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تــــــقــــديم 
نبذة عن الملتقىاإلعالم وتحديات الخليج العربي

مقدمة عن الملتقى:

محاور الملتقى:

المحور األول:
اإلعالم والتحدي األمني :

المحور الثاني: 
اإلعالم والتحدي االقتصادي:

أهداف الملتقى:

أعزائي أصدقاء وضيوف الجامعة الخليجية في مملكة البحرين  الحبيبة.

يطيب لنا أن ندشن لكم “الملتقى اإلعالمي األول”
تحت رعاية سعادة وزير شئون اإلعالم على بن محمد الرميحي في إطار تعزيز آفاق التعاون 

بين الجامعة والمجتمع، بما يحقق النفع لمملكة البحــــــــرين الحبيبة    .

ومن هنا يأتي  الملتقى اإلعالمي السنوي األول الذي ينظمه قسم اإلعالم بالجامعة الخليجية
 “اإلعالم وتحديات الخليج العربي”

ولكم منا جميًعا كل الشكر والتقدير

يمثــل الخليــج العربــي بمــا يعكســه مــن ثــروات نفطيــة ومواقــع 
ــة  ــل نقط ــي أصي ــخ عروب ــة وتاري ــة ضخم ــزات تنموي ــتراتيجية ومنج اس
ارتــكاز ألي نهضــة قائمــة وقادمــة فــي الوطــن العربــي والعالــم 
اإلســالمي خاصــة، ولهــذه األهميــة المتزايــدة للخليــج العربــي كان من 
الطبيعــي أن يواجــه تحديــات ومطامع عديــدة خاصة على المســتوى 
األمنــي والمســتوى االقتصــادي، وليــس من قبيــل المصادفــة أن يرتبط 
ارتباطــًا وثيقــًا، فالصراعــات  بالتحــدي األمنــي  التحــدي االقتصــادي 
وأحــداث اإلرهــاب تســتنزف مــوارد اقتصاديــة باهظــة وتؤثــر علــى 
ــع  ــط وتراج ــعار النف ــاض أس ــا أن انخف ــة ، كم ــو والتنمي ــدالت النم مع
ــون  ــتغلها الُمحرض ــي يس ــل الت ــد العوام ــر أح ــة تعتب ــدالت التنمي مع

علــى التطــرف واإلرهــاب، وفــي كلتــا الحالتيــن يمثــل اإلعــالم - أيــا 
كان مســتواه- خليجيــًا وعربيــًا ودوليــًا قاســمًا مشــتركًا فــي تحديــات 
الخليــج العربــي عامــة والتحــدي األمنــي واالقتصــادي خاصــة، وأصبــح 
ــوم  ــي يق ــة الت ــة والمزدوج ــة األدوار المركب ــة والخاص ــًا للعام معلوم
بهــا اإلعــالم ســواء فــي تغذيــة التطــرف واإلرهــاب أو فــي مواجهتــه 
والتصــدي لــه، وينســحب الــدور نفســه علــى التحــدي االقتصــادي، 
حيــث يمكــن لإلعــالم أن يعرقــل التنميــة االقتصاديــة كمــا يمكنــه أن 
يدعــم االقتصــاد الوطنــي والقومــي فــي البلــدان التــي يصــدر فيهــا، 
ــات  ــالم وتحدي ــي »اإلع ــى اإلعالم ــذا الملتق ــة ه ــي أهمي ــا تأت ــن هن وم

ــادي.   ــدي االقتص ــي، والتح ــدي األمن ــه: التح ــي« بمحوري ــج العرب الخلي

اإلعالم والمجتمع الدولي في مواجهة اإلرهاب.
تجربة الخليج العربي في التصدي لإلرهاب.
اإلعالم الجديد واإلرهاب: المشكلة والحل.

كيف يدعم اإلعالم االقتصاد الخليجي عامة، واالقتصاد البحريني خاصة؟
كيف تدعم المؤسسات االقتصادية العامة والخاصة اإلعالم الخليجي وخاصة في البحرين؟ 

ما المالمح الرئيسية لمستقبل االقتصاد الخليجي في ظل المتغيرات الدولية واالقليمية ؟

ــرات  ــل متغي ــي ظ ــة ف ــة خاص ــة واالقتصادي ــات األمني ــا التحدي ــي وأهمه ــج العرب ــي دول الخلي ــتركة ف ــات المش ــا والتحدي ــم القضاي دع
سياســية  واقتصاديــة وإعالميــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي.

تفعيل دور اإلعالم في دعم االقتصاد الخليجي خاصة أثناء األزمات، ومنها اقتصاد مملكة البحرين.
توطيد العالقة بين المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات األمنية واالقتصادية في دول الخليج العربي ومنها مملكة البحرين.

استشراف مستقبل كل من األوضاع األمنية واالقتصادية في ضوء متغيرات دولية وإقليمية متجددة
تعزيــز مفاهيــم ومهــارات وفعاليــات البحــث العلمــي بأشــكالها المختلفــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وربطهــا بقضايــا المجتمــع المحلــي 

والخليجــي.
إكساب الطالب مهارات التفكير العلمي والحوار والمناقشة ومعايشة فعاليات األنشطة العلمية في بيئة مواتية.

تدريــب طــالب برنامــج اإلعــالم والعالقــات العامــة علــى تنظيــم الملتقيــات العلميــة واســتقبال الضيــوف واالحتــكاك بالمصــادر اإلعالميــة 
مــن المشــاركين فــي الملتقــى والضيــوف بمــا يحقــق مهــارات التخصــص للبرنامــج.

أ.د. مهند المشهداني
رئيس الجامعة الخليجية
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السير الذاتية  ألبرز المتحدين المتحدثون

المتحدث الرئيسي في الملتقى:

د. عايد المانع
أكاديمي وباحث السياسي ومستشار 

جمعية الصحفيين الكويتية بدولة 
الكويت

د. شفيق السامرائي
األستاذ المساعد بقسم المحاسبة  

 األستاذ مؤنس المردي
رئيس جمعية الصحفيين 

البحرينيين 

أ.د. مفيد شهاب
أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة،   

 وزير التعليم والبحث العلمي ووزير 
الشئون البرلمانية األسبق                                                                            

بجمهورية مصر العربية 

أ.د. مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشئون 
البرلمانية األسبق  ، ورئيس جامعة القاهرة االسبق وهو من  رجال القانون المصريين وشارك في الدفاع 

عن قضية مصر السترداد طابا.
عضو الرابطة الطالبية للقانون الدولي بالهاي 1962

عضو اللجنة القومية الخاصة بطابا 1988-1984
عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا أمام التحكيم الدولي 1988-1986
عضو اللجنة القانونية التابعة للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان بالقاهرة 1985

عضو هيئة التحكيم الدولية بالهاي 1988
رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومى التابعة لمجلس الشورى 1997-1989

رئيس جامعة القاهرة 1997-1993

ــدة  ــز بج ــد العزي ــك عب ــة المل ــاد بجامع ــتاذ االقتص ــتاني  أس ــد التركس ــن محم ــب اهلل ب ــور  حبي البروفيس
رئيــس مجموعــة أبحــاث االقتصــاد والتســويق وكاتــب اقتصــادي ، وعمــل وكيــاًل لمعهــد البحــوث واالستشــارات 
بجــدة، المملكــة العربيــة الســعودية وحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة النكســتر )Lancaster ( فــي 
ــول  ــق 1992 ح ــام 1413هـــ المواف ــي ع ــويق الدول ــتراتيجيات التس ــص اس ــال تخص ــال إدارة األعم ــي مج ــا ف بريطاني
اســتراتيجيات التســويق للمنتجــات البتروكيماويــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وشــارك فــي 
المجــال اإلعالمــي ككاتــب مقــال وتحليــل فــي جريــدة االقتصاديــة لمــدة 15 ســنة، باإلضافــة إلــى المشــاركات 

اإلعالميــة فــي القنــوات الفضائيــة
وعلــى مســتوى العمــل االجتماعــي شــارك فــي إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة مثــل جمعيــة اإلحســان 
فــي رعايــة اإلنســان والجمعيــة الوطنيــة للمتقاعديــن كمــا شــارك فــي عضويــة العديــد مــن الجمعيــات العلميــة 
ومنهــا جمعيــة التســويق الخليجيــة وجمعيــة االقتصــاد الســعودية والجمعيــة الســعودية لــإلدارة وجمعيــة 

التعليــم عــن بعــد.

د. عايد المناع األكاديمي و الباحث السياسي و مستشار جمعية الصحفيين الكويتية .
الدكتور  عايد المناع. أكاديمي و باحث سياسي، وكاتب صحفي، ومستشار جمعية الصحفيين الكويتية، 
اإلعالمي والمحلل السياسي المعروف، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي و التدريب .
دكتوراه في التنمية اإلدارية  من جامعة أكستر في بريطانيا 1987 . 

ماجستير في اإلدارة العامة  من جامعة ليفربول  في بريطانيا 1983 . 
بكالوريوس في التسويق - جامعة الكويت  1978 . 

محرر صحفي 1979-1975 . 
كاتب صحفي منذ عام 1988- 2013 في صحيفة الوطن الكويتية .

عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب منذ 2003. 
باحث و معلق سياسي في الشئون العربية منذ 1991 . نشر عددا كبيرا من المقاالت و قدم عددا كبيرا من 
الدورات في اإلدارة اإلستراتيجية و العالقات العامة و العالقات الدولية . كاتب مقال، ومحاور بالفضائيات 

العربية، وناقد ومقيم للحمالت اإلعالمية والمبادرات الوطنية. 

 د. حبيب اهلل تركستاني
 أستاذ جامعي             

السعودية 

د. سهير المهندي
أكاديمية إعالمية  - البحرين 

د. صابر حارص
رئيس قسم اإلعالم  
الجامعة الخليجية  

د. استقالل دليل  العازمي
أستاذة العلوم السياسية

وأستاذ مساعد زائر بالجامعة 
الخليجية 

د. وليد خلف اهلل
األستاذ المساعد بقسم اإلعالم 
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الجلسات

الكلمة االفتتاحية للملتقى
لرئيس قسم اإلعالم د. صابر حارص

الجلسة األولى
 اإلعالم والتحدي األمني

يدير الجلسة د. صابر حارص
رئيس قسم اإلعالم

سعادة األستاذ الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون البرلمانية المصري األسبق
اإلعالم والمجتمع الدولي في مواجهة اإلرهاب                       

د. عايد المناع - األكاديمي والباحث السياسي ومستشار جمعية الصحفيين الكويتية
تجربة الخليج العربي في التصدي لإلرهاب

د. استقالل العازمي - أستاذ العلوم السياسية بالكويت وأستاذ زائر بالجامعة الخليجية
اإلعالم الجديد واإلرهاب: المشكلة والحل

د. عمر العبيدلي - خبير ومدير برنامج بمركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة
اإلرهاب واقتصاديات الخليج

الجلسة الثانية
 اإلعالم والتحدي االقتصادي

يدير الجلسة د. سهير المهندي
أكاديمية وإعالمية

البروفيسور حبيب اهلل بن محمد التركستاني - أستاذ االقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ورئيس مجموعة أبحاث االقتصاد والتسويق
كيف يدعم اإلعالم االقتصاد الخليجي عامة، واالقتصاد البحريني خاصة

أ/ مؤنس المردى  - رئيس جمعية الصحفيين البحرينيين
كيف تدعم المؤسسات االقتصادية العامة والخاصة اإلعالم الخليجي وخاصة في البحرين

د. شفيق السامرائى - األستاذ المساعد بقسم المحاسبة بالجامعة الخليجية
مستقبل االقتصاد الخليجي في ظل المتغيرات الدولية واالقليمية

د. وليد خلف اهلل - األستاذ المساعد بقسم اإلعالم بالجامعة الخليجية
اإلعالم واالقتصاد عالقة متكاملة

سعادة األستاذ  على بن محمد الرميحي  - وزير شئون اإلعالم   بمملكة البحرين. 
سعادة األستاذ الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون البرلمانية المصري األسبق. 

سعادة الدكتورة منى البلوشي - األمين العام المساعد للتقييم واالعتمادية بوزارة التعليم .
سعادة الدكتورة منى الزياني - رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية.

سعادة األستاذ الدكتور مهند المشهداني  -  رئيس الجامعة الخليجية.

ــى ( الــذى حظــى بتغطيــه إعالميــة واســعه  ــات الخليــج العرب ــة ) اإلعــالم وتحدي أهــال بكــم فــى الملتقــى اإلعالمــى األول للجامعــة الخليجي
خليجيــا وعربيــا قبــل بــدء فعالياتــه ، جــاء هــذا الملتقــى نتيجــة إحســاس  قســم اإلعــالم بمســئوليته تجــاه مــا يجــرى فــى المنطقــة من جانـــــب 

، ومــا يجــــــب أن يقــوم بــه اإلعـــــــــالم تجــاه مــا يجــرى مــن جانــب آخــر.  

