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تقديم:

انطالق��ًا م��ن ح��رص األمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة )قط��اع اإلع��الم واالتص��ال( عل��ى تطوي��ر 
العم��ل اإلعالم��ي العرب��ي املش��رك، واميان��ًا منها بضرورة دعم وتقدير جه��ود اإلعالميني العرب الذين 
أث��روا العم��ل اإلعالم��ي العرب��ي يف خمتل��ف التخصص��ات اإلعالمي��ة، ج��اء التفك��ري يف ختصي��ص “ي��وم 
لإلع��الم العرب��ي” حبي��ث يت��م االحتف��ال ب��ه يف كل ع��ام عل��ى املس��توى العرب��ي انس��جاما م��ع ميث��اق 
جامع��ة ال��دول العربي��ة، وتنفي��ذا مليث��اق الش��رف اإلعالم��ي العربي، وتأسيس��ًا على املب��ادئ اليت انطلقت 
منها االس��راتيجية العربية لإلعالم، واس��تنادا على القرارات والوثائق الصادرة عن جملس اجلامعة 
العربية على مستوى القمة بشأن حتديث العمل العربي املشرك، واتساقًا مع توجهات جملس وزراء 
اإلعالم العرب بالعمل على تطوير وتنمية اإلعالم العربي وتعزيز دوره مبا يتماشى وتطور اجملتمعات 

العربي��ة وم��ا خيدم قضاي��ا الوطن العربي.
ويف ع��ام 2015، مت إط��الق مش��روع “ي��وم اإلع��الم العرب��ي” من خالل قرار جمل��س وزراء اإلعالم العرب، 
ليكون آلية جديدة لتشجيع التواصل املشرك على مستوى أجهزة اإلعالم العربية واإلعالميني العرب، 
وخللق وتطوير أشكال جديدة للرابط اإلعالمي العربي، بهدف معاجلة أهم القضايا املتصلة بواقع 
اإلع��الم العرب��ي، وت��دارس املتغ��ريات احلاصل��ة لالرتق��اء مبس��توى األداء واملهنية ومواكب��ة تكنولوجيا 
اإلع��الم اجلدي��د، وليك��ون ي��وم اإلع��الم العرب��ي ناف��ذة لصن��اع السياس��ة اإلعالمي��ة يف املنطق��ة العربية 
لصياغة سياس��ات تنظم عمل وس��ائل اإلعالم، ووس��يلة إلقامة الروابط اإلقليمية والتعاون املش��رك 

بني خمتلف وس��ائل اإلعالم العربية. 

	                 السفرية د. هيفاء أبو غزالة  	 	 	               	 	 	                 
	                         األمني العام املساعد 	 	 	 	                   	 	 	         

	               رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 	 	 	                          	 	 	     
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يوم اإلعالم العربي
وجائزة التميز اإلعالمي
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يوم اإلعالم العربي
 21 أبريل 2016

اهلدف من ختصيص “يوم اإلعالم العربي”:
املساهمة يف تطور اإلعالم العربي وتعزيز مسريته وتشجيع اإلعالميني العرب على اإلبداع.. 1
تقدير اجنازات وجهود اإلعالميني العرب وعطائهم املتواصل. 2
تعزي��ز ال��دور البن��اء ال��ذي يلعب��ه اإلع��الم يف خدم��ة قضاي��ا اجملتم��ع، وعرفان��ا بإس��هامات اإلعالمي��ني يف إيص��ال الص��وت العربي . 3

العامل. إىل 

املهام: 
تنظيم ممارسة العمل اإلعالمي مبا يضمن حق تدفق املعلومات وتداوهلا بني وسائل اإلعالم يف الدول العربية، وخلق إعالم . 1

