد خطط التنمية بدول المجلس.

4
بين  تفاهم  مذكرة  يوقع  العام  األمين 
األمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة 

السلطان قابوس.

3
ُعمان  سلطنة  خارجية  ووزيــر  العام  األمين 
يبحثان خالل لقائهما بمسقط مسيرة العمل 
الخليجي المشترك ومجاالت دعمها وتعزيزها.
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30
ــعــام يــؤكــد أهــمــيــة مــجــاالت  األمــيــن ال
والعمل  الخليجي  االقتصادي  التكامل 

على استكمال تنفيذها.

27
للجنة   )١٩( الــتــشــاوري  االجتماع  عقد 
في  األركــان  لرؤساء  العليا  العسكرية 
القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

27
الخليجية  األكاديمية  لمجلس  األول  االجتماع 
لرؤساء  واألمنية  اإلستراتيجية  للدراسات 
األركان في القوات المسلحة بدول المجلس.

26
بــدول  الثقافة  لـــوزراء   )26( االجــتــمــاع 

مجلس التعاون.

النقل 17 وزراء  للجنة   )24( ــمــاع  ــت االج
والمواصالت بدول المجلس.

االجتماع السادس لوزراء السياحة بدول 14
المجلس.
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

2 آفــاق  تعزيز  أهمية  يؤكد  الــعــام  األمــيــن 
التعاون )الخليجي – الصيني( المشترك

5
السياسية  لــلــشــؤون  الــمــســاعــد  األمــيــن 
دعم  قطاع  مسؤولة  يلتقي  والمفاوضات 

السياسة الخارجية بالمفوضية األوروبية.

10
السياسية  للشؤون  المساعد  األمين 
والمفاوضات يجتمع بوكيلة وزارة خارجية 

جمهورية تشيلي.

11
مجلس  عميد  يلتقي  ــعــام  ال األمــيــن 
التنفيذي  والمدير  التنفيذيين  المديرين 

في مجموعة البنك.

12
رئيس  ــب  ــائ ن يلتقي  الــعــام  األمــيــن 
مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

14 في  المالية  وزير  يلتقي  العام  األمين 
المملكة األردنية الهاشمية.

23 األمين العام يؤكد أهمية تعزيز الشراكة 
بين مجلس التعاون واالتحاد األوروبي.

24 بين  المفاوضات  من  السادسة  الجولة 
مجلس التعاون وجمهورية كوريا.

25
ــوقــع مــذكــرة تفاهم  ي الــعــام  األمــيــن 
المركزي  والجهاز  التعاون  مجلس  بين 
للتقييس والسيطرة النوعية في العراق.

26
السياسية  للشؤون  المساعد  األمين 
والمفاوضات باألمانة العامة يجتمع مع 

وفد االتحاد األوروبي.
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20
مجلس  مواقف  على  يؤكد  العام  األمين 
واالستقرار  األمن  دعم  نحو  الثابتة  التعاون 

وجهود التنمية في جمهورية العراق.

وزراء 8 ــيــس  رئ يلتقي  الــعــام  األمــيــن 
جمهورية العراق.

1
تعزيز  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 
في  الفرنسية(   – )الخليجية  العالقات 

كافة المجاالت.

28
األمين العام يبحث ُسبل تعزيز التعاون 
المتحدة  والواليات  المجلس  دول  بين 

األمريكية.
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بين 24 العالقات  أن  يؤكد  العام  األمين 
مجلس التعاون وجمهورية الهند تاريخية. 

24
دول  بــســفــراء  يلتقي  ــعــام  ال ــن  األمــي
الهند  جمهورية  لــدى  التعاون  مجلس 

خالل زيارته لجمهورية الهند.

مجلس 23 بين   )12( االقــتــصــادي  الــحــوار 
التعاون واالتحاد األوروبي.

18
تعزيز  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 

التعاون مع بنغالديش.

9
آفاق  تعزيز  أهمية  يؤكد  العام  األمين 
 - )الخليجية  اإلستراتيجية  الــعــالقــات 

الباكستانية(.

7
المعرفة  “تعزيز  نــدوة  تنظم  العامة  األمانة 
بــاالرتــبــاط بين الــمــيــاه والــطــاقــة فــي دول 

المجلس” بالتعاون مع البنك الدولي.
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أنشطة الجهاز

1
نظــم جهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وبالتعاون مع مؤسســة 
اإلنتــاج البرامجــي المشــترك، دورة تدريبية فــي »الجرافيكس«، 
بدولــة الكويــت خــالل الفترة مــن 30 أكتوبــر وحتــى 3 نوفمبر 

2022م. 
الهيئــات  13( متدرًبــا ومتدربــة مــن  الــدورة ) شــارك فــي 
األعضــاء بالجهــاز، إضافة إلــى مؤسســة اإلنتــاج البرامجي 
وقدمهــا  الخليــج،  وتلفزيــون  إذاعــة  وجهــاز  المشــترك، 
أســامة  الجرافيكــس  فنــون  فــي  المتخصــص  الخبيــر 

الكويــت. المشــاري، مــن دولــة 
وخالل أيام التدريب تعرف المشــاركون على أساســيات الجرافيك، 

بداية بواجهة البرنامج، واألدوات األساســية للجرافيك، والرسم. 
كما شــرح المــدرب المشــاري أساســيات الحركة فــي الجرافيك، 

وشــملت حركــة النصــوص، وحركــة الصــور، والمؤثــرات، ثــم الـ
.Tracking

واشــتمل البرنامج التدريبي على شــرح لتقنية الـــ3D وتوظيفها 
فــي حركــة النصــوص والصــور، وحركــة المؤثــرات، إلــى جانب 
المؤثــرات الطبيعيــة والـــEffects وتحويل الشــعارات مــن ثابتة 

إلــى متحركة. 
وقــد حظــي التطبيــق العملــي علــى جانــب كبير مــن وقت 
التدريــب للتحقــق مــن تحصيــل المتدربيــن للفائــدة وتثبيــت 

المهــارات المكتســبة. 
وفي ختــام البرنامــج التدريبــي أقام الجهــاز حفاًل كــرم خالله 
المدرب أســامة المشــاري، كما منــح خالله المتدربين شــهادات 

إتمــام الــدورة التدريبية فــي الجرافيكس. 

بالتعاون مع مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك في الكويت
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة تدريبية في 

»الجرافيكس«
الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج || 
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أنشطة الجهاز

بدعــوة مــن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، واســتضافة من 
مؤسســة اإلنتــاج البرامجي المشــترك، ُعقد االجتماع الســادس 
لمســؤولي التدريــب اإلعالمي فــي الجهات اإلعالمية الرســمية 
بــدول مجلــس التعــاون بمقــر المؤسســة، فــي الثانــي مــن 
نوفمبــر 2022م، بمشــاركة ممثلــي الــدول األعضــاء، واألمانــة 
العامــة لمجلس التعاون ومؤسســة اإلنتاج البرامجي المشــترك، 
وتــرأس االجتماع مســاعد الرئيس للمســاندة فــي هيئة اإلذاعة 

والتلفزيــون الســعودية محمــد بن صالــح الهذال. 
بــدأ االجتمــاع بكلمة لمدير عــام جهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج، 
مجــّري بن مبارك القحطانــي، قدم خاللها شــكره لكافة الجهات 
اإلعالميــة على ما قامت بــه من دور لتنفيــذ مخرجات االجتماع 
الخامس لمســؤولي التدريب اإلعالمي، متطلًعا الســتمرار التعاون 

القائــم فــي مجــال التدريب بمــا يخدم ويعــزز تطويــر وتأهيل 
الكــوادر الوطنية اإلعالمية في الــدول األعضاء. 

واســتمع المجتمعون بعــد ذلك لتقريــر جهاز إذاعــة وتلفزيون 
الخليــج لما تــم تنفيذه من برامــج تدريبية خــالل العام 2022م، 

وفًقــا لما تــم اعتماده فــي االجتماع الخامــس للجنة. 
كما اســتعرض الجهاز النــدوات وورش العمل التي تــم تنفيذها 
خــالل الــدورة الخامســة عشــرة لمهرجــان الخليــج لإلذاعــة 
والتلفزيــون، والتــي أقيمت بمملكــة البحرين خــالل الفترة من 

21-23 يونيــو 2022م. 
وقــد أثنــى المجتمعــون علــى الجهــود التــي بذلتهــا الدول 
األعضــاء وجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لتنفيــذ الــدورات 
المعتمــدة ســابًقا، وكذلــك ما تــم خــالل فعاليــات المهرجان. 

عقد في ضيافة مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك بالكويت 
برامج وتوصيات في االجتماع السادس لمسؤلي التدريب 

اإلعالمي بدول مجلس التعاون

الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج || 
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كما ناقــش االجتماع خطــة التدريــب المقترحة للعــام 2023م، 
التي عرضهــا جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج، بنــاء على مرئيات 
الــدول األعضاء، ســواء الــدورات التدريبية الحضوريــة أو التدريب 
»عــن ُبعد«، وقد تــم اعتماد تنفيــذ عدد من الــدورات حضوريًّا، 

 : تشمل و
مهارات المتحدث الرسمي 	
اإلذاعي الشامل  	
التقديم التلفزيوني للبرامج الحوارية  	
البودكاست  	
إدارة الحمالت اإلعالمية  	

إضافة العتماد تنفيذ ثالثة برامج تدريبية عن ُبعد، وهي: 
حقوق الملكية الفكرية في اإلعالم  	
األخبار الكاذبة وعناصر التضليل وطرق التعامل معها 	
صناعة المحتوى اإلعالمي 	

وأقــّر االجتمــاع عــدًدا مــن التوصيات التــي أكدت علــى أهمية 
التركيــز علــى التخصصــات التقنيــة فــي اإلعالم ضمــن برامج 

التدريــب التــي يقدمهــا الجهــاز، وكذلــك االهتمــام بتحديــث 
قاعــدة بيانــات المدربين فــي التخصصــات اإلعالميــة، وغيرها 
مــن التوصيات التي تهــدف لتطوير التدريــب اإلعالمي في دول 

التعاون.  مجلــس 

وزير اإلعالم الكويتي يلتقي مدير عام الجهاز
اســتقبل وزير اإلعــالم بدولــة الكويت، عبدالرحمــن بن بداح 
المطيــري، فــي 3 نوفمبــر 2022م، مديــر عــام جهــاز إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج، مجــّري بــن مبــارك القحطانــي، وحظي 
اللقــاء بنقــاش مســتفيض حول العمــل اإلعالمــي الخليجي 
المشــترك وســبل تطويــره، وكان للتدريب اإلعالمــي النصيب 

األكبــر مــن النقاشــات، حيــث يتزامــن اللقــاء مــع احتضــان 
الكويــت لالجتمــاع الســادس لمســؤولي التدريــب اإلعالمي 
التــي  الجرافيكــس  دورة  ختــام  وكذلــك  المجلــس،  بــدول 
نظمهــا الجهــاز بالتعــاون مــع مؤسســة اإلنتــاج البرامجــي 

 . ك لمشتر ا
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أنشطة الجهاز

نظــم جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليــج دورة تدريبيــة بعنوان 
»مقدمــة فــي الملكيــة الفكريــة«، خــالل الفترة مــن 16-15 
نوفمبــر 2022م، عبــر االتصــال المرئــي، وقدمهــا الخبير في  
)118( متدرًبــا  الحكمــي، بمشــاركة  الفكريــة، ياســر  الملكيــة 
ومتدربــة مــن الهيئــات األعضاء بالجهــاز، إضافة إلــى األمانة 

البرامجــي  اإلنتــاج  ومؤسســة  التعــاون،  لمجلــس  العامــة 
التعــاون،  مجلــس  لــدول  اإلحصائــي  والمركــز  المشــترك، 
ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، وهيئــة التقييس 
لــدول مجلــس التعــاون، وهيئــة الفجيــرة لإلعــالم، وجهــاز 

الخليج.  وتلفزيــون  إذاعــة 

ضمن البرنامج التدريبي المعتمد للعام 2022م 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم دورة تدريبية في 

»الملكية الفكرية«
الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج || 
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هدفت الــدورة التدريبية إلى تعريــف المتدربين بحقوق الملكية 
الفكريــة فــي اإلعــالم، حيــث بدأهــا المــدرب بشــرح مفهوم 
الملكيــة الفكرية، مســتعرًضا أمثلــة على أهميتهــا، ومجموعة 
الحقــوق التــي تحمــي الفكــر واإلبــداع اإلنســاني، والحقــوق 

القانونيــة الناتجــة عن حمايــة الملكيــة الفكرية. 
وفي الجانــب اإلعالمي والفنــي تعرف المتدربــون على حقوق 

المؤلــف والحقوق المجــاورة، إضافة إلى حقــوق الملكية الفكرية 
في األعمال والتســجيالت الصوتية والمرئيــة، وحماية برمجيات 

الحاسوب. 
كمــا اســتعرض الخبيــر الحكمــي مفهــوم مصنف الملــك العام 
وحقوقــه الفكريــة، واإلدارة الجماعيــة لحق المؤلــف، والعالمات 

االختراع.  بــراءات  التجاريــة، وحقوق 
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تقرير

فقــد أصبح المجــال ذا أهمية بســبب االعتمــاد المتزايد علــى أنظمة 
الكمبيوتــر واإلنترنــت ومعايير الشــبكات الالســلكية، مثــل: »البلوتوث 
والــواي فاي«، وبســبب نمــو األجهــزة الذكية، بمــا في ذلــك الهواتف 
الذكيــة، وأجهــزة التلفزيون واألجهــزة المختلفة التي تشــكلها، إضافة 

األشــياء.  إنترنت  إلى 
وُيعــّد األمــن الســيبراني – أيًضــا – أحد التحديــات المهمة فــي العالم 
المعاصر، نظــًرا لتعقيد أنظمة المعلومات، ســواء من حيث االســتخدام 
السياســي أو التقني، وهدفها األساســي هــو ضمان موثوقيــة النظام 

البيانات. وخصوصية  وســالمته 
انبثاًقــا من تلــك األهميــة احتضنت العاصمــة الســعودية الرياض في 
يومــي 9 و10 نوفمبــر 2022م، أعمــال النســخة الثانيــة مــن المنتدى 
الدولــي لألمــن الســيبراني، برعاية خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، وتحــت شــعار »إعــادة التفكير في 
الترتيبــات الســيبرانية العالميــة«، بمشــاركة نخبــة مــن صنــاع القرار 
والرؤســاء التنفيذييــن، وكبــار المســؤولين الحكومييــن، وممثلــي أبرز 
الشــركات العالميــة، والمنظمات غيــر الحكومية، واألوســاط األكاديمية 

والمهتميــن باألمــن الســيبراني من أكثــر مــن )100( دولة. 

تصاعد وتيرة التحديات
وقــال أميــر منطقة الريــاض، صاحــب الســمو الملكي األميــر فيصل بن 
بنــدر، في كلمته خــالل افتتاح أعمال المنتدى نيابة عــن خادم الحرمين 
الشــريفين: »إن قطاع األمن الســيبراني يشهد تطوًرا متســارًعا تتصاعد 
معه وتيــرة التحديــات التــي يواجهها هذا القطــاع الحيــوي المهم، ما 
يجعــل تعزيــز وتضافر الجهود الدوليــة في األمن الســيبراني أكثر إلحاًحا 
مــن أي وقت مضى«، مؤكــًدا حرص المملكــة وفق رؤيــة )2030م( على 
تعزيز مكتســباتها التنمويــة واالجتماعيــة واالقتصادية، فــي المجاالت 
كافــة، ومنهــا مجــال األمــن الســيبراني الــذي أواله ولي العهــد رئيس 
مجلس الــوزراء األميــر محمد بن ســلمان، عناية كبيــرة ودعًمــا متزايًدا، 
حتــى أثمر ذلك عــن حصول المملكــة على المرتبــة الثانيــة دوليًّا في 

المؤشــر العالمي لألمن الســيبراني لعــام 2021م.

مــن جانبه، قــال محافظ الهيئــة الوطنية لألمن الســيبراني، المهندس 
ماجــد بــن محمد المزيــد: »إن العالم يتطــور في العديد مــن الصناعات، 
والمجــال الســيبراني ليس مســتثنى مــن ذلــك التالحــق«، داعيًّا إلى 
التكاتــف الدولي في توفير فضاء ســيبراني آمن في الدول كافة، مشــيًرا 

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. المنتدى الدولي لألمن السيبراني:
إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية وأمن 

تكنولوجيا المعلومات
الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

أمــن الكمبيوتــر أو األمن الســيبراني أو أمــن تكنولوجيا المعلومــات، هو حماية أنظمة وشــبكات الكمبيوتر من الكشــف 
عــن المعلومات، أو ســرقتها، أو إتالف أجهزتهــا أو برامجها أو بياناتهــا اإللكترونية، وكذلك من االنقطــاع أو التضليل في 

يقدمونها. التــي  الخدمات  توجيه 
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إلــى أن فئــات المجتمــع كافة قــادرة على اإلســهام في كبــح الثغرات 
الســيبرانية، موضًحــا أن المنتــدى يفتــح آفاًقا واســعة لتشــجيع الحوار 

ومكافحة الثغــرات في المجال الســيبراني.
بينما حذر وزير االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد اهلل بن 
عامر الســواحه، أثنــاء حديثه في المنتــدى من احتيــاج العالم إلى نهج 
جديد لحماية نفســه من التهديــدات اإللكترونية، داعيًّــا إلى المزيد من 
اإلصالحات وممارســات األمن الســيبراني في مواجهــة التهديد المتزايد 
مــن المتســللين، مشــيًرا إلى أنــه بينما صعــدت المملكة إلــى المرتبة 
الثانيــة عالميًّا فــي تصنيفها لألمن الســيبراني، فــإن الطريقة الوحيدة 
للحفــاظ على هــذا المركــز هي من خــالل التركيــز على ثالثة أشــياء: 
»إعــادة صقل المهارات وإعادة صقــل المهارات وإعادة صقــل المهارات«. 
وحــول أهميــة المنتــدى قــال الدكتــور محمــد الكويتي، رئيــس األمن 
الســيبراني لحكومة دولة اإلمــارات العربية المتحدة: »إنه يشــكل فرصة 
مهمــة لجميــع المختصين فــي مجال األمن الســيبراني للمشــاركة في 
صياغة مســتقبل األمن الســيبراني العالمي، والعمل مًعــا على الوقوف 
علــى التحديــات الراهنــة والمســتقبلية، ووضــع الحلول المبتكــرة لها 
للوصــول إلــى فضاء ســيبراني آمــن ُيمّكن مســيرة النمــو والتطور على 

مســتوى العالم«.
وتحدث أســتاذ العولمة والتنمية في جامعة أكســفورد، والنائب السابق 
لرئيــس البنك الدولي ورئيس سياســات البنك الدولــي، إيان غولدين، عن 
الجرائــم اإللكترونيــة والتهديدات في الفضاء على اإلنترنــت، واصًفا إياها 
بأنها أشــبه بجائحة تتطــور، وأن هناك حاجة إلى مزيــد من التعاون بين 

القطاع الخاص والحكومات لمكافحة التهديدات الســيبرانية.
مــن جانبه أكد رئيس شــركة أرامكو، أمين الناصر، أن المخاطر الســيبرانية 
مضاعفــة اآلن تجــاه تدمير البنيــة التحتية للطاقة، وقــال: »نمر بمرحلة 
الرقمنة فــي الطاقة مما يهــدد القطاع باختراقات ســيبرانية«، مشــيًرا 
إلــى أن محاولــة اســتهداف الطاقة فــي المملكــة ســيبرانيًّا يؤثر على 
اإلنتــاج العالمــي، داعيًّــا إلــى توفيــر معاييــر دوليــة عاليــة للحد من 

الهجمــات الســيبرانية في كافــة القطاعات.
وأوضــح الناصــر أن تحــول قطاع الطاقــة العالمــي نحو الرقمنــة يؤدي 
إلــى تقارب متزايــد وتداخل بين تقنيــات المعلومات وتقنيات تشــغيل 
المعامــل والمصانــع، وذلك يزيد – أيًضــا –من الخطــر المحتمل للهجمات 
اإللكترونيــة التــي تعطل أعمــال التصنيع، وما يجب وضعــه في االعتبار 
هو أن قطــاع الطاقة منظومة معقــدة، لذلك من الضــروري أن تمتد قوة 
األمــن الســيبراني إلى ما هــو أبعد من شــركات الطاقة الكبيرة لتشــمل 

جميــع مــزودي الخدمات في جميــع أنحاء سالســل اإلمداد.
وقــال عبــاس كودراتــي، كبير مستشــاري األمن الســيبراني في شــركة 
مايكروســوفت:  »إن نموذج المســؤولية المشــتركة بين المزود والعميل 
ضروري لألمن الســيبراني، مشــيًرا إلــى أن ما يقرب من )%97( من ســكان 
الســعودية لديهــم اتصــال باإلنترنــت  وإن مــا يقرب من نصــف مليون 

جهــاز داخــل المملكة تتأثــر بأنواع مختلفــة من البرامــج الضارة«.
مــن جانبــه قال المديــر العــام للمنتدى االقتصــادي العالمــي، جيريمي 
يورغنــز: »إن االتجاه األكثر أهمية الذي شــهده الحدث كان الوعي المتزايد 
حول التهديــدات التي تتعرض لها بنيتنا التحتيــة الحيوية في مجاالت 
الطاقــة والرعاية الصحيــة والخدمات المالية«، مؤكًدا إنــه »من المهم أن 
نجمع األشــخاص مًعا، ســواء كانــوا العبين رئيســيين أو المبتكرين الذين 
يمكنهــم تقديم حلــول جديدة باســتخدام تقنيات الــذكاء االصطناعي 

وغيرهــا من التقنيات لمســاعدتنا في مواجهة هــذه التهديدات«.
)30( جلسة و)120( متحدًثا

شــهد المنتدى على مــدار يومين انعقــاد أكثر من )30( جلســة حوارية 
ا، تناولت خمســة محاور أساســية ناقشــت:  بمشــاركة )120( متحدًثا دوليًّ
آفاق التغيير في المشــهد الســيبراني، واالقتصادات السيبرانية، والتطور 

الجيوســيبراني، ومستقبل العمل الســيبراني، واألمن السيبراني للجميع، 
وذلك بهــدف دفع عجلة التطور في القطاع، وتعزيز التكاتف والشــراكات 

بيــن الجهات الحكومية والخاصــة حول العالم.
ناقش المحــور األول »آفاق التغيير في المشــهد الســيبراني« تهديدات 
األمــن الســيبراني الراهنــة والمســتقبلية، وكيفيــة تســخير التقنيات 
بوصفهــا حلــواًل آمنــة، فيمــا ناقــش المشــاركون فــي المحــور الثاني 
»االقتصادات الســيبرانية« مجاالت االســتفادة من قوى الســوق، والبرامج 

التحفيزيــة والحوكمــة االقتصاديــة، في تشــكيل الفضاء الســيبراني.
أمــا المحــور الثالــث »التطــور الجيوســيبراني«، فاســتعرض الترتيبــات 
الســيبرانية العالميــة المتغيــرة باســتمرار، وبحثت الجلســات في أبعاد 
موضوعــات التطور فــي مجال النظــام الدولي، والتقنيات المســتقبلية.

وفي جلســات المحــور الرابــع »مســتقبل العمــل الســيبراني«، ناقش 
المشــاركون ُســبل اســتقطاب الكفاءات وتنميتها، والحفــاظ عليها؛ من 

خــالل فهــم التحديات، وتوفيــر الحوافــز المالئمة. 
فيما ناقش المحور الخامس »األمن الســيبراني للجميع« البحث في حلول 
عملية لســد الفجوة الســيبرانية عالميًّا، وضمان تحقيق األمن السيبراني 
لجميع المجتمعات؛ ال ســيما الدول النامية، وفي هذا الشــأن قالت رئيسة 
علــم النفس الســيبراني في كابيتــول تكنولوجي، ماري أيكــن: »إن األمن 
الســيبراني يحمي البيانات واألنظمة والشــبكات، لكنــه ال يحمي ما يجب 
أن يكــون عليه اإلنســان على اإلنترنت.. الخبر الســار هــو أن هناك قطاًعا 

ناشــًئا جديًدا وهو قطاع تكنولوجيا األمــان عبر اإلنترنت«.
اختتام وإشادة

في ختام المنتدى أشــاد الخبــراء وصناع القرار الدولييــن الحاضرين بعمق 
النقاشــات التي تخطت البعــد التقني في مجال األمن الســيبراني، حيث 
تناولــت الشــؤون الجيوسياســية واالقتصاديــة واالجتماعية واإلنســانية 
فــي الفضاء الســيبراني، كمــا تطرقــت الجلســات الحوارية إلــى أهمية 
التعــاون الدولي، وبحث الحلول العملية لســد الفجوة الســيبرانية عالميًّا، 
واستكشاف مســتقبل األمن الســيبراني، وضمان تحقيق األمن السيبراني 

لجميــع المجتمعــات، وإدارة األزمات فــي القطاع مع مواكبــة التغيرات.
وشــهد المنتدى الدولــي لألمن الســيبراني في نســخته الثانية توقيع 
عدد من مذكــرات التفاهم، أبرزها بين الهيئة الوطنية لألمن الســيبراني 
الســعودية وجهات دوليــة مماثلة، بهــدف التعاون في مجــاالت األمن 
الســيبراني، وتعزيز حماية األطفال حول العالم من المخاطر الســيبرانية، 
كمــا شــهد توقيــع مجموعة مــن االتفاقيــات بين عــدد مــن الجهات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدولية بهــدف تعزيز التعاون فــي مجاالت األمن 

السيبراني.
ويمثل المنتدى الدولي لألمن الســيبراني، منصــة تفاعلية عالمية لكافة 
المعنييــن والمختصيــن بمجال األمن الســيبراني من ممثلــي القطاعات 
الحكوميــة والخاصــة، والمنظمات غيــر الربحيــة، واألوســاط التعليمية 
واألكاديميــة حــول العالم، بهدف نقــل المعرفة حــول موضوعات األمن 
الســيبراني، وبناء أســس التعاون بيــن الدول والمنظمــات ليصبح قطاع 
األمــن الســيبراني عنصــًرا ممّكًنا في مواجهــة التحديات المســتقبلية، 
وصناعــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية في المملكة وحــول العالم.

الجديــر بالذكــر أن المملكة العربية الســعودية حققت في عــام 2021م، 
إنجــاًزا الفًتا فــي مجــال األمن الســيبراني، بعــد حصولها علــى المركز 
الثانــي عالميًّا مــن بيــن )193( دولة، وتتبــوأ المرتبة األولــى في الوطن 
العربــي والشــرق األوســط وقــارة آســيا، وفًقا للمؤشــر العالمــي لألمن 

السيبراني.
واســتطاعت المملكــة العربيــة الســعودية أن تقفز )11( مرتبــة عن عام 
2018م، فــي التصنيف الجديد للمؤشــر العالمي لألمن الســيبراني، وبأكثر 
مــن )40( مرتبــة منــذ إطالق رؤيــة )2030م(، حيــث كان ترتيبهــا )46( 

عالميًّا في نســخة المؤشــر لعام 2017م.
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ملف خاص 

مقدمة وإطار منهجي:
اإلرهــاب ظاهــرة عالميــة تتجــاوز الحــدود والثقافــات واألديان 
واألعــراق، ويتطلــب محاربتهــا تضافر جهــود المجتمــع الدولي. 
عــاوة علــى ذلك، الحــرب عليه ليســت عســكرية فقــط؛ ألنه 
ظاهــرة معقدة ومتعــددة األوجه تتطلب مناهــج متخصصة في 
مكافحــة انتشــاره، وهو تحــد خطير يســتهدف أمن واســتقرار 
منطقتنا بينمــا يهدد أنظمتنــا األمنية والثقافيــة واالقتصادية 

والسياســية. واالجتماعية 
 لذلك، يجــب أن تأخذ الجهود المبذولة إلدانــة التطرف واإلرهاب 
في االعتبــار نهًجا متعــدد الجوانب، من معالجة جــذور التطرف 
إلــى مكافحة التجنيد والتمويل، وتشــجيع المشــاركة النشــطة 

لألفراد فــي المجتمع.
وفــي جميــع المحــاوالت المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التي 
ســعت إلى وضــع خطط وإســتراتيجيات لمكافحــة اإلرهاب، كان 
»اإلعــام« حاضــًرا دائًما كأحد أهم الوســائل التي يمكــن – إذا ما 
أحســن اســتخدامها – أن تكــون أدوات فعالــة لمواجهة اإلرهاب 

والقضــاء عليه.
ولطالمــا اُتهمــت وســائل اإلعــام بتوفيــر بيئة خصبــة إلنتاج 
اإلرهــاب وتصنيعــه، مع القيم واألفــكار المتطرفة التي تنشــرها 

وتــروج لها. 
كمــا أنها كثيــًرا ما تكون منابر يخاطب – مــن خالها – اإلرهابيون 

كل شــعوب العالــم مدافعيــن عــن وجهــات نظرهــم ومبررين 
أعمالهــم اإلرهابيــة وداعيــن لمزيد من الدعــم والتأييد.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى معرفة جملة من األهداف، ومنها:

فهم طرق وأســاليب المعالجة اإلعامية اإلذاعية والتلفزيونية . 	
اإلرهاب. لقضايا  العربية  

فهــم جوانــب القــوة والقصــور مــن جانــب آخر فــي تعامل . 	
اإلعــام العربــي مــع قضايــا اإلرهاب.