ــكاز ألي  ــل نقطــة ارت ــي األصيــل يمث ــة الضخمــة وتاريخــه العروب ــه التنموي ــه النفطيــة وموقعــه االســتراتيجى ومنجزات ــى بثروات فالخليــج العرب
ــع  ــات ومطام ــه تحدي ــي أن يواج ــن الطبيع ــي كان م ــج العرب ــدة للخلي ــة المتزاي ــذه األهمي ــي، وله ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة وقادم ــة قائم نهض

ــادي. ــتوى االقتص ــي والمس ــتوى األمن ــى المس ــة عل ــدة خاص عدي

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يرتبــط التحــدي االقتصــادي بالتحــدي األمنــي ارتباطــًا وثيقــًا، ومــن جانــب آخــر يمثــل اإلعــالم قاســمًا مشــتركًا 
فــي تحديــات الخليــج العربــي، وأصبــح معلومــًا األدوار المركبــة والمزدوجــة التــي يقــوم بهــا اإلعــالم ســواء فــي تغذيــة التطــرف واإلرهــاب أو في 
مواجهتــه والتصــدي لــه، كمــا أصبــح معلومــا قــدرات اإلعــالم فــى عرقلــة التنميــة االقتصاديــة أو فــى دعــم االقتصــاد الوطنــى، ومــن هنــا تأتــي 

أهميــة هــذا الملتقــى اإلعالمــي »اإلعــالم وتحديــات الخليــج العربــي« بمحوريــه: التحــدي األمنــي، والتحــدي االقتصــادي.

فعاليات الجلسات:

بــدأت الجلســة األولــى للملتقــى بورقــة عــن اإلعــالم والمجتمــع الدولــي فــي مواجهــة اإلرهــاب والتــي قدمهــا : د. مفيــد شــهاب وزيــر التعليــم 
والبحــث العلمــي ووزيــر الشــؤون البرلمانيــة الســابق المصــري الســابق تلتهــا ورقة أخــرى اســتعرضت تجربــة الخليج العربــي في التصــدي لإلرهاب 
ــات  ــراً محاضــرة عــن اإلرهــاب واقتصادي ــاع، ثــم محاضــرة أخــرى عــن اإلعــالم الجديــد واإلرهــاب، المشــكلة والحــل، وأخي ــد المن قدمهــا د. عاي

الخليــج العربــي لعمــر العبيدلــي مــن مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية والطاقــة. 

ــم  ــة دع ــرة كيفي ــتملت محاض ــدي، واش ــهير المهن ــة س ــا اإلعالمي ــي أدارته ــادي والت ــدي االقتص ــالم والتح ــة اإلع ــة الثاني ــتعرضت الجلس واس
اإلعــالم لالقتصــاد الخليجــي عموًمــا والبحرينــي خصوًصــا للبروفيســور حبيــب اهلل محمــد الركســتاني أســتاذ االقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد 

العزيــز بجــدة. 
وبــدأت بعدهــا محاضــرة كيــف تدعــم المؤسســات االقتصاديــة العامــة والخاصــة اإلعــالم الخليجــي خصوًصــا فــي البحريــن لرئيــس جمعيــة 
الصحفييــن مؤنــس المــردي، ثــم دعــوة لالستشــراف وطــرح المقترحــات حــول ســبل الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة الراهنــة، والمالمــح الرئيســة 
لمســتقبل االقتصــاد الخليجــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة للدكتــور شــقيق الســامرائي أســتاذ االقتصــاد بالجامعــة الخليجيــة 
ــة  ــالم بالجامع ــم اإلع ــاعد بقس ــالم المس ــتاذ اإلع ــف اهلل  أس ــد خل ــور ولي ــة للدكت ــة تكاملي ــاد عالق ــالم واالقتص ــول اإلع ــة ح ــة بحثي ، وورق
الخليجيــة والتــي أكــد خاللهــا بــأن اإلعــالم واالقتصــاد إذا تالحمتــا ســويا بشــكل اســتراتيجي ســيحققان صــورة اقتصاديــة طيبــه عــن مجتمعنــا 

العربــي والخليجــي للعالــم أجمــع يحقــق طفــرة اقتصاديــة عالميــة .
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األوراق والبحوث 
العلمية بالملتقى

الورقة البحثية:
دور اإلعالم في محاربة اإلرهاب

لألستاذ الدكتور مفيد شهاب

أكــد الورقــة البحثيــة بأنــه يجــب  علــى الحكومــات العربيــة أن تفعــل 
واإلرهــاب،  المتطرفــة  الجماعــات  محاربــة  فــي  اإلعالمــي  الــدور 
ــا  واســتخدام أدوات اإلعــالم الجديــد وتوضيــح مواقفهــا مــن القضاي
علــى  يقضــى  مســتنير  عربــي  إعالمــي  خطــاب  وإيجــاد  الدوليــة، 
التطــرف، وحــذر شــهاب مــن أن اإلرهابييــن يســعون إلــى االســتئثار 
ــرأي العــام والسياســيين، حتــى  باهتمــام وســائل اإلعــالم ومتابعــة ال
أنــه أصبــح مبــررا لوجــود اإلرهــاب بــل العامــل األساســي لتعزيــزه إلــى 
ــة  ــاب التغطي ــي غي ــاب ف ــة لإلره ــاك قيم ــد هن ــم يع ــي ل ــة الت الدرج

اإلعالميــة.

وأكــد أن اإلعــالم يعتبــر مــن أهــم وســائل التنظيمــات اإلرهابيــة حاليــا 
لتجنيــد العمــالء واكتســاب األنصــار عبــر غســل األدمغــة، وترويــج أفكار 
ضالــة بصناعــة مــواد إعالميــة مزيفــة، وفبركــة صــور وفيديوهــات 
المعالجــات اإلعالميــة  أن  يــرى  البعــض  بــأن  أخــرى، منوهــا  ومــواد 
لألحــداث اإلرهابيــة هــي شــريان الحيــاة لإلرهــاب، وأن مقاومــة اإلرهــاب 
ــا  ــالم باعتباره ــائل اإلع ــول لوس ــن الوص ــن م ــان اإلرهابيي ــب حرم تتطل

الرئــة التــي يتنفــس بهــا اإلرهــاب.

وتابــع أن اإلرهــاب اإللكترونــي يعتمــد علــى اســتخدام اإلمكانــات 
العلميــة والتقنيــة لترويــع وتخويــف اآلخريــن وإلحــاق الضــرر بهــم، 
وأصبــح هاجســا يخيــف العالــم، والشــغل الشــاغل للعالــم اآلن ليــس 
منــع الحــروب أو التهديــد بهــا، ولكــن مواجهــة اإلرهــاب اإللكترونــي. 

وأشــار إلــى أن هنــاك عــدة عوامــل ســاهمت فــي انتشــار اإلرهــاب 
لالختراقــات  وقابليتهــا  الشــبكات  بنيــة  ضعــف  منهــا  اإللكترونــي، 
التقنــي  االســتخدام  وســهولة  الذاتيــة،  الرقابــة  وغيــاب  بســهولة، 
وضعــف التكلفــة بخــالف الحــال قديمــا، وصعوبــة اكتشــاف الجريمــة 
اإللكترونيــة إال عــن طريــق أجهــزة معينــة تمتلكهــا بعــض المناســبات 
األمنيــة، وغيــاب دور المنــزل والمدرســة فــي الرقابــة علــى األطفــال 

والشــباب. 

ــر وإيقــاف عجلــة  ــه ال هــدف لإلرهــاب ســوى القتــل والتدمي وأوضــح أن
ضبــط  علــى  العالــم  دول  كل  تعمــل  أن  الضــروري  ومــن  التنميــة، 
اإللكترونــي  اإلرهــاب  أن  »قناعتــي  مضيفــا:  المجرميــن،  وتســليم 
ســيتحول إلــى مصــدر التهديــد األول فــي العالــم، ومــن هنــا تثــور 
قضيــة تجريمــه، ســواء بوضــع تشــريعات جديــدة أو تعديــل أخــرى 

قائمــة. 

الرســمي وغيــر  الدكتــور مفيــد شــهاب عــن دور اإلعــالم  وتحــدث 
ــى  ــالم عل ــز اإلع ــى أن يرك ــا إل ــاب، ودع ــة اإلره ــي مكافح ــمي، ف الرس
الجوانــب اإلنســانية التــي تهــم المواطنيــن، وخاصــة الضحايــا مــن 

األطفــال والنســاء حتــى 
فعالــة،  الرســالة  تكــون 
ودعــا أيضــا إلــى التنســيق 
واألمــن،  اإلعــالم  بيــن 
بيئــة  هنــاك  تكــون  وأن 
هــذا  تعالــج  تشــريعية 

الجرائــم. مــن  النــوع 
أن  إلــى  الورقــة  وبينــت 
اإلعــالم يلعــب دوًرا هاًمــا 
توجهــات  فــي  ومؤثــًرا 

ــالل  ــن خ ــلوكياته م ــه وس ــة مواقف ــه ، وصياغ ــام واتجاهات ــرأي الع ال
ــة. اذ  ــالم المختلف ــائل اإلع ــا وس ــزوده به ــي ت ــات الت ــار والمعلوم األخب
ال يســتطيع الشــخص تكويــن موقــف معيــن او تبنــي فكــرة معينــة 
اال مــن خــالل المعلومــات والبيانــات التــي يتــم توفيرهــا لــه ، مــا يؤكــد 
ــي  ــرات ف ــداث تغيي ــى أح ــكاله عل ــوره وأش ــة ص ــالم بكاف ــدرة اإلع ق
ــم  ــق تعمي ــن طري ــة ع ــة والمجتمعي ــات الفردي ــم والممارس المفاهي
المعلومــات  ونشــر  الــرأي  وتكويــن  والتنويــر  والتوعيــة  المعرفــة 
وســائل  فيــه  أصبحــت  الــذي  الوقــت  وفــي   . المختلفــة  والقضايــا 
اإلعــالم جــزءا أساســيا مــن حيــاة الشــعوب والمجتمعــات، بفعــل 
فــي  الحاصلــة  والمســتجدات  للتطــورات  ومواكبتهــا  اســتجابتها 
شــتى المجــاالت الحياتيــة، وقدرتهــا علــى الوصــول الــى الجماهيــر 
ومخاطبتهــا والتأثيــر فيهــا ، فــان هــذا يتطلــب ضــرورة مراعــاة ظــروف 
كل مجتمــع وبيئتــه الثقافيــة والقيميــة والفكريــة بشــكل يضمــن 
ذلــك  يعنــي  ان  دون  وخصوصيتــه.  المجتمــع  هــذا  هويــة  احتــرام 
تجاهــل اآلخــر وعــدم جــواز التعــرف علــى ثقافتــه وحضارتــه ، اذ ال 
ــوم  ــن عل ــه م ــا لدي ــتفادة بم ــه واالس ــل مع ــل والتفاع ــن التواص ــد م ب
ومعــارف بعــد ان اصبــح العالــم بفضــل الثــورة العلميــة والتقنيــة 
ــا  ــل فيه ــرة تتداخ ــة صغي ــة كوني ــون بقري ــا يك ــبه م ــة أش واالتصاالتي

المصالــح واالعتبــارات بيــن دول العالــم وشــعوبه.