تفاعلي حيقق املصداقية يف نقل املعلومة واملوضوعية يف التحليل. 
تشجيع التنسيق والتعاون بني الدول العربية يف وضع السياسات اإلعالمية. . 2
حتقيق بيئة إعالمية حيوية ومتماسكة من خالل وضع سياسات إعالمية توجيهية عامة. . 3
تشجيع التعاون بني الدول العربية يف جمال اإلنتاج اإلعالمي العربي املشرك.. 4
تفعيل الدور األكادميي للمؤسسات اإلعالمية العربية إلعداد وتطوير كوادر إعالمية متميزة )التدريب(.. 5
خلق حراك إعالمي يف الدول العربية من خالل إقامة العديد من النش��اطات اإلعالمية يف يوم اإلعالم العربي مثل الندوات . 6

وورش العمل املتخصصة ومعارض الصور وعرض أفالم وثائقية. 
حتفيز روح املنافسة اإلجيابية بني املؤسسات اإلعالمية العربية. . 7
تطوير ثقافة التعامل مع وسائل اإلعالم اجلديد ووضع مواصفات ومعايري لعمل هذه الوسائل. . 8
العمل على تعزيز مفهوم أخالقيات العمل اإلعالمي ومراعاة قيم وثقافة اجملتمع العربي. . 9
حث الدول األعضاء لدى جامعة الدول العربية على االهتمام برشيح اإلعالميني الشباب لنيل هذه اجلوائز. . 10
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املضمون:
مت تب��ي اإلع��الن ع��ن “ي��وم اإلع��الم العرب��ي” م��ن قب��ل جمل��س وزراء اإلعالم الع��رب يف الدورة العادية السادس��ة واألربع��ني ) ق/409 
� دع/46 � 2015/5/21 ( حبي��ث يت��م االحتف��ال ب��ه يف مجي��ع ال��دول العربي��ة، ويت��م وضع ش��عار لكل عام حبيث يت��م تنظيم فعاليات حول 

مضم��ون الش��عار ، وميك��ن لل��دول العربي��ة االحتف��ال بهذا اليوم وذلك بتنظيم فعالي��ات خمتلفة من بينها:
- عقد ندوات يف جمال اإلعالم باإلضافة إىل جلسة افتتاحية رمسية.  أواًل:  	

-  تكريم جمموعة من اإلعالميني حمليا يف  الدول األعضاء  	  
-  تنظيم معرض للصور حول مسرية العمل اإلعالمي 	

تق��وم جامع��ة ال��دول العربي��ة بتنظي��م احتف��ال مرك��زي يف مق��ر اجلامع��ة أو أح��د ال��دول األعض��اء لتقدي��م جوائ��ز التمي��ز  ثانيًا: 	
اإلعالم��ي العرب��ي.

جائزة التميز اإلعالمي العربي
وه��ي عب��ارة ع��ن جائ��زة عيني��ة متن��ح لش��خصيات إعالمي��ة عربي��ة يف جم��ال العم��ل اإلعالم��ي العرب��ي وإس��هامها البن��اء يف العم��ل 
اإلعالمي العربي، كما ميكن أن متنح ملؤسس��ة إعالمية عربية رائدة متلك مقومات العمل اإلعالمي اجلاد، وس��اهمت يف تطوير 

وتعزي��ز العم��ل اإلعالم��ي العربي املش��رك. 
وانطالق��ا م��ن ق��رار جمل��س وزراء االع��الم الع��رب رق��م )ق/409 � دع/46 � 2015/5/21(، يق��وم  قط��اع االع��الم واالتص��ال جبامع��ة ال��دول 

العربي��ة باإلع��الن ع��ن ختصي��ص “جائ��زة للتمي��ز اإلعالم��ي”، وهي جائزة س��نوية بدأ ختصيصه��ا من 2016.
الشعار: 

يت��م ختصي��ص ش��عار االحتف��ال بي��وم اإلع��الم العرب��ي يف إح��دى جماالت اإلع��الم لالحتفاء به س��نويًا من قبل اللجن��ة املكلفة ووفق 
اآللية اليت يتم االتفاق بش��أنها. 

