
قال الدكتور نور الدين ميالدي رئيس 
في  والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلعــالم  قسم 
األســاســي  الــهــدف  أن  لـــ[  تصريح 
من هذا المنتدى تحليل ومناقشة دور 
اإلعالم العربي في الوقت الراهن، فيما 
يخص التغييرات االجتماعية والسياسية 
في المنطقة ، مضيفاً أن وسائل اإلعالم 
في دول الحصار أصبحت توظف بعض 
وبــث  للتضليل  الــمــنــدســة  الــمــجــمــوعــات 
الشائعات واألكاذيب لتشويه سمعه قطر، 
لذلك نحن في هذا المنتدى نحاول أن 
نــنــظــر فـــي جـــوانـــب تــتــعــلــق بــأخــالقــيــات 
المهنية  حــدود  هي  وما  المهني،  العمل 
والــمــوضــوعــيــة والـــحـــيـــاديـــة، ونــتــحــدث 
أيــضــا عــن الــــدور الـــذي يــجــب أن تناط 
به وسائل اإلعــالم، هل ينبغي أن يكون 
لوسائل اإلعالم دور في تحريك الشارع 
تكون  أن  أو  الــســيــاســي،  والتغيير  مثال 
وموضوعية  للخبر  نقلها  فــي  حــيــاديــة 
توظف  أن  أو  األحـــداث  مع  التعاطي  في 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــشـــعـــوب، هــــذه من 
نحن  لكن  للمنتدى  الرئيسية  المحاور 
طبعا نلحظ أن اإلعالم العربي متشعب 
ألن هناك فاعلين مختلفين، مثل بعض 
تريد  التي  الحصار  دول  في  الحكومات 

أن توظف اإلعالم لهدف غير هدفه. 
وأكد د. ميالدي وجود كم كبير من 
الحصار  دول  مــن  اإلعــالمــي  التزييف 
إلى أن جلسات المنتدى ستناقش  الفتاً 
اإلعالم  وسائل  وتوظف  تستخدم  كيف 
تضليل  في  الحصار  دول  في  التقليدية 
الرأي العام، فهي ليست تضلل شعوبها 
تضليل  أيـــضـــا  تـــحـــاول  ـــمـــا  وإن  ، فــقــط 
الـــمـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي، وهــــنــــاك حــديــث 
الكثير  ضمن  تستخدم  التي  اللغة  عــن 
مــن وســائــل اإلعــــالم الــعــربــيــة ونلحظ 
الــلــغــة الــتــي تستخدم عــلــى تــوتــيــر وفــي 
شــبــكــات  وفــــي  الـــحـــصـــار  دول  صــحــف 
هناك  أن  مؤكدا  االجتماعي،  التواصل 
السياسة  فــي  وخــطــيــر  مخيفا  تــغــيــيــرا 

لبعض  التحريرية 
وســـــائـــــل اإلعـــــــالم 
الحصار،  دول  في 
وســــــــــــــوف تـــحـــلـــل 
جــلــســات الــمــنــتــدى 
الـــمـــوضـــوع خــاصــة 
اإلعــالم  وسائل  أن 
الزالـــــــــت تــتــحــدث 
عــــــن أخــــالقــــيــــات 
الـــمـــهـــنـــة فـــــي ظــل 
نـــــشـــــر األكـــــــاذيـــــــب 
واإلشــــــــــــــــاعــــــــــــــــات 
وهناك  والتضليل، 

جــلــســات تــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر االجــتــمــاعــي 
المسائية  الجلسات  ومحاور  والسياسي 
وسائل  تلعبه  الــذي  الـــدور  عن  تتحدث 
وكيف  السياسية  التغييرات  في  اإلعالم 
ينبغي أن تستغل في التغيير االجتماعي 
والـــســـيـــاســـي، ودورهـــــــا اإليـــجـــابـــي في 

مناصرة الشعوب. 
وأوضح د. نور الدين ميالدي أنه مع 
واألزمــات  السياسية  التغيرات  تصاعد 