تحليــل مخرجــات اإلعــام اإلذاعــي والتلفزيونــي فــي هذا . 	
. نب لجا ا

تقديــم توصيــات بنــاًء علــى مخرجات الدراســة ُتســهم في . 	
تطوير الممارســات بما يتفــق والتطورات فــي صناعة اإلذاعة 

والتلفزيون.

منهج الدراسة :
ُيعــّد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي تهــدف إلى 
الظواهــر وصًفــا دقيًقــا وتحديــد  الوقائــع ووصــف  اكتشــاف 

خصائصهــا تحديــًدا كيفيًّــا أو كميًّــا. 
وفي هذه الدراســة يتــم الوصف كيفيًّا، حيث يتــم جمع البيانات 
ومــن ثــم تحليلها وإنشــاء صورة شــاملة عــن موضوع الدراســة 

باإلضافة إلــى عمل تقريــر واضح عنها.

المعالجة اإلعالمية اإلذاعية والتلفزيونية 
العربية لقضايا اإلرهاب وأساليب تطويرها*
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اإلعالم العربي وقضايا اإلرهاب :
تؤدي وســائل اإلعام دوًرا محوريًّا فــي تكوين االتجاهات والميول 
وتؤثــر على عمليــة اكتســاب الجمهــور للمعــارف والمعلومات، 
خصوًصــا وقــت األزمــات، ومنهــا المرتبطــة بقضايا اإلرهــاب، إذ 
تــزداد درجــة اعتمــاد الجمهــور علــى هــذه الوســائل في ظل 
حاالت عدم االســتقرار والصراع وانتشــار أحــداث العنف واإلرهاب، 
وذلــك بهدف خلــق معــاٍن ثابتة لألحــداث وإيجاد التفســيرات 
المائمــة لهــا نظًرا لما تتســم بــه حــوادث اإلرهاب مــن عنف 
ومفاجــأة واضطراب للمعايير والقيم المســتقرة فــي المجتمع)	(.
وألن اإلرهــاب يكــون عــادة مرتبط باإلعــام، حيــث أن العاقة 
بيــن الطرفين في بعض األحيــان عاقة تكاملية، فــإن التعرض 
لوســائل اإلعام قــد يكون هدًفا أساســيًّا لمن ينفــذون اإلرهاب؛ 
إلظهــار القضايــا التي لــوال ذلــك ســتتجاهلها وســائل اإلعام، 
بحســب قناعاتهــم، ويعتبــر البعــض هــذا تاعًبــا واســتغااًل 
لوســائل اإلعام، فــي ذلك تحدثــت رئيســة الــوزراء البريطانية 
الســابقة مارغريــت تاتشــر عــن العاقــة الوثيقة بيــن اإلرهاب 
ووســائل اإلعام، واصفــة الدعايــة بأنها »أكســجين اإلرهاب«)	(.

فــي اآلونــة األخيــرة، واجــه الصحفيــون واإلعاميــون اآلخرون 
تحديات كبيــرة عنــد تغطيتهم للهجمــات اإلرهابيــة المتكررة، 
وهــي تشــكل الديناميكيــات الجديدة لإلرهــاب واالنتقــال إلى 
بيئــة وســائط رقمية واجتماعية متزايدة، مع انتشــارها الواســع 
وســرعتها غير المســبوقة التي تنتشــر بها المعلومات من خال 
القنــوات عبــر اإلنترنــت، ليكون تحدًيــا خطيًرا لإلبــاغ عن هذه 

. لقضية ا
الصحفيــون والجهــات اإلعاميــة األخــرى مــن جانبهــا تتحمل 
مســؤولية توفيــر معلومــات دقيقــة وشــاملة عــن األعمــال 
اإلرهابيــة والتهديــدات المحتملــة وتجنــب التقاريــر اإلعامية 
المثيــرة التي تؤدي إلى انتشــار الرعــب العام والخوف ومشــاعر 
الفوضــى، حيــث يمكن أن تكــون التغطيــة اإلعامية حاســمة 
فــي تحفيز النقــاش المســتنير في حــاالت األزمات، كمــا يمكن 
لإلعامييــن أيًضــا تقديــم إســهامات إيجابية في منــع اإلرهاب 
مــن خال إظهــار كيفية اســتجابة الــدول األعضــاء والمنظمات 

الدوليــة لهــذه التهديــدات بشــكل ملحوظ.
مــع ذلك، وبنفــس القدر مــن األهمية فــي هذا الســياق، يجب 
حمايــة حقــوق الصحفييــن وغيرهم مــن العاملين فــي مجال 
اإلعــام، بما فــي ذلك حقهم فــي الوصول إلــى المعلومات من 
أجل المصلحــة العامة والحق في عدم الكشــف عــن مصادرهم. 
إن الهــدف األساســي لإلرهابــي الحصــول علــى اعتراف واســع 
وقبــول مجتمعــي، وهــذا ما تســهله العاقــة المشــتركة بين 
وســائل اإلعــام واإلرهابــي، حيــث يقتنــع بعــض الخبــراء بأن 
التغطيــة اإلعاميــة الدولية لإلرهــاب تميل إلى زيــادة عمليات 

اإلرهاب. 
فاإلرهابيــون علــى الدعاية التــي يتلقونها، فإن وســائل اإلعام 
تكتســب منهــم عنصرهــا األساســي فــي التقاريــر اإلخباريــة: 
حدث يســتحق النشــر، وغير متوقــع، وعنيف، ينجــذب الجمهور 

لســماعه ورؤيتــه وقراءته. 
وينجح اإلرهاب فقط ألن مجموعة من األشــخاص الذين يمارسون 
العنــف مباشــرة على عــدد صغير نســبًيا مــن النــاس يتلقون 

دعايــة عالمية لمجموعــة إرهابيــة ومطالبهــا وأيديولوجيتها، 
كمــا يتحقق نجاحه عندمــا ال يجد النظام اإلعامــي القادر على 

له. التصدي 
فــي صيغــة أخرى يتخــذ اإلعام مكانــة مهمة في هــذا العصر 
ألنه وســيلة لنشــر فكرة اإلرهاب وترويجه وفي ذات الوقت ساح 
لمواجهــة اإلرهاب، وذلك ألن اإلعام وســيلة لتكويــن الرأي العام 
واتجاهاتــه نحو حادثــة معينة، ويؤثر بطريقة غير مباشــرة على 
نجاح أو فشل سياســات وإســتراتيجيات قررتها الحكومة في أية 

دولة من الــدول لمواجهة اإلرهاب.  
من هــذه الناحية فــإن اإلعام فــي الحقيقة له فرصة ســانحة 
ومســؤولية كبيــرة لتحديد نطــاق نشــرات أخباره عــن األعمال 
اإلرهابيــة، وذلك عن طريــق عرض األخبار المســتندة إلى الوعي 

المجتمع. لمصلحــة  األخاقي 

معادلة صعبة ومحاذير: 
لذلــك ال شــك أن هنــاك معادلة صعبة بين ضرورة نشــر وســائل 
اإلعــام األخبار الخاصــة باألحداث اإلرهابيــة وضحاياها ومن يقف 
وراءهــا، وبين نشــر المعلومــات والصور التي تترتب على نشــرها 

المحاذير منها: مجموعة مــن 
خدمة الجهات اإلرهابية في التعريف بأعمالها.. 	
ترويع الجمهور وخصوًصا الناشئة بنشر الصور الفظيعة.. 	
الكســر التدريجــي للحاجز النفســي فــي النفور مــن األعمال . 	

اإلرهابيــة بســبب تكرار عــرض مشــاهد األعمــال اإلرهابية)	(.

أطر مؤسسة للتعامل اإلعالمي مع اإلرهاب:
في دراســة أصدرهــا اتحاد إذاعات الــدول العربيــة، تناولت تأثير 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائية في التصــدي للجريمة واإلرهاب، 
خلصــت هذه الدراســة إلــى الوقوف علــى بعض الــدالالت التي 
أفرزتهــا نتائــج البحث المتعلقــة بمتابعــة القنــوات الفضائية 

بشــكل عام. 
فعلى مســتوى مصــدر الخبر، جــاءت القنوات الفضائيــة العربية 
فــي المرتبــة األولى، يليهــا »اإلنترنــت« ثم الصحــف والمجات 

لعربية.  ا
أما أقل المصادر فتمّثل في وسائل اإلعام األجنبية األخرى. 

وبــرزت المصداقيــة ثم الجــرأة في التنــاول والتغطيــة الفورية 
والســبق واالنفــراد ببعــض الحقائق، مــن أهم أســباب االعتماد 
علــى القنــوات الفضائيــة العربية فــي اســتقاء المعلومات عن 

اإلرهاب. 
كمــا جــاءت نشــرات األخبــار والبرامــج اإلخباريــة والسياســية، 
ويليهــا البرامج الدينيــة والحوارية والدراما، في مقدمة األشــكال 

البرامجيــة والمــواد المفضلــة لــدى العينة لتنــاول اإلرهاب. 
أما أقل األشكال تفضيًا فتمثلت في التنويهات عن اإلرهاب)	(.

ووفق اإلســتراتيجية اإلعاميــة العربية المشــتركة في مكافحة 
اإلرهــاب الصــادرة عــن التحالــف اإلســامي العســكري لمحاربة 
ة تفرُض وجود إســتراتيجية إعامية  اإلرهاب، هناك أســباٌب عــدَّ

عربيــة مشــتركة في مواجهــة خطر اإلرهــاب، منها: 
أن اإلعــام العربــي، بوصفه جزًءا رئيًســا في الجهــود الدولية . 	

المبذولــة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب، وردع المخاطــر التي 
د اســتقرار العالــم، يتطلَّب وجــوَد إســتراتيجية إعامية  تهــدِّ
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ملف خاص 

عربية ُتســهم فــي تعزيز األمن والســام، وال ســيَّما مع تبني 
رة، تســاعُد على  التنظيمــات اإلرهابية ُخطًطــا إعامية ُمتطوِّ
الترويــج ألفكارهــا، وكســب المتعاطفيــن والمواليــن، وتجنيد 

الجديدة. العناصــر 
ضرورُة تســليط الضوء علــى جهود الدول اإلســامية والعربية . 	

فــي محاربــة اإلرهــاب، وتجفيــف منابــع الفكــر المتطــرِّف، 
ين اإلســامي الحنيــف التي  وتقديــم الصــورة الصحيحــة للدِّ
ترفض الُعنف، وتدعو للتســامح والســام، مــع التأكيد على أنَّ 

اإلرهــاب هو نتــاج عقليَّات فاســدة، وقلوب قاســية)5(.
وتطــرح الدكتورة إنجي أبو العزم، التي عملت رئيًســا لشــعبة . 	

اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة اإلعــام فــي جامعة بني ســويف 
ســابًقا، مقترحات لتعزيز دور اإلعام فــي التعامل مع الظواهر 

يلي: ما  تشــمل  اإلرهابية، 
يتعيــن على وســائل اإلعام عند تنــاول العمليــات اإلرهابية، . 	

أن يتــم تحديــد السياســة الخاصــة بتغطيــة تلــك العمليات 
بحيــث تراعي أخاقيات العمل اإلعامــي والدقة والمصداقية، 
وبالتالــي يكــون مــن األفضــل عــدم نشــر معلومات لــم يتم 
التحقــق منهــا، بــداًل مــن المخاطــرة بالمصداقية مــن خال 

التســرع في نشــر أمور غيــر حقيقية.
عدم نشــر صور وأســماء اإلرهابيين المتســببين في التفجيرات . 5

والذيــن لقــوا حتفهم، حتــى ال يتــم تمجيدهم بعــد الوفاة، 
وذلــك علــى غــرار السياســة الخاصــة بصحيفــة »لومونــد« 

الفرنســية والتــي أوقفت نشــر الصــور وأســماء اإلرهابيين.
عــدم التعامل مــع األحداث اإلرهابية علــى كونها قصة خبرية . 	

أو ســبق إعامي عادي، وضرورة تجنــب منح اإلرهابيين خدمات 
عبر مســاعدتهم في ترويــع المجتمع، فزيــادة التغطية يمكن 

أن تؤدي إلــى عواقب وخيمة. 
من المهــم تجنب اإلفــراط فــي التغطية المصــورة للهجمات . 	

اإلرهابيــة، مــن خــال تقليــل المــدد المخصصــة لتغطيتها، 
وعــدم إبرازها بشــكل كبيــر، وذلك مــع المحافظــة على حق 

الجمهــور فــي المعرفة.
ضــرورة اهتمــام الصحفييــن واإلعامييــن بتقديم إســهامات . 	

إيجابية فــي منع اإلرهاب عــن طريق عرض كيفية اســتجابة 
الــدول المتضررة مــن العمليــات اإلرهابية لها، ومــا تتخذه من 

إجــراءات في هــذا الصدد)	(.

التلفزيون والتعامل مع قضايا اإلرهاب: 
ُيعــد موضوع العنــف في اإلعــام المرئي من أكثــر الموضوعات 
التــي حركــت بحــوث وســائل االتصــال الجماهيــري، واتســمت 
باالتســاع والتعقيــد والجدل، وذهــب البعض من هــذه البحوث 
إلــى أن تراكــم هــذا العــدد الكبيــر مــن المعطيات والدراســات 
المتخصصــة فــي هــذا الموضــوع يبرهــن علــى صحــة فرضية 
وجود عاقة ســببية بين العنــف في اإلعام المرئي والســلوك 

.)	 العدواني)
ويمتلــك التلفزيون، إمكانات مهمة يســتطيع مــن خالها التأثير 
علــى الجمهــور المتلقــي، خصوًصــا في ظــل ازدحــام خريطة 
البــث التلفزيوني بكم هائل مــن القنوات الفضائيــة التي تتنوع 
برامجهــا مــن حيث الشــكل والمضمــون، ومع مــا تعرضه بعض 
القنــوات الفضائيــة لألفــراد والجماعات المرّوجــة لإلرهاب، إذ أن 

عــدًدا من هــذه الفضائيات توقع الُمشــاهد في شــرك نفســي 
وعقلــي ال يقدر معــه على الفصل أو التمييز بيــن الواقع والوهم 
أو بيــن الحقيقــة والخيــال، أو الخير والشــر، بيــن الممكن وغير 

 . لممكن ا
وفــي ظل وجــود التباين فــي التغطيــة اإلعامية بين وســائل 
اإلعــام المختلفــة لقضايــا اإلرهــاب، فــإن للوســيلة المرئيــة 
ميــزة تــكاد تنفــرد بها عــن وســائل اإلعــام األخــرى المقروءة 
والمســموعة، إذ يقــدم التلفزيون تغطية إخباريــة لألحداث في 
أوقــات األزمــات بطريقــة آنيــة وفورية بالصــوت والصــورة ومن 
موقــع األحداث عبــر تقنيــة البث المباشــر وبمختلــف الجوانب 

مــن خــال التحليل والتفســير)	(.
وقــد أصبــح التلفزيــون في أحيــان كثيــرة عامًا مســاعًدا في 
صنــع األحــداث وفي أحيــان كثيــرة مشــارًكا فيهــا، والجمهور 
المتلقــي قــد ال يصغي إلى أية وســيلة إعامية أخــرى إذا كان 
مــا تقوله مخالًفا لما تقولــه الصورة التلفزيونيــة؛ إضافة إلى أن 
اإلفراط فــي التغطية اإلعاميــة يجعل الحــدث مهًما وحقيقة 
قائمــة، ومــا دام مــا ُيقــدم وُيعــرض هــو الحقيقة فــي نظر 
الجمهــور المتلقــي أو األقرب إليهــا، فإنه ليس علــى المتلقين، 
خصوًصــا إذا كانوا أمييــن أو أنصاف متعلميــن، إال أن يصدقوا ما 
ينقلــه التلفزيــون من صور بســيناريو ُمحكم ومضمــون معقول 
تســتطيع أن تجمــع آراء هــؤالء المتلقيــن حــول المشــكلة أو 

. )9 القضية)
وانطاًقــا مــن فرضيــة أن التلفزيــون يمــارس تأثيــًرا هاًما على 
تشــكيل وتحديــد موقــف الجمهــور وســلوكه، فــإن مــن هذه 
المواقف والســلوكيات مــا يتعلق بالتحريض علــى أعمال العنف، 
أو علــى تقليــد مــا تمــت مشــاهدته علــى شاشــة التلفزيون؛ 
هــذا التقليــد الــذي يعني فــي علم النفــس التربوي اكتســاب 
الســلوك والتصرف من خــال تقليد نمــوذج مثالي، إنســاني أو 
غير إنســاني، يعجــب به المتلقي وخصوًصا الطفل فيســير على 

.)	0 منواله)
زمنيــة  التلفزيــون مســاحة  اقتطــاع  فــإن  فضــًا عــن ذلــك 
مــن فتــرات بثــه، لكــي يعــرض اإلرهابيين، ومــا يقومــون به، 
وتوفيــره التغطيــة اإلعاميــة الازمــة لهــم، إنما يحملــه قدًرا 
مــن المســؤولية لوجود عــرض قابــل للتقليد لإلرهــاب، خاصة 
بيــن الشــباب، ومن ذلــك أيًضا، قيــام التلفزيون بعــرض حوادث 
اختطــاف الطائــرات، ومحاصــرة الســفارات، والتي »شــكلت أدلة 
على مســاعدة التلفزيون في نشــر أنماط من النشــاط اإلرهابي، 
كمــا أن التغطية الشــاملة وغيــر المتوازنة في الطــرح ألي حدث 
إرهابــي، إنمــا يشــجع على تكويــن جماعــات إرهابيــة جديدة، 
تحــاول مــن جهتهــا أيًضــا االســتفادة مــن التغطيــة المجانية 
التــي يقــوم بهــا التلفزيــون للنشــاطات اإلرهابية، لكــي تكون 
هــذه الجماعــات في واجهة األحــداث اليومية، األمــر الذي يغري 
جماعــات أخــرى أو أفــراًدا آخرين، للقيــام بأعمال عنــف إرهابية 
أكثــر جــرأة، طلًبا للشــهرة بعد الحصــول على تغطيــة إعامية 

.)		 مجانية«)

تحليل برامج تلفزيونية ناقشت موضوع اإلرهاب: 
فــي هذا الجــزء نحلل نماذج للبرامــج التلفزيونية التي ناقشــت 
قضايا اإلرهاب مــن خال برنامجين، لمعرفــة المعالجة اإلعامية 
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للموضــوع من خــال فهــم طريقة اإلعــداد، وننتهــج في ذلك 

النظر إلــى ما يلي فــي الجدول المخصــص للتحليل.

أواًل: برنامج صناعة الموت 
صناعــة المــوت برنامج اســبوعي مدتــه )0	( دقيقة مــن إنتاج 
قنــاة العربيــة، ويتعاطــى منــذ البــدء في بثــه، في ســبتمبر 
	00	م، مــع موضــوع اإلرهــاب والتنظيمــات المتطرفــة وقضايا 
التطــرف الفكــري بشــكل عــام، حيــث يتنــاول البرنامــج هذه 

الحــركات وأفكارهــا بالرصــد والتحليل. 
فــي دراســتنا اطلعنــا على عدد مــن الحلقــات بــدون ترتيب، 
حتــى يمكننــا تقديم مراجعــة وتحليــل يقربان الصــورة لهوية 

البرنامج وســماته األساســية.

تحقيق تلفزيوني مطول مدعم بالوثائقطبيعة البرنامج

مكونات البرنامج

مقدمــة تختلف مــن حلقة ألخرى حســب 
الموضــوع، ثم نقاش وتقاريــر فيديو وصور.
هذه المكونات ليســت ثابتــة وإنما تختلف 

مــن حلقة ألخرى

ضيوف البرنامج
مختصــون فــي االســتوديو )أحياًنــا يكون 
الضيــف خــارج االســتوديو(/بعض وجــوه 

اإلرهابية التنظيمــات  وقــادة 

طريقة التقديم
ميدانية  بوثائق/زيــارات  مدعــوم  نقــاش 
ولقــاءات مــع أقربــاء وقريبيــن مــن قادة 

التنظيمــات اإلرهابيــة.

الجمهور المستهدف
ينتمــون  ومــن  العــام،  كبار/الجمهــور 
للجماعات اإلرهابيــة أو يتعاطفون معهم.

من التحليل السريع لهذا البرنامج، نالحظ ما يلي:
شــّكل اســم البرنامــج عنصــًرا هاًمــا فــي توضيــح طبيعته . 	

وتوجيه رســالته نحو التفســير الدائــم لمبدأ الحيــاة اإليجابية 
القائمة على صناعة ما يفيد البشــرية، مقابــل صناعة الموت 
المرتبطــة بالتطــرف ورفــض اآلخــر وإقصائــه وإنهــاء حياته، 
فالغايــات التــي انطلقــت منها فكــرة »صناعة المــوت« هي 
صنع الحيــاة، والســام، وعمــارة األرض، واألمل في مســتقبل 

. فضل أ
بعكس التنــاول اإلخباري والمتابعات الســريعة التي تعتبر غير . 	

كافيــة، حيث ال مكان وال فرصة لمناقشــة ذلك بشــكل عميق: 
لماذا يحــدث؟، وما الفكر الذي يقــف وراءه؟، ومن أين انطلق؟.. 
يغــوص البرنامــج فــي ذهنيــة أصحــاب األفــكار المتطرفــة، 
ويســتمع إليهم، أو إلــى أناس تعاملوا معهم، وعاشــوا بينهم، 

كمــا يحقق فــي الظروف ويرجــع للخبراء.
موضــوع البرنامــج رّكز على كشــف الوجه عــن التنظيمات . 	

وداعــش  القاعــدة  تنظيــم  مثــل  المتطرفــة  والحــركات 
واالخــوان المســلمين، وكشــف مــدى نفوذهــا وتغلغلهــا 
عبــر  اســتطاعت  وكيــف  مختلفــة،  مجتمعــات  وســط 

صناعــة المــوت أن تبــث وتــزرع المــوت فــي كل مــكان 
طالتــه ايديهــا.

نجــح البرنامــج في اللقــاء بالعديد مــن قيــادات التنظيمات، . 	
مثــل أبــو بكــر باعشــير، األب الروحــي للجماعــة المتطرفــة 
في إندونيســيا، وعبــد اهلل أنس، أميــر المقاتليــن العرب في 
أفغانســتان إبان حقبة الجهاد ضد الســوفييت، وعبد الرحمن 
القيســي، المتحــدث اإلعامي باســم الجيش اإلســامي في 
العــراق، وشــحادة جوهــر أمير التدريــب لتنظيــم القاعدة في 

العراق.
مــع ذلــك اثبــت هــذا البرنامــج ان عاقتــه باإلرهاب ليســت . 5

تكامليــة، فهــو ال يبســط لرمــوزه وقادتــه وغيرهــم منصــة 
لنشــر رســائلهم وإبقائهــم فــي الواجهــة اإلعاميــة مع من 
يناصرونهــم، بل عمــد إلى تعريتهــم وتعريف النــاس ومنهم 

المتعاطفيــن معــه بخطرهــم الكبير.
يتنــاول البرنامــج موضوًعــا واحًدا مميــًزا بعنــوان محدد في . 	

الحلقــة الواحدة، كل أســبوع لجزئيــة ما تندرج تحــت ظاهرة 
صناعــة المــوت وأســبابها، وقــد ظــل هــذا الوضــع مدخــا  

للحيويــة لفتــرة مقدرة مــن رحلــة البرنامج.
مــع مرور الوقت أصبــح هناك تكرار في الضيــوف، خاصة أولئك . 	

المختصين فــي الجماعات اإلرهابية. 
هــذا التكرار جاء معه بإشــكالية أخرى تحســب علــى البرنامج . 	

وهــي أن ضيوفــه ذوي اتجــاه واحــد، وأي برنامــج يركــز على 
وجهــة نظــر واحدة ينتهــي ليكــون برنامجــًا وعظيًّــا، وربما 

الرغبة فــي متابعته. تخــّف 
فضا عــن ذلك برزت إشــكالية على درجة عاليــة من األهمية . 9

من خــال تكرار بعض الوجــوه التي يعلن عــن أنها متخصصة 
في شــئون الجماعات اإلرهابية، وأحياًنا التنظيمات اإلســامية، 
هــذه اإلشــكالية تتعلق بترســيخ تهمة تماهي فكــرة اإلرهاب 

مع الدين اإلســامي.
هــذا األمر يؤســس لفكرة يصعــب محوها وتتناقــض تماًما . 0	

مــع التأكيــدات الصارمة بعدم جــواز ربط اإلرهاب بــأي دين أو 
جنســية أو حضــارة أو جماعــة، وفًقا لما جاء في اســتراتيجية 
األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهاب، وما ســعى إلى تأسيســه 

مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية)		(.
الحًقــا خرج البرنامــج ولو جزئًيا مــن عباءة اإلرهاب المنســوب . 		

للديــن اإلســامي، والذي ظل ســمة له بشــكل عــام، ليعرض 
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ملف خاص 

حركات اليميــن المتطرف في أوروبا والنازييــن الجدد بالحديث 

عن تجربــة إحدى المنظمات الناشــطة في هــذا المجال. 

ا  ثانًيا: المواجهة مع النفس .. كيف تصنع إرهابيًّ
نراجــع هنــا حلقة باســم »كيف تصنــع إرهابيًّا« عرضــت في 		 
أبريــل 		0	م،  ضمــن برنامــج »المواجهــة مــع النفــس«، الذي 

تعرضــه أســبوعيا قناة القاهــرة والنــاس المصرية. 
هــذا البرنامج يناقــش قضايا متنوعة تشــمل كافة أمــور الحياة 

مــع ضيوف في االســتوديو.
فــي دراســتنا اطلعنــا بجانــب هــذه الحلقــة، علــى عــدد من 
الحلقــات التــي ناقشــت موضوعات قريبــة منها، حتــى يمكننا 
تقديم مراجعــة وتحليل يقربان الصورة لهوية البرنامج وســماته 

األساسية.

طبيعة البرنامج
عــرض وثائقــي معــزز بحوارات مــع عدد 

الضيوف مــن 

مكونات البرنامج
مقدمة وحــوار حول موضوع مقســم إلى 
مــا بيــن ثاثة إلــى أربعــة أقســام، تقل 

فيــه التقارير

ضيوف البرنامج
مختصيــن وأصحــاب رأي ومســؤولين في 

الغالــب خارج االســتوديو

طريقة التقديم
حوار اســتوديو يدعــم أحيانـًــا بتقارير أو 

بصرية معينــات 

كبار/بتنوع االهتمامات.الجمهور المستهدف

من التحليل السريع لهذا البرنامج، نالحظ ما يلي:
هــذا البرنامــج هو عرض وثائقــي يعتمد على ســيناريو ونص . 	