الفئات:
حيق لكل إعالمي عربي يعمل يف اجملال اإلعالمي التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز االعالم العربي اليت يتم اإلعالن عنها سنويًا. 
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الـدورة األولــى
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اإلعداد والتحضري للدورة األوىل
ليوم اإلعالم العربي وجائزة التميز اإلعالمي 2016

العام��ة  االمان��ة  ح��رص  م��ن  انطالق��ًا 
)قط��اع اإلع��الم واالتص��ال( عل��ى اإلع��داد 
اجلي��د لالحتف��ال بي��وم اإلع��الم العرب��ي 
اإلعالم��ي،  التمي��ز  جائ��زة  وختصي��ص 
مت تش��كيل فري��ق م��ن اخل��راء م��ن ال��دول 
العربي��ة األعضاء لإلعداد والتحضري ليوم 

اإلع��الم العرب��ي.
األول  اجتماع��ه  اخل��راء  فري��ق  عق��د 
للتحض��ري للدورة األوىل خالل الفرة من 
6-2015/9/7 مبقر األمانة العامة، حبضور 
غزال��ة-  أب��و  هيف��اء  د.  الس��فرية/  معال��ي 
األمني العام املساعد- رئيس قطاع اإلعالم 
واالتص��ال، ومبش��اركة خ��راء إعالمي��ني 

م��ن ال��دول العربي��ة األعض��اء باجلامع��ة.
مت خ��الل االجتم��اع االتفاق على االحتفال 
بال��دورة األوىل ل����� »ي��وم اإلع��الم العرب��ي” 
يف ع��ام 2016 حت��ت ش��عار “دور اإلع��الم يف 
مكافح��ة اإلره��اب”. كم��ا مت االتف��اق على 

أن يتم ختصيص املسابقة األوىل من جائزة 
التميز اإلعالمي للصحافة والورقية، وعلى تقسيم جوائز التميز اإلعالمي إىل ثالث فئات )اإلعالم االستقصائي- العمود 
الصحف��ي- الص��ورة الفوتوغرافي��ة(، باإلضاف��ة إىل تكري��م ش��خصية إعالمي��ة متخصص��ة يف الصحاف��ة الورقي��ة، وتكري��م 

أح��د ش��هداء العم��ل اإلعالمي من ال��دول العربية.
وق��رر فري��ق اخل��راء أن يت��م تش��كيل جلن��ة التحكيم من س��بعة أعضاء من الدول العربية حس��ب الرتي��ب األجبدي، على أن 
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تش��مل رئيس الدورة القائمة جمللس وزراء اإلعالم العرب، ورئيس املكتب التنفيذي.
واتف��ق املش��اركون عل��ى أن يت��م الرش��يح م��ن خ��الل املؤسس��ات اإلعالمي��ة املعتم��دة يف ال��دول العربي��ة ع��ن طري��ق وزارات 
اإلعالم أو اجلهات املعنية باإلعالم فيها، وأن تقوم االمانة العامة )قطاع اإلعالم واالتصال( بتش��كيل جلنة لفرز األعمال 

املرش��حة تتك��ون م��ن متخصص��ني يف اإلعالم من موظف��ي األمانة العامة.

اجتماعات جلنة الفرز وجلنة التحكيم:
قام��ت األمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة )قط��اع اإلع��الم واالتص��ال( بدع��وة ال��دول األعض��اء باجلامع��ة ملوافاته��ا 
برش��يحات الدول من أمساء ش��خصيات إعالمية بارزة وكذلك أمساء ش��هداء العمل اإلعالمي لتكرميها خالل االحتفال 
بالدورة األوىل ل� »يوم اإلعالم العربي«،  ودعت األمانة العامة )قطاع اإلعالم واالتصال( كذلك الدول األعضاء إىل موافاتها 
برشيحات ألعمال منها )حتقيقات استقصائية وأعمدة صحفية وصور فوتوغرافية( ذات صلة بشعار الدورة األوىل »دور 
اإلع��الم يف مكافح��ة اإلره��اب«. وقام��ت األمان��ة العام��ة )قط��اع اإلع��الم واالتصال( بنش��ر إعالنًا عن »مس��ابقة جائزة التميز 