وكثرتها  الدولية 
وتــــــــنــــــــوعــــــــهــــــــا، 
وانـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا 
ســــــــواء ســـيـــاســـًيـــا 
ــــا  اقــــتــــصــــاديً أو 
أو  ثــــقــــافــــًيــــا  أو 
تبرز  تكنولوجًيا، 
أهــــمــــيــــة الـــــــدور 
ـــــؤديـــــه  ــــــــــــذي ت ال
وســـائـــل اإلعــــالم 
إحداث  في  سواء 
أو  األزمــــــــــــــــــــات 
الــمــســاهــمــة فــي 
حول  الرؤى  وتتباين  حلها.  أو  تفاقمها 
أهــمــيــة وطــبــيــعــة وحــــدود وإمــكــانــيــات 
الــــدور الـــذي تلعبه وســائــل اإلعــــالم ما 
مغال،  مديح  بين  وما  قــاس،  نقد  بين 
ومــــا بــيــن الـــتـــيـــاريـــن تــغــيــب الــحــقــائــق 
العلمية حول األدوار والمهام والوظائف 
واإلمـــكـــانـــات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا وســائــل 
اإلعالم في إدارة األزمات ومعالجاتها. 
إلــى أنــه فــي ظــل تحميل وسائل  الفــتــاً 

اإلعــــــــالم مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــــجــــري مــن 
تفاعالت في التغيرات السياسية، تبقى 
الكثير من الجوانب المرتبطة بالعالقة 
بين األزمات ووسائل اإلعالم غامضة. 
فهل  تأثير وسائل اإلعالم على األزمات 
هو ذاته بصرف النظر عن موضوعها: 
صحية،  سياسية،  اقــتــصــاديــة،  مــالــيــة، 
تتساوى  هل  ثقافية؟  رياضية،  بيئية، 
كل وسائل اإلعالم في تأثيرها على ما 
يحدث في منطقتنا وفي كل الظروف؟ 
ثـــم أال تـــؤثـــر الـــتـــطـــورات والــتــغــيــرات 
تأثيرا  اإلعـــالم  وســائــل  على  السياسية 
يــــمــــس أســـــــس مــــبــــادئــــهــــا األخــــالقــــيــــة 
تنظيمه،  وأساليب  المهني،  ونشاطها 
وأشـــكـــال خــطــابــه؟ ولــلــكــثــيــر مــن هــذه 
وانعكاسات  أبــعــادا  السياسية  التغيرات 
ــــــيــــــة مــمــا  مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودول
االعتبار  بعين  أخذا  معالجتها  يستدعي 
الــمــعــطــيــات االقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
في  والمتشابكة  المتداخلة  والسياسية 
عصر العولمة ومنها عولمة الصراعات 

واألزمات.
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كتبت - هناء صالح الترك:

أكــــــد عــــــدد مـــــن الــــخــــبــــراء 
يـــحـــاول  الـــحـــصـــار  إعـــــالم  أن 
عبر  العربي  المشاهد  تضليل 
ـــجـــوء لـــحـــســـابـــات وهــمــيــة  ـــل ال
وتــوظــيــف جــمــاعــات مــنــدســة 

لــلــتــضــلــيــل وبــــــث الـــشـــائـــعـــات 
واألخــــبــــار الــمــفــبــركــة والــتــي 
قطر  لسمعة  اإلســـاءة  تــهــدف 
والـــنـــيـــل مـــنـــهـــا، الفـــتـــيـــن إلـــى 
تــغــيــيــر خــطــيــر فـــي الــســيــاســة 
الـــتـــحـــريـــريـــة لــبــعــض وســـائـــل 

وســائــل  وأن  الــحــصــار،  إعـــالم 
إعـــــالم تــلــك الــــــدول تــتــحــدث 
عــن أخــالقــيــات الــمــهــنــة، في 
الـــوقـــت الــــذي تــلــجــأ فــيــه إلــى 

لتضليل. ا
مشاركتهم  خالل  ذلك  جاء 

الثاني  اإلعــالمــي  المنتدى  في 
الــــــذي نـــظـــمـــه قـــســـم اإلعـــــالم 
فــي  ـــوم  ـــعـــل وال اآلداب  بــكــلــيــة 
جــامــعــة قــطــر تــحــت عـــنـــوان: 
«اإلعـــــــــالم الــــعــــربــــي فــــي ظــل 
الراهنة»  السياسية  التغيرات 