ولقــد أصبــح اإلعــالم لغــة عصريــة وحضاريــة ال يمكــن االســتغناء 
عنهــا أو تجاهلهــا، مــا يتطلــب فهمهــا واســتيعابها مــن خــالل امتالك 
ــائله  ــهدها وس ــي تش ــورات الت ــة التط ــا ومواكب ــا وعناصره مقوماته
ــر  ــت أكث ــت ، وأصبح ــالم وتنوع ــددت أدوات اإلع ــث تع ــة ، حي المختلف
قــدرة علــى االســتجابة مــع الظــروف والتحديات التــي يفرضهــا الواقع 
اإلعالمــي الــذي بــات مفتوحــا علــى كل االحتمــاالت فــي ظــل مــا 
تشــهده أدواتــه ووســائله المختلفــة مــن تطــورات وابتــكارات نوعيــة، 
بــررت تناولــه وطرحــه العديــد مــن القضايــا التــي أحدثــت اهتمامــا 
واســعا والفتــا فــي مختلــف المياديــن وعلــى كافــة الصعــد . وإذا 
كان مــن حــق الــرأي العــام أن يعــرف الحقيقــة ويتابــع مــا يجــري مــن 

أحــداث علــى الســاحة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ، فــإن التعاطــي 
مــع هــذه األحــداث ونشــرها ومتابعــة مــا يجــري منهــا ، يجــب أن 
يتــم وفقــا لضوابــط مهنيــة ومعاييــر أخالقيــة وإنســانية وموضوعيــة 
تراعــي ظــروف المجتمــع ومــزاج الــرأي العــام ، مــا يعنــي ضــرورة التوازن 
بيــن حــق الجمهــور بالمعرفــة ، وبيــن مرجعيتــه الثقافيــة واألخالقيــة 
والدينيــة علــى اعتبــار أن المعاييــر الفاصلــة بيــن إعــالم وآخــر هــي فــي 
النهايــة معاييــر مهنيــة وأخالقيــة ، تجســد أطــر مرجعيــة يمكــن 
االســتناد إليهــا فــي التمييــز بيــن الســلوك اإليجابــي والســلوك الســلبي .
الشــعوب  باهتمــام  تحظــى  اإلرهــاب  ظاهــرة  بــأن  شــك  وال 
والحكومــات فــي شــتى أنحــاء العالــم  لمــا لهــا مــن آثــار خطيــرة 
أننــا أمــام ظاهــرة  ، بعــد أن اتضــح  الــدول واســتقرارها  علــى آمــن 
ــب  ــوف والرع ــن الخ ــام م ــو ع ــق ج ــى خل ــدف إل ــة ته ــة منظم إجرامي
ــي  ــا يعن ــكات ؛ م ــراد والممتل ــد األف ــف ض ــتخدام العن ــد باس والتهدي
أن هــذه الظاهــرة الخطيــرة تهــدف إلــى زعزعــة اســتقرار المجتمعــات 
الوطنيــة  اقتصادياتهــا  وضــرب  السياســية  أوضاعهــا  فــي  والتأثيــر 
عــن طريــق قتــل األبريــاء وخلــق حالــة مــن الفوضــى العامــة ، بهــدف 
تضخيــم األعمــال اإلرهابيــة وآثارهــا التدميريــة فــي المجتمــع ، بمــا 
يتناســب مــع القاســم المشــترك الــذي امكــن التوافــق عليــه بيــن 
ــتخدام  ــاب اس ــي اإلره ــرى ف ــذي ي ــة ، وال ــاب المختلف ــات اإلره تعريف
ــداف  ــق أه ــام وتحقي ــع الع ــى التروي ــدف إل ــف يه ــروع للعن ــر مش غي
سياســية . مــا جعــل البعــض ينظــر إلــي اإلرهــاب باعتبــاره عنــف منظم 
موجــه نحــو مجتمــع مــا او حتــى التهديــد بهــذا العنــف ــــ ســواءا أكان 
هــذا المجتمــع دولــة او مجموعــة مــن الــدول أو جماعــة سياســية أو 
عقائديــة علــى يــد جماعــات لهــا طابــع تنظيمــي تهــدف إلــي أحــداث 
حالــة مــن الفوضــى وتهديــد اســتقرار المجتمــع مــن اجــل الســيطرة 
عليــه او تقويــض ســيطرة آخــرى مهيمنــة عليــه لصالــح القائــم بعمــل 
العنــف  إلــى اعتمــاد اإلرهــاب المفــرط علــى  .. فــي إشــارة  العنــف 
المتعمــد وعــدم التمييــز بيــن المدنييــن وغيــر المدنييــن كأهــداف 

ــية . ــراض سياس ــق أغ ــل تحقي ــن اج ــرعية م ش

المجــال  وإتاحــة   ، والترويــع  الفوضــى  أجــواء  خلــق  فــي  وإمعانــا 
أمــام انتشــار الشــائعات المغرضــة ، التــي تثيــر خــوف الــرأي العــام 
ــه ،  ــة آمن ــن حماي ــا ع ــة عجزه ــة بحج ــلطات المحلي ــد الس ــه ض وتؤلب
ــويق  ــة لتس ــالم المختلف ــائل اإلع ــلح بوس ــى التس ــون ال ــد اإلرهابي يعم
اآلمنيــة  األجهــزة  تضليــل  فــي  وتوظيفهــا  وغاياتهــم  أغراضهــم 
أخبــار  نشــر  طريــق  عــن  العــام  الــرأي  علــى  الســيطرة  واكتســاب 
العمليــات اإلرهابيــة التــي يقومــون بتنفيذهــا علــى اعتبــار ان الحمــالت 
تحقيــق  علــى  تســاعد  العمليــات  هــذه  تغطــي  التــي  اإلعالميــة 
واســتكمال أهــداف اإلرهابييــن ، الذيــن يــرون فــي التغطيــة اإلعالميــة 
لجرائمهــم معيــارا هامــا لقيــاس مــدى نجــاح فعلهــم اإلرهابــي ، 
لدرجــة ان البعــض اعتبــر العمــل اإلرهابــي الــذي ال ترافقــه تغطيــة 
إعالميــة عمــال فاشــال . مــن هنــا يأتــي اســتغالل اإلرهــاب لإلعــالم 
المســتمرة  لترويــج فكــره اإلرهابــي ودعمــه مــن خــالل محاوالتــه 
ــوده  ــى وج ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــة االعالمي ــن الدعاي ــث ع ــي البح ف

  . واغراضــه 

ظــل  فــي  ودوليــا  إقليميــا  تحديــا  يمثــل  اإلرهــاب  أصبــح  أن  وبعــد 
ــة اآلمنيــة والعســكرية  القناعــات التــي ترســخت حــول فشــل المقارب
فــي محاصرتــه وتطويقــه والقضــاء عليــه ، بــدت األمــور منصبــة علــى 
ــائل  ــه وس ــذي تلعب ــدور ال ــل ال ــرورة تفعي ــي وض ــد اإلعالم ــة البع أهمي
اإلعــالم فــي مواجهــة هــذا الخطــر بســبب قدرتهــا علــى الوصــول الى 
النــاس والتأثيــر فــي عقولهــم وافكارهــم وقناعاتهــم بأســاليبها 
المتعــددة والمتنوعــة . لذلــك فقــد انصــب االهتمــام فــي المواجهــة 
ــة دون  ــرف والحيلول ــر المتط ــة الفك ــى مقاوم ــاب عل ــة لإلره اإلعالمي
تمكينــه مــن التأثيــر فــي الــرأي العــام وتحديــدا فــي شــريحة الشــباب 
ــث  ــاب بحي ــريان اإلره ــي ش ــدة ف ــاء جدي ــق أي دم ــدم تدف ــان ع ، لضم

ــه .  ــم تصفيت ــن ث ــه وم ــهل محاصرت يس

ــراء  ــن الخب ــق م ــكيل فري ــرة تش ــرح فك ــن ط ــد م ــة ال ب ــي المحصل وف
اإلعالميــة  التوعيــة  ســبل  لبحــث   ، اإلعــالم  مجــال  فــي  الدولييــن 
المشــتركة ضــد مخاطــر اإلرهــاب ، تمكينــا لإلعــالم الدولــي مــن بنــاء 
قاعــدة عريضــة مــن الــرأي العــام الدولــي تحاصــر اإلرهــاب أو جريمــة 

ــه  ــاء علي ــى القض ــة ال ــود الرامي ــزز الجه وتع
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الورقة البحثية:
اإلعالم الجديد واإلرهاب: المشكلة والحل

د. استقالل العازمي

يطيــب لــي فــي البدايــة أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلدارة 
المناســبة  هــذه  فــي  للمشــاركة  لدعوتــي  والملتقــى  الجامعــة 
األكاديميــة المتميــزة بموضوعاتهــا وبحضورهــا، متمنيــا لعــم جميعــا 

التوفيــق والنجــاح. 
كمــا ال يفوتنــي أن أعبــر عــن فخــري واعتــزازي للتواجــد بيــن هــذه 
الكوكبــة مــن األكاديمييــن واإلعالمييــن لمناقشــة أحــد الموضوعــات 
المهمــة بالنســبة لمنطقتنــا الخليجيــة خاصــة والمنطقــة العربيــة 

ــة، عام
اســمحوا لــي فــي البدايــة أن أســجل عــدة مالحظــات ينبغــي اإلشــارة 
ــدة  ــالم الجدي ــائل اإلع ــن وس ــة بي ــكاالت العالق ــرض إش ــل ع ــا قب إليه

ومــا يســمى »اإلرهــاب«. 
أواًل: تضفــي التطــورات الجاريــة فــي منطقتنــا الخليجيــة والعربيــة 
واإلســالمية أهميــة علــى الموضــوع، حيــث تســتخدم مجموعــات 
متشــددة وطائفيــة وســائل اإلعــالم التقليديــة منهــا والجديــدة لبــث 
مــواد إعالميــة تخــدم أفكارهــم ومشــاريعهم، كمــا تســتخدمه 
ــة إزاء  ــائل معين ــال رس ــرات إلرس ــائل مخاب ــزة ووس ــة وأجه ــا أنظم أيض
الموضوعــات نفســها، أو للتغطيــة علــى موضوعــات أخــرى، وهــذا أمــر 
يعرفــه الخبــراء والمختصــون، كمــا أصبــح الــرأي العــام أيضــا يتحــدث 

عنــه. 
ثانيــًا: تبــدو مصطلحــات الموضــوع ملتبســة وغيــر محــددة، وهــو مــا 
يجعلهــا قابلــة للتأويــل والتوظيــف باتجاهــات مختلفــة، فالعالــم 
ــا  ــدا ودقيق ــا موح ــى اآلن تعريف ــد حت ــم يج ــة ل ــه المختلف بمنظمات
ومنضبطــا لـــ »اإلرهــاب«، فالبعــض يــرى بأنــه يعنــي »أعمــال العنــف 
غيــر المشــروعة التــي تســتهدف تحقيــق أهــداف سياســية«، والبعــض 
اآلخــر يــرى بأنــه »أعمــال العنــف الموجهــة ضــد الدولــة«، فيمــا يعتبــره 
المجتمــع  فــي  االكــراه  وســائل  مــن  »وســيلة  بأنــه  اآلخــر  البعــض 
الدولــي«. وهــذا االلتبــاس فــي النظــر لإلرهــاب أســبابه عديــدة ونتائجــه 

ــنرى. ــا س ــة كم متباين
وأمــا مصطلــح االعــالم الجديــد أيضــا، والــذي يســتخدم فــي الغالــب 
ــور  ــن تط ــس ع ــي، ولي ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ــر ع ــا للتعبي حالي
مصطلــح  أيضــا  فهــو  التقليديــة،  االعــالم  وســائل  وأدوار  أدوات 
قانونيــة  تبعــات  لذلــك  ألن  والتدقيــق،  للضبــط  ويحتــاج  فضفــاض 

كثيــرة.   واجتماعيــة 
ثالثــًا: مــن المهــم التأكيــد علــى أن أعمــال العنــف واإلرهاب المنتشــرة 
حــول العالــم تســتدعي النظــر والتأمــل فــي مختلــف المجــاالت ذات 
ترتبــط أعمــال  التأثيــر والتأثــر، وليــس فقــط مجــال االعــالم، حيــث 
ودينيــة  وثقافيــة  وسياســية  اجتماعيــة  أخــرى  بمجــاالت  اإلرهــاب 

ــا.  وغيره

رابعــًا: إن قضايــا اإلرهــاب واالعــالم تحتــاج إلــى دقــة وصراحــة ووضــوح، 
ينبغــي  كمــا  لإلرهــاب،  العميقــة  األســباب  فــي  البحــث  ينبغــي  إذ 
أعمــاال  العالــم تدعــم  أن هنــاك دوال معروفــة فــي  الــى  اإلشــارة 

إرهابيــة.  
والمعقــدة  اإلشــكالية  الطبيعــة  تبيــن  األربعــة  المالحظــات  هــذه 
لموضــوع البحــث الــذي أعرضــه أمامكــم، مــن منطلقــات الخبــرة 
الميدانيــة والتكويــن األكاديمــي، حيــث ســبق لــي العمــل بالصحافــة 
الميدانيــة وبالصحافــة اإللكترونيــة، وكذلــك مــن المنطلقــات العلميــة 
األكاديميــة، حيــث أتشــرف بالعمــل فــي الجامعــة الخليجيــة كأســتاذ 

ــر.  ــية زائ ــوم سياس عل

وفــي ضــوء كل ذلــك، فإننــي أقتــرح المطالــب األربعــة التاليــة لدراســة 
اإلشــكاليات التــي تثيرهــا العالقــة بيــن االعــالم الجديــد واإلرهــاب، 

ــي: ــكل التال ــى الش ــك عل وذل
المطلــب األول: مــا القضايــا التــي يثيرهــا مفهــوم وأعمــال اإلرهــاب 

فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة؟ 
المطلب الثاني: ما طبيعة نفوذ وتأثير وسائل االعالم الجديد؟

ــن  ــكلت بي ــي تش ــة الت ــة العالق ــة ونوعي ــا طبيع ــث: م المطلــب الثال
ــد؟ ــالم الجدي ــائل االع ــاب ووس اإلره

ــد  ــالم الجدي ــن االع ــاط بي ــك االرتب ــن ف ــف يمك ــع: كي ــب الراب المطل
واإلرهــاب 

المطلــب األول: مــا اإلرهــاب؟ ومــا القضايــا التي يثيرهــا مفهوم 
وأعمــال اإلرهــاب في ضــوء التحديــات المعاصرة؟ 

ســنعرض فــي هــذا المطلــب أوال لتعريــف اإلرهــاب فــي الفقــه وفــي 
االتفاقيــات الدوليــة، وثانيــا للقضايــا التــي يثيرهــا اإلرهــاب، وثالثــا لتطــور 

اإلرهــاب، وذلــك علــى الشــكل التالــي:   
أواًل: تعريف اإلرهاب في الفقه وفي االتفاقيات االقليمية:

عــرف قامــوس أوكســفورد مصطلــح اإلرهــاب بأنــه: “االســتخدام غيــر 
ــعيا  ــك س ــن، وذل ــد المدنيي ــيما ض ــب، وال س ــف والترهي ــي للعن القانون
لتحقيــق أهــداف سياســية”، مشــيرا إلــى أن ظهــور هــذا المصطلــح 
ألول مــرة كان فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر فــي فرنســا وذلــك 
ســنوات  خــالل  فاكشــن”  “جاكوبــن  ارتكبهــا  ألعمــال  وصــف  فــي 
الثــورة الفرنســية التــي اندلعــت فــي العــام 1789 واســتمرت أحداثهــا 
وتبعاتهــا لســنوات. وتشــير بعــض الدراســات إلــى أن محــاوالت تصــدي 
تــم  حيــث   1930 للعــام  تعــود  اإلرهــاب  لجرائــم  الدولــي  القانــون 
ــي  ــون العقاب ــد القان ــر األول لتوحي ــي المؤتم ــرة ف ــتها ألول م مناقش

ــدا.  ــي بولن ــو ف ــة وارس ــي مدين ــد ف ــذي انعق ال

وفــي الوقــت الــذي نشــهد فيــه تعريفــات محليــة وإقليميــة لإلرهــاب، 
إال أنــه ليــس هنــاك تعريفــا عالميــا موحــدا لــه، رغــم أن لجنــة فرعيــة 
ــدأت المحاولــة فــي هــذا االتجــاه منــذ العــام  فــي األمــم المتحــدة ب
1972، كمــا أن مشــروع قــرار طــرح بشــأن ذلــك فــي مجلــس األمــن 
فــي العــام 2004، لكنــه لــم يحصــل علــى اتفــاق الــدول األعضــاء. 
وتبعــا لذلــك، فقــد اتجهــت األنظــار صــوب فقهــاء القانونــي الدولــي 
لتعريــف هــذا المصطلــح، حيــث تركــزت تعريفاتهــم علــى ضــرورة 
ــي  ــاب، وه ــف باإلره ــى يوص ــل حت ــي أي عم ــية ف ــر رئيس ــر عناص تواف
تتمثــل فــي: أن يكــون العمــل عنيفــا ومدبــرا )1(، وذا غــرض سياســي )2( 
وأن يســتهدف المدنييــن وغيــر المحاربيــن. وأضــاف الفقــه بــأن اإلرهــاب 
ــي:  ــية ه ــياقات رئيس ــة س ــي ثالث ــتخدم ف ــك يس ــن التكتي ــوع م ــو ن ه
الضغــط المــادي والفيزيولوجــي الغيــر قانونــي، الجانــب الدعائــي، 

ــي.  ــرعي والالقانون ــر ش ــب الغي الجان

د.  الدولــي  الجنائــي  القانــون  أســتاذ  عــرف  العربــي،  الفقــه  وفــي 
ــرم  ــف مح ــتراتيجية عن ــه: “اس ــاب بأن ــيوني اإلره ــريف بس ــود ش محم
بواعــث عقائديــة، وتتوخــى إحــداث عنــف مرعــب  دوليــا، تحفزهــا 
داخــل شــريحة خاصــة مــن مجتمــع معيــن، لتحقيــق هــدف الوصــول 
إلــى الســلطة أو القيــام بدعايــة لمطلــب أو مظلمــة، بغــض النظــر عما 
إذا كان مقترفــو العنــف يعملــون مــن أجــل أنفســهم ونيابــة عنهــا، أو 
نيابــة عــن دولــة مــن الــدول”. وفــي ضــوء هــذه التعريفــات، فــإن أعمــال 
وخاصــة  الرهائــن  واحتجــاز  األشــخاص  اختطــاف  تشــمل  اإلرهــاب 
الممثليــن الديبلوماســيين وقتلهــم ووضــع المتفجــرات فــي أماكــن 

ــا.  ــة وغيره ــل العام ــائل النق ــادق ووس ــل الفن ــة مث ــق مدني ومراف

هــذا وتشــكل مســودة اتفاقيــة تجريــم اإلرهــاب والعقــاب عليــه 
لعــام 1937، التــي تمــت فــي ظــل عصبــة األمــم المتحــدة أول جهــد 
يتــم  لــم  لكنــه  اإلرهابيــة،  العمليــات  مكافحــة  لتقنيــن  دولــي 
أعــادت لجنــة فرعيــة  التصديــق عليهــا والعمــل بأحكامهــا، وقــد 
باألمــم المتحــدة الكــرة فــي العــام 1980 بوضــع مشــروع اتفاقيــة 
موحــدة بشــأن اإلجــراءات القانونيــة لمواجهــة اإلرهــاب، جــاء فيهــا أن 
“اإلرهــاب الدولــي يعــد عمــال مــن أعمــال العنــف الخطيــرة أو التهديــد 
بــه يصــدر مــن فــرد ســواء كان يعمــل بمفــرده أم باالشــتراك مــع أفــراد 
ــائل  ــة، أو وس ــات أو األمكن ــخاص أو المنظم ــد األش ــه ض ــن، ويوج آخري
ــد  ــد تهدي ــام، بقص ــور الع ــراد الجمه ــد أف ــالت، أو ض ــل والمواص النق
ــل  ــم أو تعطي ــم أو موته ــي جرحه ــبب ف ــخاص أو التس ــؤالء األش ه
فعاليــات هــذه المنظمــات الدوليــة، أو التســبب فــي إلحــاق الخســارة 
أو الضــرر أو األذى بهــذه األمكنــة أو الممتلــكات، أو بالعبــث بوســائل 
ــدول  ــن ال ــة بي ــات الصداق ــض عالق ــدف تقوي ــالت به ــل والمواص النق
ــا  ــدول، كم ــن ال ــازالت م ــزاز تن ــة، أو ابت ــدول المختلف ــي ال ــن مواطن أو بي
ــكاب  ــي ارت ــتراك ف ــكاب أو االش ــة ارت ــكاب أو محاول ــى ارت ــر عل أن التآم
ــاب  ــة اإلره ــكل جريم ــم، يش ــكاب الجرائ ــى ارت ــام عل ــض الع أو التحري

ــي”.  الدول
صــادق  التــي  اإلرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  االتفاقيــة  خلــت  كمــا 
بتاريــخ  العــرب  والعــدل  الداخليــة  لــوزراء  مشــترك  اجتمــاع  عليهــا 
ــت  ــث اكتف ــاب، حي ــل لالره ــر ومفص ــف مباش ــن أي تعري 1998/4/22 م
المــادة األولــى مــن االتفاقيــة علــى تعريــف الجريمــة اإلرهابيــة بأنهــا: 
“أي جريمــة أو شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذا لغــرض إرهابــي فــي أي 
ــا  ــا أو مصالحه ــا أو ممتلكاته ــى رعاياه ــدة أو عل ــدول المتعاق ــن ال م
يعاقــب عليهــا قانونهــا الداخلــي، كمــا تعــد مــن الجرائــم اإلرهابيــة 
ــتثنته  ــا اس ــدا م ــة ع ــة التالي ــي االتفاقي ــا ف ــوص عليه ــم المنص الجرائ

منهــا تشــريعات الــدول المتعاقــدة التــي لــم تصــادق عليهــا...”. 
لكــن اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمكافحــة 
اإلرهــاب نحــت مســلكا مغايــرا ونصــت بشــكل مباشــر علــى تعريــف 
ــاب  ــى أن: »اإلره ــادة األول ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــاء ف ــاب، اذ ج اإلره

هــو كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، أيــا كانــت بواعثــه أو 
أغراضــه، يقــع تنفيــذا لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، ويهــدف 
إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض 
بالبيئــة  الضــرر  إلحــاق  أو  أو أمنهــم للخطــر،  أو حريتهــم  حياتهــم 
أو بأحــد المرافــق أو الممتلــكات العامــة أو الخاصــة او احتاللهــا أو 
االســتيالء عليهــا، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر.«، ثــم 
اقتبســت االتفاقيــة نفــس تعريــف الجريمــة اإلرهابيــة المنصــوص 
ــرة،  ــة مباش ــادة الثالث ــي الم ــه ف ــة لتدرج ــة العربي ــي االتفاقي ــه ف علي
ــكال  ــه وأش ــكل أوج ــة ب ــة اإلحاط ــا لمحاول ــس اتجاه ــا يعك ــو م وه

ــي.   ــل اإلرهاب الفع

ثانيًا: القضايا التي يثيرها انتشار وتوسع أعمال اإلرهاب: 
ــابقا،  ــه س ــا ل ــذي عرضن ــي، ال ــري والقانون ــب النظ ــل الجان ــي مقاب  - ف
شــهدت أعمــال العنــف تزايــدا وانتشــارا واســعا خاصــة فــي المنطقــة 
العربيــة واإلســالمية، تمثلــت فــي التفجيــرات المتعاقبــة عــدة عواصم 
ــدق  ــر: )فن ــس الحص ــال ولي ــبيل المث ــى س ــا عل ــن بينه ــة م ــدن عربي وم
أطلــس اســني بمراكــش 1994 المغــرب– أبــراج الخبــر بالســعودية فــي 
العــام 1996 - االعتــداء علــى مواقــع ســياحية باألقصــر فــي مصــر 
العــام 1997 - واالعتــداءات علــى 3 فنــادق فــي ســيناء المصريــة فــي 
أكتوبــر  2004- والتفجيــرات التــي تعرضــت لهــا القاهــرة فــي 7 و 30 
ــي  ــر 2010 ف ــال يناي ــو  2005- وأعم ــي يولي ــيخ ف ــرم الش ــل 2005 - وش ابري
ــا بمصــر-( والهجــوم بســيارة مفخخــة  نجــع حمــادي بمحافظــة قن
علــى موكــب رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري فــي 
مواقــع  شــهدتها  التــي  والهجمــات  والتفجيــرات   -2005 فبرايــر    14
ســيادية وســياحية تونســية فــي األعــوام 2015 - 2016 - التفجيــرات 
التــي شــهدتها كنائــس مصريــة فــي 2017 – الــى جانــب الهجمــات 
ــي  ــا ف ــا وبعده ــرة وقبله ــنوات األخي ــي الس ــا ف ــي فرنس ــة ف اإلرهابي

ــره. ــان وغي ــراق ولبن الع
التــي  العنــف  أعمــال  ارتبطــت  لقــد  إرهابيــة:  تنظيمــات  ظهــور   -
شــهدتها دول عربيــة وأجنبيــة كثيــرة بتنظيمــات دينيــة متشــددة 
ومــا  والمشــرق،  المغــرب  فــي  وفروعــه  القاعــدة  تنظيــم  مثــل 
الســعودية  فــي  اهلل  وحــزب  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم  يســمى 
والعــراق ولبنــان، وهــذا األمــر يشــكل تطــورا فــي تنســيق وتنظيــم 
ــات  ــوض مواجه ــات تخ ــذه التنظيم ــت ه ــث أصبح ــال، حي ــذه األعم ه

المختلفــة.  الــدول  مــع  مفتوحــة 
- اإلرهــاب وحالــة عــدم االســتقرار: لقــد أدت األعمــال اإلرهابيــة والحقــا 
المواجهــة الصارمــة والحاســمة مــن أجهــزة االمــن المحليــة فــي 
ظهــور حالــة مــن عــدم االســتقرار علــى المســتوى األمنــي، انعكســت 
ســلبا علــى األوضــاع االقتصاديــة مــن خــالل تأثــر قطاعــات اقتصاديــة 