اإلعالم��ي« عل��ى موقعه��ا اإللكروني وعلى القنوات التليفزيوني��ة العربية الرمسية.
تلقت األمانة العامة )قطاع اإلعالم واالتصال( أعمااًل مرشحة لنيل جائزة التميز اإلعالمي يف جمال الصحافة الورقية 
من كل من اململكة األردنية اهلامشية، مملكة البحرين، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دولة فلسطني، 

مجهورية العراق، مجهورية مصر العربية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
عق��دت جلن��ة ف��رز األعم��ال املرش��حة اجتماع��ًا بتاري��خ 2016/4/6 مبق��ر األمان��ة العام��ة لف��رز مجي��ع األعمال ال��يت وردت إىل 

األمان��ة العامة )قطاع اإلع��الم واالتصال(.
كم��ا عق��دت جلن��ة التحكي��م اجتماع��ني خ��الل ش��هر ماي��و/ اي��ار 2016، للنظ��ر يف األعم��ال املرش��حة واختي��ار األعم��ال ال��يت 

س��تنال جائ��زة التمي��ز اإلعالم��ي. 
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االحتفال بالدورة األوىل ليوم اإلعالم العربي
»دور اإلعالم يف مكافحة اإلرهاب«
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نظم��ت االمان��ة العام��ة )قط��اع اإلع��الم واالتص��ال( االحتف��ال 
بال��دورة األوىل لي��وم اإلع��الم العرب��ي عل��ى هام��ش اجتم��اع 
ال��دورة العادي��ة )47( جملل��س وزراء اإلع��الم الع��رب بتاري��خ 

2016/5/25 مبق��ر االمان��ة العام��ة بالقاه��رة.

ش��ارك يف االحتف��ال معال��ي األم��ني الع��ام الس��ابق جلامع��ة 
. ال��دول العربي��ة الدكت��ور/ نبي��ل العرب��ي، ومعال��ي الس��فرية/  د
هيف��اء أب��و غزال��ة- األمني العام املس��اعد- رئيس قطاع اإلعالم 
واالتص��ال ومعال��ي الس��يد/ عل��ي ب��ن حمم��د الرميح��ي وزي��ر 
ش��ؤون اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن، وأصح��اب املعال��ي الس��ادة 
ب��وزارات اإلع��الم  املس��ؤولني  الع��رب وكب��ار  وزراء اإلع��الم 

م��ن  متمي��زة  جمموع��ة  إىل  باإلضاف��ة  العربي��ة، 
الع��رب. اإلعالمي��ني 

كم��ا تضم��ن االحتف��ال تكري��م جمل��س وزراء اإلع��الم 
الع��رب ملعال��ي االم��ني الع��ام الس��ابق جلامع��ة ال��دول 
انته��اء  العرب��ي مبناس��بة  العربي��ة الدكت��ور/ نبي��ل 
مهامه كأمني عام للجامعة، واملهندس/ عبد الرحيم 
س��ليمان- املدي��ر الع��ام الحت��اد إذاع��ات ال��دول العربي��ة، 
وتضمن احلفل كذلك توزيع جائزة التميز اإلعالمي 
لألعم��ال والش��خصيات واملؤسس��ات اإلعالمي��ة ال��يت 
وق��ع االختي��ار عليه��ا م��ن قب��ل جلن��ة التحكي��م عل��ى 

النح��و التال��ي:
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تكريم مؤسسة إعالمية عربية:
مؤسسة األهرام )مجهورية مصر العربية( -

تكريم شخصية إعالمية:
معالي السيدة/ مسرية رجب )مملكة البحرين( -
األس��تاذ/ مك��رم حمم��د أمح��د  )مجهوري��ة مص��ر  -

العربي��ة(
األس��تاذ/ نذي��ر ب��ن س��بع )اجلمهوري��ة اجلزائري��ة  -

الدميقراطي��ة الش��عبية(

تكريم شهيد العمل اإلعالمي:
الش��هيد/ احلس��يي أب��و ضي��ف )مجهوري��ة مص��ر  -

العربي��ة(
الشهيد/ ماجد أبو شرار )دولة فلسطني( -

يف جمال اإلعالم االستقصائي: 
حتقي��ق »الغ��د تتب��ع رحل��ة امل��وت لضحاي��ا ش��بكات  -