في  الــمــشــاركــون  أوضـــح  حيث 
ـــ [  تــصــريــحــات خــاصــة ل
عبر  تسعى  الــحــصــار  دول  أن 
وســــائــــل اإلعـــــــالم الــمــخــتــلــفــة 
ليس فقط إلى تضليل شعوبها 
إنــمــا أيــضــا تــضــلــيــل الــمــشــاهــد 

هناك  أن  مــؤكــديــن  الــعــربــي، 
تــغــيــرا مــخــيــفــا وخـــطـــيـــرا فــي 
لبعض  الــتــحــريــريــة  الــســيــاســة 
دول  فـــــي  اإلعـــــــــالم  وســـــائـــــل 
ـــيـــن إلــــــى أن  الــــحــــصــــار، الفـــت
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

هــــي فـــضـــاء مـــفـــتـــوح، يــســمــح 
لــلــجــمــيــع بــعــرض رأيــــه األمــر 
الــــذي تـــرافـــق أحـــيـــانـــا كــثــيــرة 
األمر  المصداقية،  غياب  من 
الــــــذي يــتــســبــب فــــي تــشــويــش 
الــــــــرأي الـــــعـــــام، داعــــيــــن فــي 

الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــــى أهــمــيــة 
قبل  األخبار  صحة  من  التأكد 
الحسابات  من  والحذر  نقلها، 
الــوهــمــيــة الــتــي أنــشــأتــهــا دول 
ــــحــــصــــار لــــبــــث الـــشـــائـــعـــات  ال

قطر. عن  الكاذبة  واألخبار 

إعالم الحصار يحاول تضليل المشاهد العربيإعالم الحصار يحاول تضليل المشاهد العربي
يستخدم حسابات وهمية لبث الشائعات.. خبراء لـ [:

ـــــحـــــصـــــار ـــــــــــــالم ال ــــــــل إع ــــــــائ ـــــبـــــعـــــض وس ــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة الــــــتــــــحــــــريــــــريــــــة ل تــــغــــيــــيــــر خـــــطـــــيـــــر ف

ــــة    ــــن ــــه ــــم ــــــــات ال ــــــــي ــــــــالق ـــــــــن أخ ـــــــدث ع ـــــــح ـــــــت ـــــل وي ـــــي ـــــضـــــل ـــــت ـــــــار يـــــعـــــتـــــمـــــد ال ـــــــص ـــــــح إعـــــــــــــــالم ال

واإلصـــالح التغير  ــات  ــان وره الــعــربــي  اإلعــالمــي  المشهد  يبحث  المنتدى 

ــات الــعــمــل الــصــحــفــي ودور اإلعـــالم ــي الــمــنــتــدى يــبــحــث أخــالق

ــمــجــتــمــع الـــظـــاهـــرة اإلعـــالمـــيـــة لــيــســت مــنــعــزلــة عــــن ال

المتحدثون خالل الجلسة االفتتاحية  الحضور خالل المنتدى اإلعالمي الثاني

د. محمد قيراط:

د. الصادق رابح:

قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد قـــيـــراط األســـتـــاذ 
ظـــاهـــرة  إن   ] لـــــ اإلعــــــالم  قـــســـم  فــــي 
الحادي  القرن  ظاهرة  أصبحت  اإلرهــاب 
والـــعـــشـــريـــن بـــامـــتـــيـــاز؛ وأصـــبـــحـــت مــــادة 
تناولها  فــي  اإلعــالم  وســائــل  تتفنن  دسمة 
وتــغــطــيــتــهــا ومــنــاقــشــتــهــا. أســئــلــة عــديــدة 
تـــفـــرض نــفــســهــا عـــنـــد مــعــالــجــة إشــكــالــيــة 
وسائل  على  يجب  هل  واإلرهــاب؛  اإلعــالم 
الجماعات  مطالب  وعرض  تغطية  اإلعالم 
ينفذ  وأضـــاف:  مقاطعتها؟  أم  اإلرهــابــيــة 
لتحقيق  اإلرهــابــيــة  األعـــمـــال  اإلرهــابــيــون 
على  الحصول  أهمها:  من  عديدة  أهــداف 
والعديد  والخوف،  الرعب  نشر  االهتمام، 
وسائل  ترضخ  ما  غالبا  التي  األهــداف  من 
التغطية  خالل  من  لها  وتستجيب  اإلعــالم 
اإلعـــالمـــيـــة واالهـــتـــمـــام الــمــبــالــغ فــيــه مــن 
الصحفي  السبق  لتحقيق  الصحافيين  قبل 