بشــكل ســلبي كمــا هــو الحــال بالنســبة للســياحة. 
ــة،  ــف والمواجه ــال العن ــة أعم ــات: نتيج ــوق والحري ــاب والحق - اإلره
تأثــرت حالــة الحقــوق والحريــات ســلبا فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم 
ــح  ــث من ــا، حي ــة ذاته ــدول الغربي ــي ال ــك ف ــالمي، وكذل ــي واإلس العرب
لذلــك  وتبعــا  والحريــات.  الحقــوق  مــن  غيــره  علــى  أولويــة  األمــن 

ــرة.  ــة كثي ــي دول عربي ــة ف ــة خاص ــات اإلعالمي ــت الحري تقلص
 

ثالثًا: معطيات في تطور ظاهرة االرهاب: 
- فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة وفــي ضــوء تزايــد 
التحديــات االجتماعيــة والثقافيــة، شــهدت ظاهــرة اإلرهــاب تطــورا 
هــذه  مثــل  فــي  الفاعلــون  لجــأ  حيــث  واألدوات،  الوســائل  فــي 
التنظيمــات الــى تســخير التطــورات المختلفــة لخدمــة أهدافهــم، 
ــة  ــائل للدعاي ــف أو وس ــال العن ــدات ألعم ــزة او مع ــت أجه ــواء كان س
ألعمالهــم وللتأثيــر علــى خصومهــم، وقــد وجــدوا فــي وســائل 

االعــالم الجديــد هدفــا ســهل المنــال كمــا ســنرى ذلــك. 
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- ســعيا لتحقيــق مصالحهــا ومحاربــة خصومهــا واعدائهــا، فقــد 
البعــض  أن  كمــا  ومولتهــا،  إرهابيــة  تنظيمــات  دول  عــدة  أنشــأت 
اآلخــر مــن الــدول ســعى وحــرص علــى توجيــه منظمــات إرهابيــة 
ــون أي  ــن ينف ــي العل ــم ف ــه، فه ــق مصالح ــا لتحقي ــتفادة منه واالس

صلــة ويزعمــون محاربتهــا، ولكــن الواقــع غيــر ذلــك.
 

نفــوذ وتأثيــر وســائل االعــالم  الثانــي: مــا طبيعــة  المطلــب 
اإلعالميــة؟ الحريــات  وضــع  ومــا  الجديــد؟ 

ونعــرض فــي هــذا المطلــب أوال لموقع ودور وســائل االعــالم في دول 
الخليــج العربيــة، ثــم ثانيــا لوضــع الحريــات اإلعالميــة، وثالثــا للتفاعــل 

الحاصــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي )االعــالم الجديــد(. 

أواًل: موقع ودور وسائل االعالم في دول الخليج:
المؤسســات  تنظيــم  وتزايــد  النفطيــة  الوفــرة  عوامــل  بحكــم   -
الحكوميــة، ظهــرت صحــف وقنــوات تلفزيونيــة واذاعــات فــي كل 
ــض  ــه البع ــد اتج ــل وق ــي، ب ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــة م دول
منهــا إلــى إنشــاء صحــف وقنــوات عربيــة خــارج الدائــرة الخليجيــة، 
ــو  ــا ه ــة كم ــاتها الخارجي ــة لسياس ــا وخدم ــين صورته ــك لتحس وذل
الحــال بالنســبة لصحيفــة الشــرق األوســط )الســعودية( التــي أنشــأت 
ــي  ــة الت ــاة اللبناني ــة الحي ــك صحيف ــام 1977 وكذل ــي الع ــدن ف ــي لن ف
اشــتراها األميــر خالــد بــن ســلطان فــي العــام 1996 وقنــاة العربيــة 
التــي تبــث مــن دبــي منــذ العــام 2003 وأنشــأت لمنافســة قنــاة الجزيــرة 
ــة.  ــة عربي ــاة إخباري ــام 1996 كأول قن ــي الع ــرت ف ــي ظه ــة الت القطري
- لقــد تميــزت الســاحة اإلعالميــة الكويتيــة ببــروز عــدد مــن الصحــف 
والمجــالت المســتقلة والحقــا القنــوات الفضائيــة، لكنهــا التجربــة 
اإلعالميــة الكويتيــة شــهدت بعــض التحــوالت فــي الســنوات األخيــرة 
ــة  ــاحة اإلعالمي ــوات. الس ــف والقن ــن الصح ــدد م ــالق ع ــا اغ ــج عنه نت
ــو  ــا ه ــتقلة، كم ــف مس ــور صح ــرى ظه ــي األخ ــهدت ه ــة ش البحريني

ــان. ــي عم ــبيا ف ــال نس الح
- تقــوم وســائل االعــالم الخليجــي بــدور اخبــاري رســمي، كمــا تقــوم 

بــدور تثقيفــي توعــوي وترفيهــي واخبــاري رياضــي. 

ثانيًا: الحريات اإلعالمية في الخليج:
ــم  ــالم )أ( ث ــة االع ــة لحري ــتورية والقانوني ــس الدس ــا لألس ــرض هن ونع
لواقعهــا مــن خــالل بعــض المالحظــات )ب(، وذلــك علــى الشــكل 

ــي:  التال

)أ( األسس الدستورية والقانونية لحرية االعالم:
بحثنــا فــي الوثائــق الدســتورية الخليجيــة علــى أســس حريــة االعــالم، 

فوجدنــا التالــي: 
- الكويــت: تنــص المــادة 37 مــن الدســتور الكويتــي علــى أن: “حريــة 
الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي 

يبينهــا القانــون”
- البحريــن:  تنــص المــادة 23 مــن الدســتور البحرينــي علــى أن: “حريــة 
الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه 
ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيرهمــا، وذلــك وفقــا للشــروط واألوضــاع 
التــي يبينهــا القانــون، مــع عــدم المســاس بأســس العقيدة اإلســالمية 
ووحــدة الشــعب، وبمــا ال يثيــر الفرقــة أو الطائفيــة”. كمــا تنــص المــادة 
24 مــن الدســتور البحرينــي نفســه علــى مــا يلــي: “مــع مراعــاة حكــم 
المــادة الســابقة تكــون حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة 

وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون”. 
- قطــر: تنــص المــادة 48 مــن الدســتور القطــري علــى مــا يلــي: »حريــة 

الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة، وفقــا للقانــون”.
ــا  ــى م ــي عل ــتور العمان ــن الدس ــادة 31 م ــص الم - ســلطنة عمــان: تن

ــروط  ــا للش ــة وفق ــر مكفول ــة والنش ــة والطباع ــة الصحاف ــي: “حري يل
واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون. ويحظــر مــا يــؤدي إلــى الفتنــة أو 

ــه”.  ــان وحقوق ــة االنس ــى كرام ــيء إل ــة أو يس ــن الدول ــس بأم يم
- الســعودية: تنــص المــادة 39 مــن نظــام الحكــم األساســي علــى 
مــا يلــي: “تلتــزم وســائل االعــالم والنشــر وجميــع وســائل التعبيــر 
األمــة  تثقيــف  الدولــة، وتســهم فــي  الطيبــة، وبأنظمــة  بالكلمــة 
ودعــم وحدتهــا، ويحظــر مــا يــؤدي إلــى الفتنــة أو االنقســام أو يمــس 
االنســان  إلــى كرامــة  أو يســيء  العامــة،  الدولــة وعالقاتهــا  بأمــن 

وحقوقــه، وتبيــن األنظمــة كيفيــة ذلــك”. 
)ب( مالحظات على واقع الحريات اإلعالمية في الخليج: 

ــض  ــم بع ــال رغ ــذا المج ــي ه ــها ف ــت بهامش ــز الكوي ــتمر تمي - يس
التطــورات الســلبية التــي شــهدها هــذا المجــال فــي الســنوات األخيرة. 
- تقاريــر المنظمــات اإلعالميــة الدوليــة )مثــل منظمــة صحفيــون بــال 
ــش أو  ــس ووت ــن رايت ــن أو هيوم ــي للصحافيي ــاد الدول ــدود أو االتح ح
منظمــة العفــو الدوليــة وغيرهــا( تتضمــن كثيــرا مــن المالحظــات فــي 

هــذا الجانــب.  

المطلــب الثالــث: مــا طبيعــة ونوعيــة العالقــة التــي تشــكلت 
بيــن اإلرهــاب االعــالم الجديــد؟

ونعــرض فــي هــذا المطلــب لبيــان المقصــود باإلعــالم الجديــد كمــا 
ــالم  ــذا االع ــن ه ــة بي ــات العالق ــن مالبس ــم نبي ــراه )أوال(، ث ــه ون نفهم

ــي: ــكل التال ــى الش ــك عل ــا(، وذل ــاب )ثاني واإلره

أواًل: مــا المقصــود باإلعــالم الجديــد ومــا مكوناتــه وكيفيــة 
عملــه؟

)أ( تعريف االعالم الجديد:
يقصــد باإلعــالم الجديــد منظومــة مــن األدوات والطــرق الجديــدة 
التــي أصبحــت تســتخدم فــي تقديــم الوظائــف اإلعالميــة المختلفــة، 
وهــو )أي االعــالم الجديــد( مولــود مــن »التــزاوج Convergence مــا 
بيــن تكنولوجيــا االتصــال والبــث الجديــدة والتقليديــة مــع الحاســوب 
وشــبكاته«، وهــو باختصــار شــديد ذلــك االعــالم الــذي يقــوم علــى 
ــد  ــول، وق ــف المحم ــت والهات ــبكة اإلنترن ــر ش ــات عب ــق المعلوم تدف
اطلقــت عليــه فــي الفتــرة األخيــرة عــدة مســميات، كثيــر منهــا هــي 
صفــات لــه، مــن بينهــا: االعــالم الرقمــي، االعــالم التفاعلــي، إعــالم 
ــالم  ــبكي، االع ــالم الش ــددة، اإلع ــائط المتع ــالم الوس ــات، إع المعلوم
ــالم  ــن االع ــوع م ــذا الن ــك. فه ــر ذل ــي، وغي ــالم الذك ــيبروني، واالع الس
ــائط  ــبكات والوس ــوب والش ــن الحاس ــا بي ــاج م ــة االندم ــاج عملي ــو نت ه

ــة.  ــة المحمول ــف الذكي ــددة والهوات المتع
وقــد عرفــه البعــض اآلخــر بأنــه: ذلــك االعــالم »الــذي يضــم كافــة 
ــن  ــن الممك ــت م ــي جعل ــة الت ــات الرقمي ــال والمعلوم ــات االتص تقني
إنتــاج ونشــر واســتهالك وتبــادل المعلومــات التــي نريدهــا فــي الوقــت 
ــة  ــزة اإللكتروني ــالل األجه ــن خ ــده م ــذي نري ــكل ال ــده وبالش ــذي نري ال
مــع  والتفاعــل  باإلنترنــت،  المتصلــة  غيــر  أو  المتصلــة  )الوســائط( 

ــوا«.  ــا كان ــوا وأينم ــن كان ــا م ــن كائن ــتخدمين اآلخري المس

)ب( مكونات االعالم الجديد:
ــة  ــة المكتوب ــى الصحاف ــد عل ــذي يعتم ــدي ال ــالم التقلي ــالف االع بخ
والمحطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة، فــإن االعــالم الجديــد يقــوم علــى 
ــة  ــي، خاص ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة، وعل ــع اإللكتروني المواق
فيســبوك وتويتــر وانســتجرام، وعلــى المدونــات اإللكترونيــة، هــذا 
التفاعليــة  التلفزيونيــة  الشــبكات  أيضــا  الجديــد  االعــالم  ويشــمل 

ــا.  ــوب وغيره ــل يوتي ــو مث ــع الفيدي ومواق

)ت( خصائص االعالم الجديد:
عديدة من بينها:

 - السرعة /الفورية 
 - التفاعلية 

 - التشاركية
- االندماجية )اندماج وسائل االعالم فيما بين بعضها البعض(

- الحرية 
- اعالم متعدد الوسائط

- تفتيت الجماهير
- العالقة المباشرة 

- غياب التزامنية 
- االنتشار

- عالمية الوصول

ثانيًا: مالبسات العالقة بين هذا االعالم الجديد واإلرهاب:
االعــالم  وســائل  فــي  المعاصــرة  اإلرهابيــة  التنظيمــات  وجــدت   -
الجديــد )المواقــع االلكترونيــة، الحســابات الشــخصية واالخباريــة على 
تويتــر وفيســبوك وانســتجرام وغيرهــا..( مــادة ســهلة ومجــاال خصبــا 
لنشــر أخبارهــا ودعايتهــا المزعومــة، بــل واســتقطاب االتبــاع، ومحاربــة 
ومهاجمــة خصومهــا، وقــد نجحــت هــذه التنظيمــات فــي ذلــك إلــى 