تهج��ري غ��ري ش��رعي«- الكاتب��ة/ حن��ان الكس��واني-
بتاري��خ 2015/7/25 -جري��دة الغد األردنية )اململكة 

األردني��ة اهلامشي��ة(
امل��وت  - رائح��ة  وبقي��ت  داع��ش  »رحل��ت  حتقي��ق 

النص��ر(«- بتاري��خ  امل��وت ختن��ق فرح��ة  )رائح��ة 
2015/12/20-جري��دة املصري اليوم- الكاتبة/ صفاء 
عب��د ال��رازق ص��احل )مجهوري��ة مص��ر العربي��ة(

حتقي��ق »الش��باب وق��ود ح��روب اإلره��اب«- بتاري��خ  -
2015/12/25 الكاتب��ة/ ليل��ى خليف��ة- جري��دة االحت��اد )دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة(
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يف جمال العمود الصحفي:
العم��ود الصحف��ي بعن��وان »ع��روس باري��س«- بتاري��خ  -

2016/4/23، الكات��ب/ حس��ن الن��واب- جري��دة الزم��ان 
)مجهوري��ة الع��راق(

العمود الصحفي بعنوان »هل س��يغطي إرهاب داعش  -
الدكت��ور/  الكات��ب  اإلس��رائيلي؟«-  اإلره��اب  عل��ى 

إبراهي��م أب��راش )دول��ة فلس��طني(
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الصورة الفوتوغرافية:  احلاصلة على جائزة التميز اإلعالمي
املصور/ إياد جاد اهلل )دولة فلسطني(
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اإلعالميني املكرمني
واحلائزين على جائزة التميز اإلعالمي

معالي األستاذة/ مسرية إبراهيم رجب
املبعوث اخلاص للديوان امللكي

)مملكة البحرين(

حصل��ت معال��ي األس��تاذة/ مس��رية ب��ن رج��ب عل��ى بكالوري��وس االقتص��اد م��ن جامع��ة ب��ريوت العربية، 
باإلضافة إىل دبلوم يف إدارة االتصاالت، ودبلوم يف احملاسبة، وعملت يف اجملال االستثماري واالقتصادي 
عل��ى م��دى 27 عام��ًا، كم��ا عمل��ت كصحفي��ة وكاتب��ة لعم��ود سياس��ي يف الصح��ف البحريني��ة. ومت 
اختيارها كعضو يف جملس الش��ورى يف الرملان البحريي خالل الفرة 2006-2012، إىل أن مت تكليفها 
مبنص��ب وزي��رة الدول��ة لش��ئون اإلع��الم، واملتح��دث الرمس��ي باس��م احلكوم��ة مبملك��ة البحري��ن خ��الل 
الفرة 2012-2014. ويف عام 2015، مت تعيني معالي األستاذة/ مسرية رجب يف منصب املبعوث اخلاص للديوان امللكي مبملكة البحرين.

األستاذ/ مكرم حممد أمحد 
كاتب صحفي -نقيب الصحفيني املصريني األسبق واألمني العام السابق الحتاد الصحافيني العرب

)مجهورية مصر العربية(

ول��د األس��تاذ/ مك��رم حمم��د أمح��د مبحافظ��ة املنوفي��ة يف ع��ام 1935، وحص��ل عل��ى ليس��انس اآلداب 
قس��م الفلس��فة - جامع��ة القاه��رة ع��ام 1957، وب��دأ عمل��ه الصحف��ي حم��ررا بصحيفة االخبار ث��م مديراً 
ملكت��ب األه��رام بالعاصم��ة الس��ورية دمش��ق، ث��م مراس��اًل عس��كريًا باليم��ن ع��ام 1967 ورئيس��ًا لقس��م 
التحقيق��ات الصحافي��ة باأله��رام وت��درج يف املناص��ب حت��ى أصب��ح مس��اعداً لرئي��س التحري��ر ث��م مدي��را 
لتحري��ر األه��رام. كم��ا ت��وىل رئاس��ة جمل��س إدارة مؤسس��ة دار اهل��الل ورئيس��ًا لتحري��ر جمل��ة املص��ور 1980 مل��دة 24 عام��ًا، وذل��ك 
باإلضاف��ة إىل خوض��ه انتخاب��ات نقاب��ة الصحفي��ني املصري��ني اليت فاز بها ملدتني متتاليت��ني منذ عام 1989 وحتى عام 1993، وللمرة 
الثالث��ة خ��الل الف��رة 2007-2010. كم��ا مت اختي��اره أيض��ًا عض��واً يف جمل��س الش��ورى املص��ري ألكث��ر م��ن أرب��ع دورات متتالي��ة.