المعلومات  تقديم  في  واالنــفــراد  والتميز 
لألعمال  المختلفة  والتأويالت  والتحليالت 

اإلرهابية.

أكـــد الــدكــتــور الــصــادق رابـــح أن وســائــل 
اإلعـــــالم فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، رغــــم هــذا 
موقعها  تــغــادر  أن  يمكن  العبثي،  المشهد 
ــلــســلــطــة وتـــســـاهـــم فــي  كـــواجـــهـــة أبــــديــــة ل
سياسي  إحياء  أو  سياسية  لثقافة  التأسيس 
قــائــم عــلــى الـــتـــنـــوع، وتــشــّكــل فــضــاء عــامــا 
وواجهة للتحديث أو التمكين الديمقراطي 
السياسية  التحوالت  في  دورها  خالل  من 

المنطقة. تعرفها  التي  والمجتمعية 
وأضــــــاف مــــن مـــنـــظـــور نـــظـــري بــحــت، 
أن  يمكن  اإلعــالم  وسائل  إن  القول  يمكن 
ضمن  السياسي  التغيير  إحداث  في  تساهم 

السياسية. للتحوالت  المختلفة  المراحل 
ـــيـــن أن  ـــمـــراقـــب ويـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مـــــن ال
الـــجـــزيـــرة ربــمــا تــعــتــبــر الــقــنــاة الــمــســتــقــلــة 
يعتبر  بينما  العربي،  العالم  في  الوحيدة 
الـــدور الــنــقــدي لــلــمــيــديــا الــجــمــاهــيــريــة في 
األنــظــمــة الــنــاعــمــة مـــحـــدودا. وعــلــيــه فــإن 
الــــدور الـــريـــادي الـــذي تــمــارســه الــجــزيــرة 
يــغــيــب عـــن الــمــيــديــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
فضاءات  تمثل  القناة  برامج  من  فالكثير 
يعكس  ما  وهو  العربية،  الحكومات  لنقد 
الـــدور الـــذي تــمــارســه الــقــنــاة فــي الــثــقــافــة 

العربية. السياسية 

بحث كيفية تناول 
اإلعالم لظاهرة اإلرهاب

بإمكان اإلعالم العربي
اإلسهام في التغيير السياسي

مجموعات مندسة لتشويه صورة قطر
توظفها وسائل اإلعالم بدول الحصار.. د. ميالدي:

طالبات يستعرضن تجربتهن الميدانية
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أكـــــد عـــــدد مــــن الــطــلــبــة الــمــشــاركــيــن 
والمقابالت  التقارير  إجـــراء  أعــمــال  فــي 
الــصــحــفــيــة عــلــى هـــامـــش الــمــنــتــدى، أن 
الحصار  مواجهة  في  بارزاً  دوراً  لإلعالم 
ونـــقـــل الــحــقــائــق بـــعـــيـــداً عـــن الــفــبــركــات 
واألخبار الكاذبة التي دأبت دول الحصار 
على نشرها عبر حسابات وهمية هدفها 
الوقت  فــي  منها،  والنيل  لقطر  اإلســـاءة 
الــــذي حــافــظــت فــيــه قــطــر عــلــى خــطــاب 

راق. إعالمي 
 وقالت الطالبة فاطمة علي فالمرزي 
دولية:  شؤون  تخصص  إعالم  ثالثة  سنة 
نــســعــى إلـــى اكــتــســاب مــعــارف ومــهــارات 
القـــتـــحـــام  تـــؤهـــلـــنـــا  الـــــواقـــــع  أرض  عـــلـــى 
دور  تحقيق  فــي  واإلســهــام  العمل  ســوق 
المجتمع،  في  لإلعالم  ومسؤول  هــادف 