معــد مســبقًا معــزز بحــوارات مــع عــدد مــن الضيــوف يتم 
إدراجهــا فــي النــص المقــروء مــن المذيــع، وهذا النــوع من 
البرامــج يحتاج إلــى عملية إعــداد متعددة األطــراف، تتضمن 
باحثيــن ومكتــب اتصــال للضيــوف وكاتــب تعليــق صوتــي 
ومذيــع قادر علــى إدارة حــوار متعدد األفــكار والمداخل فضا 

عن فريــق تصويــر خارجي.
فــي الحلقــة المشــار إليها تــم اســتضافة عدد مــن الضيوف . 	

متعــددي األفــكار منهــم متخصصون فــي الشــأن الديني من 
مدراس وتوجهــات مختلفة وكتــاب ليبراليــون، ولكنهم كانوا 
جميًعــا متفقين على خــط البرنامج الباحث عــن تأصيل فكرة 

صناعــة اإلرهاب المرتبطــة بالفكر الدينــي المتطرف.
البرنامــج يعتمــد على األقــوال التي يســجلها ويقتطعها من . 	

اللقــاءات المصورة مع الضيــوف، وهي تكمل النــص المكتوب، 
لتصــل للغايــات واألهداف التي يريــد البرنامج الوصــول إليها.

لم تســتضف الحلقــة ضيوفا من الطرف اآلخــر المتهم بصناعة . 	
اإلرهــاب،  بل كان كل المتحدثين منســجمين مع فكرة البرنامج 
األساســية التي ترمي اللوم على المرجعيــة الدينية والظروف 

الثقافية واالجتماعية والسياســية التي نشأت فيها.
عدا بعض خلفيــات الفيديو ذات البعــد الديني، خلت الحلقة . 5

مــن أي معينــات معلوماتيــة، مثــل التقاريــر المعلوماتيــة او 
الظرفيــة أو »الفيديو وول« و«الفيديــو غرافيك« وغير ذلك من 

أدوات تعــزز من قــوة الطرح.
الماحظــة المتكررة والمشــتركة مع برنامــج »صناعة الموت« . 	

أن هــذا البرنامج يعيد نفس فكرة أن اإلرهــاب قضية أو ظاهرة 
منشــؤها الديــن ومرتبطة بالدين اإلســامي وهــي فكرة ذات 

ضرر كبير ويصعــب محوها.

اإلذاعة والتعامل مع قضايا اإلرهاب 
يمكــن لإلذاعــات القيــام بــدور هــام فــي التوعيــة بخطــورة 
التطــرف واإلرهاب، وذلك في حال اتباعها للممارســات واألســس 
المطلوبــة، وفي المشــهد وجود واســع لإلذاعــات الدينية التي 

تجــد جمهورًا كبيــرًا من المســتمعين. 
نشــير هنــا إلــى الميثــاق التحريــري لإلذاعــة التونســية فــي 
التعاطــي مــع اإلرهاب، الــذي ُأقر فــي الرابع من  أكتوبــر 		0	م، 
وهــو يتضمن القيــم الصحفيــة والقواعــد الحرفيــة ذات الصلة 
بالتنــاول اإلعامــي اإلذاعــي لظاهــرة اإلرهــاب، مثــل تســمية 
الجماعــات اإلرهابيــة، والحديث عــن ضحايا العمليــات اإلرهابية، 
واعتمــاد مصادر خبــر موثوقة، وتأمين تغطيــات ميدانية مهنية 
للعمليــات اإلرهابيــة وتداعياتها األمنيــة والمجتمعيــة، إخباريا 

.)		 وبرامجيا)
كمــا نشــير إلــى تولــي الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية 
واألوقــاف بدولــة اإلمــارات اإلشــراف على برامــِج إذاعــة القرآن 
الكريــم مــن أبوظبــي، بالتعاون والتنســيق مع شــركة أبوظبي 
لإلعــام، لمراقبــة موادها ومكتبتهــا الصوتية واســتبعاد المواد 
التــي تحمــل فكــر التشــدد والتطرف، مــع وجود لجنــة الختيار 
الموضوعــات والمحاور التي تعــزز قيم االعتدال والوســطية في 

برامــج اإلذاعة)		(.

تحليل برامج إذاعية ناقشت موضوع اإلرهاب 
فــي هــذا الجزء مــن الدراســة نحلــل برنامجين إذاعيين ناقشــا 

موضوعــات اإلرهــاب والتطرف، كمــا يلي:

أواًل: برنامج تفكير ال تكفير
 برنامــج »تفكير ال تكفير« األســبوعي بإذاعة جــدة، قدم حلقة 
بعنــوان دورة حيــاة التطــرف، وقــد تــم بثهــا في شــهر أبريل 
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9	0	م، وقــد خرجنــا مــن هذه الحلقــة باآلتي:
البرنامــج يمتــد لســاعة إذاعيــة، تتخللهــا الفواصــل لتكمل . 	

الســتين دقيقة، ويســتضيف شــخصية واحدة دائمــة تتناول 
موضوعــًا محــددًا فــي كل حلقة.

اســم البرنامــج يوضح محتــواه، فاالقتراب مــن التفكير وإعمال . 	
العقل يبعد الشــخص من التطرف وتكفيــر اآلخر، وهذه واحدة 
من أخطر اإلشــكاليات التــي أبعدت المجتمعات المســلمة عن 

مســألة تقبل اآلخر، حتى في الديــن الواحد.
ينتهــج البرنامــج منهجــًا اجتماعيــًا إنســانيًا فــي مقاربتــه . 	

للموضوعــات التــي يناقشــها، فالمتحدث الرئيــس ليس رجل 

ديــن ولكنه كاتــب يهتــم بالوعي اإلنســاني.

ثانًيا: برنامج مجلس الشباب
»مجلــس الشــباب« برنامــج إذاعــي تبثــه إذاعــة البحرين من 
تقديــم مجموعة من الشــباب، وقد ظلت قضايــا التطرف واحدة 
مــن أهــم الموضوعــات التــي ناقشــها باعتبارها مدخًا رئيًســا 

لإلرهــاب الفكــري وغيره. 
ناقــش هــذا البرنامج فــي واحدة مــن حلقاته خــال نوفمبر . 	

		0	م، منابــع التطرف وجذوره  وأســبابه والعوامل التي تقود 
إليــه، وكيفية التعامل مع هــذه الظاهرة الخطيــرة ومواجهتها.

وصلــت الحلقــة إلــى أن الحديــث عــن ظاهــرة التطــرف في . 	
مجتمعاتنــا ال تحدث بمعزل عن مجمل المنــاخ العام، واألوضاع 

السائدة.  والسياســية  االجتماعية 
كمــا وصلــت إلــى أنــه ال يمكــن الحديــث عــن التطــرف في . 	

مجتمعاتنــا بمعــزل عــن التطــرق إلــى دور األســرة والقيــم 
والمواقــف التــي تربي األبنــاء عليها، والتعليم ومــا يلعبه من 

دور.
ناقشــت اإلعــام ودوره، واألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة . 	

الســائدة، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بجيل الشــباب.
يعتمــد البرنامج علــى الحوار داخل االســتوديو وعبــر الهاتف . 5

مــع مختصيــن ومســئولين توجــه إليهــم أســئلة البرنامــج 
. ئيسية لر ا

مــا يميز هــذا البرنامــج أن إدارته تتم من قبل مجموعة شــابة . 	

من الجنســين، مــا منحه روحًا عصرية خفيفة وســريعة.

اقتراحات وتوصيات
مــن خال تحليل ومراجعة البرامج المشــار إليهــا، واطاعنا على 
عــدد كبيــر مــن الدراســات، ووقوفنا علــى جملة مــن الجوانب 
الهامــة فــي صناعــة االعــام االذاعــي والتلفزيونــي العربي،  
نــرى ضــرورة وجود منهــج إعامي واضــح للتعامل مــع موضوع 

اإلرهــاب؛ للحساســية البالغــة له، وفــق ما يلي:
ضــرورة وضع إســتراتيجية إعامية شــاملة لمكافحــة اإلرهاب . 	

والتطــّرف، تمثل خريطــة طريق لإلعاميين مــن أجل التعامل 
مــع هذه اآلفــة الخطيرة.

وجوب التزام وسائل اإلعام الموضوعية في تناولهـــا للقضـايا . 	
والمشـــكات المختلفـــة التــي ترتبــط باإلرهاب لبنــاء الثقة 
بمصداقيتهــا وضمــان متابعتهــا، وبخاصة اإلذاعــات وقنوات 

لتلفزيون. ا
تحديد مســؤولية وســائل اإلعــام في تصحيح صورة اإلســام . 	

ــة، وفضح الوجــه الحقيقي  كونه ديــن الســام للعالمين كافَّ
لإلرهاب.

التنســيق بين القنــوات التلفزيونية العربية فــي إعداد برامج . 	
ذات جودة عاليــة لمواجهة اإلرهاب.

يجــب أال تكون العاقــة بين اإلعــام واإلرهــاب وأهله عاقة . 5
تكاملية وأاّل يســمح للمتطرفيــن فكريًا باتخاذ وســائل اإلعام 

لهم. منابر 
إعـــداد بـرامج تدريبيـة نوعيـة لرفـــع مسـتوى العـاملين فـي . 	

وســـائل اإلعـــام خاصة في اإلذاعة والتلفزيون في التعامـــل 
مـــع القضـــايا التي ترتبط باإلرهاب ومسبباته.

العمــل على تأهيل منتجي ومعدي ومذيعــي البرامج للتعامل . 	
مــع ظاهرة اإلرهاب والتطرف وفــق مهنية عالية.

وجــوب االتفاق علــى عمــل كتّيب أشــبه بدليل اليونســكو،  . 	
لكنــه يعنــي بشــكل خــاص برؤيتنا كعــرب ليخاطــب جذور 

األزمــة كمــا نعيشــها ونفهمها.

د. عــادل عبد الرزاق مصطــاف، دور التغطية اإلعاميــة للقنوات الفضائية العراقية في تشــكيل اتجاهات 1 (	
الجمهــور نحو اإلرهاب، جامعة بغــداد – كلية اإلعام، وقائع المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية الدراســات 

اإلنســانية، 9( – 20 أبريل 6(20م.
(	 )Speech to American Bar Association, Margaret Thatcher Foundation”, www.margaretthatcher.”

.org, Retrieved October 5, 	0	5
اللوســو مجيب، اإلعــام الجديد فــي مواجهــة تحديات اإلرهــاب اإللكترونــي، مجلة الزهراء للدراســات ( 	)

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/ ،)مVol 		, No 	 )	0	0 ،العربية واإلســامية
0/view/15452

صــاح الدين معــاوي، اإلعــام العربي فــي مواجهة اإلرهــاب، مجلة العربــي، الكويت، العــدد 5		، 		-( 	)
https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/19936 5	0	م، 

اإلســتراتيجية اإلعامية العربية المشــتركة في مكافحة اإلرهاب، التحالف االســامي العســكري لمحاربة ( 5)
https://imctc.org/ar/eLibrary/ ،م	0		فبرايــر،  		االرهاب، الريــاض، المملكة العربيــة الســعودية، 

Articles/Pages/article		0		0		.aspx
د. إنجــي أبــو العــزم، دور اإلعام في تغطيــة العمليــات اإلرهابية: خبــرات ودروس مســتفادة”، دورية ( 	)

بدائــل، مركز األهرام للدراســات السياســية واTســتراتيجية، القاهرة، ســبتمبر 		0	م.

د. عادل عبد الرزاق مصطاف، مرجع سابق.1 (	
د. عادل عبد الرزاق مصطاف، المرجع السابق.1 (	
حســن الســوداني: أثر العرض البصــري القائم علــى خصائص الصــورة التعليمية التلفزيونيــة في عملية 1 9	

التعــرف لــدى طلبة كلية الفنــون الجميلة: رســالة دكتوراه غير منشــورة – جامعة بغــداد، 996(، ص ((.
نزها الخوري، أثر التلفزيون في تربية المراهقين، دار الفكر اللبناني، بيروت، (99(م، ص1.203 0(	
حســن علوان، اإلرهاب في الفضائيات العربية«، مجلة األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمرك، ســبتمبر 1 ((	

(200م، ص: 4((.
دراســة حــول تشــريعات مكافحــة اإلرهاب فــي دول الخليــج العربيــة واليمــن، مكتب األمــم المتحدة ( 		)

https://www.unodc.org/documents/terrorism/ ،م	المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، فيينــا، 009
Publications/Study_CT_Legislation_Gulf_Yemen/Arabic.pdf

الميثــاق التحريري لإلذاعة التونســية فــي التعاطي مــع اإلرهاب، االذاعــة التونســية، 	 أكتوبر 		0	م، ( 		)
https://bit.ly/3V	mIXP

اإلمارات: ضبطنا الخطاب الديني لمواجهة التطرف، صحيفة البيان اإلماراتية، 5 ديسمبر 		0	م،( 		)

مراجع الدراسة

* ورقــة عمــل قدمها جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج في الحلقة العلميــة "دور معدي البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعية وكيفية تنــاول القضايا 
المتعلقــة باإلرهــاب واألمــن القومي في وســائل اإلعــام" التي نظمتهــا جامعة نايــف العربية للعلــوم األمنيــة بالتعاون مع األمانــة الفنية 

لمجلــس وزراء اإلعام العــرب خال الفترة مــن 		-0	 نوفمبــر 		0	م بالقاهرة
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تقرير

ورحــب صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس األعلى حاكم الشــارقة، فــي كلمته 
بمناســبة افتتاح المعرض بضيــوف معرض الشــارقة للكتاب من 
العلمــاء والُكتَّاب والمثقفين، مشــيًرا إلى أن المعرض شــهد في 
العاميــن الماضييــن إطاق األجــزاء األولى من المعجــم التاريخي 
للغة العربيــة، معلًنا عن إطاق األجزاء الجديــدة للمعجم، مبارًكا 
هــذا اإلنجاز العلمي الكبيــر قائًا: “أتوجه بالتهنئــة إلى كل أبناء 
العربيــة علــى هــذا اإلنجــاز الذي كنــا ننتظــره منذ أمــد بعيد، 
وســعادتنا وســعادتكم اليــوم كبيرة بهــذه األجزاء الـــ)		( التي 

تــؤرخ لـ)9( أحــرف من حــروف العربية”.
وتنــاول حاكــم الشــارقة أهميــة وفوائــد المعجــم فــي البحث 
والتأريــخ، وشــموليته لــكل المعــارف اللغويــة العربيــة وتفرده 
المعلوماتــي، قائــًا: “إن المعجــم التاريخــي الــذي مــا أنجز منه 
متــاح بشــكله المطبوع والرقمــي، ليس معجًما كســائر المعاجم 
يشــرح معاني كلمــات العربية ويعّرف بمعانيهــا فقط، وإنما هو 
ســجل هذه األمــة وتاريخها وديوان أشــعارها وأخبارهــا وأمثالها، 
ابتــداًء من عصــر النقوش القديمــة، ومروًرا بجميــع أعصر العرب 

التاريخيــة، وصــواًل إلى العصــر الحديث”.

أسرار فعاليات المعرض على مدى )12( يوًما
أخــذ معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب الجمهور إلــى المعنى 
الجوهــري لشــعار فعالياتــه )كلمــة للعالــم(، حيث وجه رســالة 
للبشــرية فــي كل مــكان أكــد فيهــا أن الكتــب ليســت لهــواة 
األدب والتاريــخ والفكر وحســب، وإنمــا هي لكل من لــه اهتمام، 
ولــكل صاحــب هوايــة وشــغف، فقــد جمــع المعــرض نجــوم 
الســينما العرب، ونجــوم الغناء، وحتــى أعام وكبــار الرياضيين، 
واضًعــا الثقافة فــي مكانهــا الحقيقــي المرتبط بحيــاة الناس 

وتفاعاتهــم وممارســاتهم لتفاصيــل عيشــهم اليومي.

)2213( ناشًرا من )95( دولة
اســتضاف معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب في دورتــه الحالية 
)				( ناشــًرا مــن )95( دولة، منهم )	9		( دار نشــر عربية و)5	9( 
أجنبيــة، ونظــم المعرض )			( عرًضــا فنيًّا، قدمها )		( مشــارًكا 
مــن )	( دول، منهــا )	( برامــج جديــدة أقيمت ألول مــرة، إضافة 
إلــى أكثر مــن )0	( فعالية قدمها أبــرز طهاة المنطقــة والعالم، 
وشــارك فــي فعاليات المعــرض )50	( مشــارك من كبــار الُكتَّاب 
والمفكريــن والمبدعين والفنانين العــرب واألجانب من )5	( دولة، 

قدموا )500	( فعالية وجلســة حواريــة متنوعة.

تحت شعار “كلمة للعالم”
فعاليات الدورة )41( من معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

احتضنــت مدينــة الشــارقة اإلماراتيــة فعاليات الــدورة )41( من معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب، الــذي نظمته هيئة 
الشــارقة للكتاب تحت شــعار “كلمــة للعالم”، وذلك خــالل الفترة من 2 – 13 نوفمبر 2022م، في مركز “إكســبو الشــارقة”.
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أرقام قياسية وإصدارات للطلبة 
جســد المعرض رســالته في بنــاء أجيال جديدة مــن القراء، حيث 
اســتقبل علــى مــدار )		( يوًمــا )			( ألــف طالًبا وطالبــة، مّثل 
المعــرض لهم وجهــة ثقافية مهمــة لتزويد مكتباتهــم بجديد 
اإلصدارات العربية واألجنبية، وحدثـًــا لالتقاء بكّتابهم المفضلين، 

والشــخصيات المؤثرة، من مبدعيــن، وأدبــاء، وصانعي محتوى.
وســجل »معرض الشــارقة الدولي للكتــاب« رقمًا قياســيًا جديدًا 
بـــ		.	 مليون زائر مــن 			 دولة؛ منهم %	.	5 مــن الرجال، و	.5	 
% مــن النســاء، و	.0	 % مــن الفئــة العمرية بين 		 و5	 ســنة، 

و	.5	 % مــن الفئــة العمرية بين 		 - 5	 ســنة.
وتضمــن معــرض الشــارقة الدولي للكتــاب في دورتــه الحالية 
إصــدارات عديدة تناولــت المناهج المدرســية بمختلف مجاالتها 
العلميــة واألدبيــة، والتــي زخــرت بها العديــد من دور النشــر 
المشــاركة فــي المعرض، فقــد وفــرت دار المجموعــة العربية 
للتدريــب والنشــر سلســلة إصــدارات تحــت مســمى »تجــارب 
ســهلة حقيقّية”، شــملت مــواد “الفيزيــاء، الكيميــاء، األحياء، 
والجغرافيــا”، قدمــت تلك التجــارب أفكاًرا ومشــاريع مدرســية 
مثيــرة وممتعــة، كمــا قّدمــت ذات الــدار باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة سلســلة “	00	 فكــرة”، والتــي ضمــت الرياضيــات 

بأشــكالها. والعلوم 
كمــا أصدرت دار الكتب والدراســات العربيــة العديد من اإلصدارات 
التــي تعالــج التحديــات التــي يواجههــا الطلبة فيمــا يتعلق 
بعلوم اللغــة العربية، وشــملت هذه اإلصــدارات “فنيات الباغة 
العربيــة”، “فن الكتابــة اإلبداعية”، “فن اإلنشــاء”، “الزهور الندية 
فــي قواعــد اللغــة العربيــة”، “فــن الكتابــة وقواعــد اإلماء”، 

وغيرها.  النحو”،  و”تبســيط 

إيطاليا ضيف شرف “الشارقة للكتاب”
احتفى معرض الشــارقة الدولي للكتاب هــذا العام بدولة إيطاليا 
كضيف شــرف لدورته الحالية، وقدمت المدربــة اإليطالية وعازفة 
البيانــو الكاســيكي الكاتبة كارال باربرا كوبــي لألطفال من فئات 
عمرية مختلفة ورشــة عمل على شــكل عــرض تفاعلي، تضمن 
بث معزوفات متنوعــة من مختلف ألوان الموســيقى الفلكلورية 
اإليطاليــة عبــر شاشــة إلكترونيــة، وأردفــت المدربــة المقاطع 
بتقديــم لمحــة عن كل لــون موســيقي للتعريف بــه وبتاريخه 

والرقصــات المصاحبة له.

شخصية العام الثقافية 
احتفــى المعــرض فــي دورتــه الحاليــة بالبروفيســور المــؤرخ 
الســوداني يوســف فضــل الحســن، شــخصية العــام الثقافية، 
ووضــع حاصدي كبــرى الجوائز األدبيــة، وكبار األدبــاء والمفكرين 
والمترجمين فــي حوار متواصل على مدار أيامه، حيث اســتضاف 
الكاتب الســريانكي شــيهان كاروناتيــاكا الفائز بجائــزة البوكر 
العالميــة للرواية لعام 		0	م، والروائي واســيني األعرج، والكاتب 
الروائي أحمد مراد، والشــاعر ســلطان العميمي، والشــاعرة خلود 

المعــا، وغيرهــم الكثير من األدبــاء والمفكريــن والمثقفين.

تجارب إفريقية وعربية وعالمية
ســلط المعــرض هذا العــام الضوء علــى التجربــة اإلفريقية في 
األدب، واحتفــى بأدبــاء المهجــر المعاصرين، ببرنامــج فعاليات 

خاصة اســتضاف خالها كتَّاب وأدباء، كما فتــح المجال أمام زواره 
ليطلعــوا بعمق على تاريخ وحاضر المشــهد الثقافــي اإليطالي، 
فلــم تكن الكتب اإليطاليــة واألدباء اإليطاليين حاضرين وحســب، 
وإنمــا كان الفن والطهي واألزياء والموســيقى حاضرة بسلســلة 

عروض وأنشــطة متواصلة.

دعم غير محدود لدور النشر اإلماراتية 
قــدم المعــرض نموذًجا في دعــم المكتبات وتفعيــل أثرها في 
صناعــة المعرفــة فــي اإلمــارات، إذ وجه ســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن محمــد القاســمي، بتخصيــص منحة قدرهــا )5.	( 
مليــون درهــم لتزويــد مكتبــات الشــارقة العامــة والحكوميــة 

بأحــدث اإلصــدارات من دور النشــر المشــاركة فــي المعرض.

لقاءات مع صناع المحتوى في وسائل التواصل
فتــح المعرض المجال أمــام الجمهــور للقاء أبرز صنــاع المحتوى 
المعرفــي واإلبداعــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، حيث 
اســتضاف اليوتيوبر المصري أحمد الغنــدور، المعروف بـ)الدحيح(، 
والدكتــور خالــد غطــاس، والمصريــة صاحبــة )مــاذا لــو( إيمان 
صبحــي، وغيرهم من المؤثرين والمبدعيــن، كما خصص المعرض 
ركًنــا لمواقــع التواصل االجتماعــي، نظم خالــه فعاليات وورش 
حــول تقنيات صناعــة المحتوى، ومهارات التواصــل مع الجمهور، 

وغيرها.
 وحقــق المعرض حضــوًرا وتفاعــًا كبيًرا على منصــات التواصل 
االجتماعــي، حيث شــهد أكثر مــن )		( مليون تفاعــل، ووصلت 
منشــورات المعرض إلــى أكثر مــن )	( مليون مســتخدًما، وعلى 
المواد المرئية من منشــورات المعرض بلغ عدد المشــاهدات أكثر 
مــن )		( مليون مشــاهدة، فيما بلــغ عدد المتفاعلين مع وســم 
المعــرض )#		sibf( أكثــر من )		( مليون تفاعل، أما المنشــورات 
باســتخدام الوســم نفســه باللغتين العربية واإلنجليزية فوصلت 

منشور.  )		00(

العرب  الناشرين  مؤتمر  يحتضن  للكتاب  الشارقة 

السادس
في ســياق المناســبة ذاتها، عقــد اتحاد الناشــرين العرب مؤتمر 
الناشــرين العــرب الســادس تحــت عنــوان: “صناعــة المحتــوى 
العربــى وتحديات ما بعــد الجائحة” يومــى 	 و	 نوفمبر 		0	م، 
وبتنظيــم مشــترك ما بيــن اتحــاد الناشــرين العــرب وجمعية 
الناشــرين اإلماراتييــن، وبدعــم هيئة الشــارقة للكتاب كشــريك 
إســتراتيجى، برئاســة رئيــس االتحــاد محمــد رشــاد، وبحضــور 

جامعــة الــدول العربية كضيف شــرف. 
وبــدأ المؤتمــر أعماله في يومــه األول بكلمات من إيمان شــيبة، 
نائــب رئيس جمعية الناشــرين اإلماراتيين، ومحمد رشــاد، رئيس 
اتحــاد الناشــرين العرب، ثم الشــيخة بدور القاســمي، ثــم نورة 
الكعبــي، وزيــرة الثقافــة والشــباب، وتــم بــث كلمة مســجلة 
بالفيديــو ألحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة، وكان مــن محــاور هــذا المؤتمــر “معــرض الكتاب في 
زمــن الرقمنة”، و”أثــر الرقمنة على حقوق النشــر”، و”مســتقبل 

المكتبــات العربيــة وحريــة التعبير”.
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تكنولوجيا

بداية الطاووس
)بيكــوك Peacock ( هــي خدمــة بــث فيديو تدفقــي أمريكية 
فائقة الجــودة يملكها ويديرها قســم التلفزيون والبث المباشــر 
فــي )إن بي ســي يونيفرســالNBC Universal (، وهي شــركة 
تابعــة لشــركة  )كومســات Comcast(، وقد تم إطــاق الخدمة 
على اســم شــعار »إن بي ســي«، )الطاووس باإلنكليزية( في 5	 
يوليــو 0	0	م، فــي إشــارة إلى الحيــوان الذي يظهر علــى الرمز 
التاريخــي لمحطــة »إن بــي ســي«، وقــال رئيس »إن بي ســي 
يونيفرســال« )ســتيف بــورك( في بيــان: »هذه مرحلــة محفزة 

ا لشــركتنا ألننا نستكشــف مســتقبل قطــاع الترفيه«. جدًّ
مجموعــة »إن بــي ســي يونيفرســال« اإلعامية الكبــرى التي 
تجمــع بيــن خدمــات التلفزيــون والســينما والرياضــة واألخبار 
باإلنكليزية واإلســبانية، وصفــت بأنها وصلت متأخرة إلى ســوق 

الفيديــو عند الطلــب مقارنة مع جهــات منافســة، مثل: »إتش 
بــي أو« و«ديزني« اللتين أطلقتا ســابًقا منصــات للبث التدفقي 
للحفــاظ علــى قدرتهــا التنافســية فــي مواجهــة مجموعات 

وأمازون. نتفليكــس  أبرزهــا  عماقة 

وجه مختلف وميزات أخرى
تتميز الخدمة بشــكل أساســي بمحتــوى المسلســات واألفام 
من اســتوديوهات »إن بي ســي يونيفرســال«، وموفري المحتوى 
اآلخرين، بما في ذلك المسلســات التلفزيونيــة واألفام واألخبار 
والبرامــج الرياضيــة، وهــي تتوفــر في إصــدار مجانــي مدعوم 
باإلعانــات مــع محتــوى محــدود، بينمــا تتضمن المســتويات 
المتميــزة مكتبــة محتوى أكبــر وإمكانيــة الوصول إلــى محتوى 
إضافي لشــبكة )إن بي ســي ســبورتس NBC Sports(، وشبكة 

 .)WWE Network دبليــو دبليو إيــه(

منصات اإلعالم والترفيه الرقمي الجديدة
بيكوك: خدمة البث التدفقي الجديدة.. من شبكة )إن 