تبل��ورت أف��كار األس��تاذ/ مك��رم حمم��د امح��د يف جمموع��ة م��ن الكت��ب واملؤلف��ات، وم��ن أب��رز إصدارات��ه: كت��اب ع��ن الث��ورة 
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الرئي��س، وكت��اب ح��وار أم مواجه��ه ع��ن  يف جن��وب اجلزي��رة، وكت��اب ع��ن أحادي��ث م��ع اإلس��رائيليني، وكت��اب ح��وار م��ع 
اإلخف��اق”. وأس��باب  التحدي��ات  املصري��ة-  النووي��ة  “الق��درة  كت��اب  إىل  باإلضاف��ة  اإلس��المية،  اجلماع��ات  مراجع��ات 

نال “مكرم حممد أمحد” عدداً من اجلوائز والتكرميات خالل مشواره الصحفي، حيث حصل على جائزة مصطفى أمني واجلائزة 
الك��رى لنقاب��ة الصحفي��ني املصري��ني، كم��ا حص��ل على جائزة الصحاف��ة العربية من نادي دبي بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

وكرمته جامعة القاهرة وعني مشس واإلسكندرية.

األستاذ الراحل/ نذير بن سبع
كاتب صحفي

)اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية(

يعت��ر األس��تاذ/ نذي��ر ب��ن س��بع أح��د رواد الصحاف��ة يف اجلمهوري��ة اجلزائري��ة الدميقراطية الش��عبية. 
ولد يف عام 	1970، وخترج من كلية اإلعالم باجلزائر العاصمة، وبدأ مساره املهي كمربص جبريدة 
»الوقت« اليت كانت تصدر عن يومية الوطن	 سنة 1993، وانتقل بعد ذلك للعمل يف عدة جرائد مستقلة. 
ويف سنة 1995 التحق بالفريق الصحفي ليومية “لوماتان” املستقلة	 حيث عمل بها كصحفي حمرف 
لعدة سنوات. ومت تعيينه ممثال	 للفدرالية الدولية للصحافيني باجلزائر كمسؤول ملكتبها اخلاص بدول 
مش��ال افريقي��ا	 ليق��وم	 بع��د اضطالع��ه به��ذه املس��ؤولية بإنش��اء جري��دة »احمل��ور« االس��بوعية	 لتتح��ول بع��د م��دة اىل جري��دة يومية.

تويف األستاذ/ نذير بن سبع يف أغسطس 2014.

الشهيد/ احلسيي أبو ضيف
حمرر صحفي- جريدة الفجر

)مجهورية مصر العربية(

خت��رج الش��هيد احلس��يي أب��و ضي��ف م��ن كلي��ة احلق��وق جبامع��ة أس��يوط، ث��م انتق��ل للعم��ل بالقاه��رة 
كصحفي جبريدة الفجر. وقد ُعرف باحليادية والش��فافية. وعندما اش��تعلت ثورة 25 يناير كان من 
أوائل الصحفيني املوثقني للثورة من امليدان. ويف ديسمر 2012، استشهد احلسيي أبو ضيف أثناء تأدية 

عمل��ه الصحف��ي يف تغطي��ة “أح��داث االحتادي��ة” بالقاهرة نتيجة اصابته بطل��ق ناري يف الرأس.
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الشهيد/ ماجد أبو شرار
كاتب وإعالمي وأديب