حــد كبيــر وإلــى وقــت قريــب.
- حصلــت حالــة ارتبــاك فــي صفــوف القائميــن علــى هــذه الشــبكات 
ووســائل االعــالم الجديــد بســبب سياســات الشــركات القائمــة عليهــا 

وحســابات الربــح والخســارة إزاء تضييــق االســتخدام والنشــر.
- قــدرة اتبــاع التنظيمــات اإلرهابيــة علــى التخفي ومعاودة اســتخدام 

الشــبكات بعــد حضرهم. 
ارهابيــون مــن قبــل دول  التــي يجدهــا  اللوجســتية  التســهيالت   -
التلفزيونيــة  القنــوات  عشــرات  علــى  يتوفــرون  حيــث  وحكومــات، 

وطائفــي.  سياســي  غطــاء  ضمــن  ويعملــون 

المطلــب الرابــع: كيــف يمكــن فــك االرتبــاط بيــن االعــالم الجديد 
واإلرهاب 

تقــع مســؤولية تحريــر االعــالم الجديــد مــن اســتخدام وســيطرة 
ــك  ــن ذل ــل، ونبي ــرق العم ــوع ط ــا تتن ــراف، كم ــدة أط ــى ع ــاب عل اإلره

ــي: ــو التال ــى النح عل
أوال- األطراف المسؤولة عن إزالة اللبس الحاصل:

- الشــركات الكبــرى صاحبــة الشــبكات االجتماعيــة ووســائل االعــالم 
الجديــد

- الدول والحكومات
- االعالميون والصحافيون والمثقفون والمصلحون والدعاة 

- المستخدمون والمغردون
ثانيا- طرق محاربة استخدام اإلرهاب لإلعالم الجديد:

- إعادة المصداقية لوسائل االعالم التقليدية العامة والخاصة 
 - دعم وتشجيع االعالم الجديد الوطني والمسؤول 

 - معالجــة األســباب العميقــة لإلرهــاب وهــي تتمثــل بالدرجــة األولــى 
فــي الفســاد واالســتبداد. 

 - منع بعض الدول من استخدام وتشجيع اإلرهاب
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الورقة البحثية:
دور االعالم في الرؤيه االستشرافيه لواقع ومستقبل 

االقتصاد الخليجي
الدكتور : شفيق السامرائي

الورقة البحثية:
اإلعالم واالقتصاد عالقة تكاملية

 د. وليد خلف اهلل 

فــي  كبيــره  اختــالالت  مــن  تعانــي  الخليجيــه  الــدول  ان  المعلــوم  مــن 
أساســي  كمــورد  النفــط  علــى  اعتمادهــا  نتيجيــة  اقتصادياتهــا   هيــاكل 
ــة  ــرات اإلقليمي ــر المتغي ــرافية لتأثي ــة استش ــم رؤي ــا تقدي ــب من ــل ، يتطل للدخ
ــاون  ــس التع ــادات دول مجل ــى اقتص ــط عل ــعار النف ــاض أس ــة وانخف والدولي
وعلــى الموازنــات العامــة لحكومــات هــذه الــدول، وأيضــا علــى مــدى تأثــر 
المشــروعات الكبــرى ســواء الخدميــة واالســتثمارية، والتنمويــة فــي المنطقــة.

 إننــا نــدرك أهميــة االقتصــاد كمحــور رئيســي لنهضــة دول مجلــس التعــاون 
ــة  ــوق االقتصادي ــا الس ــا جعله ــة م ــي التنمي ــراً ف ــوطًا كبي ــت ش ــي قطع الت
ــة  ــرات االقتصادي ــورة التأثي ــدرك خط ــك ن ــط، وكذل ــرق األوس ــي الش ــر ف األكب
ســيما  ال  البعيــد  المــدى  فــي  الخليــج  منطقــة  علــى  والمرتقبــة  الحاليــة 
المعضلــة  النفــط، وإن كانــت هــذه  انخفــاض أســعار  بتأثيــر  فيمــا يتعلــق 
ال تمثــل مشــكلة آنيــة علــى المــدى القصيــر بســبب االحتياطيــات الماليــة 
ــط  ــعار النف ــاع أس ــراء ارتف ــاون ج ــس التع ــا دول مجل ــي حققته ــة الت الضخم
خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، إال أننــا نــرى مــن األهميــة بمــكان طــرح 
ــي،  ــاد الخليج ــتقبل االقتص ــع ومس ــش واق ــة تناق ــة ومتخصص رؤى متكامل
وتحــدد التحديــات والمخاطــر بدقــة، وتتطــرق إلــى كيفيــة تعظيــم الفوائــد 
مــن الفــرص المتاحــة والمواتيــة، واالســتفادة مــن المزايــا النســبية التــي تتميــز 
بهــا اقتصــادات كل دولــة مــن هــذه الــدول، وتالفــي الســلبيات، ووضــع الحلول 
المثلــى والتصــورات الواقعيــة التــي تمكــن اقتصــاد دول مجلــس التعــاون مــن 
االســتمرار فــي ريادتــه وتقدمــه ونســب نمــوه المرتفعــة، وتجــاوز أي تحديــات 
قــد تواجــه أو تعرقــل اســتكمال خطــط التنميــة وإقامــة المشــروعات الكبــرى 
التــي تصــب جميعهــا فــي خدمــة المواطــن الخليجــي وترفــع مســتوى 

ــة. ــنوات الماضي ــالل الس ــت خ ــذي تحقق ــه ال رفاهيت
ــو،  ــدالت النم ــاع مع ــاون، وارتف ــس التع ــادات دول مجل ــة اقتص ــم ضخام ورغ
ــر باالقتصــادات  واالســتثمارات المتاحــة وتنوعهــا وتعــدد فرصهــا، إال أنهــا تتأث
ــر االقتصــادات بعضهــا  ــة، حيــث تتأث العالميــة ألن األولــى ليســت جــزرا معزول
ــعار  ــي أس ــة ف ــورة واضح ــى بص ــذا يتجل ــا، وه ــا وثيق ــط ارتباط ــل ترب ــض، ب ببع
النفــط باألســواق العالميــة، هــذه الســلعة الخليجيــة المهمــة تحــدد أســعارها 
ــدول  ــدرة ال ــو، وق ــب النم ــة، ونس ــواق العالمي ــة باألس ــا عالق ــل له ــدة عوام ع
المســتهلكة علــى اســتيراد النفــط الخــام ومشــتقاته، وعليــه فــإن متخــذ 
القــرار االقتصــادي الخليجــي ال يتخــذ قراراتــه بمعــزل عــن التطــورات اإلقليميــة 
ــرص،  ــح الف ــارج توض ــل والخ ــة للداخ ــة دقيق ــه خريط ــع أمام ــة، ويض والعالمي
ــراً  ــراره معب ــون ق ــي يك ــرفها لك ــا وتستش ــات وتتوقعه ــم التحدي ــا ترس كم
عــن الواقــع، واضعــًا االحتمــاالت المناســبة لتقلبــات المســتقبل، خاصــة أن 
العالــم شــهد منــذ العــام 2008م، وحتــى اآلن الكثيــر مــن األزمــات الماليــة 
واالقتصاديــة التــي عصفــت باقتصــادات العديــد مــن دول العالــم ومــن بينهــا 
ــد  ــي ق ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل ــة، وإن كان ــدول الغني ــن ال ــر م الكثي
نجحــت فــي التصــدي لألزمــة الماليــة العالميــة التــي عصفــت بالعالــم عامــي 
2008/ 2009م، بفضــل السياســات الماليــة ذات الضوابــط المتميــزة لــدول مجلس 
ــاض  ــو انخف ــج ه ــادات دول الخلي ــدي األكبرالقتص ــل التح ــن يظ ــاون. لك التع
أســعار النفــط، خاصــة أن النفــط يمثــل فــي كثيــر مــن األحيــان حوالــي 90% مــن 
مدخــالت الموازنــات العامــة لــدول مجلــس التعــاون األمــر الــذي ســيجعل 
هــذه الموازنــات تتأثــر علــى المــدى البعيــد بانخفــاض األســعار، بــل إن التحديــات 
ــرة  ــي كثي ــل ه ــط، ب ــعار فق ــاض األس ــس انخف ــط لي ــة النف ــه صناع ــي تواج الت

وجــود  منهــا  ومتعــددة 
كالنفــط  الطاقــة  بدائــل 
والطاقــة  الصخــري، 
والمتجــددة  الجديــدة 
ـ  النوويــة  )الطاقــة 
الشمســية ـ طاقــة الريــاح(، 
النمــو  تباطــؤ  إلــى  إضافــة 
فــي اقتصــادات دول العالم 

خاصــة المســتهلكة للنفــط. كل ذلــك يضــع دول مجلــس التعــاون أمــام 
جملــة مــن التحديــات التــي تجعلهــا تفكــر مليــًا فــي مناقشــة االعتمــاد علــى 

الخليجيــة. الموازنــات  رئيســية تعتمــد عليهــا  النفــط كســلعة 
توســيع  فــي  التعــاون  مجلــس  دول  تنخــرط  أن  أيضــًا  الضــروري  مــن  بــل 
الجديــدة  الطاقــة  نحــو  الخطــى  تســرع  وأن  الطاقــة،  أنــواع  اســتخدام 
والمتجــددة لتوفيــر الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه هــذه الــدول لقطــاع الطاقة، 
كمــا أنــه مــن األفضــل اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي مجــاالت 
تحليــة الميــاه والصناعــة، حيــث أن هــذه الــدول هــي األكثــر اســتخداما للطاقة 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــاه عل ــة المي ــال تحلي ــي مج ف
ولعــل مــن أهــم المقومــات التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا االقتصــاد الخليجــي 
ــي،  ــادي الخليج ــل االقتص ــرارات التكام ــل ق ــو تفعي ــة ه ــة المقبل ــي المرحل ف
والمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ قــرارات المجلــس األعلــى لقــادة دول الخليــج التــي 
صــدرت فــي القمــم الخليجيــة الســابقة ومنهــا الســوق الخليجية المشــتركة، 
نقــل  إجــراءات  تبســيط  الجمركــي،  االتحــاد  الموحــدة،  الخليجيــة  العملــة 
ــروع  ــتركة كمش ــة المش ــروعات الخدمي ــتكمال المش ــلع، واس ــع والس البضائ

الســكة الحديــد الخليجيــة وغيرهــا.
وتطويــر وتفعيــل التكامــل االقتصــادي الخليجــي، إذا كان يتطلــب تفعيــل مــا 
ــو  ــة، فه ــم الخليجي ــتوى القم ــى مس ــابقة عل ــة س ــرارات خليجي ــن ق ــدر م ص
أحــوج مــا يكــون إلــى اإلســراع نحــو التحــول مــن صيغــة »التعــاون« إلــى صيغــة 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــة حقيق ــدة خليجي ــق وح ــي« لتحقي ــي العرب ــاد الخليج »االتح
التكامــل ، وترتكــز علــى تعظيــم المزايــا النســبية لــكل دولــة مــع احتفــاظ كل 
دولــة خليجيــة بمقومــات سياســتها االقتصاديــة وكذلــك سياســتها الداخلية 
والخارجيــة وهيكلهــا السياســي والقانونــي وغيــر ذلــك. كل المشــروعات 
الوحدويــة فــي العالــم ســبقتها إرهاصــات واحتياجــات وفــي الوقــت نفســه 
أحاطــت بهــا تحديــات وعقبــات، لكــن فــي النهايــة انتصــرت اإلرادة الجماعيــة 
ــوق  ــة ف ــة الجماعي ــة للمصلح ــت األولوي ــعوب، وأعط ــة الش ــق مصلح لتحقي
دول  تواجــه  التــي  التحديــات  أن  ســيما  ال  دولــة،  لــكل  الخاصــة  المصلحــة 
ــات  ــهد تقلب ــة تش ــدة ، فالمنطق ــديدة ومعق ــي ش ــاون الخليج ــس التع مجل
ــة  ــة الخليجي ــل المصلح ــن أج ــاد م ــتوجب االتح ــبوقة تس ــر مس ــوالت غي وتح
العليــا، وليــس لمجــرد هبــة عاطفيــة أو حالــة انفعاليــة غيــر محســوبة، أو 
لتحقيــق مصلحــة تخــص دولــة بعينهــا أو يكــون المســتفيد طــرف بذاتــه دون 

بقيــة األطــراف الخليجيــة األخــرى.
تظــل معالجــة تجــاوز معضلــة هبــوط أســعار النفــط، والتكامــل االقتصــادي 
الخليجــي، والتحــول نحــو االتحــاد الخليجــي قضايــا مهمــة  ترســم مســتقبل 

االقتصــاد الخليجــي، بــل العمــل الخليجــي المشــترك برمتــه.