بي سي( إلى العالم العريض
الدكتور عباس مصطفى صادق|| 

الخبير في اإلعالم الرقمي

لزمــن طويل ســادت اإلعــالم الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفة، مثــل: »تايم وارنر، وإكســل 
ا  شــبرنغر وبرتلزمــان، وديزنــي وغيرهــم«، واآلن دخلت وجــوه جديدة تصنــع محتوى جديــد كليًّ
ويعرفها جيل الشــباب، أســماء مثــل: »نيتفليكس، فايس ميديــا، وبزفيد، وفوكس، وإم أي ســي 
ميديــا، وأمازون برايــم فيديو، وهولو وإم أي ســي، ودرودج ريبــورت، وبارامونت بلس وهوتســتار 

وتلفزيــون آبــل و ســبوتيفاي وســاوند كالود، يوتيوب تي فــي وبيكوك«. 
هم عمالقــة جدد في اإلعــالم والترفيه الدولــي، بأحجام وتأثيــرات واتجاهــات مختلفة، بعضهم 

حقــق نجاًحا منقطــع النظير وبعضهم تعرض للفشــل.
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ما يميز بيكوك – أيًضا – أنها ال تعرض فقط األفام والمسلســات 
التلفزيونية فحســب، بل تحتوي على أقســام مخصصة لتلفزيون 
الصباحيــة  والبرامــج  اإلخباريــة  والعــروض  والرياضــة  الواقــع 
والمســائية، كذلــك هي خدمــة مجانيــة مدعومــة باإلعانات، 
وهــو مــا يمّيزها عــن خدمــات البــث المدفوعة؛ مثــل: »ديزني 

بلــس« و)HBO Max( و«نتفليكــس«.
الخدمــة متاحــة على أبــل تي في وغوغــل كرومســات، وروكو 
ومتصفحــات اإلنترنــت، وهواتــف األندرويــد واألجهــزة اللوحية 
وتلفزيــون أندرويــد، وإكــس بوكس، وســمارت تي فــي وفيزيو 

 . ها وغير
وعلــى الرغــم من أن تطبيق بيكــوك لم يكن متاًحــا في البداية 
علــى أجهــزة )Amazon TV(، إال أنــه متاح اآلن علــى مجموعة 
 Fire TV( الكاملــة للعامــة التجاريــة، بما في ذلــك )Fire TV(

 .)Fire TV Smart(و )Fire TV Stick Lite(و )Stick 	K
تــم إطاق الخدمة على مســتوى الواليات المتحــدة في 5	 يوليو 
0	0	م، واعتبــاًرا من أغســطس 		0	م، وصلت إلــى )	5( مليون 
اشــتراك مؤقت تقريًبــا خال فعاليــات دورة طوكيــو األولمبية، 
وقد تــم إطاقها في المملكــة المتحدة وأيرلندا فــي 		 نوفمبر 

		0	م مجاًنــا لجميع العماء. 
وفــي 5	 ينايــر 		0	م، توســعت إلى النمســا وألمانيــا، ووصلت 
الخدمــة إلى )5.		( مليون حســاب نشــط شــهرًيا، و)9( مايين 
مشــترك مدفــوع، واعتبــاًرا مــن ســبتمبر 		0	م، أصبحت تضم 
)0	( مليون حســاب نشــط شــهرًيا، و)5	( مليون اشتراك مدفوع، 
بزيادة قدرهــا )%0	( في عدد االشــتراكات المدفوعة منذ بداية 

		0	م. عام 

خدمات وخطط طموحة
تقــدم المنصــة خدماتهــا مــن خــال ثاثــة مســتويات مــن 
الخدمــات، هي: )المجانية Free( و)المميــزة Premium( و)المميزة 
اإلضافيــة Premium Plus(، والفئــة المميــزة هــي خدمة قائمة 
على االشــتراك والتــي تتضمن مكتبــة محتوى بيكــوك الكاملة، 
بينمــا تحتــوي الفئــة المجانيــة علــى مجموعــة فرعيــة من 
محتواهــا، والمســتوى المجانــي والمتميز مدعومــان باإلعانات، 
حيــث تقتصــر اإلعانــات التجاريــة علــى خمــس دقائــق في 
الســاعة، ويتم تضمين بيكــوك المميزة في بعــض الخدمات من 

مــزودي خدمــة التلفزيون.
وتعتمــد بيكــوك بشــكل أساســي علــى مكتبة »إن بي ســي 
يونيفرســال«، بما في ذلك الفروع، مثل: »يونيفيرســال بكتشــرز 
وتلفزيــون يونيفيرســال«، بما يضمن حوالي )5000	( ســاعة من 
المحتوى عند التشــغيل دون اشــتراك، و)5000( ســاعة إضافية 
مــن المحتــوى لمشــتركي الخدمة المميــزة، وهي تقــدم – أيًضا 
– مجموعــة من حوالــي )5	( قنــاة خطية رقمية، بمــا في ذلك 
محتــوى البرمجــة الطويل والمبتكــر رقميًّا من الكابــات الخاصة 
بشــركة »إن بي سي يونيفرســال«، مثل: )Today All Day(، وهو 

امتداد رقمــي لبرنامج »إن بي ســي« الصباحــي اليومي. 
فــي 		 ينايــر 0	0	م، أعلنــت »إن بي ســي« عــن خطط لبث 
برنامجيهــا )The Tonight Show( و)Late Night( علــى بيكــوك، 
وذلــك قبل عروضهمــا التلفزيونيــة األولى على »إن بي ســي« 
نفســها، لكن تــم انتقاد القــرار من قبل العديد مــن المجموعات 

التابعــة لـ«إن بي ســي« بدافع القلــق من أن »البث المســبق« 
للبرنامجيــن فــي وقت متأخــر من الليــل على بيكوك ســيؤدي 
إلــى تفكيك المشــاهدين للعروض على محطات »إن بي ســي« 

المحليــة، ولن يؤتي ثمــاره أبًدا.
في يناير 		0	م، أعلنت شــبكة )تيلمونــدو Telemundo( التابعة 
لشــبكة »إن بي ســي«  باللغة اإلســبانية عن إطــاق )تي بلس  
TPlus(، وهــو مركــز محتوى جديد للبرامج باللغة اإلســبانية على 

بيكوك بريميــوم ويخصص لخدمة مباريــات كأس العالم 		0	م.
وفــي مايــو 		0	م، أعلنت شــركة »يونيفيرســال بكتشــرز« أنها 
ســتحول ثاثــة من أفامهــا إلى بيكــوك خال 		0	م، تشــمل: 
»فيلــم )Shooting Stars(، وهــو ســيرة ذاتيــة عن العب الســلة 
األمريكي األســطوري ليبرون جيمس اســتناًدا إلى مذكراته؛ وفيلم 
)Praise This(، حول مســابقة لموسيقى الشباب؛ ونسخة جديدة 

من مسلســل الجريمــة )The Killer( والذي يعود لعــام 9	9	م.
 )Corus Entertainment( خارجيًّا استحوذت هيئة اإلذاعة الكندية
فــي يونيــو 0	0	م، علــى حقــوق البــث اإلنجليزيــة الكنديــة 
الحصريــة لبرامــج بيكــوك األصلية، وفــي أكتوبــر 		0	م، حصل 
محتــوى )كيوبكــور Quebecor( على الحقوق الكندية الفرنســية 

.)Club Illico( الحصريــة لبرامــج بيكوك األصليــة لخدمة البــث
علــى   )OSN إن  إس  )أو  اســتحوذت  		0	م،  ديســمبر  وفــي 
برامــج بيكــوك األصلية مــع خدمة البث الشــرق أوســطية، »أو 
إس إن بلــس«، وفــي أغســطس 0	0	م وقعــت »إن بي ســي 
يونيفيرســال« صفقة توزيع مع خدمة البث اإلســترالية )ســتان 

Stan(، بمــا فــي ذلك البرامــج األصلية لـــبيكوك.
فــي 9	 يوليــو 		0	م، أعلنت »كومكاســت وســكاي« أن بيكوك 
ســيتم إطاقهــا فــي »النمســا، وألمانيــا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، 
وسويســرا والمملكة المتحــدة« في الربع الرابع مــن عام 		0	م، 
وســتكون متاحة في بعض هــذه الــدول دون أي تكلفة إضافية 

منــذ إطاقه.
وقــد تم إطــاق الخدمة فعــًا في المملكــة المتحــدة وأيرلندا 
فــي 		 نوفمبــر 		0	م، لجميع مشــتركي »ســكاي ونــاو«، وفي 
5	 ينايــر 		0	م توســعت بيكــوك فــي مناطق »ســكاي«، وتم 
إطاقهــا فــي النمســا وألمانيــا، تليهــا إيطاليــا فــي 5	 فبراير 

		0	م، وسويســرا فــي 	 مــارس 		0	م. 
اتفاقيــة  أعلنــت »كومكاســت«  		0	م،  أغســطس   		 وفــي 
 Sky شــوتايم  )ســكاي  إلطــاق  غلوبــال«  »بارامونــت  مــع 
تجمــع  تدفقــي مشــتركة  بــث  Showtime(، وهــي خدمــة 
البرمجــة من الشــركتين، بما فــي ذلك برامج بيكــوك األصلية 
لتكــون الخدمــة متاحة فــي )0	( منطقــة أوروبيــة، بما في 
ذلــك أربــع دول من بلدان الشــمال األوروبي إلــى جانب المجر 

 . ا لند بو و
وتــم إطــاق »ســكاي شــوتايم« فــي 0	 ســبتمبر 		0	م في 
دول الشــمال، وتــم إطاقه فــي 5	 أكتوبر 		0	م فــي هولندا 
والبرتغــال، وسيشــهد الربع األول مــن عــام 		0	م إطاقه في 

وســط وشــرق أوروبــا في الوقت نفســه.
وفي تصريــح لوكالة »بلومبرج نيوز«: إن كومكاســت كانت تعمل 
علــى إطــاق بيكوك في عــدة أماكن مــن العالم، بمــا في ذلك 

أمريكا الاتينية وإســتراليا وآســيا وفرنسا. 
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تقرير

ُعقــد المنتــدى هــذا العــام تحــت شــعار »مســتقبل اإلعام«، 
لمناقشــة أهــم الموضوعات التي تشــغل القائميــن على العمل 
اإلعامــي في المنطقــة، وضمن مختلف قطاعاته ســواء اإلعام 
المطبــوع أو المرئي وكذلك المســموع والرقمي، في إطار شــامل 
هدفــه وضــع أطر واضحــة لما هو مطلــوب لتطويــر القطاع، مع 
األخذ فــي االعتبــار المتغيــرات متعــددة األوجه وأبعــاد التأثير 

التــي تحيط باإلعــام على الصعيديــن اإلقليمــي والعالمي.

 واقع اإلعالم العربي ومتطلبات التطوير
أشــارت منى غانم المّري، رئيســة نــادي دبي للصحافة، رئيســة 
اللجنــة التنظيميــة لمنتــدى اإلعام العربــي، إلــى أن المنتدى 
واكــب خــال العشــرين عاًمــا الماضيــة همــوم المهنــة وأهم 
التحــوالت التــي شــهدتها المنطقــة والعالــم، وكان حاضًرا في 

قلب المتغيــرات اإلعامية بنتائجها وتحدياتها وفرصها، مشــيرة 
إلــى أن عواصــف التغيــر والتحديات لــم تهدأ فــي العالم طوال 
الســنوات الماضية بينما كانت منطقة الشــرق األوســط في قلب 
هــذه التغيــرات، فيمــا كانت بعــض التحديات ذات واقع ســلبي 
علــى مســتقبل التنمية فــي العالــم ومنطقتنا وســط تغيرات 
سياســية واقتصاديــة واجتماعية صعبة، بما في ذلك مســتقبل 

العربي. اإلعــام  تنمية 

اإلعــالم  مسيرة  ناقشت  عمل  وورش  جلسات 

ومستقبله
أقيمــت على مــدار يوميــن العديد مــن الجلســات وورش العمل 
التي ســلطت الضــوء على مســيرة العمل اإلعامي ومســتقبله 
فــي الوطــن العربــي، وتناولــت الجلســة الوزارية التــي تحدث 

كرّم المالك وشخصيات وبرامج متنوعة 

منتدى اإلعالم العربي في دورته الـ)20( 
يناقش مستقبل اإلعالم في المنطقة

دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

اســتضافت مدينة دبي فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أعمال الــدورة )20( من منتدى اإلعالم العربــي، والذي نظمه 
نــادي دبــي للصحافــة خالل الفترة مــن 4 – 5 أكتوبــر 2022م، برعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور ســمو الشــيخ أحمــد بن محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيس 
مجلــس دبي لإلعالم، وبمشــاركة أكثر مــن )3000( إعالمــي من القيــادات اإلعالمية العربيــة والعالمية، ورؤســاء تحرير 

تاب والمفكريــن والمعنيين بالعمل اإلعالمــي في المنطقة. الصحف، وكبــار الكُّ
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فيهــا د. رمزان بــن عبد اهلل النعيمــي، وزير شــؤون اإلعام في 
مملكــة البحريــن، وكــرم جابر، رئيــس المجلس األعلــى لتنظيم 
اإلعــام فــي جمهورية مصــر العربيــة، والدكتور أنــور بن محمد 
قرقــاش، المستشــار الدبلوماســي لرئيس دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، عــدًدا من المحاور الرئيســية مــن بينها تأثيــر التطور 
التكنولوجــي علــى قطاع اإلعــام، وُســبل تعزيز التعــاون بين 
اإلعــام والقطاعــات األخــرى، فــي ضوء مفهــوم الشــراكة نحو 
النجــاح، إضافــة إلى دور اإلعــام في تأكيد قدرة الشــعوب على 
اســتيعاب أهداف التنمية وإدراك أبعــاد المواقف المحيطة بهم، 
ومن ثم تحديــد متطلبات العمــل خال المرحلــة المقبلة، ودور 
التقنيــات الحديثة كالــذكاء االصطناعي فــي التمهيد لتحوالت 
جذرية فــي مجال اإلعــام ونشــر المعلومات واألخبــار والفرص 

المنتظرة في هــذا المجال. العربيــة 

إستراتيجية إعالمية موحدة:
خال الجلســة أكد د. رمزان النعيمي، أهمية وجود إســتراتيجية 
إعاميــة عربيــة متكاملــة تتضمــن ثاثة محــاور، أولهــا: توفير 
بنيــة تحتية إعامية متطــورة تعتمد أحدث التقنيــات، وثانيها: 
االهتمــام بالموهوبيــن والمبدعيــن في مجال اإلعــام عبر بيئة 
تنظيمية وتشــريعية مرنــة، بينما يختص المحــور الثالث بضرورة 
تقديم رســالة إعامية مســؤولة ومؤثرة تعكس الهوية الوطنية 
للدول، مشــيًرا إلى أهمية تقديم المؤسســات اإلعامية لمحتوى 
جيــد ومتكامل، واالســتفادة من البنيــة التحتيــة المتطورة في 
مواجهــة التحديــات، واالســتثمار فــي التكنولوجيــا المتطــورة 
كعالم الميتافيرس، وإيجاد بيئة مناســبة الســتيعاب الموهوبين 

في هــذا المجال.

)14( فائًزا كرموا بجائزة اإلعالم العربي
صاحب إقامة فعاليات الــدورة )0	( لمنتدى اإلعام العربي، حفل 
تكريــم الفائزين “بجائزة اإلعام العربي” فــي دورته الحالية، وقد 
تــم منح جوائز اإلعــام العربي لـــ)		( فائــًزا ضمن مختلف فئات 
الجائــزة في إطارهــا الجديد هذا العــام، والذي شــمل إلى جانب 
جائــزة الصحافة العربيــة محورين جديدين، همــا: »جائزة اإلعام 
المرئــي« و”جائــزة اإلعــام الرقمــي”، تقديًرا ألعمال اســتحقت 
التكريــم قدمها عدد مــن اإلعامييــن والمؤسســات الصحافية، 

والمنصــات الرقميــة، والمؤسســات اإلعامية واإلخباريــة الكبرى 
على مســتوى العالــم العربي، الذيــن وجدت أعمالهــم طريقها 
إلــى منصة التكريــم من بيــن آالف األعمال التــي غطت مختلف 

فنون ومجــاالت العمل الصحافــي واإلعامي.

شخصية العام اإلعالمية
ُمنحــت جائــزة “شــخصية العــام اإلعاميــة” إلــى الصحافــي 
اإلعامــي خالد بن حمــد المالك، رئيس تحريــر صحيفة “الجزيرة” 
الســعودية، رئيس هيئــة الصحافيين الســعوديين، رئيس اتحاد 
الصحافة الخليجية، تقديًرا لمســيرة مهنيــة طويلة امتدت على 
مــدار نحو خمســة عقود أمضاها فــي خدمة الصحافــة العربية، 
وإثــراء المشــهد اإلعامــي العربــي، ولمــا قدمه من إســهامات 
جليلــة في دعــم الصحافة الســعودية، وقــد صدر لــه أكثر من 

)		( مؤلًفــا، أغلبها فــي مجال الصحافــة واإلعام.

أفضل كاتب عمود
ذهبــت جائــزة “أفضــل كاتــب عمــود” إلــى د. رشــيد الخيون، 
الكاتــب في صحيفة “االتحــاد” اإلماراتية، وهو أحــد رموز الكتابة 
الصحفيــة في العالم العربــي، وصدرت له العديد مــن المؤلفات 

والفكر. التــراث  في 

جائزة الصحافة العربية
شــهد حفل الجائــزة، تكريــم محمد نبيــل حلمي مــن صحيفة 
“الشــرق األوســط”، بجائــزة الصحافــة العربيــة فئــة “الصحافة 
السياســية” عــن عمل بعنــوان: “أزمــة الطاقة األوروبية ُتشــكل 

التحالفــات فــي البحر المتوســط”.
وحصــد جائزة فئة “الصحافة االســتقصائية”، محمــد الصاوي من 
موقــع “مصــراوي” اإللكتروني عن عمل بعنــوان: “الوفاة طبيعية 

.. كيــف يتحول تصريح الدفــن لتصريح قتل؟”.
وضمــن فئــة “الصحافــة االقتصادية”، ُكــرم محمد عيســى من 
مجلــة “األهــرام العربي”، عــن موضــوع “عالم الديــون”، أما فئة 
“صحافــة الطفــل” ففــاز بها حســين الزناتــي من مجلــة “عاء 

الديــن” التابعــة لمؤسســة األهــرام، عن مجموعــة قصصية.

جائزة اإلعالم الرقمي
جائزة اإلعــام الرقمي فئــة “أفضل منصة إخباريــة”، ذهبت إلى 
صحيفــة “إندبندنت عربية” الســعودية، كما فــاز بجائزة اإلعام 
 Follow( الرقمــي عــن فئــة “أفضل منصــة اقتصاديــة” منصــة
ICT( المصريــة، وعــن فئــة “أفضل منصــة رياضية” فــازت منصة 

البحرينية.  )KOOORA( “كــووورة” 

جائزة اإلعالم المرئي
ضمــن جائزة اإلعــام المرئي فئــة “أفضل برنامج اقتصــادي”، فاز 
برنامــج “مســتقبل الطاقة” قناة “العربية”، وفــاز عن فئة “أفضل 
 )CBC( برنامــج اجتماعــي” برنامج “معكم منى الشــاذلي” قنــاة

المصرية.
أما فئــة “أفضل برنامــج ثقافــي”، فذهبت جائزتها إلــى برنامج 
“روافــد” قناة “العربيــة”، وفاز بجائزة اإلعــام المرئي فئة “أفضل 
برنامج رياضــي”، برنامج “صــدى الماعب” قنــاة )MBC(، كما فاز 
عــن فئة “أفضــل عمل وثائقي” فيلــم “أبي كان داعشــيًّا”  قناة 

“ســكاي نيوز عربية”.
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رؤية نقدية

ُيعــّرف هــذا التلفزيــون بأنــه مجمــل الخدمــات التــي تســمح 
بمشــاهدة أو إعــادة مشــاهدة البرامــج التلفزيونّيــة بعــد بّثها 
عبــر قنــاة تلفزيونّية لمدة محــدودة .. حقيقة، لقــد كان بإمكان 
المشــاهد إعــادة مشــاهدة ما فاتــه مــن برامــج تلفزيونّية في 
نهايــة الســبعينات والثمانيات من القرن الماضي ســواء من خال 
قيام القنــوات التلفزيونّية بإعــادة بث برامجها فــي وقت الحق، 
أي بعــد منتصف الليل أو بعد قيام المشــاهد بتســجيل برنامجه 
المفضــل فــي جهــاز الفيديو ســاعة بّثه، ثــم يشــاهده وقت ما 
يشــاء؛ لكــن التلفزيــون االســتدراكي هــو نــوع متمّيز مــن البّث 
التلفزيونــي ونمــط مغاير من »اســتهاك« البرامــج التلفزيونّية. 
يبّث هــذا التلفزيون فــي موقع القنــاة التلفزيونّية في شــبكة 
اإلنترنــت تحت مســمى )إعــادة البــث Replay( أو »فيدوهات«، 
أو )أي بايــر IPlayer(، وأيًضــا عبــر مواقــع متخصصــة في إعادة 
 Gulli (، و)غولي ربليPluzz بث البرامــج التلفزيونّية، مثل )بليــز
 )ProSieben  ( و)بروســيبيانMediaset ( و)ميديــا ســيتReplay
وغيرهــا، واالســتفادة مــن خدمــات هــذا التلفزيــون تكون في 

الغالب مجانـًــا أو موجهة للمشــاركين في القنــوات التلفزيونّية 
رة، أو بمقابل مالي بسيط في الشــركات المتخصصة في  المشــفَّ
البــّث والتوزيــع التلفزيونّي، وتتطلــب هذه االســتفادة بالضرورة 
ولــوج الشــبكة التفاعلّية ســواء عبــر الكابل أو الخط المشــترك 
الرقمــي غيــر المتناظــر )ADSL( أو مــن خــال الجيــل الثالــث 

الخلوّية. للشــبكات  والرابع 
ظهــر التلفزيون االســتدراكي فــي تايانــد والواليــات المتحدة 
األمريكيــة فــي نهايــة عقــد التســعينات مــن القــرن الماضي 
كخدمــة توفرها القنــوات التلفزيونّية لمشــتركيها عبــر الكيبل، 
ثم مــا أنفك يتطور بالمبتكــرات التكنولوجّيــة، فأضحت القنوات 
الــذي  التلفزيونّيــة تســتعين بتطبيقــات نظــام »األندرويــد« 
يســتخدم في الويندوز، و)IOS( حّتى يمكن مــن متابعة البرامج 
المســتدركة عبر مختلف الشاشــات: التلفزيون المتصل بشــبكة 
اإلنترنــت، والكمبيوتر المحمول، والهاتف الذكــي، واللوح الرقمي. 
ليــس هذا فحســب، بــل أصبحت لــكّل قنــاة تلفزيونّيــة برامج 
تلفزيونّيــة  مــواد  مــن  تبثــه  مــا  بتســجيل  تســمح  رقمّيــة 

ماذا يستدرك التلفزيون االستدراكيّ؟
|| أ. د. نصر الدين لعياضي|| 

باحث في اإلعالم - الجزائرد.

ســقطت كل التكهنــات بمــوت التلفزيون، وتفاجــأ المتكهنون بــأن معارفهم عــن التلفزيون ال 
زالــت متواضعــة ألنه أصبــح بمثابة الثعبــان الذي ينســلخ من جلده كّلمــا نما، فلجلــد الثعبان 
قــدرة محدودة علــى النمو والتوســع ليحتوي تحوالت جســمه، لذا يســتبدل جلــده، كذلك األمر 
بالنســبة إلــى التلفزيــون، إّنه ال يكف عــن التجّدد ليســتأنف ميالده مســتفيًدا فــي نموه من 
المبتكــرات التكنولوجّيــة، وتكمــن إحدى مظاهــر هذا التجــّدد فيمــا أصبح يعــرف بالتلفزيون 

 .)catch-up TV( االســتدراكي
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 ،)TVO و(تي فــي أو ،)Captvty وفيديوهــات، مثــل )كابتفتــي
وغيرهــا، ومــن أجــل تســهيل المهمة علــى المشــاهدين تلجأ 
المنّصــات الرقمّيــة المتخصصــة فــي بــّث برامــج التلفزيــون 
االســتدراكي والقنــوات التلفزيونّية إلــى إدراج »كتالوج« للبرامج 
المســتدركة فــي مواقعها في شــبكة اإلنترنت، وترتــب موادها 

المســتدركة حســب الموضوعــات أو التواريــخ. 

تطور وتنافس
يتفــق محترفــو العمــل التلفزيونــي علــى تقســيم البرامــج 
Flow pro�  التلفزيونّيــة إلى صنفيــن: برامج )الفيض أو التدفــق
gram(، وهــي البرامــج التي تبّث مــرة واحدة، وتســتمد قيمتها 
ا، مثل: األخبار،  من لحظــة بثها، لذا فإن مــدة حياتها قصيرة جــدًّ
وحالــة الطقس، وحركــة المرور، والبرامج الحواريــة، وبعض برامج 
األلعــاب والمســابقات التلفزيونّيــة، ونقــل المباريــات الرياضّية، 
وتســتغل القنــوات التلفزيونّيــة هــذا الصنف مــن البرامج لملئ 

مدة بّثها وســد بعــض الفراغات فــي البرمجــة التلفزيونّية. 
وصنــف ثــان، وهــو برامــج )التخزيــن Stock program(، التــي ال 
تشــترط وقت محــّدد لبّثها؛ أي يمكــن بّثها وفق ظــروف القناة، 
وتشــمل األفام الســينمائّية، واألفام الوثائقّية، والمسلســات 
التلفزيونّيــة، وهــذه البرامــج ذات قيمة ثقافّيــة وجمالية أفضل 

من الصنــف األول. 
كان البــّث فــي انطاقــة التلفزيون االســتدراكي مقتصــًرا على 
برامــج التخزين، ثــم امتد ليشــمل كل البرامــج التلفزيونّية التي 
ُيعتقــد أن الطلب عليهــا يتزايد بالنظر إلى نســبة مشــاهدتها 

في بّثهــا األول على المباشــر.  
البرامــج  بــّث  لحظــة  فــي  التلفزيونّيــة  القنــوات  وتختلــف 
االســتدراكّية والمــدة المتاحة لمشــاهدتها، لقد جــرت العادة أن 
تســتدرك البرامــج التلفزيونّيــة فــي اليــوم التالي لبّثهــا، وفي 
ظل المنافســة الشــديدة بين القنــوات التلفزيونّية تــم التخلي 
 TV	( عــن هذه العادة، فالقنــاة الثانية في التلفزيــون الهنغاري
Webcast(، علــى ســبيل المثال، تســتدرك برامجهــا وتعيد بّثها 
في اليوم ذاته، بينما تســتدركها القناة السادســة من التلفزيون 

الفرنســي بعد ســاعة فقط مــن بّثها. 
وتختلــف المــدة المتاحــة إلعــادة مشــاهدة برامــج التلفزيــون 
االســتدراكي، حســب القنــوات التلفزيونّيــة، إذ تتــراوح مــا بين 
)		( ســاعة بعــد أول بــّث إلــى شــهر، فالمعــدل األوروبي هو 
أســبوع بعــد أول ّبث، وهذا ما تلتــزم به القنــاة )الفرنكو ألمانية 
بــي  »البــي  وتلفزيــون   )TVE )اإلســباني  والتلفزيــون   ،)Arte
ســي«، علــى ســبيل المثال، بينمــا تشــّذ القناة السادســة في 
التلفزيــون الفرنســي عن هــذه القاعدة بمنحها مدة أســبوعين 
للجمهور إلعادة مشــاهدة مــا فاته من برامجهــا، وتمنح القنوات 
رة مدة أطول لمشــاهديها، تصل إلى شــهر وتقتصر على  المشــفَّ

فقط. »مشــتركيها« 

جدل وشغف
بالرغــم مــن أّن مدة عــرض برامــج التلفزيون االســتدراكي تظّل 
تخضــع لتقديــر القنــوات التلفزيونّيــة مــن أجــل تلبيــة رغبة 
مشــاهديها؛ إال أنهــا تثيــر الكثيــر مــن الجــدل، إْذ بإمكانهــا أن 
تزيــل الجدار الرخــو الفاصــل بين خدمــة الفيديو تحــت الطلب 

)Video on Demand(، واألرشــيف التلفزيوني الــذي هو مادة غير 
مجانية، لقد التمــس الفاعلون في الميدان )الســمعي/البصري( 
مــن الُمَشــرِّع التدخل للفصل النظــري بين الخدمتيــن: التلفزيون 
االســتدراكي والفيديو تحت الطلب، ووضع آليــات عملية لحماية 
خدمــة الفيديــو التي ليســت مجانّية حّتى ال يلحــق بها أي ضرر 
مــادي بفعل انتشــار التلفزيــون االســتدراكي، وتعزيــز مكانة ما 
تبّثــه القنوات التلفزيونّيــة المجانّية خوًفا مــن تراجع جمهورها 
  .)Season Stacking( أكثر، خاصة بعد استشراء االســتدراك الممتد
مــن المتعــارف عليه أن بعــض المسلســات التلفزيونّية تتكون 
مــن العديد من الحلقــات، وقد يســتغرق بّثها أشــهر حّتى وإن 
كانــت تبــّث يوميًّــا، وهــي المــدة الكافيــة التي تســمح للقناة 
التلفزيونيــة بخلــق وشــائج وألفة مــع الجمهور، وترســيخ نمط 
مــن المشــاهدة مبني على الشــغف واالنتظــار والترقــب، بينما 
بمتابعــة كل حلقــات  للمشــاهد  الممتــد يســمح  االســتدراك 

المسلســل التلفزيونــي دفعــة واحــدة دون انقطاع. 