المستقبل  إعالمي  على  يجب  وأضافت: 
مــســايــرة الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة وأن 
والتطبيقية.  النظرية  الجوانب  بين  يجمع 
تخصص  خليفة  أماني  قالت  ذلك  إلى 
إعــــالم - إذاعــــة وتــلــفــزيــون ســنــة ثــالــثــة: 
مثل  كثيرة  أشــيــاء  يعلمنا  التخصص  إن 
الصحفي  يــكــون  وأن  واإلنـــتـــاج  الــتــســويــق 
شــــامــــالً فــــي مــخــتــلــف وســــائــــل اإلعـــــالم 
والمرئية  المسموعة  أو  المكتوبة  ســواء 
مــمــا يــنــمــي الــجــانــب االجــتــمــاعــي وتــقــبــل 
المقابالت  أثناء  تواجهنا  التي  الصعوبات 
ومـــواجـــهـــة ضـــغـــط الـــعـــمـــل، وأضــــافــــت: 
المنتدى  عــن  متلفز  تقرير  بعمل  كلفنا 
اإلعـــــالمـــــي الــــثــــانــــي كــتــغــطــيــة صــحــفــيــة 
منذ  جيد  بشكل  الكاميرا  مــع  وتعاملت 
الــســنــة األولــــى والـــيـــوم أواصــــل الــتــدريــب 

لي  بالنسبة  الــتــصــويــر  وأصــبــح  الــمــيــدانــي 
هـــوايـــة مــحــبــبــة إلــــى نــفــســي أكـــثـــر مــنــهــا 

مهنة. 
من جهتها قالت نور 
المنتدى  إن  الــهــاجــري 
مــهــم جـــــداً لــلــطــالــبــات 
ألنـــــــه يــــعــــرفــــنــــا بـــــدور 
اإلعالم العربي في ظل 
ـــيـــرات الــســيــاســيــة  الـــتـــّغ
الـــــــراهـــــــنـــــــة وكـــيـــفـــيـــة 
صـــنـــاعـــة الــــــرأي الـــعـــام 
القطري  اإلعالم  ودور 
فـــي تــشــكــيــل اتــجــاهــات 
من  وذلــك  المواطنين 

طويلة  بــخــبــرة  يــتــمــتــعــون  أســاتــذة  خـــالل 
في العمل اإلعالمي باإلضافة إلى تقديم 

مــــهــــارات عــمــلــيــة والـــتـــعـــريـــف بــالــفــرص 
والشؤون  اإلعالم  في  للدارسين  المتاحة 
اليوم  اهللا:  عــون  مريم  وقالت  الدولية. 
نــتــفــاعــل مــع الــمــنــتــدى من 
ــــم تـــجـــربـــة  ــــقــــدي خــــــــالل ت
فــــي الــتــغــطــيــة الــصــحــفــيــة 
تــدخــل فــي مــقــرر إجــبــاري 
لــلــطــالــبــات بــاإلضــافــة إلــى 
تــصــويــر الــفــعــالــيــات وأخــذ 

األساتذة. مع  اللقاءات 
وتــــــضــــــيــــــف زمــــيــــلــــتــــهــــا 
روضــــــــة الــــمــــهــــنــــدي ســنــة 
ثـــــــانـــــــيـــــــة: أشــــــــــــــــارك فـــي 
الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة الــــصــــحــــفــــيــــة 
أخذ  خــالل  من  وذلــك  ميداني  كتدريب 
المنتدى  عــن  والــمــعــلــومــات  االقــتــبــاســات 

إلى  الفتة  واإلعالميين،  األساتذة  وآراء 
يلزمها  شيقة  كمهنة  الصحافة،  أهمية 

شخصي. واجتهاد  جهد 
أمــــا مـــريـــم مــنــصــور تــخــصــص إعـــالم 
لتوصيل  مهمة  رســالــة  اإلعـــالم  فــتــقــول: 
ونحن  للمجتمع  شفافية  بكل  الحقائق 
الــيــوم نــقــوم بــالــمــهــمــة مــن خـــالل إجـــراء 
العمل  وتــضــيــف:  والــمــقــابــالت،  الــلــقــاءات 
وما  الحصار  ظل  في  جداً  مهم  اإلعالمي 
إعالمية  فبركات  من  قطر  له  تتعرض 