 )دولة فلسطني(

ش��هيد الكلم��ة واملوق��ف- ول��د يف قري��ة دورا قض��اء اخللي��ل ع��ام 1936، ودرس املرحل��ة الثانوي��ة يف غ��زة 
حي��ث تبل��ورت مع��امل حيات��ه الفكري��ة والسياس��ية، ث��م التح��ق بكلي��ة احلق��وق جبامع��ة اإلس��كندرية 
وحص��ل عل��ى درج��ة الليس��انس منه��ا ع��ام 1958. وانتق��ل إىل الدم��ام يف 1959 ليعم��ل حم��رراً يف صحيف��ة 

»األيام« السعودية.
ويف أواخ��ر ع��ام 1962 التح��ق حبرك��ة )فت��ح(، ويف ع��ام 1968 تف��رغ ماج��د أب��و ش��رار للعم��ل يف صف��وف احلرك��ة بعم��ان يف جه��از 
اإلعالم، وأصبح رئيسًا لتحرير صحيفة »فتح« اليومية، ثم مديراً ملركز اإلعالم، ثم مسؤواًل عن اإلعالم املركزي ثم اإلعالم 
املوحد )فلس��طني الثورة، ووكالة األنباء الفلس��طينية وفا، وصوت الثورة(. وتس��لم ماجد أبو ش��رار مهمة املفوض السياس��ي العام 

حلرك��ة فت��ح خ��الل الف��رة م��ن 1973 إىل 1978. ويف ع��ام 1980، مت اختي��اره ليك��ون عض��وا يف اللجن��ة املركزي��ة حلركة )فتح(. 
ويع��د الش��هيد/ ماج��د أب��و ش��رار كف��اءة إعالمي��ة ن��ادرة، باإلضافة لكونه قاص وأدي��ب، ولقد صدرت له جمموعة قصصية باس��م 
»اخلبز املر« ُنشرت تباعًا يف مطلع الستينيات يف جملة »األفق« املقدسية. كما برز أبو شرارة كمفكر وكاتب مبدع بلون ساخر، 

وملع يف زاويته »جدا« يف صحيفة »فتح« حيث اش��تهر مبقاالته الس��اخرة.
استش��هد ماجد أبو ش��رار يوم 1981/10/9 عندما انفجرت قنبلة زرعها عمالء املوس��اد حتت س��ريره يف غرفته بأحد فنادق روما أثناء 

مشاركته يف فعاليات مؤمتر عاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيي.

 األستاذة/ حنان الكسواني
سكرترية حترير التحقيقات الصحافية- جريدة الغد اليومية

)اململكة األردنية اهلامشية(

الريم��وك  جامع��ة  م��ن  وإع��الم  صحاف��ة  بكالوري��وس  عل��ى  الكس��واني  حن��ان  األس��تاذة/  حصل��ت 
 ،2016 ع��ام  ويف  األردني��ة،  اجلامع��ة  م��ن  اإلع��الم  يف  املاجيس��تري  درج��ة  عل��ى  ث��م   ،1993 ع��ام  يف 
نال��ت درج��ة الدكت��وراه يف الصحاف��ة بامتي��از م��ن كلي��ة اإلع��الم جبامع��ة القاه��رة. وق��د ب��دأت 
الع��رب  ث��م مندوب��ة صحفي��ة يف جري��دة  املصري��ة،  االقتصادي��ة  األس��واق  املهني��ة كمندوب��ة صحفي��ة يف جري��دة  حياته��ا 
اليومي��ة، وش��غلت العدي��د م��ن الوظائ��ف الصحفي��ة واإلعالمي��ة، ويف 2011، ب��دأت العم��ل كمراس��لة )متعاون��ة( م��ع املوق��ع 
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الريطان��ي س��يديف )العل��وم والتنمي��ة(، ويف ع��ام 2014 مت تعينينه��ا كمدي��ر األحب��اث واإلع��الم يف مرك��ز داف��ع للحري��ات.
ونالت األس��تاذة/ حنان الكس��واني العديد من اجلوائز والتكرميات وش��هادات التقدير من جهات حملية ودولية خمتلفة، من بينها 
جائزة هيئة األمم املتحدة- )أنكا- نيويورك( عن الصحافة املطبوعة عن أفضل حتقيق صحفي دولي حول فضيحة البسكويت العراقي 
الفاسد يف عام 2014، ويف عام 2015، حصلت على اجلائزة األوىل ملنظمة الشفافية الدولية- برلني عن نفس التحقيق، كما مت تكرميها 
من وزارة الثقافة العراقية يف عام 2014 كذلك عن نفس التحقيق، وحصلت على شهادة تكريم من هيئات األمم املتحدة يف األردن، للدفاع 
عن املهمشني وخباصة املرأة يف عام 2008، ومت اختيارها كزميلة صحافية عاملية من اجلمعية األمريكية العاملية للسرطان يف عام 2011.