الفرق:
بغــّض الّطــرف عــن أن خدمــة التلفزيــون االســتدراكي التــي 
تكــون مجانية فــي القنــوات التلفزيونيــة غير المشــفرة، إال أن 
الحــدود الفاصلة بين الخدمــات التي يقدمهــا كّل من »تلفزيون 
االســتدراك« و«الفيديو تحــت الطلب« و«األرشــيف التلفزيوني« 
تظــّل غير معروفــة بدقة بالفعــل، إن هذه الخدمــة تنتمي إلى 
»االســتهاك« غير الخطي للبرامــج التلفزيونيــة، بمعنى أنها ال 
تفرض على المشــاهد االلتزام بمواعيد مرتبة مســبًقا لمشاهدة 
هــذه البرامــج التلفزيونيــة أو تلك، أي أنهــا تحّرر المشــاهد من 
ضغوطــات الزمــن، وتمّكنه من مشــاهدة مــا يرغب أن يشــاهد 
متى يشــاء وحيثما يشــاء، ويمكن أن يعيد مشــاهدة ما شــاهده 

أكثر مــن مرة. 
يــرى الخبيــران »لــوران لوتايور« و«غريغــوار ويبجــل«، بالمجلس 
األعلــى الســمعي/البصري الفرنســّي، بــأن خدمــة التلفزيــون 
االســتدراكّي تختلف عــن خدمــة »الفيديو تحت الطلــب«؛ ألنه 
مرتبــط بشــكل وثيــق بالخــط التحريــري للقنــاة التلفزيونّيــة 
التي يســتدرك برامجهــا، وتســتمد برامجه جاذبيتهــا من البّث 
األول فــي القنــاة التلفزيونّيــة األصلية، وتكمن قيمــة التلفزيون 
االســتدراكي فــي قيمــة القنــاة التــي ينتمــي إليهــا عضويًّا، 
ويتجلــى هــذا االنتمــاء من خــال هّوية وشــعار ولــون برامجه.
وبهــذا يجعل التلفزيون االســتدراكي امتداًدا للقنــاة التلفزيونّية 
األم، فبدونهــا ال يوجــد مــا يســتدركه، وهــذا خاًفــا لخدمــة 
»الفيديــو تحــت الطلــب »التــي ينفصل فيهــا شــريط الفيديو 
عــن قنــاة البــّث ويفقد الصلــة بها، ويتــم التعامل معــه وكأنه 
أنتج من خارج ســياق المؤسســة التــي أنتجته، هــذا إضافة إلى 
أن مــدة برامــج التلفزيــون االســتدراكي محــدودة، بينما خدمة 
ا،  الفيديــو ممتــدة عبــر الزمــن، وتتطلب متابعتهــا مقابــًا ماليًّ
فعــاوة علــى نمــط تســويق الخدمتيــن، تخضــع كلتاهما إلى 

نظــام مختلف مــن حقــوق المؤلف.
هــذا فــي البلــدان التــي تحترم حقــوق المؤلــف حًقــا، وتملك 
مؤسســات تصونــه، وبهذا فصــل المجلــس األعلى الســمعي/

البصــري الفرنســي في الخــاف بيــن الخدمتين بتاريــخ 	 يناير 
	00	م، مؤكــًدا بأنهمــا موجهتيــن لســوقين مختلفيــن تماًما. 
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رؤية نقدية

ويمكن أن نضيــف إلى هذه االختافات تلــك المتعلقة بمضمون 
المــواد التــي تقدمهــا الخدمتين، فمــادة الفيديو تحــت الطلب 
تقتصــر فــي الغالب علــى برامــج التخزين التــي ذكرناهــا آنًفا، 
أي األفــام الوثائقيــة، والمسلســات التلفزيونيــة، والتحقيقات 
االســتقصائية الدســمة التــي تطلبت أشــهر من التحــري لجمع 
البيانــات عن الموضوعــات الخطيــرة أو التي يتم فيهــا التحايل 

علــى القانون، وتســتثمر الكثيــر من األمــوال إلنجازها. 
بينمــا القســم األكبــر مــن برامــج القنــوات التلفزيونيــة غيــر 
رة ُيعاد بثها عبــر التلفزيون االســتدراكّي، وهذا ما جعل  المَشــفَّ
هــذا التلفزيون يتغــذى من برامــج التدفق التــي ذكرناها أعاه، 
فالبرامــج اإلخباريــة والترفيهّية بلغت )		 %( مــن مجمل برامج 
التلفزيــون االســتدراكي في االتحــاد األوروبي في عــام 		0	م، 

والبقيــة تركت لبرامــج التخزين. 
وال زالــت مدة عــرض البرامج فــي التلفزيــون االســتدراكّي مثار 
جــدل، فالبعض يعتقــد أن إعادة مشــاهدة أي برنامــج تتناقص 
بعــد )		( ســاعة مــن بثــه ألول مــرة، فقيمتــه تكمــن فــي 
اســتهاكه لحظة بثه، أي عندما يحتفظ بــــ »نظارته«، لذا ُمنح 
للتلفزيــون االســتدراكي مدة أســبوع فقط لبث برامــج التخزين، 

ثــّم تحجــب أو ترفع إلــى خانــة العرض غيــر المجاني.
وهــذا اإلجــراء خفف قليــًا مــن التوتر الــذي ســاد العاقة بين 
األطــراف المعنيــة بخدمتــي التلفزيــون االســتدراكي والفيديو 
تحــت الطلب، وأرضــى مالكي حقــوق بّث األرشــيف التلفزيوني، 
أمــا برامج التدفق فيمكن إعادة مشــاهدتها خال شــهر أو يزيد.
وعلــى العموم، يعتقد المنتجون والشــركات المالكــة لحق البّث 
أن التلفزيــون االســتدراكّي ال يضــّر بتاًتا بخدمــة التلفزيون تحت 
الطلــب، بــل بالعكــس أنه يعمــل على تعويــد الجمهــور على 
ر  »اســتهاك« البرامــج التلفزيونّيــة الدســمة والثقيلــة، وُيَحضِّ

المشــاهدين لالتحــاق بخدمة هــذا الفيديو.

المحظورات
غنــي عــن القــول إّن القنــوات التلفزيونّية ليســت مجبرة على 
إعــادة بــّث برامجهــا عبــر التلفزيــون االســتدراكّي، باســتثناء 
القنــوات التلفزيونّيــة غيــر التجاريــة؛ أي التــي تعــود ملكيتها 
للدولة والتــي تفرض عليهــا اللوائح القانونّية إعــادة بّث بعض 
البرامــج التي تندرج فــي خانة المنفعــة العامــة، حّتى يتمكن 

الجميــع مــن متابعتها. 
بالطبــع ال تســتطيع القنــوات التلفزيونّية إعادة بــّث كل المواد 
التلفزيونّيــة حتى لو رغبت في ذلك، فهنــاك بعض المحظورات، 
فمن أجــل حمايــة الصناعة الســينمائية فــي عز أزمتهــا ُيمنع 
إعــادة بّث األفام الســينمائية عبر التلفزيون االســتدراكي حتى 
ال تفرغ قاعات الســينما من المشاهدين، ويســمح فقط للقنوات 
التلفزيونّيــة المســاهمة ماليًّا في إنتاج بعض األفــام من إعادة 
 )Canal Plus بثها لمشــتركيها لمدة محــدودة، مثل قناة )بلــس

الفرنســية، والقناة )الفرانكــو – ألمانية( »أرتي«. 
كمــا أن عقود اســتغال برامــج التخزيــن قد تحــول دون إعادة 
بّثهــا، فبعض العقــود تحّدد مرات البث، وتحصــر حوامل العرض: 
»تلفزيــون، هاتف ذكي، لــوح إلكتروني«، كما يمكــن االمتناع عن 
عــرض بعــض المــواد التلفزيونّية فــي التلفزيون االســتدراكي 

نــزواًل عند رغبــة مالكي حقــوق بّثها.

هل يشكل التلفزيون االستدراكي خطًرا؟
يعتقــد البعــض أن التلفزيون االســتدراكي يعمق أزمــة القنوات 
التلفزيونّيــة التــي تفــّرق جمهورها، الــذي انصرف شــبابه عن 
متابعتهــا ولجؤوا إلــى الشاشــات المتنقلة، ليس هذا فحســب، 
بــل إن التلفزيــون االســتدراكي يقدم عــروض متنوعــة: »مواد 
كاملــة ومجــزأة فــي شــكل شــرائط فيديــو قصيــرة أو مقاطع 
مختــارة وحّتى ملخصات لحلقــات من المسلســات التلفزيونّية، 
أو لقطــات التوتر والمشــادات في البرامــج الحوارّية«، ويناســب 
هــذا التنــوع أكثــر نمــط المشــاهدة عبــر الشاشــات المتنقلة، 
خاصــة الهاتف الذكّي واللــوح الرقمّي، ويلبي مزاج الشــباب غير 
الصبور المدمن على المشــاهدة الخاطفة، ويتماشــى وسلوكهم 

في مواقــع الشــبكات االجتماعّية.
يعتقــد البعــض أن هــذه البرامــج القصيــرة التــي تبــث عبــر 
التلفزيون االســتدراكّي ال تؤثر ســلًبا على القنــوات التلفزيونّية، 
بل بالعكــس إّنها ترفع ســمعتها وتعــّزز مكانتها في المشــهد 
التلفزيونــّي، ويمكــن أن تجلــب لها مشــاهدين جّدد ســواء من 
الشــباب أو مــن الذين لم تســعفهم الظروف، نتيجــة ضغوطات 
العمــل أو الدراســة، أو زحمــة المواصات، أو التزامــات عائلّية من 

متابعــة برامجهــا أثناء بّثهــا ألول مرة. 
يعمل التلفزيون االســتدراكي على إبقاء المشــاهدين في »مجّرة« 
القنــوات التلفزيونّيــة، إّنــه ُيشــكل في نظــر المختصيــن نافذة 
علــى شــبكة برامجهــا، ويعمل على توســيع حقل مشــاهديها، 
فالتلفزيون االســتدراكي مكمل للقنــوات التلفزيونّية وليس بديًا 

لهــا، حيــث ال يمكن أن يحــّل محّلها، وال يكون منافســا لها. 

حّتى تكتمل الصورة
ســتكون رؤيتنا للتلفزيون االســتدراكي ناقصة ما لــم نلتفت إلى 
الجانــب المالــي، فغنــي عن القــول إن نفقــات هــذا التلفزيون 
ا، ألن كلفــة اإلنتــاج أو شــراء حق البــّث تدفعها  متواضعــة جــدًّ
القنــاة التلفزيونيــة التي تبث برامجهــا مرتين عبر البــّث العادي 
ُثّم االســتدراكّي، وتجلــب من خالها عائًدا ماليًّــا عبر اإلعان الذي 
تعّددت أشــكاله بــدًءا بإدراج شــريط متواصل للســلع والخدمات 
والشــركات، وصــواًل إلــى بــّث اإلعــان قبــل انطاقــة البرنامج 
االســتدراكي )Preroll( ووســط مــدة بثــه )mid-roll( وبعدهــا، 
ومــروًرا باإلعانــات المتجّددة التــي »تزّين« واجهــة موقع القناة 
التلفزيونّيــة في شــبكة اإلنترنت التي تبّث البرامج االســتدراكّية. 
هــذا علــى الرغم من عــدم االتفــاق علــى تســعيرة اإلعانات 
وطرائق حســابها في التلفزيون االســتدراكّي، فبعــض القنوات 
التلفزيونّيــة تطلــب )00	( يــورو لبــث إعــان لمــدة )0	( ثانية 
فــي البرامــج الطويلة التــي يعاد بّثهــا، وبعضها اآلخر يحســب 
ســعر اإلعانات حســب عــدد الحوامــل التــي ُيعاد عبرهــا بّث 
البرامــج التلفزيونّيــة؛ لكــن ما فتح البــاب لمســتقبل اإلعانات 
التلفزيونّية على يد التلفزيون االســتدراكي يتمثل في »الوشــم 
الرقمــّي« )watermarking( الــذي يســمح للقنــاة التلفزيونيــة 
باحتســاب عدد مشــاهدي برامــج التلفزيون المســتدرك، والذي 
ــن المعلنين من جمع  على أساســه يحّدد ســعر اإلعانات، وُيَمكِّ
البيانات الشــخصية المتعلقة بالمشــاهدين، وتقديم صورة شبه 
تامــة عنهم حتــّى يصلوا إلــى صياغــة إعانات ُمَشــّخصة لكل 

فرد حســب حاجاتــه وميوله.
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أعلــن مركــز محمد بن راشــد للفضــاء بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، فــي 		 ديســمبر 		0	م، تلّقي إشــارة االتصال األولى 
من »المستكشــف راشــد«، الذي انطلق بنجاح مــن المجمع رقم 
)0	( بقاعــدة “كيــب كانافيــرال” الفضائيــة في واليــة فلوريدا 
بالواليــات المتحدة األمريكيــة، في 		 ديســمبر 		0	م، بالتعاون 

مــع المحطة األرضيــة لـ«آي ســبيس« اليابانية فــي طوكيو. 
وعلى حســابه في »تويتر«، كتب صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد، نائب رئيس دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم إمــارة دبي: »من علــى بعــد )0		( ألف 
كيلومتر من ســطح األرض .. أرســل المستكشــف راشد قبل قليل 
أول رســالة لمركــز الفضــاء بالخوانيــج”، مضيًفا “جميــع أجهزة 
وأنظمة المستكشــف تعمل بشــكل ســليم، وبدأ بدخــول مدار 

القمــر تمهيــًدا للهبوط خال األشــهر القادمة بــإذن اهلل”.
وبدأ فريق مشــروع اإلمــارات الستكشــاف القمر تلقــي البيانات 
في مركــز التحكــم بالمهمات الفضائيــة بمركز محمد بن راشــد 
للفضــاء، للتحقــق مــن عمــل المستكشــف، وتبع ذلــك عملية 
فحــص جميع األنظمــة للتأكــد من صحة المستكشــف راشــد، 
والتــي اســتغرقت نحــو الســاعتين، حيــث تــم تأكيــد عمــل 
المستكشــف بفعاليــة تامة، واســتعداده لبدء المرحلــة الثانية 

وهــي مرحلــة الماحــة التي ستســتمر لمدة )	( أشــهر.
ويحمل المستكشــف راشــد، مركبة الهبوط اليابانيــة “هاكوتو – 
آر”، على متن صاروخ اإلطاق “ســبيس إكس فالكون 9”، لتســجل 
اإلمــارات إنجاًزا جديًدا فــي قطاع الفضاء كونهــا “المهمة األولى 
عربيًّــا”، وتبلغ مــدة المهمــة العلمية »يوًمــا قمريًّا واحــًدا”، أي 
مــا يعــادل )		( يوًما مــن مثياتها على كوكب األرض، وســتأخذ 
المركبــة الفضائيــة طريًقا منخفــض الطاقة إلى القمــر بداًل من 

االقتراب المباشــر، فيما مــن المقرر أن يهبط المستكشــف على 
		0	م. أبريل  القمر بحلول  ســطح 

وتتولــى مركبة الهبوط “هاكوتو – آر”، مســؤولية تقديم خدمات 
توصيــل المستكشــف والمعــدات الخاصــة بالمشــروع، وتوفيــر 
االتصــاالت الســلكية والطاقة خــال مرحلة االقتراب مــن القمر، 
واالتصــاالت الاســلكية بعد الهبوط، حيث ســيتم إرســال األوامر 
واســتقبالها وتحليــل المعلومــات الــواردة يوميًّــا حتــى وصول 

المستكشــف بنجــاح إلى ســطح القمر.
ويتميــز الصاروخ “ســبيس إكــس فالكــون 9”، بأنه قابــل إلعادة 
االســتخدام علــى مرحلتيــن، وتــم تصميمــه وتصنيعــه مــن 
قبل شــركة “ســبيس إكس”، مــن أجل النقــل الموثــوق واآلمن 
لألشــخاص والحمــوالت إلى مــدار األرض وما وراءه، كمــا ُيعد أول 
صــاروخ مــداري قابًا إلعادة االســتخدام في العالم، فيما تســمح 
قابلية إعادة االســتخدام لشركة “ســبيس إكس”، بإعادة تحليق 
األجــزاء األكثــر تكلفة من الصــاروخ، مما يؤدي بــدوره إلى خفض 

تكلفــة الوصول إلــى الفضاء.
وُتعــّد منطقة هبوط “راشــد” فــي منطقة “مــاري فريغوريس”، 
وتحديــًدا منطقــة “فوهــة أطلــس” كموقــع هبوط رئيســي، 
موقًعــا آمًنــا ويقدم قيمــة علمية مهمــة، حيث يمكــن لفريق 
المحطــة األرضيــة في مركــز محمد بن راشــد للفضــاء توجيهه 
بحســب ســهولة التضاريس وصعوبتها وأهميــة المنطقة المراد 
استكشــافها أثنــاء التحكم في المستكشــف على ســطح القمر.

ويشــكل موقع هبــوط المستكشــف راشــد أهمية كبــرى ليس 
لإلمــارات فقط، بــل للعالم أجمــع، لكونــه موقًعا لــم تصله أي 
بعثــات علميــة ســابًقا، ما يجعــل اإلمارات ســّباقة فــي توفير 

إجابــات ومعلومات للبشــرية.

في المهمة األولى عربيا

“المستكشف راشد” ينطلق إلى القمر
دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

تقرير
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تقرير

احتضنته أبوظبي في نوفمبر الماضي..
»الكونغرس العالمي لإلعالم يناقش إعادة تشكيل 

مستقبل القطاع
أبو ظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

شــهدت العاصمة اإلماراتية أبو ظبــي أعمال الدورة األولى مــن الكونغرس العالمي لإلعالم 2022م«، تحت شــعار »صياغة 
مســتقبل قطــاع اإلعالم«، فــي الفترة من 15 – 17 نوفمبــر الماضي، نظمته شــركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بالشــراكة 
مــع وكالــة أنباء اإلمارات، وبمشــاركة قيــادات ورواد قطــاع اإلعــالم والمتخصصين والمؤثريــن والخبراء ورمــوز الفكر في 

المنطقــة والعالم يمثلون ســت قارات.

ركــز الكونغــرس خــال انطــاق دورته األولــى على عــدد من 
المحــاور والموضوعــات والقضايا الرئيســية، من بينهــا التواصل 
الرقمــي وأثر الــذكاء االصطناعي علــى اإلعام المعاصــر، ودمج 
التقنيــات المتقدمــة واالبتــكار في قطــاع اإلعــام، إضافة إلى 
سلســلة من الحــوارات التي شــهدت إطــاق ابتــكارات جديدة 
وورش عمل تفاعلية وجلســات نقاشــية في مجــاالت الصحافة 
واإلذاعة والتلفزيــون واإلنترنت والتواصــل االجتماعي والمؤثرين 

لميين.  لعا ا
عاوة على ذلك شــاهد الزوار والمشــاركون ابتــكارات جديدة في 
الســوق اإلعامي ونمــاذج تجارية طرحتها شــركات التكنولوجيا 
المتفوقــة عالميًّا فــي مجاالت التوزيع الرقمــي إضافة إلى عرض 
أخر مســتجدات األبحــاث وأهمها والمتخصصة فــي كافة جوانب 

اإلعــام التقليدي والرقمي.

وسائل إعالم متخصصة
شــهد الكونغرس إطاق عدد من وســائل اإلعام المتخصصة، 
إضافــة إلــى عقــد العديــد مــن الصفقــات بين المؤسســات 

اإلقليميــة والدوليــة العاملــة في قطاع صناعــة اإلعام ضمن 
برنامــج المشــترين العالمييــن الــذي جمــع أكثــر مــن )0		( 
مشــتريًّا مــن جميع أنحــاء العالــم، وقــدم منصة اســتثنائية 
جمعــت أبــرز المشــترين والمورديــن مــن جميع أنحــاء العالم 
الســتعراض أفضــل التقنيــات والخدمات والمعــارف في قطاع 
اإلعــام، كمــا قــدم فرًصــا اســتثنائية للمؤسســات اإلعامية 
المختلفــة لعقــد الشــراكات وتعزيــز التعاون بما ُيســهم في 
تطويــر آليات وســائل اإلعام الحضاريــة واإلنســانية الهادفة 
إلــى خدمة البشــرية وضمــان ســعادتها وتنميــة المجتمعات 

عبــر محتوى رصيــن وموثــوق ذي مصداقيــة عالية.

مبادرات وحوارات 
شــملت الفعاليات )	( مبادرات رئيســية وهــي: »منصة العروض 
الحيــة، والبرنامج العالمــي لتمكين اإلعاميين الشــباب، ومختبر 
مســتقبل اإلعام، ومنصة االبتــكار، وبرنامج المشــترين العالمي، 
وجلســة خاصة حــول دور اإلعام في ترســيخ ثقافة التســامح 

اإلنســانية«.  المجتمعات  في 
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وقدمــت منصــة مختبــرات اإلعــام التــي أقيمت وفــق قاعدة 
»تشــاتام هــاوس« )المناظــرات( مفهوًما مبتكًرا حول مســتقبل 
قطــاع اإلعام بمشــاركة مجموعــًة مــن المديريــن التنفيذيين 
رفيعي المســتوى وصّنــاع السياســات ورواد األعمــال في قطاع 
اإلعــام من جميع أنحــاء العالم، من خال تبادل اآلراء ومناقشــة 
األفــكار وتطويرها ما ُيســهم في تشــكيل منظــور عالمي حول 

اإلعام. قطاع  مســتقبل 
بيــن  الكونغــرس جلســات ومحادثــات قصيــرة  أيــام  تخللــت 
المســتثمرين حــول تحديــد توجهــات االســتثمار فــي وســائل 
اإلعــام وكيفيــة تأثيرهــا على المشــهد اإلعامي شــارك فيها 
نارت بــوران، الرئيــس التنفيذي للشــركة العالمية لاســتثمارات 
اإلعاميــة، الرئيس التنفيذي لشــركة إي أند، مــن اإلمارات، فضًا 
عــن مقابلــة حول »مســتقبل قطــاع اإلعــام في عالــم الويب 
	«، وجلســة حوارية حول »مســتقبل األخبار: تحليــل دور الذكاء 
االصطناعــي، وتعلــم اآللــة واألتمتة بإحــداث نقلــة نوعية في 
مجــال األخبار« قدمهــا فيليب بيتيتبونت، المؤســس المشــارك 
والمديــر التنفيذي لمنصــة نيوزبريدج، من فرنســا، وغير ذلك من 

حــوارات وورش عمل.

تقنيات التواصل
اســتعرض الكونغــرس أحــدث تقنيات عالــم االتصــال والتواصل 
واإلنتــاج اإلعامــي، باعتبــاره منصــة لاســتفادة مــن التجارب 
واالطــاع علــى أحــدث التطــورات فــي الصناعــة اإلعاميــة 
الرقميــة، فضــًا عن تعزيــز المزيد من فــرص التعاون والشــراكة 
لتقديــم حلــول نوعية تســهم في تطويــر مجال االتصــال الذي 

يشــهد تغييرات واســعة وســريعة. 
وعرضــت شــركة »أدفانــس ميديــا« أحــدث تقنيــات الواقــع 
االفتراضــي في مجال اإلنتــاج واإلخراج، وهي تقنيــة »إكس آر«، 
والتــي تختلف في عملهــا عن إنتــاج الفيديو التقليــدي، وذلك 
مــن خــال اســتخدام خلفيــات افتراضيــة بتقنيــة الفيديو، ما 
ُيســهم في تقليل تكلفة اإلنتاج والمســاحات واســتخدام إضاءة، 

وتقــدم ميزة الجمــع بين الواقــع الحقيقــي واالفتراضي. 
كمــا تســتخدم التقنية نظاًما بســيًطا غيــر معقد فــي اإلنتاج 
وكاميــرات وخلفيات الفيديــو، ونظام التتبع باســتخدام تقنيات 
الــذكاء االصطناعي لتتبــع عملية اإلنتاج بدًءا مــن التصوير لحين 
الوصــول لمرحلة اإلنتــاج، باإلضافة إلى ذلك يمكــن للنظام توفير 

نظــام التصوير )0		( درجــة بخلفيات فيديو.
وعــرض المكتــب اإلعامــي لحكومة الشــارقة »منصــة اإلعام 
الذكــي«، وهــي مبــادرة أطلقهــا المكتــب اإلعامــي لحكومة 
الشــارقة بهــدف توحيــد العمــل اإلعامــي للدوائــر والجهات 
الحكوميــة فــي اإلمــارة، وذلك من خــال المركــز اإلعامي الذي 
هــو عبــارة عــن مكتبــة إلكترونيــة يتــم فيهــا تخزيــن الصور 
والفيديوهــات وملفــات الصــوت والشــعارات والوثائــق الخاصة 

ئرة.  لدا با

حضور الميتافيرس 
شــهدت الفعاليــات إجــراء أول حــوار تفاعلي قّدمــه أول مذيع 
ميتافيرســي مــع مدير عــام وكالة أنبــاء اإلمارات رئيــس اللجنة 
العليــا المنظمــة للكونغرس، محمد جال الريســي، باســتخدام 

تقنيــات تجمع بيــن الواقع المــادي واالفتراضــي المعزز. 
كذلــك ســلطت جلســة حواريــة تحــت عنــوان: »ميتافيــرس« 
»ذا  فــي صحيفــة  الرقميــة  اإلســتراتيجية  رئيــس  بمشــاركة 
ناشــيونال« اإلماراتيــة التي تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة، أليكس 
جوبي، والمدير األول لمركز التميز الســحابي في شــركة اتصاالت 
اإلماراتيــة المهنــدس عدنان كشــواني، الضوء علــى كيف يمكن 
أن تكون ميتافيــرس عنصًرا مفيًدا للتقنيــات الجديدة، كما اطلع 
الحاضــرون علــى كيف أصبحــت أرقــام الهواتف جــزًءا من هوية 
النــاس في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا مــع تزايد 

أهميــة تقنية الجيــل الخامس.
ركــزت الجلســة الحواريــة على حاجــة الحضور لتأســيس وجود 
افتراضــي في العالم، حيث تطرق المشــاركون إلى تطور وســائل 
اإلعــام التقليدية في عاقة ثنائية االتجاه مع وســائل التواصل 
االجتماعــي واإلنترنــت لتعزيــز التفاعــل، فضًا عــن االعتبارات 
العمليــة المهمــة، مع وجــود تحديات محتملة فــي مجال األمن 

واإلنترنت.