سمعتها.  تشويه  بهدف 
تـــطـــور  أن  الــــمــــري  مــــريــــم  وتــــوضــــح 
في  ساهم  الحالي  الــوقــت  فــي  الصحافة 
تــوعــيــة الـــنـــاس عــلــى اخـــتـــالف فــئــاتــهــم، 
الــصــحــافــة  دور  أهـــمـــيـــة  عـــلـــى  مــــشــــددة 
اإللكترونية في سرعة بث الخبر، شرط 

الــتــأكــد مـــن مــصــداقــيــتــه وذلــــك لــوجــود 
الكثير من الحسابات الوهمية التي تعمل 
الشائعات  بث  على  الحصار  دول  صحافة 

خاللها. من  واألكاذيب 
سنة  الــيــزيــدي  محمد  الــطــالــب  وشـــدد 
على  دولية،  شؤون  عامة  عالقات  رابعة 
أهــمــيــة اإلعــــالم الــحــديــث ألن الــجــمــهــور 
يـــريـــد مـــعـــرفـــة الـــخـــبـــر بـــســـرعـــة، داعـــيـــاً 
في  الخبر،  نشر  قبل  التأكد  أهمية  إلــى 
أصبحت  الجابر:  عبدالعزيز  يقول  حين 
الـــحـــصـــار  دول  فــــي  الــــتــــواصــــل  وســــائــــل 
وبث  والشتائم  األخبار  لفبركة  منصات 
الـــشـــائـــعـــات ضــــد قـــطـــر، عـــبـــر حــســابــات 
فيه  حافظت  الــذي  الــوقــت  فــي  وهــمــيــة، 
بعكس  راق  إعــالمــي  خــطــاب  عــلــى  قــطــر 

الحصار. دول 

دور بارز لإلعالم في مواجهة الحصار  دور بارز لإلعالم في مواجهة الحصار  
شاركوا في إجراء التقارير والمقابالت الصحفية...طالب لـ [: 

ـــــل   ـــــم ـــــع ـــــــــوق ال ـــــــــس ــــــــــــــرزي: اكـــــــــتـــــــــســـــــــاب مـــــــــــــهـــــــــــــارات تـــــــؤهـــــــلـــــــنـــــــا ل ــــــــــــــالم فـــــــاطـــــــمـــــــة ف

المفضلة   مــهــنــتــي  ــي  ــون ــزي ــف ــل ــت ال ــر  ــصــوي ــت ال ــفــة:  ــي خــل ـــي  أمـــان

الــحــقــيــقــة   ـــصـــال  إي ـــي  ف ـــالم  ـــإلع ل بـــــارز  دور  مــنــصــور:  مـــريـــم   
العام   الـــرأي  صناعة  بكيفية  الــطــالــبــات  تعريف  ــاجــري:  ــه ال نــور   

وهمية   ــات  ــاب ــس ح يــســتــخــدم  ــار  ــحــص ال ــــالم  إع ـــري:  ـــم ال ــم  ــري م
أماني خليفة ندى محسن   

فاطمة فالمرزي عبد العزيز الجابر  نور الهاجري محمد اليزيدي 

 عبدالعزيز 
الجابر: خطاب 
إعالمّي قطري 

راٍق

 د. كمال حميدو:

 د. الحيدري:

د. محجوب الزويري: 

قسم  منسق  حميدو  كــمــال  الــدكــتــور  قــال 
اإلعـــــالم لــــ [: بــيــن الــفــيــنــة واألخــــرى 
أداء  عـــلـــى  يـــتـــوقـــف  أن  األكــــاديــــمــــي  عـــلـــى 
بتقييم  ويــقــوم  عــام  بشكل  اإلعــالمــي  العمل 
المتغيرات  ضــوء  على  اإلعالمية  المتغيرات 
العربية  المنطقة  أن  إلــى  الفــتــاً  السياسية، 
وهذا  عسيراً،  سياسياً  مخاضاً  حالياً  تشهد 
نتجت عنه تحوالت إعالمية جديدة ابتعدت 