لــم يعــد اإلعــالم ذلــك النشــاط التقليــدي المعنــي بنقــل الرســائل 
اإلعالميــة مــن مرســل إلــى مســتقبل فيمــا أطلــق عليــه ) االتصــال 
واســعًا  نشــاطًا  أضحــى  بــل   ،  )Linear Communication الخطــي 
ــال  ــرف بـــ ) االتص ــى ع ــلوكه حت ــًا لس ــي وموجه ــى المتلق ــراً عل ومؤث
الدائــري Circular Communication( ، وبذلــك انــداح المعنــى ليشــمل 
قطاعــات المجتمــع وأنشــطته المختلفــة ، وعلــى رأســها النشــاط 
ــار  ــتخدام األقم ــل اس ــال بفع ــة االتص ــورت تقني ــا تط ــادي ، ولم االقتص

االصطناعيــة )Satellites( وشــبكة المعلومــات الدوليــة
علــى  معهــا  توســعت  المعلومــات   حركــة  ونشــطت   )Internet(

. العالــم  اقتصاديــات  المســاواة  قــدم 
إذن يمكننــا الجــزم بــأن اإلعــالم هــو الداعــم األساســي القتصاديــات 
ــة  ــح صناع ــد أصب ــه ق ــالم نفس ــإن اإلع ــة ف ــة ثاني ــن جه ــم ، وم العال
 ، األخــرى  الصناعــات  مثــل  مثلهــا  الحاضــر  عصرنــا  فــي  متكاملــة 
وهــذا يتأتــى بســبب قــدرة وســائل االتصــال علــى التأثيــر علــى حركــة 
ــا  ــع مكنه ــوذ واس ــة ونف ــات تقني ــن إمكان ــه م ــا تمتلك ــع بم المجتم
ألن تكــون ســلطة لهــا دورهــا السياســي واالقتصــادي والثقافــي 

. واالجتماعــي 
ــز  ــا أن ترتك ــد له ــا ال ب ــي أداء مهامه ــال ف ــائل االتص ــتمر وس ــي تس لك
علــى قاعــدة اقتصاديــة قويــة ألن هــذه الوســائل بحوجــة إلــى نفقــات 
كبيــرة تتمثــل فــي الــكادر البشــري والمعــدات وأنظمــة االســتقبال 

واإلرســال ...الــخ.
ونظــراً ألن وســائل اإلعــالم تعمــل فــي ســوق مشــترك وفــق مفهــوم 
إلــى  ترتقــي  أن  عليهــا   Flow of Information المعلومــات  تدفــق 
ــذي  ــر ال ــد ، األم ــن الجه ــر م ــب الكثي ــذا يتطل ــة ، وه ــتوى المنافس مس
ــال  ــائل االتص ــت وس ــي أصبح ــاري ، وبالتال ــع التج ــا الطاب ــى عليه أضف
فــي كل دولــة تســعى ألن تتميــز علــى رصيفاتهــا فــكان عليهــا أن 
توفــر الــكادر البشــري والتقنيــة المتطــورة وتقــدم نفســها للجمهــور 

ــة . ــة علمي ــق منهجي ــا وف ــرة تعرضه ــادة مؤث ــالل م ــن خ م
أمــا محتويــات الورقــة التــي بيــن أيدينــا فقصدنــا منهــا أن نعــرف 
التــي  والمشــكالت  بنائهــا  وعوامــل  اإلعــالم  باقتصاديــات  القــارئ 
ــالم  ــات اإلع ــع اقتصادي ــم واق ــرق لفه ــا أن نتط ــا رأين ــا ، كم تواجهه
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة كنمــوذج للبــالد الغربيــة حتــى نتيــح 
الفرصــة للمقارنــة مــع واقعنــا فــي الــدول العربيــة وفــي البحريــن 
ــالم  ــائل اإلع ــه وس ــا تعاني ــا لم ــث تطرقن ــوص حي ــه الخص ــى ووج عل

مــن مشــكالت .  
ما هي اقتصاديات اإلعالم ؟

االقتصــاد  فــروع  مــن  فــرع  باعتبارهــا  اإلعــالم  اقتصاديــات  تعــرف 
. االســتهالك   ، التوزيــع   ، اإلنتــاج   : يــدرس  الــذي  التطبيقــي 

- والمقصــود باإلنتــاج هــو عمليــة تنظيــم العمــل فــي البرنامــج ، 
والتنســيق بيــن العناصــر الفنيــة المشــاركة فــي التنفيــذ وتســهيل كل 
المعوقــات والصعوبــات فــي حــدود الميزانيــة المقــررة . ويدخــل ضمن 

هــذا المفهــوم كل النفقــات الماديــة والفنيــة والتقنيــة والبشــرية .
ــا  ــر له ــق مايتوف ــائل وف ــة الوس ــب طبيع ــاوت حس ــات تتف واإلمكاني

ــل . ــة عم ــوارد وبيئ ــن م م
- أمــا التوزيــع فهــو قــدرة القائــم باالتصــال علــى توصيــل المــادة 
ــارئ  ــف للق ــل الصح ــك توصي ــن ذل ــل ضم ــور . ويدخ ــة للجمه اإلعالمي
عــن طريــق اســتخدام الوســائل التــي تتمثــل فــي الســيارات والطائــرات 
ــة،  ــات األثيري ــق الموج ــن طري ــة ع ــة اإلذاعي ــل الخدم ــا ، وتوصي وغيره
وإتاحــة  االصطناعيــة،  األقمــار  طريــق  عــن  التلفزيونيــة  والخدمــة 

خدمــة اإلنترنــت .

- واالســتهالك يعنــي مــدى قبــول الجمهــور لمحتــوى وســائل اإلعالم، 
وشــكل الرســائل المقدمــة. وهــذا مــا يتطلــب جهــداً كبيــراً ، يختلــف 
باختــالف طبيعــة الوســائل ، وهــذا هــو الموضــوع األهــم الــذي يصعب 
ــوى  ــور محت ــل الجمه ــي يقب ــة ، فلك ــذه الورقـ ــل ه ــي مث ــه ف اختزال
ماتقدمــه الوســائل علينــا الكثيــر مــن العمــل ليــس فيمــا يختــص 
بالمضمــون فحســب ، إنمــا بالنســبة لشــكل وقالــب المــادة أيضــًا ، 
وهــذان همــا قطبــا المــادة اإلعالميــة التــي تتطلــب فهمــًا واســعًا 

ــص. ــة والتمحي ــتوى الدراس ــى مس ــي إل ــور يرتق ــائل والجمه للوس

تحديات تمويل وسائل اإلعالم في البالد العربية :
شــهدت الســاحة العربيــة تطــوراً كبيــراً فــي قطــاع اإلعــالم خــالل 
العقديــن األخيـــرين ) منــذ بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين ( بســبب 
ــارج  ــي الخ ــور ف ــا لجمه ــث برامجه ــي تب ــة الت ــوات الفضائي ــد القن تزاي
والمضمــون،  الشــكل  حيــث  مــن  البرامــج  لذلــك  تبعــًا  وتطــورت   ،
ــاع  ــم للقط ــريك مه ــاص كش ــاع الخ ــرز القط ــك ب ــى ذل ــة إل باإلضاف
الحكومــي فــي تشــغيل وامتــالك وإدارة المؤسســات التلفزيونيــة 
 ، الحكومــي  القطــاع  علــى  حكــراً  الزمــن  مــن  ردحــًا  ظلــت  التــي 
لــدى  عنــه  العربيــة  الخليــج  دول  فــي  أكثــر  بوضــوح  هــذا  ويظهــر 
رصيفاتهــا الــدول العربيــة األخــري ، ورغــم هــذا التطــور الــذي شــهدته 
ــاك  ــة ، إال أن هن ــج العربي ــي دول الخلي ــة ف ــة الفضائي ــاحة اإلعالمي الس
تحديــات كثيــرة ظلــت تواجــه هــذه المؤسســات فــي كافــة المجــاالت 
وعلــى رأســها المجــال السياســي حيــث ال تــزال العالقــة مع الســلطات 
الحكوميــة المالكــة أو المراقبــة مشــوبة بالكثيــر مــن الضبابيــة وعــدم 
ــزاً  ــل مرك ــة ظ ــوات الفضائي ــه القن ــدي يواج ــرز تح ــر أن أب ــوح . غي الوض
فــي مصــادر تمويلهــا ، ومــدى قــدرة تلــك المصــادر علــى تحقيــق 
مشــاريع فضائيــة مســتدامة وســط تزاحــم إعالمــي لــم تشــهد 

ــث . ــا الحدي ــي تاريخه ــه ف ــة مثل المنطق
التنافــس  البقــاء فــي عالــم مشــوب بهــذا  ولكــي تحافــظ علــى 
تبعيتهــا  النظــر عــن  الفضائيــة وبصــرف  القنــوات  الشــديد ســعت 
إلــى تأميــن مصــادر تمويــل   ) المؤسســية ) قطــاع خــاص أو عــام 
متنوعــة ، وال يوجــد دليــل قاطــع علــى أن القنــوات الفضائيــة بكافــة 
المراقــب  ولعــل   ، تشــغيلها  تكاليــف  ســد  علــى  قــادرة  أشــكالها 
ســيصاب بالدهشــة حينمــا يــدرك أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه 
القنــوات غيــر قــادرة حتــى علــى تغطيــة تكاليــف تشــغيلها ، وبالتالــي 
فهــي بعيــدة كل البعــد عــن حالــة الربحيــة التــي تتمتــع بهــا مثيالتهــا 
يحــاول  وربمــا   ، الغربيــة  المجتمعــات  فــي  الخــاص  القطــاع  فــي 
المراقــب التســاؤل عــن اســباب هــذه الحالــة وعــن األســباب التــي تدعــو 
المحطــات الفضائيــة الخاصــة بالــذات للعمــل فــي بيئــة تعــد الخســارة 

ــا . ــم معالمه ــة أه المالي
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المتحــدة  الواليــات  فــي  اإلعــالم  اقتصاديــات  مقومــات 
: يكيــة مر أل ا

منــذ  األمريكــي  المجتمــع  فــي  التلفزيونــي  اإلعــالم  نجــاح  إن 
ــاء  ــل ج ــراغ ، ب ــن ف ــأت م ــم ي ــرين ل ــرن العش ــل الق ــي أوائ ــه ف انطالق
نتيجــة طبيعيــة لتضافــر عــدة عوامــل تتعلــق بالترابــط الوثيــق بيــن 
ــون  ــبكات التلفزي ــي ش ــة ف ــة ممثل ــة التلفزيوني ــات اإلعالمي المؤسس
األمريكيــة الثــالث والمؤسســات االقتصاديــة العاملــة فــي المجتمــع 
نفســه . فقــد أثبتــت الدراســات المتتاليــة التــي أجريــت حــول التلفزيــون 
فــي الواليــات المتحــدة أن هــذه الشــبكات إمــا أن تكــون مملوكــة 
المملوكــة   NBC شــبكة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الخــاص  للقطــاع 
بنســبة 80% لشــركة ) جنــرال إلكتريــك ( ، أو أن هنــاك مصالــح مشــتركة 
ــركة  ــبكة ) CNN ( وش ــن ش ــال بي ــو الح ــا ه ــركات كم ــك الش ــع تل م
) مايكروســوفت ( وشــركة ) تايــم وورنــر ( ، وهــذا الترابــط الوثيــق 
للشــبكات  الكافــي  التمويــل  توفيــر  فــي  آخــر  أو  بشــكل  يســهم 
ــالل  ــن خ ــى م ــج ، أو حت ــة البرام ــالن ، ورعاي ــالل اإلع ــن خ ــة م التلفزيوني
الدعــم المباشــر ، ولعــل معــدالت اإلعــالن العاليــة التــي تظهــر علــى 
شاشــات التلفزيــون فــي الواليــات المتحــدة تشــير بشــكل ال يقبــل 
تلــك الشــبكات  الــذي تتلقــاه  التمويــل  إلــى حجــم تدفــق  الشــك 

ــا . ــط به ــي ترتب ــة الت العمالق

وهنــاك ســبب ثــان يتعلــق بكــون عمليــة البرمجــة فــي الشــبكات 
التلفزيونيــة األمريكيــة تتــم بالتناغــم مــع العمليــة اإلعالنيــة التــي 
تســتند إلــى بــث اإلعالنــات خــالل البرامــج األكثــر شــعبية لــدى الجماهير 
ألذواق  تخضــع  وصيغهــا  البرامــج  موضوعــات  أن  يعنــي  وهــذا   ،
الجماهيــر وذلــك بنــاًء علــى نتائــج دراســات ميدانيــة تقــوم بها شــركات 
أبحــاث الســوق لصالــح المؤسســات اإلعالنيــة لمعرفــة مــدى تغلغــل 