الشباب واإلعالم الجديد
كان الشــباب حاضــًرا بقــوة ضمن النقاشــات، حيــث أطلق مركز 
الشــباب العربــي دراســة بحثيــة جديــدة بعنــوان: »اإلعــام 
الجديد« كشــفت أن نســبة اســتخدام الشــباب العربي لإلعام 
 )		%( التقليــدي، وأن  )%		( لإلعــام  )%	5( مقابــل  الرقمــي 
منهــم يقضون فترة )	 – 5( ســاعات يوميًّا على وســائل التواصل 

الجتماعي.  ا
أمــا )%	5( منهم ما زالوا يشــاهدون التلفزيــون، و)%		( يتابعون 
الراديــو، و)%		( يطالعــون الصحــف كوســيلة إعــام تقليدية، 
وتصدرت األفام نوعية المحتوى الذي يشــاهده الشــباب العربي 

على منصــات البث المدفوع بنســبة )0%	(.
أشــارت الدراســة البحثيــة إلــى وجود أربعــة محفزات رئيســية 
الســتهاك الشــباب العربي لإلعام، وهي: »الطمأنينة والشعور 
باألمــان«، حيث بينــت الدراســة أن النســبة األكبر من الشــباب 
العربي، ما يقرب من )%		(، يســتهلك اإلعــام لحافز الطمأنينة، 
بينما )%5	( يســتهلكون اإلعام من أجل النمو الشــخصي، فيما 
يســتخدم )%		( اإلعام مــن أجل التقــارب االجتماعي، و)5%	( 

والتميز«. التفــرد  أجل  من 

زوار ومتخصصون 
اســتقطبت النســخة األولى من هذا الكونغرس علــى مدار ثاثة 
أيــام أكثــر مــن )	5			( زائًرا، وقد شــارك في تغطيــة الفعاليات 
أكثــر مــن )00		( إعامــي يمثلــون )	( قــارات يتوزعــون على 
)			( دولــة مــن قارات آســيا وإفريقيــا وأوروبا وأمريكا الشــمالية 
وأمريــكا الجنوبيــة وأســتراليا، فيما شــارك في الحــدث الدولي 
أكثر من )00		( مــن رواد قطاع اإلعــام والمتخصصين والمؤثرين 
العالمييــن، وتضمن أكثر من )0	( جلســة حواريــة ومجموعة من 
ورش العمــل شــارك فيهــا أكثر مــن )			( متحدثــًا عالميًّــا بارًزا، 
واســتقطب معــرض الكونغــرس العالمي لإلعام أكثــر من )	9	( 
مؤسســة وشــركة إعامية بارزة على مســتوى العالم مثلت )		( 
دولة حــول العالــم، والتي اســتعرضت أحــدث ما توصلــت إليه 
التقنيــات العالميــة المتخصصة فــي هذه القطاعــات الحيوية.
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تقرير

وأعلــن معالي الدكتور القصبي خال التدشــين إطــاَق المبادرة 
الســعودية لدعــم المواهــب العربيــة “منتــج” لتحفيــز اإلبداع 
المتطــورة  والمبدعيــن، واالرتقــاء بصناعــة اإلعــام ووســائله 

التقنيــة وصــواًل إلعام عربــي ينافــس عالميًّا.
وأوضــح معاليــه أن المهرجــان يمثِّــل فرصــة ثمينــة ومنصــة 
واعدة للتشــاور والتعارف وتنســيق الجهــود ومواجهة التحديات 
لصناعــة إعــام عربي مؤثــر بمحتــوى يليــق بقيمنــا وعاداتنا 
المهرجــان  أن  إلــى  االنتبــاه  الفًتــا  مجتمعاتنــا،  ومتطلبــات 
العربــي لإلذاعــة والتلفزيــون بتاريخــه الممتــد ألكثر مــن )0	( 
 عاًمــا يمثِّــل فرصــة لاحتفــاء بالمبدعيــن وصقــل مواهبهــم، 
مشــيًرا إلــى أنــه قــد حــان الوقــت لتتضافــر الجهــود العربية 

للوصــول إلــى صناعــة إعامية محترفــة متطورة تســاعد على 
إيصــال رســالة العالــم العربــي بطريقة مرنــة ومؤثــرة وفاعلة.
وخــال حفــل االفتتــاح كــرم المهرجان عــدًدا مــن رواد صناعة 
الــة في إثراء  اإلعام والســينما العربيــة نظير إســهاماتهم الفعَّ
المحتوى اإلعامــي والفني بالعالم العربــي، باإلضافة إلى تكريم 
عدد مــن ضيوف شــرف المهرجان؛ تقديــًرا لمســيرتهم الحافلة 

في إثــراء العالــم العربي باألعمــال المميزة.

أربعة أيام حافلة
شــهد جدول أعمــال الــدورة )		( مــن المهرجان إقامــة أكثر من 
)0	( ورشــة عمل وجلسة، ســلطت الضوء على جميع الموضوعات 

في دورته )22( وألول مرّة خارج دولة المقر
العاصمة السعودية الرياض تحتضن المهرجان العربي 

لإلذاعة والتلفزيون
الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

نظمــت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الســعودية واتحاد إذاعات الدول العربية )اســبو( المهرجان العربــي لإلذاعة والتلفزيون 
فــي دورته )22( تحت شــعار »اإلعالم في عالم يتشــكل«، والــذي ُعقد للمرة األولى خــارج دولة المقر تونــس، واحتضنته 
ــنه معالي وزير اإلعالم الســعودي  ا لمدة أربعة أيام من 9 – 12 نوفمبر 2022م، ودشَّ العاصمة الســعودية الرياض اســتثنائيًّ
المكلَّــف، الدكتــور ماجد بــن عبد اهلل القصبي، بحضور ومشــاركة أكثــر من )15( ألف زائــر، إضافة إلــى )1000( إعالمي من 
مختلــف دول العالم، و)200( مؤسســة من الهيئات األعضاء والشــبكات التلفزيونية، والمحطــات اإلذاعية الخاصة والقنوات 
الدولية الناطقة بالعربية، وأشــهر الشــركات العالميــة المصّنعة للتجهيزات التقنية، وشــركات اإلنتــاج وتوزيع المحتوى 

الســمعي والبصري، ومزّودي الخدمات.
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المتعلقــة باإلنتــاج التلفزيونــي واإلذاعــي، واإلعــام الرياضــي 
والنجوميــة، إضافــة إلــى مشــاركة المــرأة ودورها في الســينما 
وقضاياهــا عبر التاريــخ، كذلــك ورش عمل تتمحور حــول صناعة 
األفــام والعمــل اإلعامــي المســتقل، وغيرها مــن الموضوعات 

التــي ناقشــها المهرجان علــى مدار أربعــة أيام. 
وتخلــل المهرجان توقيع عدد من مذكــرات التفاهم والتعاون في 
مجالــي اإلذاعــة والتلفزيــون والتقنيــة، حيث وقــع رئيس هيئة 
اإلذاعــة والتلفزيــون الســعودية، محمد فهــد الحارثــي، مذكرة 
تفاهم مع هيئة الموســيقى الســتخدام حقــوق الملكية للمواد 
اإلذاعيــة والتلفزيونية لقرابة ثاثة آالف عمل موســيقي، وبرامج 
إذاعية وتلفزيونية موســيقية ضمن أرشــيف اإلذاعــة والتلفزيون 

بالمملكــة العربية الســعودية لصالح هيئة الموســيقى.
كمــا وقع الحارثي اتفاقيــة تعاون مع الرئيــس التنفيذي لبرنامج 
“جــودة الحيــاة” خالــد البكــر، بهــدف اإلســهام فــي تحقيــق 
الغايــات اإلســتراتيجية بين الجهتين، فيما وقعــت هيئة اإلذاعة 
والتلفزيــون مذكــرات تفاهــم لدعم التحــول الرقمــي وخدمات 
اإلنترنت واللوجســتية الســحابية لخدمة البــث األرضي واإلذاعي 
مع عدد مــن الجهات الحكومية والخاصة المــزودة لهذه الخدمة، 
 )SBA( إضافــة إلى شــراكات عدة بين هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون
وثاث شــركات عالميــة مختصة في المجــال التقني واإلعامي.
وشــهد حفُل إعان جوائــز التبــادالت توقيَع عدد مــن مذكرات 
التفاهــم بين الهيئــة العربية للبث الفضائي وشــركة تيلســات 
ــع رئيــس اتحــاد إذاعــات الــدول  لألقمــار الصناعيــة، فيمــا وقَّ
العربيــة مذكــرة تفاهــم مــع إذاعــة لبنــان بمناســبة إطــاق 

الســحابية. الخدمة 

تتويج الفائزين وإسدال الستار
ثّمــن الرئيس التنفيــذي لهيئة اإلذاعــة والتلفزيون الســعودية 
رئيــس اتحــاد إذاعــات العربيــة، محمد بــن فهــد الحارثي، في 
حفل ختــام فعاليات المهرجــان العربي لإلذاعــة والتلفزيون، ما 
وفرتــه حكومة المملكة العربية الســعودية مــن إمكانات مادية 
ولوجســتية وكــوادر بشــرية، وتهيئة الُســبل كافــة إلقامة هذا 
الحــدث اإلعامــي العربي األبرز على مســتوى المنطقــة، منوًها 
بدعــم معالي وزيــر اإلعام المكلــف الدكتور ماجد بــن عبد اهلل 
القصبــي، ومتابعتــه المتواصلة إلنجاح هــذه التظاهرة اإلعامية 

الكبــرى، مشــيًرا إلى أن صناعــة اإلعام متســارعة، وهذا يتطلب 
أن نكــون مبادريــن لمواجهــة التحديات ومواكبة هــذا التغّير.

وشــهد حفل اختتــام المهرجان تتويــج األعمال الفائــزة بجوائز 
التبــادالت اإلذاعيــة والتلفزيونية وتكريم رؤســاء ومقــرري لجان 

. لتحكيم ا

معرض “مستقبل اإلعالم” يحقق أرقاًما قياسية
شــهدت فعاليــات المهرجــان العربــي لإلذاعــة والتلفزيون في 
شــين معرض “مســتقبل اإلعــام” بتواجد )00	(  دورتــه )		( تدَّ
شــركة إنتــاج، يمثِّلــون أهــم المنظمــات والهيئــات اإلعاميــة 

والدوليَّة. اإلقليميَّــة 
وســّجل الحضــور في معرض مســتقبل اإلعــام أرقاًما قياســية؛ 
حيــث ازدحمــت الممــرات المؤديــة إلــى األجنحــة المشــاركة، 

باإلضافــة إلــى ســاحة الــورش والندوات.

أرقام عن المعرض
بلغــت مســاحة المعــرض 000	م	، وشــارك فيه )00	( شــركة 
إعاميــة متخصصــة، و)5	( قناة تلفزيونية محلية، و)0	( شــركة 
إنتاج إعامــي، و)0	( إذاعة محليــة، و)5	( ألف زائــر، و)		( هيئة 
إعاميــة عربية وعالمية، و)	( هيئــات إعامية تابعة للمنظمات 

العالميــة، و)		( دولة عربيــة، و)		( أجنبية.

جناح جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج بجنــاح ضمــن 
		0	م،  والتلفزيــون  لإلذاعــة  العربــي  المهرجــان 
خــال  إنجازاتــه  أبــرز  خالــه  مــن  الجهــاز  واســتعرض 
الســنوات الماضيــة، كمــا عرض أحــدث إصداراتــه وعّرف 
الــزوار بنشــاطاته القائمــة والمســتقبلية، وكان التركيــز 
والتلفزيــون  لإلذاعــة  الخليــج  مهرجــان  علــى  األكبــر 

يقدمهــا. التــي  والجوائــز 



العدد 131 - ديسمبر 2022م52

تقرير

دبي بودفست .. 
آفاق جديدة لصناعة البودكاست والمحتوى 

الصوتي العربي
دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

ُأقيمــت في األســبوع األخيــر من نوفمبــر 2022م، بدبــي، فعاليات الــدورة الثانية من »دبي بودفســت« أوســع ملتقى 
لصنــاع المحتــوى الصوتي على مســتوى العالــم العربي، الــذي ينظمه نــادي دبي للصحافة، بمشــاركة نخبــة من أبرز 
مطــوري ومقدمي برامج »البودكاســت« فــي المنطقة، والــذي ناقش آفاق ومتطلبــات تنمية هذا القطــاع الجديد ضمن 

الرقمي. اإلعــالم  بيئة 

شــارك فــي الملتقــى جمــع مــن أبــرز ُصّنــاع »البودكاســت« 
والمحتــوى الصوتــي، ضمــت على ســبيل المثــال معيــن جابر، 
مؤســس بودكاســت »ســردة«، ومحمد قاســم، مقدم بودكاست 
 ،)ABpodcast( ســايوير«، وأنــس بوخــش، مقــدم بودكاســت«

وعبــد الرحمــن أبــو مالــح، مقــدم بودكاســت »فنجان«.
كما شــارك عدد كبير مــن اإلعاميين والمهتميــن بهذه الصناعة 
الواعــدة، وتناولــت نقاشــاتهم مســتقبل »البودكاســت« فــي 
العالــم العربي، ومتطلبــات تحويل المحتوى الصوتــي إلى منتج 
احترافــي، وتعزيــز معدالت نمو ســوق هــذه الخدمــة اإلعامية 
التــي تشــهد معــدالت نمــو عالميــة كبيــرة، فضــًا عــن دور 

المؤسســات والمنصــات اإلعاميــة فــي دعم هــذا التوجه.

 آفاق البودكاست
نائبــة الرئيــس والعضو المنتــدب لمجلس دبي لإلعام رئيســة 
نــادي دبــي للصحافــة، منى غانــم المــّري، أكدت علــى العمل 
عــن قــرب مــع أبــرز القائميــن علــى قطــاع التدويــن الصوتي 
وصناعة البودكاســت في المنطقة والعالم، ســواء على مستوى 
المؤسســات أو األفراد، من أجل اكتشــاف المواهــب المبدعة في 
هــذا المجال، ودعــم تطورها وإمدادهــا بالخبــرات الازمة للتميز 
وتقديــم محتوى صوتي عربي رفيع المســتوى، مــن خال برامج 
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ومبــادرات ســيتم تنظيمهــا خــال المرحلــة المقبلــة، لتنمية 
رصيــد المنطقة مــن صنــاع المحتــوى المبدعيــن لتأكيد فرص 

نموه واســتدامته.
فيمــا أكــد دانيــال كارلســون، نائــب الرئيــس لتطوير األســواق 
لمنطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا واإلســتراتيجية العالمية 
في شــركة »ترايتــون العالمية«، أن صناعة البودكاســت تشــهد 
تطــوًرا كبيــًرا ومتســارًعا فــي العالم العربــي، في ضــوء التزايد 
المســتمر في أعداد قنوات البودكاســت ســواء باللغة العربية أو 

الخليج. اإلنجليزيــة، خاصة في منطقــة 
وقــال كارلســون: إن اســتهاك »البودكاســت« نما بشــكل كبير 
فــي المنطقة والعالــم على وجه العموم، خــال األعوام القليلة 
الماضيــة، حيث كانــت جائحة )كوفيــد – 9	( أحد أهم األســباب 
وراء هــذه الطفرة الكبيــرة في أعداد المتابعيــن، بما أحدثته من 
تغييــر في أنمــاط االســتهاك اإلعامي بصــورة عامة، مشــيًرا 
إلــى أن صناعة المحتــوى الصوتي ينتظرها مســتقبل واعد في 
ضوء األرقــام واإلحصاءات الحاليــة، لهذه الصناعة على مســتوى 
المنطقة العربية، مستشــهًدا بدراســة أعدتها شــركة »نكســت 
برودكاســت ميديــا« والتي أظهــرت نمًوا كبيًرا في حجم ســوق 
اإلعانــات على البودكاســت خاصة فــي دولة اإلمــارات العربية 

المتحــدة والمملكة العربية الســعودية.

مشاركون ونقل التجارب
أكد المشــاركون على ضــرورة االهتمام بهــذه الصناعة من خال 
توفيــر التمويل الــازم لها ورصــد المقومات الازمــة لتحفيز نمو 
المحتــوى الصوتــي وتوســيع نطاق متابعيــه، بما ُيســهم بقوة 
فــي النهوض بهذا الشــكل اإلعامــي الجديد، فضــًا عن ضرورة 
العمــل على تعزيز التواجــد العربي فيه من خــال محتوى رفيع 

الجــودة وذي مــردود إيجابي على المجتمعــات العربية.
وتناولت جلســة »االســتدامة الماليــة وآفاق تطوير البودكاســت 
عربيًّــا« موضــوع التمويل، وشــهدت مناقشــات مبتكــرة تركزت 
حول ضــرورة العمل علــى توفير التمويــل الازم لهــذه الصناعة 
الرقميــة الجديــدة في ظــل النمو الســريع لقطاع البودكاســت 
عالميًّــا، فيمــا شــهدت جلســة »مقومــات نجــاح البودكاســت 
في عالــم ســريع التغيُّر« مناقشــة الُســبل الكفيلــة بالنهوض 

بالبودكاســت في المنطقة العربية واستكشــاف متطلبات تعزيز 
المحتــوى الصوتــي في العالــم العربي.

وفــي محاولــة لرصد موقع البودكاســت من خارطــة اإلعام في 
المنطقــة العربيــة، تناول المشــاركون فــي جلســة »المحتوى 
الصوتي.. هــل يكون الحصان الرابح في ســباق اإلعام الرقمي؟« 
مقاربــة مهنية بيــن صناعــة المحتــوى الصوتي والبودكاســت 
وقنــوات البــث التلفزيونــي، وهل يتكامــل كل منهمــا مع اآلخر 

يتنافسان. أم 
المشــاركون فــي جلســة »البودكاســت العربــي.. نظــرة علــى 
المستقبل« ناقشــوا اآلفاق المستقبلية للمحتوى الصوتي المنتج 
ا، إضافة  فــي المنطقــة العربية، وقدرته علــى المنافســة عالميًّ
إلــى قلة اإلنتــاج الصوتي فــي مقابل إنتــاج القصــص المصورة 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، ومتطلبــات البودكاســت 
العربي لانتشــار والمنافســة، وتناولــوا أهمية المحتــوى القوي 
للبودكاســت وضــرورة تنوعه ليتناســب مع اهتمامــات المتلقي، 
وضــرورة التعــاون بين ُصنــاع المحتــوى لإلعان عــن برامجهم، 
والبحــث عــن الدعــم مــن الشــركات الراغبــة في اإلعــان عبر 

الجيد. المحتــوى 
إنتــاج  فــي  البــدء  إلــى  المحتــوى  المشــاركون صنــاع  ودعــا 
»البودكاســت« الخاص بهــم ولو بأدوات بســيطة، حتى يتمكنوا 
من معرفة التطبيقات التي قد تســاعدهم على تحســين جودة 
الصــوت، بينما يجب أن يكــون المحتوى متميــًزا، والقصة ملهمة 
تجذب المتلقي، فيما اســتعرضت جلســة »ســوالف بودفســت« 
دور »البودكاســت« في ســرد القصص اإلنســانية وانتشارها حول 

لم. لعا ا
وناقــش صناع البودكاســت التحديــات التي يواجهونهــا، ومنها 
قلــة الدعم وهو ما يدفعهــم للبحث عن معلنيــن ليضمنوا لهم 
االســتمرارية في صناعة المحتوى وتطويره، كما ســلطت جلســة 
»الصــوت والصــورة في عالــم البودكاســت .. تكامــل أم تنافس« 
الضــوء علــى التطــور الكبير الــذي يشــهده قطاع البودكاســت 
كثقافــة تدويــن صوتــي، وخروجــه من إطــار الصوت إلــى عالم 
الصــورة، وإيصالــه إلــى المحتوى الصوتــي عبر مختلــف األدوات 

الرقمية. والمنصــات  اإلعامية 
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تقرير

رحلة معرفية شاملة على مدى عشرة أيام متواصلة
قــّدم معرض جــدة للكتاب 		0	م في برنامجــه الثقافي ما يزيد 
عــن )00	( فعاليــة ثقافيــة وأدبية، فضــًا عن إقامــة مؤتمرين 
متخصصيــن تزامًنا مــع المعرض، وهمــا األوالن مــن نوعهما في 

المملكــة؛ مؤتمر الخيــال العلمي، ومؤتمر النشــر الرقمي.
وحظــي المعــرض بإقبــال واســع مــن الــزّوار والُقراء مــن داخل 
المملكــة وخارجها، مقدًما على مدى عشــرة أيــام متواصلة رحلة 
معرفيــة شــاملة ومتكاملــة، من خــال البرنامج الثقافــي الثري 
الحاِفل بالفعاليــات النوعية ونخبة من المشــاركين والمتحدثين، 
متضمًنــا بذلــك نــدوات حوارية، وجلســات “حديــث الكتَّاب” مع 
مؤلفــي الُكتــب والمؤثرين، إلى جانب أمســيات شــعرية، وورش 
عمــل، وحفلتيــن غنائيتيــن، ومجموعة واســعة مــن الفعاليات 

الموجهــة للطفل.

مؤتمر الخيال العلمي
صاحــب المعرض تنظيــم مؤتمر الخيال العلمــي، الذي قدم على 
مــدى يومين )		( جلســة حواريــة، وثاث ورش عمل، وجلســتي 

حديــث الكتَّــاب، بحضور )59( متحدثــًا محليًّا ودوليًّــا، وجملة من 
الفعاليــات النوعيــة التي اســتمرت بعــد انتهــاء المؤتمر طيلة 
فتــرة أيام المعــرض؛ ومنهــا ركن هــواة جمع المقتنيــات؛ حيث 
يعــرض هــواة »الخيــال العلمــي« مقتنياتهــم؛ لفتــح المجــال 
للنقاش، ومشــاركة الخبــرات، أو تبــادل المقتنيات مــع الحضور، 
واحتضانــه لجداريتيــن تفاعليتيــن؛ األولــى جداريــة تفاعليــة 
إلبراز االختراعات البشــرية المســتوحاة من أدب الخيــال العلمي، 
والثانيــة مخصصة لتاريــخ الخيال العلمي؛ لُتبرز أهــم أعماله منذ 

نشــأته وأبرز اإلســهامات العربيــة فيه على مــدار الزمن.
كمــا خصــص المؤتمــر جلســات ألندية القــراءة؛ لمناقشــة كتب 
الخيــال العلمــي، إضافــة إلى فعاليــة )اصنع قصتــك( الموجهة 
لألطفال لمســاعدتهم علــى كتابة قصــة إبداعيــة وطباعتها، 
وســلط المؤتمــر كذلــك الضــوء على اإلمكانــات غير المســتغلة 
للخيــال العلمي، بوصفه منطقــة غنية لنمو الكتاب والناشــرين 
فــي المملكــة والمنطقة، وتمحور حــول إلهام العلمــاء، وصناعة 
الُكتــب ثاثيــة األبعــاد، وعالم الكتــب الصوتيــة، والمواءمة بين 
حقــوق الملكيــة الفكريــة الدوليــة والثقافــة المحليــة، وآليــة 

بمشاركة )900( دار نشر و)400( جناح معرفي
هيئة األدب والنشر والترجمة تنظم 

معرض )جدة للكتاب 2022م(
جدة – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

احتضنــت مدينة جدة الســعودية فعاليــات معرض جدة للكتــاب خالل الفترة مــن 8 – 17 ديســمبر 2022م، والذي نظمته 
هيئة األدب والنشــر والترجمــة بالمملكة العربية الســعودية في مدينة جدة، وبمشــاركة )900( دار نشــر محلية وعربية 

ودوليــة، و)400( جناح معرفي، وبحضــور نخبة من الشــخصيات الثقافية والمتحدثين الســعوديين والدوليين.
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تعامــل المترجميــن مــع النصــوص، وأســباب انتشــار “المانجا” 
للرســوم من اليابــان إلى أنحــاء العالم بهــذه الســرعة والنطاق 
الواســع، وتحفيز القــدرة على اســتلهام قصــص “الفانتازيا” من 

المحلية. الثقافــة 

مؤتمر النشر الرقمي 
شــهد معرض جــدة للكتــاب 		0	م كذلك تنظيم مؤتمر النشــر 
الرقمــي، وتضمن في يوم واحد ســبع ندوات حوارية، وورشــتي 
ا  عمل، وجلســتي حديــث الكتَّاب، بمشــاركة )		( متحدًثــا محليًّ
ودوليًّــا، متنــاواًل بذلــك القضايــا الجوهريــة فــي حركة النشــر 
الرقمــي، والمبــادرات النوعية والمبتكرة، وأفضل الممارســات في 
التســويق والتوزيع وحقــوق الملكية الفكرية للكتب في ســوق 
النشــر الرقمــي، ورقمنة كتب األطفــال، وأحدث تقنيات النشــر، 
وتبادل الخبــرات واألفكار، حيث يأتي المؤتمــر لمواكبة التطورات 
العالمية التي يشــهدها هــذا القطاع الحيــوّي واإلبداعي، وذلك 
فــي ظــل مــا يشــهده ســوق النشــر الرقمي مــن نمــو مطرد 

العربــي والعالم. ومتســارع في الوطن 
وتناولت الجلســة االفتتاحيــة موضوع »خلق الفــرص ومواجهة 
تحديــات التعلــم مــن خــال النشــر الرقمــي«، بحضــور نخبة 
مــن دور النشــر المحليــة والعربيــة والعالميــة، تبعهــا جلســة 

عــن التقنيــات الجديدة فــي القــراءة اإللكترونيــة، وأخرى حول 
المســاعد الشــخصي الذكي وتغييــره لطريقة القراءة، وجلســة 
رابعــة حول النشــر الرقمي وتســهيله لعملية التعلــم والقراءة، 
ثم جلســة عن منصات تســويق المحتوى الرقمــي، فيما تطرقت 
الجلســة السادســة إلى فرص النشــر الذاتي في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا، وركزت الجلســة األخيرة على المحتوى 

الرقمــي لألطفال.
وُيعــّد معرض جــدة للكتاب أول معرض يقام فــي محافظة جدة 
تحــت مظلة وزارة الثقافــة، وثالث المعارض التــي نظمتها هيئة 
األدب والنشــر والترجمة في عام 		0	م، ضمــن مبادرة »معارض 
الكتــاب« التــي انطلقت لهــذا العام بمعــرض المدينــة المنورة 
للكتــاب فــي يونيو الماضي، ثــم معرض الريــاض الدولي للكتاب 
أواخر شــهر ســبتمبر الماضــي، واختتمــت عامها الحالــي بهذا 
المعــرض، علــى أن ُتطــل من جديــد فــي الربــع األول من عام 
		0	م، مــن خــال تنظيــم معــرض المنطقة الشــرقية للكتاب 
فــي مــارس المقبــل، وذلك في إطــار التوســع بإقامــة معارض 
الكتــاب بالمملكــة، بوصفهــا نوافــذ ثقافية تجمع ُصّنــاع األدب 
والنشــر والترجمة، من المؤسســات والشــركات المحلية والدولية 

والمهتمين. القــراء  مع 
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رؤية نقدية

ووقفت الدراســة على مادة لغوية ضخمة وصلت إلى )8،315،312( 
كلمة لفترة زمنية ممتدة في ســبعة أعوام. 