الصحيحة  المهنية  األســـس  عــن  األســـف  مــع 
في الممارسة اإلعالمية بشكل عام، ولذلك 
الوقوف  الــواقــع  هــذا  أمــام  نحن  علينا  توجب 
المستقبلية،  اآلفــــاق  وتـــوّقـــع  اآلراء  لــتــبــادل 
سيقّدمه  ما  بمختلف  الطالب  إلفادة  وأيضاً 
الــمــتــحــدثــون مــن مـــداخـــالت إعــالمــيــة حتى 
يكونوا على وعي بأن الظاهرة اإلعالمية هي 

ليست ظاهرة منعزلة عن الُمجتمع.

رئيس  الــحــيــدري،  اهللا  عبد  الــدكــتــور  قــال 
اللجنة التنظيمية: إنَّ المنتدى يُناقش موضوع 
والتغير  العربي  اإلعــالم  بين  اإلعــالم  جدلية 
السياسية  التحوالت  سياق  ضمن  االجتماعي 
في  محاوره  وتتمّثل  العربية.  المنطقة  في 
التغيير  ورهانات  العربي  اإلعالمي  المشهد 
اإلعــالم  بين  التعايش  ومستويات  واإلصـــالح 

مقاربة  فــي  التقليدّي  واإلعـــالم  االجتماعي 
الواقع السياسّي واالجتماعّي العربّي. 

يشارك  جلسات   ٦ المنتدى  يضّم  وأضاف 
فــيــهــا أســــاتــــذة مــــن مــخــتــلــف الــمــؤســســات 
بالدولة، ويضّم عدداً من المداخالت وأوراق 
من  لنخبة  ورقــــة،   ٢٤ شــمــلــت  الــتــي  الــعــمــل 

الُمتحدثين  والخبراء اإلعالمّيين.

 قــــال الـــدكـــتـــور مــحــجــوب الـــزويـــري 
مدير مركز دراسات الخليج بالجامعة 
في تصريح لـ [: الشك أن اإلعالم 
رأي  تــشــكــيــل  فـــي  األول  الــخــط  يــشــكــل 
وبالتالي  يحدث،  ما  حــول  المجتمعات 
هـــذا الــُمــنــتــدى فــي جــامــعــة قــطــر يأتي 
لــدراســة مــدى تأثير اإلعـــالم بــاألوضــاع 

الراهنة السياسية التي تعيشها المنطقة، 
وقـــــد شــــاركــــت بـــمـــداخـــلـــة حـــــول الــبــعــد 
العربي  اإلعــالم  في  والسياسي  اإلنساني 
وإلى أي مدى يمكن الفصل بين هذين 
هناك  إن  وقــلــُت  اإلعـــالم،  فــي  البعدين 
تغّلب  اإلعالمية  التغطيات  مــن  الكثير 
اإلنساني،  البعد  على  السياسية  األجندة 

واإلعـــــــالم عـــــادة يــبــتــعــد عـــن الــتــركــيــز 
عــلــى الــمــؤســســة اإلنــســانــيــة ويــرّكــز على 
الخالفات السياسية وخالفات المصالح، 
باإلنسان،  االهتمام  يضعف  األمر  وهذا 
وشـــــــــــّددُت عـــلـــى ضــــــــرورة االهـــتـــمـــام 
الــحــروب  تغطية  فــي  اإلنــســانــي  بالبعد 

والصراعات في المنطقة. 

وقال: إن وسائل التواصل االجتماعي 
بعرض  للجميع  يسمح  مــفــتــوح،  فــضــاء 
رأيــــــه، لــكــن فـــي نــفــس الـــوقـــت يــعــانــي 
فـــي الــكــثــيــر مـــن األحــــيــــان مـــن غــيــاب 
المصداقّية، وذلك بسبب كثرة األخبار، 
وعدم دّقتها أيضاً قد يعمل على تشويش 

الرأي العام أكثر مما تفيده.

االهتمام بالبعد اإلنساني خالل تغطية الحروب   تحوالت إعالمية عربية 
بعيدة عن األسس المهنية

 ٦ جلسات تبحث ٢٤ ورقة عمل