ــر .  ــاط الجماهيـ ــي أوس ــون ف ــج التلفزي برام
أمــا الســبب الثالــث فيتعلــق باالتســاع الهائل لســوق اإلعــالن األمريكية 
حيــث أن قــوة االقتصــاد األمريكــي المســتند إلــى الســوق الحــرة فــي 
التعامــالت التجاريــة ارتبطــت تقليديــًا بصناعــة اإلعــالن التــي هــي جــزء 

ال يتجــزأ عــن الصناعــة اإلعالميــة .
ومــن هنــا فقــد غــدا هــذا الثالــوث ) اإلعــالم ، اإلعــالن ، االقتصــاد ( 
يشــكل بنيــة صلبــة تســتند إليهــا القنــوات التلفزيونيــة المختلفــة فــي 

ــا . عمله

وعليــه تظهــر لنــا ضخامــة اإليــرادات التــي تحصــل عليهــا وســائل 
الشــركات  قبــل  مــن  عميقــة  تأثيــرات  مــن  تحدثــه  ومــا  اإلعــالم 
لمــا  وذلــك   ، اإلعــالم  وســائل  ومواقــف  توجهــات  فــي  المنتجــة 
تشــكله مــن مــورد مهــم لتلــك الوســائل وبالشــكل الــذي يؤثــر فــي 
ــت  ــة ، فأفرغ ــا المختلف ــاول القضاي ــداث وتن ــل األح ــي نق ــا ف حياديته
ــة  ــل الحقيق ــي تحم ــن الت ــن المضامي ــالم م ــائل اإلع ــن وس ــر م الكثي
أداة فــي  ، وأصبحــت  الجمهــور وتخــدم قضايــاه  بواقــع  وتنهــض 
خدمــة المموليــن والمعلنيــن والترويــج ألهدافهــم الربحيــة ، ممــا أثــر 
ســلبًا فــي مصداقيــة الكثيــر مــن هــذه الوســائل بعــد أن تحولــت إلــى 

أمبراطوريــات اقتصاديــة ضخمــة .

الواقع االقتصادي لمؤسسات اإلعالم بالسودان : 
كمــا هــو الحــال فــي فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة فهنــاك العديــد 
ــة  ــات اإلعالمي ــع المؤسس ــى واق ــت عل ــي انعكس ــات الت ــن المعوق م
الوفــاء  علــى  علــى  قدرتهــا  عــدم  إلــى  أدى  ممــا  الســودان  فــي 
بوظائفهــا التــي تتمثــل فــي التثقــف والترفيــه والتعليــم والتنميــة 
واإلرشــاد والتوجيــه والدعايــة واإلعــالن وغيــر ذلــك مــن الوظائــف ، 
وقصــور المؤسســات عــن القيــام بوظائفهــا أدى إلــى ضمــور وتقهقــر 
نشــاطها االقتصــادي ، ومــن أهــم المعوقــات التــي حالــت دون القيام 

بهــذا الــدور مــا يلــي :
- عدم توفر اإلرادة السياسية . 

- عدم االستقرار السياسي واإلداري .
- البروقراطية .

الصحافــة   ( المؤسســات  ضعــف  إلــى  أدى  المــال  راس  ضعــف   -
.  ) والتلفزيــون 

- عدم مالءمة بيئة العمل .
- غياب نظام توظيف يقوم على الحقوق والواجبات .

- مشكلة التعاطي مع اللغة ) اللسان ، ولغة الخطاب ( .

مصادر التمويل :
ــل  ــادر التموي ــن مص ــة م ــواع مختلف ــى أن ــالم عل ــائل اإلع ــد وس تعتم

ــا : ــن أهمه م

1- اإلعالن : 
وهــو كمــا عرفتــه لجنــة التعاريــف األمريكيــة ) هــو عبــارة عــن الجهــود 
غيــر الشــخصية التــي يدفــع عنهــا مقابــل لعــرض األفــكار أو الســلع أو 
الخدمــات ويفصــح فيهــا عــن شــخصية المعلــن ( ، واإلعــالن كوســيلة 
اتصــال يهــدف إلــى إحــداث التأثيــر فــي االتجاهــات والســلوك . ويمكننا 

تلخيــص ذلــك فــي أن اإلعــالن عبــارة عــن :
- جهد غير شخصي .

- مدفوع القيمة .
- يهدف إلى التأثير .

- المعلن معروف الهوية ومن ثم يكون مصدر التمويل معروفًا.

2- مبيعات البرامج :
     تقــوم بعــض وســائل االتصــال ببيــع برامجهــا ، ولكــن هــذا يتطلــب 
أن تكــون لهــذه الوســائل قــدرة مهنيــة وماديــة وتقنيــة تمكنهــا مــن 

تقديــم برامــج منافســة تســتطيع مــن خاللهــا زيــادة دخلهــا .

3- رعاية المؤسسات :
تقــوم بعــض المؤسســات برعايــة البرامــج اإلذاعيــة مقابــل قيمــة 
تدفعهــا للمحطـــة ، والغــرض مــن مثــل هــذه البرامــج هــو اإلعــالن عن 
ــول  ــن الق ــه يمك ــات ، وعلي ــك المؤسس ــا تل ــات تقدمه ــلع أو خدم س

ــة . ــة والمحط ــن المؤسس ــتركة بي ــح مش ــاك مصال ــأن هن ب

4- دعم الحكومة أو القطاع الخاص :
مــن المعلــوم أن هنــاك الكثيــر مــن محطــات الراديــو والتلفزيــون 
ــاع  ــام أو القط ــاع الع ــاط بالقط ــا ارتب ــت له ــع االنترن ــف ومواق والصح
الخــاص ، وحســب مــا تمليــه تلــك العالقــة يمكــن أن تقــدم الحكومــة 
أو مؤسســات القطــاع الخــاص الدعــم للمؤسســات اإلعالميــة ، وقــد 
ــاعدات  ــكل مس ــي ش ــراً ، أو ف ــًا مباش ــًا مالي ــم دعم ــك الدع ــون ذل يك

ــهيالت . وتس

سلبيات الممارسة :
كثيــراً مــا يــؤدي اعتمــاد وســائل اإلعــالم علــى مصــادر تمويــل بعينهــا 
يكــون خصمــًا علــى محتــوى تلــك الوســائل ، ولكــن هــذا غالبــًا مايؤدي 

إلــي بعــض الســلبيات :
تراجع تحقيق الوظائف : 

 قــد تخضــع مؤسســات اإلعــالم لإلغــراءات الماليــة علــى حســاب 
وســيطرة  اإلعــالن  لضغــوط  وتجنــح  مضمــون  مــن  ماتقدمــه 

. الضخمــة  المؤسســات 

استغالل األطفال في اإلعالن التجاري :
وهي تمثل ضغطًا على األسرة لشراء سلع ربما تكون غيــر ضرورية ، بل ربما ضارة .  

استخدام أساليب الجذب اإلعالمي :
     كثيراً ما يحتوي اإلعالن التجاري على ما يسمى بأساليب الجذب  وهي تتمثل في ممارسة ) الخداع ، التضليل ، اإلغراء ( . 

التوصيات :
1- توفير ضمانات سياسية ومهنية لتطبيق االستراتيجيات والخطط المرسومة .

2- تأسيس نظام توظيف قائم على ترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات .
3- العمل على دمج المؤسسات الصغيرة في مؤسسات كبيرة . 

4- تأسيس عالقة منظمة بين األكاديميين المتخصصين واإلعالميين الممارسين .
5- قيام صالت شراكة وتعاون بين مؤسسات اإلعالم والكليات ذات العالقة .

6- االهتمــام بتدريــب الــكادر البشــري العامــل فــي مجــال اإلعــالم وهــو الــذي يقــوم بالممارســة الفعليــة للعمــل ، وتكــون الحوجــة أكبــر فــي 
ظــل التطــور المتســارع علــى مســتوى الممارســة والوســائل والمفاهيــم .

المراجع :
1- مركز الخليج لألبحاث ، اقتصاديات اإلعالم الفضائي في دول الخليج العربية ، ص 2 .
2- ماضي الخميس ،  اقتصاديات اإلعالم ، صحيفة النهار ، العدد 981 بتاريخ 2011/2/6م.

3- سعد الطائي ، اقتصاديات اإلعالم في مجتمعات ما بعد الصناعة ـ من اإلحتكارات اإلعالمية إلى األمبراطوريات اإلقتصادية ، 2011م .
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توصيات الملتقى :
- بناء استراتيجية إعالمية خليجية موحدة على المستوى العربي والدولي للتعامل مع اإلرهاب إعالميًا وفكريًا.
- تأسيس مرصد إعالمي خليجي لتقييم أداء اإلعالم الخليجي في معالجاته ألحداث اإلرهاب وأفكار التطرف.

- ضــرورة اســتفادة اإلعــالم مــن اإلســتراتيجية العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب ســواء علــى مســتوى وزراء الداخليــة أو مجالــس الــوزراء وأهميــة إعــادة 
النظــر فــي تنــاول اإلعــالم ألحــداث اإلرهــاب.

- تأهيل اإلعالميين في الخليج العربي عبر برامج متخصصة في التعامل مع أحداث االرهاب وأساليب تغطياته الصحفية واالعالمية.
- تقديم خطاب ديني يفند كل مزاعم وأفكار التطرف التي يتصور بعض الشباب إنها افكار جهادية.

ــا وأمريــكا وغيرهــا بخطــاب إعالمــي ودينــي يناســب عقليتهــم وثقافتهــم حيــث  - العمــل علــى مخاطبــة الجمهــور غيــر العربــي فــي أوروب
ســيبث هــذا الخطــاب علــى وســائل إعــالم عربيــة دوليــة تتحــدث باللغــات األجنبيــة.

- توظيف الكفاءات الخليجية والعربية في الخارج لدعم الخطاب الديني المعتدل وخدمة السالم واالستقرار بالخليج العربي.
- إنشــاء مركــز إعالمــي متخصــص فــي االقتصــاد الخليجــي يســتهدف خلــق االقتصــاد المعرفــي واإلعــالم المعرفــي لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة ووالدة المشــاريع االنتاجــي وتأهيــل طلبــة اإلقتصــاد والفنــون اإلعالميــة المختلفــة التــي تؤهلهــم للتعاطــي مــع اإلعــالم 

االقتصــادي.
- تأهيل اإلعالميين بالنظم والسياسات االقتصادية حتى يتمكنوا من المعالجات االقتصادية بشكل مهني.

- افتتــاح أقســام جديــدة لإلعــالم االقتصــادي يؤهــل خريجيــه لممارســة الكتابــة والبحــث االقتصــادي بشــكل إعالمــي وأســلوب مهنــي يمكنــه 
مــن معالجــة االزمــات االقتصاديــة وفتــرات التحــول التــي تمــر بهــا منطقــة الخليــج خاصــة والمنطقــة العربيــة عامــة.

الجلسة الختامية للمؤتمر:
وفــي ختــام أعمــال الملتقــى، قــام وكيــل وزارة شــؤون اإلعــالم، بتكريــم المتحدثيــن والمشــاركين فــي الملتقــى اإلعالمــي، ومــن أبرزهــم: د. 
مفيــد شــهاب وزيــر التعليــم والبحــث العلمــي ووزيــر الشــؤون البرلمانيــة الســابق بجمهوريــة مصــر العربيــة، د.حبيــب اهلل التركســتاني أســتاذ 
االقتصــاد بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، د.عايــد المنــاع مستشــار جمعيــة الصحفييــن الكويتيــة، د.اســتقالل العازمــي أســتاذة العلــوم السياســية 
مــن الكويــت، د. صابــر حــارص رئيــس قســم اإلعــالم بالجامعــة الخليجيــة، اإلعالميــة واألكاديميــة د.ســهير المهنــدي، مؤنــس المــردي رئيــس 
ــر برنامــج الدراســات الدوليــة والجيوسياســية بمركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية  جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة، ود.عمــر العبيدلــي مدي

والدوليــة والطاقــة.

اللجنة المنظمة للملتقى:

الملتقى في صور:

د. مهند المشهداني - رئيس الملتقى

أ.د. ناهد مطاريد - رئيس اللجنة 

د. صابر حارص - مقرر الملتقى

د. أحمد الطوالبة - عضوا 

د. وليد خلف اهلل - عضوا

السيدة سوسن فيصل - عضوا

السيدة مروة السيد - عضوا

الطالب فواز العبد اهلل - عضوا

الطالب  بدر حسن - عضوا 
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