ولتحقيــق هدف الدراســة ورصد التحــوالت ومقارنتها في فترات 
زمنيــة متتاليــة فقد اســتعانت الباحثة بــأداة إحصائية مختصة 
ضمــن البرمجيات التي يمكــن تطبيقها على المدونــات العربية، 
وقد حــددت بواســطتها )5		( كلمــة مميزة ومتكررة، قســمتها 
في ثــاث فترات، بناء على ســياق األحــداث والقــرارات الملكية 
التي دعمت مســيرة تمكيــن المرأة وما صاَحبها مــن تغيُّرات في 
الممارســات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصادية، وال ســيما بعد 
الحــدث التاريخي األبرز وهو إعــان )رؤيــة 0	0	( بتاريخ 5	/ 	/ 
		0	م، التــي نظمهــا مجلس الشــؤون االقتصادية برئاســة ولي 
العهــد األميــر محمد بن ســلمان، ووافــق عليها خــادم الحرمين 

الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيــز، والفترات هي:

الفترة األولى )		0	م-		0	م(. 	
 الفترة الثانية )		0	-		0	م(. 	
 الفترة الثالثة )		0	م-		0	م(. 	

   والمجــال ال يتســع لنقل تفاصيــل كل فترة هنا، فقد ناقشــت 
فــي كل فتــرة زمنيــة ســياق األحــداث فيهــا لمعرفــة حــدود 
وظــروف الخطــاب فــي كل مرحلة، ومن َثــمَّ حــددت المفردات 
الدالــة علــى حــدث، والكلمات الدالة على مشــارك فــي الحدث 
وصفتــه، وتتّبعــت تكراراتهــا وســياقاتها ســلًبا وإيجاًبــا وأبــرز 

َنــة فيها.  تصاحباتهــا اللفظيــة واأليديولوجيــات المضمَّ
ويمكن أن نسرد الماحظات العامة فيما يأتي:

-التعبيــر عــن )المرأة( جــاء في الخطــاب الصحفي بواســطة  	
الكلمــات )المــرأة، الزوجة، الفتــاة، الفتيــات، الدكتورة(.

وتنوعت أحــوال حضورها ومعاملتها كعنصــر أيديولوجي يمارس 

تحوُّالت في خطاب قضايا المرأة إعالميا
  أ .د. ذكرى يحيى القبيلي|| 

أستاذ اللسانيات بجامعة الملك سعود

التحــوُّالت فــي لغــة قضايا المرأة فــي الصحافة الســعودية، وما كشــفه من تحــوُّل مجتمعي تجــاه هــذه القضايا، كان 
كتوراه في  موضــوع بحث رســالة دكتوراه تقدمت بها الباحثة شــيخة عبيــد عبد الرحمن البشــر، وحصلت على درجــة الدُّ
قســم اللُّغة العربيــة وآدابها، بكلية العلوم اإلنســانية واالجتماعية في جامعة الملك ســعود، بإشــراف أ .د. ذكرى يحيى 
القبيلــي، بعنوان: »تحــوُّالت خطاب قضايا المرأة واســتراتيجياته في الصحافة الســعودية«، تتبعت فيــه الباحثة مالمح 
ل  قضايــا المرأة فــي الصحافــة وانعكاس التطــورات الحاصلــة فيها، وهــل كان للخطاب الصحفــي دور في إحــداث تحوُّ
إيجابــي تجــاه هــذه القضايا؟، وقــد أظهر البحــث التحــوُّل اإليجابي ودخول المــرأة مجاالت جديــدة لم تكــن متاحًة لها 

ل الصــورة اإليجابية للمرأة باعتبارها شــريكًة في تنميــة المجتمع. مســبًقا، رافقها تحــوُّ
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المرِســلون توجيهه وفًقــا لمنطلقاتهم بالحديث عنهــا، أو أنها 
هي نفســها شــاركت في هذا الخطــاب وإنتاجه.

- اســتعملت الصحــف مفــردة )الزوجــة( ســلًبا في ســياقات  	
خشــيتها من تأثيــر العمل على فــرص الــزواج أو القدرة على 
تحقيــق االســتقرار فيهــا، و)الفتــاة( التــي تعاني مــن قضايا 
العمــل والســمنة والعنوســة وغاء المهــور، مقابل ســياقات 
ر الفــرص وإقبالها  إيجابيــة أشــادت بالفتــاة الســعودية وتوفُّ
علــى العمــل في مجــاالت متنوعــة، وفــي هذا داللــة على 
اختاف الحــاالت وعلى التنــوُّع في أيديولوجيات المشــاركين 

. فيه
- اتضــح التحوُّل في ســياقات )المرأة( ببدء مناقشــة أوضاعها  	

الجديــدة، وتحديــًدا احتياجاتها ومســائل التوزان األســري لدى 
المــرأة العاملة، وظهرت كلمــات جديدة في الفتــرة الثانية لم 
تظهــر في خطــاب الفترة الســابقة؛ منهــا ما ارتبــط بقرارات 
جــاءت لصالــح المرأة وداعمــة لزيادة أعــداد النســاء العامات 
والراغبــات فــي العمــل وســيدات األعمــال، والبــدء بوضــع 
تعديــات فــي أنظمــة العمل بمــا يتوافــق مــع احتياجاتها 

. لبها مطا و
-جــاءت العناصــر )المجتمع، واألطفــال، واألســرة( مؤثرة على  	

قــرار المــرأة فــي قضية العمــل، مع تحــوُّالت إيجابيــة الحقة 
ظهــر فيها زيــادة الوعي وتقلص النظــرة المجتمعية الســلبية.

-احتلــت الكلمات )العمــل، التنمية، قرار، حقــوق( أعلى قائمة  	
الكلمــات المميزة فــي خطاب الفتــرات الثاث مع اســتمرارية 
حصــول التحــوُّل اإليجابي فيهــا، واختصــت الكلمــات )رؤية، 
ونظــام، وتحقيق، ودعــم، ومواكبة، وتحــوُّل( بمجيئها كلماٍت 
مميــزًة في خطابي الفترتيــن الثانية والثالثــة، وتفاعلت هذه 
الكلمــات إيجابيًّــا مع قــرارات التمكين المســتجدة، وتســيدت 

الكلمات )قيــادة، وإدارة، وتمكين( قائمــة الكلمات المميزة ألول 
مرة وتشــاركتها في اســتعمالها في ســياقات األحداث البارزة 
في خطــاب الفترة وتحــوُّل تمكين المرأة إلى فرص أوســع من 

 . بقتها سا
احتفــى الخطــاب الصحفــي بالســلطة السياســية والدعــم  	

الحكومــي، وبخاصــة جهــود ولــي العهــد األميــر محمد بن 
ســلمان فــي تمكين المــرأة الســعودية وإحداث تحــوُّل الفت 
فــي قضاياها، وما اســتجدَّ من قرارات تمكين المرأة الســعودية 
من تولِّــي المناصب القيادية في الــوزارات والجهات الحكومية 

األخــرى، ومثل قرار الســماح لها بقيــادة الســيارة وغيره.
المــرأة  	 أدوار  بتحــوُّالت  الصحفــي  الخطــاب  اهتمــام  -ظهــر 

ــع مجاالت عملها في القطاعــات المختلفة،  الســعودية وتوسُّ
وحرصــه علــى تأكيد عــدم المســاس بالثوابت التي يخشــى 
البعــض تمكين المرأة بدافع مخالفتهــا والخروج عنها، وعموًما 
برزت التحــوُّالت اإليجابية بتقديم أدوار المــرأة االجتماعية في 
د مكانتهــا وتمكينها ألهــداف مجتمعية إضافًة  ســياقات تؤكِّ
إلــى حرص المــرأة على اإلســهام في خدمــة المجتمع، ودعم 

كلٍّ مــن الدولــة والمجتمع والقطــاع الخاص والرجــل للمرأة.
أخيــًرا فالخطــاب اإلعامــي يشــارك فيــه ُمرِســلون متعددون، 
وتختلــف مواقفهم رفًضــا أو قبــواًل أو حياًدا، وال يمكــن أن يأتي 
التكــرار والتشــابه من قبيــل المصادفة، وقد نّم مرســلو الخطاب 
عن انعكاســات مجتمعية وثقافية تكشــف عــن توجهات عامة 
وذاتيــة تجــاه قضايــا المــرأة وعــن تحول فعلــي فــي القضايا 
الُمتناَولة إعامًيا، ومهمة الدارســين الكشــف عــن تأثير الخطاب 
ــول أنمــاط الممارســة المجتمعيــة والخطابيــة، وتتبُّع  فــي تحُّ
المواقــف األيديولوجيــة المحتجبــة خلــف اختيــار الكلمات في 

ب. لخطا ا
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مــا أن انتهــت الحــرب العظمــى الثانيــة، حتــى أدرك العالــم، 
عبــر بوابــة الدول الخاســرة وتحديــدًا ألمانيــا واليابــان وإيطاليا 
-وهــذه مــن المفارقات- أن طريــق المعارك الحربية ليس ســوى 
مســار زائــف لبلوغ المجــد، وتبّين بمــا ال يدع للشــك أن التنمية 
بأذرعتهــا المتنوعــة هي األقدر علــى إيصال الدول إلــى القمم، 
وظهر فــي مقدمتها االهتمــام بالقــوة االقتصاديــة، وتنميتها، 
وهو مــا أكدته النجاحــات متاحقة للــدول المهزومة عســكريًا 
في الحــرب العالمية رغم انكســار شــوكتها فــي منتصف القرن 

الماضــي، حيــث فطنت إلــى أن هــذا النــوع الجديد مــن القوة 
هو الســبيل األســرع للوصــول إلى تطلعــات وآمال فاقــت بكثير 
طموحتهــا التــي قادتهــا لانخراط فــي حروب مدمــرة كلفتها 

الكثير وأســاءت لســمعتها.  
غيــر أن من المفارقات كذلك أن العالم، الذي اكتشــف أن الدبابات 
والصواريخ ليســت األداة األقوى لبســط النفوذ، تبين له كذلك أن 
القــوة االقتصادية لوحدها ليســت كافية لتحقيــق ذلك الهدف؛ 
إذ تبيــن لــه أن هذه القوة رغــم أهميتها، البد لهــا من مجموعة 

القوة الناعمة: مونديال قطر 2022 أنموذجًا
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان|| 

عضو هيئة التدريس في كلية االتصال واإلعالم بجامعة المؤسس

اعتقدت البشــرية خطًأ - ولقرون طويلة- أن القوة العســكرية هي األداة الوحيدة لبســط النفوذ، 
وأنهــا اللغــة األبلغ في الســيطرة علــى العالــم ومــوارده، وأن اإلكراه هو الســبيل األســرع في 
التحكــم فــي أموره، وظــن من ســعى للحصول علــى هذا النــوع من القــوة أنه بــات األقدر في 
الهيمنة على الدول والشــعوب، وأدى ذلك إلى اشــتعال نيــران الحرق والدمار، ودخــل العالم عبر 
العديــد من الحروب االســتعمارية والتوســعية فــي دوامة من الصراعــات المتتاليــة التي كلفت 
دولــه أثمانًا باهضــًة في األرواح والممتلــكات، وكانت محصلة معظم تلك الحــروب تراجع مروع في 
قيم الســالم والتســامح والنهوض، وتصاعد مهول فــي حاالت االضطراب الذي وصــل أوجه باندالع 
حربيــن عالميتيــن، ُقتل فيهــا الماليين، ودمرت بســببها، في فتــرة قصيرة، ُبنــًى تحتية ضخمة 
كانت ثمرة ســنوات طويلة، وجهود مضنية ســعت لتهيئــة الحياة الكريمة، والعيــش الرغد لبني 

اإلنسان.  
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ف في  مــن أدوات ناعمــة )ثقافية، إعاميــة، وتســويقية(، ُتَوظَّ
تعريــف الرأي العام المحلي واإلقليمــي والعالمي بمنتجات الدول 
وثقافاتهــا ومقوماتهــا، وذلك وفق مواصفــات دقيقة تضمن لها 
الجاذبيــة التــي تقنــع الشــعوب باإلقبــال عليها دون إكــراه أو 
خداع أو تضليل، لتشــكل بشــكل غير مباشــر قــوة خفية تضمن 
االقبــال عليها، وتبنيها أو اقتنائها؛ وفقًا  ألســاليب ســيكولوجية 
تتــواءم مع رغبــات النفــس واحتياجاتهــا، ليتم بذلــك تحقيق 
األثــر المطلــوب، خاصــة حيــن يتــم مزجهــا برســائل إيحائيــة 
تتضمــن االهتمــام بمصالــح األمم جمعــاء، وتضمن لهــا االحترام 
الــذي تنشــده، وهي النهــج الذي وجد فيــه العالم بعــد تجارب 
عديــدة أنه اللغــة الحضاريــة التــي يفهمها النــاس ويجمعون 
عليهــا، وقــد أكد ذلــك أثارهــا اإليجابية في مواقــف عديدة من 
خــال أدواٍت فعالة تتســلل بهدوء إلى عقول البشــر، فيما عرف 

بعد ذلــك بمصطلح: القــوة الناعمة. 
جــاء اكتشــاف حقيقة القــوة ناعمــة تأكيــدًا لعدالة ســماوية 
عميقــة منحت الــدول على اختــاف مقوماتها، دون اســتثناء، 
نعمــة عظيمة ال تميــز أي منها وفقــًا لخصائص منفردة، ســواء 
مــن حيــث مســاحاتها أو مواقعهــا الجغرافيــة، أو مــن حيــث 
أعراقهــا أو دياناتهــا، ليكون التخطيط واإلدارة وحســن اســتثمار 
المــوارد واختيــار األدوات األكثــر فعالية في هذا النــوع من القوة 
هــو المحــك لمعالجــة الصــور النمطية الخاطئــة وبنــاء وتعزيز 

الصــور الذهنيــة اإليجابية.
كأس العالم نموذجًا:

من هــذا المنطلق وجدت دولــة قطر في القــوة الناعمة ضالتها 
فــي مشــروع قادم يكــون حديث العالــم، وهو ما تطلب دراســة 
الفكــرة من كافــة جوانبهــا لمواجهــة التحديات، ولتكــون أكثر 
إقناعــًا لمتخذي القــرار للموافقة على الطلب في ظل منافســة 
شرســة من قبــل دول تظن أنهــا األحق به، وبعــد اكتمال الملف 
بصــورة ال تقبل الرفــض هذه القوة تقدمت بطلــب تنظيم أعظم 
فعاليــة جماهيريــة علــى وجــه األرض، المتمثلــة فــي بطولة 
كأس العالــم لكرة القدم، والمشــروع كان قــد درس بعناية كبيرة، 
متضمًنــا عروضــًا مذهلــة للقائمين علــى تقييــم الطلبات فاق 
بمراحــل عديدة جميع العــروض، األمر الذي جعل االتحاد نفســه 
ال يتــردد فــي قبــول العــرض، واالقتنــاع بأحقيــة قطــر بالفوز 

لترشح.  با
سيل من التحديات:

بالرغــم مــن قوة الطلــب القطري وتفوقــه، إال أنــه قوبل، خاصة 
مــن بعض الــدول األوربيــة، بالرفــض، ووضــع المعوقــات التي 
ركــزت في بداياتها علــى العقبات اللوجســتية، وتحديدًا ظروف 
المنــاخ والبنى التحتيــة، وعراقة أنديتهــا ومنتخباتها في عالم 

المستديرة.
لم يكــن الهدف القطــري من طلــب التنظيم البطولــة العالمية 
في نســختها الثانية والعشــرين مشــابهًا لجميع أهــداف الدول 
التــي ســبقتها؛ التــي اعتــادت علــى أن يكــون هدفها شــبه 
محصور فــي الحصول على مكاســب اقتصادية وأخــرى معنوية، 

فــي مقدمتها تهيئــة منتخباتها لنيل الــكأس الذهبية، إذ تبين 
كمــا اتضــح الحقًا أن كا الهدفيــن لم يكونا فــي أولوياتها، وإنما 
هنــاك أهدافــًا خليجيــة وعربيــة وإســامية أغلى مــن الذهب 
تريــد الدولة المنظمــة الجديــدة إيصاله للمجتمــع الدولي، وهو 
مــا اتضــح جليــًا للمراقــب ولمن حضــر فعاليــات البطولــة، لقد 
أرادت أن تصحــح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة، بأســلوب فريد 

يختصر المســافات.
وبالفعل أســهمت قوة البطولــة النافذة، التــي تتمتع بخصائص 
فريــدة أبرزهــا كونهــا تحظــى بمتابعــة أرقــام ملياريــة مــن 
البشــر، وتســتقطب قرابــة مليون ونصــف زائر من شــتى أصقاع 
المعمــورة، فــي إيصــال تلك الرســائل بعــد أن هيأت لــكل ذلك 
األدوات واألســاليب المناســبة فاجــأت بها العالــم، وأصبحت من 
خالهــا على كل لســان، أما أبرز القــوى التي ضمنتهــا البطولة، 
وشــكلت أبرز عناصــر االســتثمار للدولة المضيفــة، فتتلخص في 

التالية: األبعــاد 
المونديال قوة ثقافية:

كانــت معظم حفــات افتتــاح بطــوالت كأس العالم الســابقة؛ 
بل وحتــى األلعــاب األولمبية، تركز علــى إبراز المظاهــر المادية 
المبهــرة، غالبها اســتعراضات فنية تعكس تــراث البلد المضيف 
ومقوماته، فــي حين حرص منظمو حفــل البطولة األخيرة على 
التركيــز في إبــراز البعــد الثقافــي المحلي والخليجــي والعربي 
واإلســامي، مــع مزجــه بطريقــة إبداعيــة مهنية بالقواســم 

المشتركة. اإلنســانية 
ظهــر ذلــك جليًا فــي افتتــاح المونديــال ألول مرة فــي تاريخه 
بآيــات منتقــاة مــن القــرآن الكريــم، ذات معانــي بليغــة تؤكد 
علــى تنــوع األعــراق والشــعوب، وتحث علــى التعــارف بينهم 
علــى نحــٍو يتضمن قبــول االختــاف ويدعو للتســامح في إطار 
المحبة والســام، وتفاديًا أليَّة تفســيرات مغلوطــة للمتربصين، 
عمــدت قطــر فــي اختيار مــن يقــوم قراءتها على مســامعهم 
شــخص تناقض مامحه وصوته وشــخصيته تمامــًا أصحاب تلك 
الشــخصيات المخيفة التي تصورهــا مضامين الكثير من وســائل 
اإلعــام الغربيــة، وأفامها الســينمائية عن العرب والمســلمين؛ 
ممن يحملون لقب ســفير النوايا الحســنة، وهو المواطن القطري 
غانــم المفتــاح، الــذي كان له مــن اســمه نصيب، ســاعده في 
مامســة شــغاف الحضور والمتابعين تقاســيم وجهه البشوش، 
وتكوينــه الجســماني بســبب اإلعاقة التــي الزمته منــذ مولده، 
كمــا تمكن من إيصال رســالة أخــرى من قصص التحــدي والنجاح 
ألقرانه مــن ذوي االحتياجــات الخاصة. وتجســيدًا لمضمون اآلية 
الكريمــة التــي تحث علــى التعارف بيــن الشــعوب وتواصلهم، 
دعــا المنظمون مــن أقصى الطــرف الغربي من كوكبنــا الممثل 
العالمــي »مورغــان فريمان« ليتشــارك مع المفتــاح في تقديم 
الحفــل، فــكان المشــهد بحق عامــة فارقــة لبرهنــة عالمية 

الحــدث، وعدم االســتئثار بفقراتــه لمن ظفــر بالتنظيم.
لم تكــن هذه الفقــرة ســوى المفتــاح للتعريف بثقافــة ُظلمت 
صورتهــا كثيــرًا مــن قبــل الكائديــن، ولم يكــن حفــل االفتتاح 
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رؤية نقدية

هــو الســاحة الوحيــدة، للتعريف بالثقافــة الخليجيــة والعربية 
واإلســامية؛ بــل شــملت قنواتهــا مياديــن العاصمــة الدوحــة 
وشــوارعها، وســائر مرافقها، وهيأت الســبل لحــث كل من حضر 
فعاليــات الحــدث، فــي التفاعل مع تلــك األدوات بمــا يجعلهم 
جــزًء منها، حيــث حفز علــى ذلك التنــوع الكبير في األنشــطة 
وأماكــن الترفيه والتــراث التي ال تخلو في كثيــر منها من مظاهر 
الهويــة الخليجيــة األصيلــة، وبات بعضهــا مقصــدًا تلقائيًا بعد 
انتهــاء المباريــات؛ خاصة وأن العديــد منها قد جهز الســتقبال 
الحشــود التــي قــد تفضــل مشــاهدة بعضهــا عبــر شاشــات 
التلفزيــون الضخمة التــي هيأها المنظمون فــي مواقع مختلفة 

مــن العاصمــة القطرية. 
ولئن شــكل حفل االفتتاح أحــد األوراق القيمة التي كســبت بها 
قطــر قلــوب العالــم، فقد نجحــت على نحــو تشــكر عليه في 
التصــدي لواحــدة من أخطــر الظواهر الشــاذة التــي تتنافى مع 
الفطرة الســوية، واســتطاعت أن توجه ضربة موجعة لمن حاول 
اســتغال البطولة للترويج لســلوكيات ترفضها المبــادئ والقيم 
لــدى الســواد األعظم من البشــر، كما أنهــا لم تتــردد في رفض 

أي تجــاوزات لقوانيــن البلد المضيف.    
المونديال قوة إعالمية:

وألن كأس العالــم حــدث فريــد ينتظــره العالم أجمــع، ويحظى 
باهتمــام كبيــر حتــى مــن قادته، فقــد منحــه هــذا االهتمام 
لونــًا إضافيًا زاد من نســيج هذه القــوة الناعمة لهــذه الفعالية، 
وقــد تجلى هــذا االهتمام في قائمــة أبرز ضيوف حفــل افتتاح 
البطولــة من قــادة الــدول ومســؤوليها، فــي مقدمتهــم ولي 
العهد الســعودي ورؤســاء كل من مصــر والجزائر وتركيــا واألردن 

وفلســطين، وكــذا األمين العــام لألمــم المتحدة.
وكان طبيعيــًا أن تتواجــد لتغطية أحداث الــدورة الرياضية األبرز، 

أكبر وأعرق وســائل اإلعام في جميــع القارات.
لــم يكــن لإلعامــي الحقيقــي الــذي تولــى تغطيــة فعاليات 
المونديــال، أن يتجاهــل اإلنجازات المثيرة لإلعجــاب، والتي صيرة 

الحــدث الرياضــي - حســب وصــف النقــاد - أفضل نســخة في 
تاريــخ البطولة منــذ انطاقتها قبــل قرابة قرن مــن الزمان، من 
تلــك اإلنجــازات المبهــرة على ســبيل المثال، تحكــم المنظمين 
فــي درجــة حــرارة الماعــب العماقــة المفتوحــة فــي مناخ 
صحــراوي، لتلبــي المواصفــات التي تعهــدت بها قطــر وراهنت 
علــى تحقيقهــا، رغم محــاوالت البعــض في بدايات ترشــيحها 
التشــكيك في ذلــك، والتذكير به بين حين وآخر كأحد الشــواهد 

على اســتحالة تنفيــذ وعودها.
المونديال قوة سياحية:

 تحولــت قطــر منذ عــام 		0	م، وهــو العام الذي ترشــحت فيه 
لتنظيــم المونديال، إلى ورشــة عمل ضخمة ليس فقط إلنشــاء 
االســتادات الرياضيــة الثمانيــة العماقــة التــي أجريــت عليها 
مباريــات البطولــة، ولكن ألنهــا تزامن مع رؤية قطــر 0	0	، التي 
تطلبــت تنفيذ العديد من مشــاريع البنيــة التحتية الضخمة في 
كافة القطاعات شــملت المواصات واألســواق وخدمــات اإليواء، 
وكذلــك إنشــاء مجموعة فريــدة من المــدن العصريــة الجديدة 
المجاورة للعاصمة، يربطها خط مترو ســريع ســهل بشــكل كبير 
مهمــة توزيع الــزوار وإيصالهــم لِوجهاتهم، وفــق خطط تفويج 
سلســة نفذها وشــارك بها المئات مــن العامليــن والمتطوعين، 
وعــزز من ذلك توفيــر أكثر مــن )00	( حافلــة كهربائية صديقة 
للبيئــة، تنقل المشــجعين من وإلى الماعــب الرياضية والمرافق 

 . لمختلفة ا
كان يكفــي لمن عــاش الحدث في أيام البطولــة أن يتعرف على 
ردود األفعــال اإليجابية لــدى الجماهير الغفيــرة، ويلمح عامات 
الرضــا والســعادة الغامــرة لديهم فــي وجوههم، ولعــل مما عزز 
من هــذا المواقــف طبيعة تعامــل المجتمع المحلــي المضياف، 
وتنــوع المقومات الســياحية التــي حرصت قطر علــى توفيرها 
وإبرازهــا في أكثر من شــكل، وبخاصة التــراث الوطني والخليجي 
الفريــد، الذي اســتثمر خير اســتثمار بــدًء من اعتمــاده كعامة 
بارزة فــي تصاميم عــدد من الماعــب الرياضية، فــي مقدمتها 
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اســتاد البيت الذي شــهد فعاليات حفل االفتتاح، الــذي فاجأ زاره 
بوجــوده في وســط الصحــراء؛ ليعبر عــن كرم الضيافة وحســن 
ــعر القديمة  االســتقبال، فــي هيئــة أّخــاذة تحاكي بيــوت الشَّ
للبــدو الرُّحل، الذين شــكلوا لســنين طويلة الســواد األعظم من 

ســكان الجزيــرة العربيــة ودول الخليج، قبل اكتشــاف النفط.
كان مــن مكتســبات البطولــة توهــج التــراث الخليجــي بصورة 
الفتــة، وقدرته على جــذب جميع زوار البطولة من شــتى أصقاع 
المعمــورة، ويكفــي شــاهًدا علــى ذلــك أن تذهب في المســاء 
فــي أيــام البطولة إلى ســوق واقــف التراثــي بوســط الدوحة؛ 
لتكتشــف أن الحصــول على مقعد في أحــد مقاهيه أو مطاعمه 
ال يقــل صعوبة عــن معاناة الحصــول على مقعــد لحضور إحدى 
المباريــات المهمة بكأس العالم نفســه؛ بل إن ســاحات الســوق 
تحولــت إلى فضــاء يموج كل ليلــة بجماهير الفــرق الفائزة، التي 
كثيرًا ما يشــاركها معظــم المتواجدين في أجــواء فرائحية نادرة 

بيــن العديد من الجنســيات.
كان من مظاهر نجــاح المنظمين في التعريــف بالتراث الخليجي 
وغــرس محبتــه في قلــوب الجماهيــر، كذلــك، إقبالهــم الكبير 
على شــراء الــزي الخليجــي، وســعادتهم بارتدائه، بعــد أن كان 
قبــل مونديــال قطــر رمــزًا لشــيطنة العــرب ووصمهــم بهتانًا 
بمصــدر الشــر والكراهية، بســبب تجني اإلعــام الغربي عليهم 
لســنوات طــوال، أما ســبب ذلــك اإلقبــال فهــو إنتــاج كميات 
هائلــة منــه بألــوان عديــدة تحاكــي أعام الــدول المشــاركة، 
ليجد المشــجعون فــي ارتدائه وســيلة مثيرة إلظهــار هويتهم، 
ولمســاندة منتخباتهم؛ بل وجدوا فيه خيارًا مــن خيارات الهدايا 
التي تســتحق االقتناء للعــودة به إلى ديارهم، فــي بادرة تحول 

لرمزيــة الــزي الخليجي نحو معنــى الخيــر واإليجابية. 
أخيرًا:

لقــد أثبت مونديــال قطــر 		0	 أن هناك قيمــًا مضافة توجب 
اســتضافة الــدول للفعاليــات الدوليــة، كأحــد أذرعــة القــوة 
الناعمــة التي يمكــن اســتثمارها في تعزيــز الصــورة الذهنية، 

فقد اتضــح أن بطولة في حجم كأس العالم منحت ســكان دول 
الخليــج والعالميــن العربي واإلســامي زخمًا وقــوة محفزة هم 
بحاجــة لها ليــس للتعريف بمقوماتهــا الثقافيــة واالجتماعية 
فقــط، بل حتى لتحقيــق انجازات أفضــل لمنتخباتهــا، وال أدل 
علــى ذلــك مــن النتائــج التي حققتهــا الــدول العربيــة التي 
شــاركت منتخباتهــا فــي البطولــة، التــي وصفتهــا الكثير من 
وســائل اإلعام بأنهــا أبرز المفاجــآت على اإلطــاق، على نحو 
فــوز المنتخب الســعودي المذهل على االرجنتيــن، التي تّوجت 
الحقــًا باللقــب، وكذلك تمكــن المنتخــب المغربي المســتحق 
مــن الوصــول إلــى دوري األربعة، في إنجــاز لم يســبقه فيه أي 
منتخب على مســتوى القــارة اإلفريقية أو على مســتوى العالم 

لعربي. ا
إن النجاحــات التــي حققتها النســخة األخيرة مــن بطولة كأس 
العالــم حقيقة يشــهد بهــا الحضــور الجماهيري العريــض، الذي 
تؤكــده األرقــام القياســية التــي أعلنهــا االتحــاد الدولــي لكرة 
القدم، فبحســب الفيفا بلغت نسبة إشــغال ماعب كأس العالم 
الثمانيــة %	9 التــي اســتضافت دور المجموعــات، وفــاق أعداد 
الذيــن حضــروا المباريات ثاثة ماييــن وربع المليــون تقريبًا مع 

النهائية. المبــاراة  انتهاء 
لقد كشــفت البطولــة األخيرة أن قوتهــا الناعمــة ذات مكونات 
ثريــة مؤثــرة ال تنتهــي، وهــو مــا ظهرت بعــض دالئلــه حتى 
فــي اللحظــات التــي أعقبــت إطــاق حكــم المبــاراة النهائية 
لصافــرة النهائيــة، حينمــا فاجــأت قطــر العالم أجمــع بخطوة 
أثــارت ضغينة بعــض النفوس الغربيــة، بتقليد أميرها المشــلح 
العربــي »البشــت« كابتن منتخب االرجنتين ليونيل ميســي قبل 
اســتامه لكأس العالم، في مشــهد ســيبقى خالدًا في األذهان 

إلــى األبد.
هنيئًا لدولــة قطر وللعالميــن العربي واإلســامي والعالم أجمع 
هــذا اإلنجاز التاريخــي، والنجاح المذهل في تقديــم صورة مثلى 
وناصعــة للمحفل العالمــي الرياضي األبرز على ظهر البســيطة.
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رياضة

األرجنتين بطاًل ومكتسحا للجوائز.. وفرنسا الوصيف
قطر تبدع في تنظيم نسخة مميزة من كأس العالم 

)FIFA2022( لكرة القدم
الدوحة – عبدالرحمن مشبب|| 

ُأســدل الســتار يوم األحد 18 ديســمبر 2022م معلًنــا انقضاء البطولــة األكثر تميًزا من بطــوالت كأس العالــم لكرة القدم، 
فيفــا قطــر 2022م، والتي نظمتها دولــة قطر بداية مــن 20 نوفمبر 2022م، محققة نجاًحا باهًرا حصد إشــادات واســعة 
حــول العالــم، وُتــّوج منتخب األرجنتين بطــاًل لهذه النســخة بعد مبــاراة مثيرة جمعته علــى النهائي مــع حامل اللقب 

المنتخب الفرنســي وامتدت إلــى ركالت الترجيح. 

الفكرة في حفل عشاء
في إحــدى ليالــي ديســمبر 	00	م، وخال حفل عشــاء بقطر، 
جــرى حديــث ودي بيــن الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، 
أميــر دولــة قطر الســابق، ورئيــس االتحــاد الدولي لكــرة القدم 

حينها، الســيد جوزيــف باتر، طرح مــن خالــه األول فكرة ملف 
الســتضافة قطر كأس العالم، وهــو ما فاجأ الحضــور، وبدأ العمل 
الجاد بعــد هذا الحديث الــودي، وفق خطة محكمة لنيل شــرف 
االســتضافة، فُقــدم الملف في مــارس عــام 009	م، وفي الثاني 
مــن ديســمبر 0	0	م أعلن »فيفا« عن فوز قطر باســتضافة كأس 
العالــم 		0	م، بعــد منافســة مــع )	( ملفات أخرى مــن اليابان 

وكوريــا الجنوبية وأســتراليا والواليات المتحــدة األميركية.

لجنة المشاريع واإلرث
عــام 		0	 أنشــأت قطر اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، وهي 
المعنيــة بتنفيذ مشــاريع الماعب وجميع متطلبات اســتضافة 
مونديــال 		0	، ولعــل مــا قدمتــه مــن فكــر رائع باالســتفادة 
مــن الماعب والمنشــئات بعد المونديــال أذهل العالــم، حينما 
درســت كافــة ســلبيات المونديــاالت الســابقة، وكان مــن أهم 
أفكارهــا العمــل على فك مقاعــد مدرجات بعــض الماعب بعد 
المونديــال، والتبــرع بهــا لصالح الــدول الناميــة، وتحويل بعض 
الماعــب والمناطــق المحيطــة بهــا إلى مراكــز نابضــة بالحياة 

. لمجتمعية ا
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رسالة في 30 دقيقة
بحضــور أميــر قطــر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي، وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان بن عبــد العزيز ولي 
عهــد المملكــة العربيــة الســعودية، وعدد من رؤســاء الدول، 
افتتــح كأس العالــم 		0	، وفــي غضــون 0	 دقيقــة بملعب 
البيــت قدمت قطر رســالة للعالــم تغني عن ســنوات، من إبراز 
الثقافــة العربية والحضارة اإلســامية، التي امتزجــت بالثقافة 
 ،Dreamers )العالميــة، وكان عنــوان حفــل االفتتاح )حالمــون
االســم الذي تحقق علــى أرض الواقــع بنجاح فــاق التوقعات، 
وتضمــن الحفــل )	( فقــرات بمشــاركة فنانين على مســتوى 

لم. لعا ا

األخضر يشعل المونديال
أشــعل المنتخــب الســعودي األول لكــرة القدم، مونديــال 		0	 
مبكــرًا حينمــا تغلــب على منتخــب األرجنتيــن في ثالــث أيام 
البطولــة وأولــى مباريــات األخضــر الســعودي، بهدفــي صالــح 
الشــهري وســالم الدوســري، فوز هز منتخبات العالــم، وأعلن عن 
مونديــال الخطر علــى المنتخبــات صاحبة التصنيــف المتقدم، 
وبــات المنتخــب الســعودي »ترند« عالمــي نقل إبــداع العبي 
المنتخــب الســعودي أمــام منتخــب التانجــو، الــذي حقق لقب 

الحقًا. البطولــة 

السعودي يحّفز العرب 
حّفز الفوز الســعودي علــى األرجنتين بقية المنتخبــات العربية، 
فتونس كســب منتخب فرنســا )بطــل مونديــال 		0	م ووصيف 
النســخة األخيــرة( فيمــا كان اإلنجــاز األعظم لمنتخــب المغرب 
الــذي وصــل إلــى الــدور نصــف النهائــي كأول منتخــب عربي 
وأفريقــي يحقق هــذا اإلنجــاز، متجاوزًا أقــوى منتخبــات العالم 
بلجيــكا وكندا وتعــادل مع كرواتيــا فاعتلى صــدارة مجموعته، 
ومن ثــم أقصى إســبانيا ثم البرتغــال بقيادة نجمه كريســتيانو 
رونالــدو، قبــل أن يخرج من دور نصــف النهائي على يد فرنســا.

 

المغرب مفاجأة اإلقصائية
لــم تكــن المنتخبــات الـــ		 المتأهلــة إلى الــدور ثمــن النهائي 
مفاجــأة للجماهيــر والمتابعيــن، وكانــت أغلب نتائــج المباريات 
فــي هذا الــدور متوقعة، بفــوز األرجنتين على اســتراليا، وتجاوز 
إنجلتــرا الســنغال، وتخطى فرنســا بولنــدا، وفــوز كرواتيا على 
اليابــان، وتجــاوز البرازيل كوريــا الجنوبية، وتغلــب البرتغال على 
سويســرا، فيمــا كانــت المفاجأة الوحيــدة هو فــوز المغرب على 

. نيا اسبا
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متعة ربع النهائي
فــي دور الربع نهائــي، أطاحت كرواتيا بالبرازيــل - المصنف األول 
عالميــًا – بعــد تعــادل المنتخبيــن بهــدف لكل منهمــا قبل ان 
تخــرج البرازيل بــركات الترجيح، وتخطت األرجنتيــن هولندا في 
واحــدة مــن أجمل مباريــات المونديــال، بعد تعــادل المنتخبين 
بهدفيــن لكل منهمــا، ثم فــاز األرجنتيــن بــركات الترجيح، وال 
تقــل مباراة إنجلترا وفرنســا قوة وإثــارة عن االرجنتيــن وهولندا، 
حيث فازت فرنســا بهدفيــن مقابل هدف، أضــاع خالها االنجليز 
ركلة جــزاء من الاعب هــاري كيــن، وودع البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو ورفاقه المونديــال على يد المغرب بهــدف دون مقابل، 

ليســجل المغاربــة أول انجــاز بالوصول الــى دور النصف نهائي.

نصف النهائي بين ميسي وامبابي
ميســي  األرجنتينــي  تتابــع  والنقــاد  الجماهيــر  أعيــن  كانــت 
والفرنســي امبابي، في نصــف نهائي كأس العالــم 		0	، وتطرح 
تســاؤالت عــن إمكانيــة نجاحهما فــي إيصال منتخبــي بادهما 
الــى النهائــي، من أمــام المغــرب وكرواتيا؟ فنجــح االرجنتينيون 
فــي تجــاوز كرواتيا بثاثيــة والوصــول للنهائي للمرة السادســة 
فــي تاريخها بالمونديــال، في حيــن وصل حامل لقــب مونديال 
		0	 المنتخب الفرنســي للنهائي بعد تخطى المنتخب المغربي 

بهدفيــن دون مقابــل، ليعلنــا عن نهائــي من العيــار الثقيل.

نهائي الحلم العالمي
فــي نهائي رائــع ومثير قــد ال يتكرر، جمــع األرجنتين وفرنســا، 
والذي انتهــى بفوز األرجنتين بــركات الترجيح، بعــد ان انتهى 
وقت المبــاراة األصلي بثاثة اهــداف لكل منهمــا، افتتح أهداف 
المبــاراة األرجنتينــي ليونيــل ميســي وأضــاف زميلــه دي ماريا 
الهدف الثاني، لينفجر الفرنســي امبابي ويســجل هدفين، وفي 
الشــوط اإلضافــي الثاني أضاف ميســي هدفــا ثالثــا لألرجنتين، 
ولــم يمهله امبابي ســوى 	 دقائق حتى ســجل هــدف التعادل، 
ليصــل المنتخبــان الــى ركات الترجيــح، التــي أضــاع خالهــا 
الفرنســيين كومان وتشــواميني ركلتي جزاء، وُتمنــح األرجنتين 

ثالــث القابها.  

 

التتويج بالبشت العربي
حظيــت لقطــة أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني، 
وبجانبــه جيانــي انفانتينو رئيس االتحــاد الدولي لكــرة القدم، 
حينما ألبس قائد المنتخب االرجنتيني لونيل ميســي »البشــت« 
قبل لحظة التتويج، أصداء واســعة على مســتوى وسائل االعام 
العالميــة، ورفع ميســي كأس العالم وهو مرتديا البشــت العربي 
الــذي يرمــز للثقافة العربيــة في التقديــر والتكريم مــن الملوك 

والشــيوخ واألمراء.
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الجوائز الفردية لألرجنتينيين
لــم يكتــف األرجنتينيون بتحقيق لقــب كأس العالم، فســيطروا 
علــى الجوائز الفرديــة، حيث فاز ليونيل ميســي بجائــزة أفضل 
العــب، ونال زميله الحارس إيميليانــو مارتينيز جائزة أفضل حارس 
فــي المونديال، وانتــزع زميلهما إنزو فرنانديــز جائزة أفضل العب 
شــاب في البطولــة، في حيــن حقق النجــم الفرنســي كيليان 

مبابــي جائزة هــداف البطولة برصيــد 	 أهداف.

البطل وصيف التصنيف
رغــم تحقيق منتخــب األرجنتيــن كأس العالــم 		0	 اال أنه ظل 
وصيفــا فــي تصنيــف »فيفا« بعــد المونديــال، خلــف منتخب 
البرازيــل، ولــو كســبت االرجنتين فرنســا فــي المبــاراة النهائية 
دون اللجــوء إلــى ركات الترجيــح لتصــدرت التصنيــف العالمي، 
وحــل منتخب المغــرب في المركــز 		 متقدما 		 مركــز، في حين 
دخــل المنتخب الســعودي ضمن أفضــل 50 منتخبا فــي العالم 

باحتالــه المركــز 9	 متقدما مركزيــن عن ترتيبه الســابق.

أرقام ميسي القياسية
حقــق االرجنتينــي ليونيــل ميســي أرقامًا قياســية فــي كأس 
العالــم 		0	، فأصبح الهداف التاريخــي األول لمنتخب االرجنتين 
فــي كأس العالــم بـــ)		( هدفــًا، والرابــع علــى مســتوى العالم 
مــع الفرنســي جوســت فونتيــن، متفوقا علــى أســطورة الكرة 

البرازيليــة بيليه، ورقمًا قياســيًا آخر بالمشــاركة فــي )		( مباراة 
خال )5( نســخ في كأس العالم، ويتصدر النجم األلماني الســابق 
ميروســاف كلوزه قائمة الهدافين التاريخييــن للمونديال برصيد 

		 هدفــا خال أربع نســخ شــارك بها فــي كأس العالم.

الجماهيرية الثالثة موندياليًا
ســجلت بطولــة كأس العالم 		0	 ثالــث أكثر حضــورًا جماهيريًا 
فــي تاريخ كؤوس العالم، بـــ)	5	,	0	,	( مشــجًعا، في الماعب 
الـــ)	( التي أقيمت عليها مباريات المونديــال، ومازال كأس العالم 
	99	م فــي الواليــات المتحدة األمريكيــة في صــدارة الترتيب بـ 
		5.		5.	 مشــجع، ثــم مونديــال 		0	م فــي البرازيــل ثانيا بـ 

مشجًعا.  	.		9.			

المرأة تقتحم الصافرة
ســجلت الفرنسية »ســتيفاني فرابار« نفســها كأول حكم )امرأة( 
تقــود مباراة فــي تاريــخ كأس العالم للرجــال منــذ 0	9	م، بعد 
قيادتها لمباراة ألمانيا وكوســتاريكا، ضمــن دور المجموعات، التي 
انتهــت بفــوز ألمانيــا برباعية مقابــل هدفين، وتضمــن الطاقم 
المســاعد كا مــن المكســيكية »كارين ديــاز« والبرازيليــة »نوزا 
باك«، وســبق للفرنســية ســتيفاني أن قادت مباراة تشيلســي 
وليفربــول في كأس الســوبر األوروبــي 9	0	، وكانت أول ســيدة 

تقــود مباراة فــي الدوري الفرنســي 9	0	م.
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3 يتألقون آسيويا
المنتخبــات اآلســيوية كان لها بصمــة في مونديــال 		0	، بعد 
أن وصلــت )	( منتخبــات إلــى دور ثمن النهائــي، فاليابان هزمت 
ألمانيــا وإســبانيا وتصــدرت مجموعتهــا قبل أن تخــرج بركات 
الترجيــح من أمــام كرواتيا، ووصلــت كوريا الجنوبيــة إلى دور ربع 
النهائــي بعــد أن تجــاوزت البرتغــال وتعادلت مــع األوروغواي، 
قبــل أن تخســر من البرازيــل، في حين كســب منتخب اســتراليا 
الدنمــارك وتونــس فــي المجموعــات قبــل أن يخــرج على يد 

االرجنتين. منتخــب 

جماهير األخضر األبرز
خطــف الجمهور الســعودي األنظــار فــي مونديال قطــر 		0	، 
بقيــادة رابطــة الجماهير التي تجــاوزت )5( آالف مشــجع، إضافة 
إلــى بقيــة الجماهير الســعودية التــي توافدت إلــى قطر لدعم 
ام« كهوية بصرية موحــدة للجماهير  المنتخب، تحت شــعار »ُقــدَّ
الســعودية خال المونديــال، وتميزت الجماهير بالمســيرات قبل 
المباريــات، واألهازيــج والحضــور القــوي فــي الفعاليــات، وكانت 
األكثــر تأثيــًرا فــي المونديــال، واحتضــن البيت الســعودي عدد 

كبيــر مــن الجماهير الســعودية وغيرها.  

17 مليون راكبًا في المترو
ســاهم التقــارب الجغرافي بيــن الماعب بالدوحة في ســهولة 

االنتقــاالت، وتعــددت المواصــات ما بيــن الحافات والســيارات 
الخاصة وســيارات األجــرة وأوبر وكريــم، إضافة إلى التــرام ومترو 
الدوحــة الــذي يغطــي )		( محطــة )مجانــًا عن طريــق بطاقة 
هّيــا(، ونقــل متــرو الدوحــة خال مــدة البطولــة أكثر مــن )		 
مليــون و00	 ألــف( راكبًا وفقا لشــركة ســكك الحديــد القطرية، 
فــي تجربة مريحة تــم خالها نقــل الجماهير لحضــور المباريات 
األربع يومًيــا في دور المجموعــات، إضافة الى حضــور الفعاليات 

المصاحبــة فــي عدد مــن المناطق.

جمال المونديال بمنع الكحول
 ســّجل مونديــال قطــر 		0	 نســخة مميــزة فــي خلوهــا من 
المشــروبات الكحوليــة، ومنــع التبغ والتدخين فــي كأس العالم 
		0	، تحــت شــعار »رياضــة لصحة أفضــل«، ونجــح المنظمون 
فــي تطبيــق منــع التدخيــن فــي الماعــب الثمانيــة إال في 
األماكــن الخارجيــة المخصصة للتدخيــن الواقعة فــي المحيط 
الخارجــي للماعــب، وكان لمنــع المشــروبات الكحوليــة صدى 
لــدى الجماهيــر واإلعــام الغربي وطالــب الكثيــر بتطبيقه في 
الدوريــات األوروبيــة، نظــًرا النعدام أحداث الشــغب والســلوك 
الســيئ من الجماهيــر، إضافة إلى اســتمتاع الجماهير بالمباريات 

أكبر. بشــكل 
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الزي العربي يكتسح
لجأ عــدد كبير مــن المشــجعين في مونديــال قطر إلــى ارتداء 
الــزي العربــي التقليــدي، وهــو مــا عــّزز الثقافــة العربيــة لدى 
األجانــب، وتفننــت المحــات فــي عــرض الــزي العربــي بألوان 
المنتخبــات المشــاركة في المونديــال، وكانت جماهيــر البرازيل 
واألرجنتيــن األكثــر إقبااًل على الــزي العربي، وتضمــن الزي كتابة 
اســم المنتخبــات باللغة العربيــة لاعتزاز بلغتنا، وقّلما تشــاهد 
مناطق تجمعــات الجماهيــر والمدرجات دون اتداء الــزي العربي 
مــن قبل األجانــب، خاصــة الغترة والعقــال، وهــي تميمة كأس 

العالــم في قطــر »لّعيب«

تقنية شريحة الكرة 
بطولــة كأس العالــم 		0	 شــهدت تقنيــة حديثــة ألول مــرة 
ُتســتخدم، وأســهمت فــي عدالــة ودقــة كــرة القــدم إلى حد 
كبيــر، وهي »تقنية حكم التســلل شــبه اآللــي »SAOT«، والتي 
تعمل وفــق بيانات ترســلها الكــرة الذكية، أو ما ســميت بـ«كرة 
الرحلــة« من إنتاج شــركة »Adidas« األلمانية، فمــن خال الربط 
بين الشــريحة الذكيــة الموجودة داخل الكــرة و)		( كاميرا ُمثبتة 
فــي ســقف الملعب، يجــري تحديد وقــت ركل الكــرة في لقطة 
التســلل، وهــو ما يســاعد حكــم المبــاراة على تحديــد حدوث 

التســلل من عدمه، خــال 5	 ثانيــة فقط.

القضاء على الوقت الضائع

 طّبــق حــكام مونديــال 		0	 دقائــق اللعــب الفعليــة خــال 
مباريــات البطولــة، فتفاجأت الجماهيــر باحتســاب )		( دقيقة 
وقت بدل ضائع لشــوطي مباراة إنجلترا وإيــران ضمن المجموعة 
 ،»FIFA TEAM ONE»الثانيــة، ونجح فريــق الحكام المعــروف بـــ
والمشــّكل مــن 9		 حكًما، في تطبيــق التقنيــة الجديدة، وذلك 
وفــق ما ذكــره اإليطالي بييرلويجــي كولينا رئيــس لجنة الحكام 
باالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(، ويحتســب الوقت بدل 
الضائــع في )	( حــاالت محددة مــن الصافرة إلــى الصافرة، وهي 
الهــدف واالحتفال به، وركلــة الجزاء، واإلصابــات، وإضاعة الوقت، 

واالعتراضــات بين الاعبيــن، ومراجعات حكــم الفيديو.

90 فعالية ممتعة
الفعاليــات الترفيهيــة المصاحبة لــكأس العالــم 		0	 عالم آخر، 
نجحــت فيهــا قطــر بدرجة اإلمتيــاز، فمن خــال أكثر مــن )90( 
فعاليــة فــي أكثر من )		( جهة اســتمتعت الجماهيــر بمونديال 
آخــر غير كروي بعيدًا عــن ضغوط المباريــات، وتنوعت الفعاليات 
ما بين منطقة المشــجعين فــي حديقة البدع التي تســع )0	( 
ألف مشــجع، وكورنيــش الدوحة، ودرب لوســيل، وكتارا، وســوق 
واقف وغيرهــا، إلى جانــب الفعاليــات الترفيهية والموســيقية 

التــي أقيمت حول الملعــب، قبل وبعــد المباريات. 

130 ألف غرفة 

كان الســكن هاجــس ومصدر قلق لــكل من يرغب فــي الحضور، 
ورغم ذلك اســتوعب الســكن كافة الجماهير التــي حضرت، بعد 
أن وفــرت اللجنــة المنظمة )0		( ألــف غرفة، واســتقبلت بوابة 
حجــز أماكــن اإلقامــة خــال المونديــال مليوني حجــز، وتنوع 
الســكن ما بين الفنــادق والكــروز والكرفانات والكبائن والشــقق، 
فيما تصدرت الجماهير الســعودية قائمة األكثــر حجزًا بـ)		( ألف 
غرفة، تــاه الجمهــور األمريكي ثــم االرجنتيني، وارتبــط الحجز 
ببطاقــة هيا حيــث ال يســتطيع أي زائر الســكن دون اســتخراج 
البطاقــة، ووصــل عــدد الجنســيات التــي حجزت في الســكن 

)00	( جنســية، بأســعار بدأت مــن 0	 دوالًرا. 



العدد 131 - ديسمبر 2022مالعدد 131 - ديسمبر 2022م68 68

مجّري بن مبارك القحطاني

هل اإلعالم وظيفة!!األخيرة
أيهما أهم المهارة أم المعلومة لدارسي وممارسي اإلعام؟

ســؤال عريــض يحتــاج إلى إجابــات وتمحيــص وتاقــح أفــكار، ومراجعــة للبرامج 
التدريبيــة لممارســي اإلعــام، ولألســاليب األكاديميــة فــي الجامعات التــي ُتخّرج 
مئات مــن اإلعاميين دون معرفة الحتياجــات الصناعة اإلعاميــة التي تحولت إلى 

التقنيــة والــذكاء االصطناعــي وقللت مــن االعتمــاد على العنصر البشــري.
أقســام اإلعام فــي الجامعــات الخليجية ال زالت تركــز على الدراســات النظرية أكثر 

مــن المهارة واحتياجــات كل مرحلة!!.
بــل أصبــح بعض الطــاب يلتحقــون بأقســام اإلعام بســبب عــدم قبولهم وفق 
رغباتهــم العلمية، وكأن أقســام اإلعام ماجــئ ورقم مضاف إلى أعــداد الخريجين 

بالجامعات.
عندما درســنا فــي اإلعام لم ُنقبل في قســم اإلذاعــة والتلفزيــون إال بعد مقابلة 
مع أســماء إعاميــة مهيبة وبــارزة، منهــا: “د. عمر الخطيــب، والمذيــع واإلعامي 
الموســوعي فايــق فهيــم، ود. عبــد اهلل الشــبيلي” يجــري خالها حــوار إعامي 

وثقافــي متشــعب، مقابلة تخــرج منها وأنــت تتحدث مع نفســك!!.
ولهــذا نطرح ســؤال أهــم .. هل اإلعــام وظيفية؟ فــي اعتقادي الشــخصي وعبر 
تجربــة طويلة بشــكل عام فــإن اإلعام ليس مهنــة أو وظيفة، بل هواية وشــغف 
ومهــارة وعشــق وتحدي وتجــاوز للعقبات .. المهــام اإلعاميــة بطبيعتها متجددة 
ومتغيــرة فــي كل لحظــة، وهــذه ميــزة تقــود إلــى مراحــل متقدمة مــن اإلتقان 
واإلعــداد وتراكــم الخبرات ورصد النتائج .. اإلعامي ســيبدع فــي مجاله أما الموظف 

فيســتطيع العمل فــي أي مكان.
أذكــر أنــه إذا جــاء لنا في عملنــا اإلخبــاري خريج جديد نمــرره على كافة األقســام 
ليعــرف ســياق األداء، وبعــد تجربة قــد تصل إلى عدة أســابيع نســأله »هل وصلت 

إلــى مرحلــة االندماج والعشــق للعمل اإلخبــاري المتاحق بتوالــي األحداث؟«.
إن كانت إجابته ســلبية طلبنا منــه البحث عن عمل آخر ال صلة لــه باألخبار، الهدف 
مــن ذلك تأصيل أن اإلعــام بمجمله ليس فرصة وظيفية، بل غاية ووســيلة للتطور 
وتحمل المســؤولية وتوســيع لألفق للحكم على األحداث وتحليلهــا والتنبؤ والتوقع 

للصواب. األقرب 
ال شــك أن الســؤالين جدليــان مهنيًّــا وأكاديميًّــا، وســيظل محور نقــاش ال ينتهي، 
والهــدف هــو تغييــر النمــط التقليــدي األكاديمــي لطــاب وطالبات اإلعــام وأن 
رســالتهم كبيرة ومهمة، ومســؤوليتهم ومســتقبلهم أكبر، وأن دراسة اإلعام يجب 
أن تتحــول إلــى )%0	( عملــي وتنمية مهــارات وتدريــب ميدانــي، و)%0	( معرفة 

ومعلومــات ونظريات وثقافــة عامة.
نستشــهد بتجربــة اإلعامي البارز والمحــاور البارع عبد اهلل المديفــر، صاحب مقولة 
)انقلــوا عــن( لنقــول لكــم انقلــوا عنه، إنــه قال فــي مهرجــان الخليــج لإلذاعة 

والتلفزيــون فــي دورته )5	( التــي أقيمت مؤخــًرا في مملكــة البحرين:
“ســوق العمل بشكل عام وســوق اإلعام بشــكل خاص يحتاج إلى مزيد من المهارة 

المعلومات«. ال مزيد من 
وقــد يقــول أحدكم كما يتردد دائًمــا »اإلعام ال يبني بيًتا وال يؤكل عيًشــا« .. الحكم 

أمامكم. والمشهد  لكم 



69 العدد 109 - يوليو 2017 م
69 العدد 109 - يوليو 2017 م

w w w.gcc -gr t .o rg . sa

البوابة اإللكترونية لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج



العدد 109 - يوليو 2017 م70