األستاذة/ صفاء عبد الرازق صاحل
رئي��س وح��دة التحقيق��ات االس��تقصائية- نائ��ب رئي��س قس��م التحقيقات- مراس��لة يف مناط��ق النزاعات 

جبري��دة املصري اليوم
)مجهورية مصر العربية(

حصل��ت األس��تاذة/ صف��اء ص��احل عل��ى ع��دد م��ن اجلوائ��ز م��ن بينه��ا اجلائ��زة األوىل للتغطي��ة اخلارجي��ة 
بنقاب��ة الصحفي��ني ع��ام 2015 ع��ن مل��ف »املص��ري اليوم ترصد عملي��ة الكرامة يف ليبيا«، وجائزة إحس��ان 
عب��د الق��دوس  للس��بق الصحف��ي بنقاب��ة الصحفي��ني لع��ام 2015، وجائ��زة نقابة الصحفي��ني عن صحافة 

امل��رأة لع��ام 2010 عن حتقي��ق »مغامرة داخل دار معنفات”.

األستاذة/ ليلى خليفة
كاتبة صحفية- مشرف حترير جبريدة االحتاد اإلماراتية

)دولة اإلمارات العربية املتحدة(

حصل��ت األس��تاذة/ ليل��ى خليف��ة عل��ى بكالوري��وس الصحاف��ة واإلع��الم م��ن جامع��ة الريموك األردني��ة يف عام 2000. وبدأت مس��ريتها 
املهني��ة كمذيع��ة يف قن��اة اق��رأ الفضائي��ة، ث��م عمل��ت كصحفي��ة يف جري��دة الغ��د يف ع��ام 2004، حي��ث قام��ت بتقدي��م حتقيق��ات 
صحفي��ة ح��ول موض��وع الربي��ة والتعلي��م، م��ن أبرزه��ا حتقي��ق ح��ول »ح��ق الطلب��ة العراقي��ني الالجئ��ني يف التعلي��م يف اململك��ة 
األردني��ة اهلامشي��ة«، كم��ا عمل��ت خ��الل نف��س الف��رة كمراس��لة لصحيف��ة احلي��اة اللندني��ة. ويف ع��ام 2007، مت��ت ترقيته��ا ملنصب 
س��كرتري حتري��ر حمافظ��ات، ش��اركت خ��الل تل��ك الف��رة يف دورات ختصصي��ة يف الكتاب��ة الصحفي��ة، نظمته��ا ال��ي ب��ي س��ي، 
ووكال��ة األنب��اء الفرنس��ية، وروي��رز. ويف ع��ام 2008، انتقل��ت للعم��ل يف صحيف��ة االحت��اد اإلماراتي��ة يف منص��ب مش��رف حتري��ر.
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األستاذ/ حسن النواب
كاتب وشاعر وروائي

)مجهورية العراق(

عمل األستاذ/ حسن النواب يف الصحافة منذ عام 1991، وترأس احتاد األدباء والكتاب يف كربالء  1998- 
	2000. هاج��ر م��ن الع��راق اىل األردن يف فراي��ر م��ن ع��ام 2001، ث��م هاج��ر اىل اس��راليا يف ديس��مر ع��ام 2002.

نش��ر األس��تاذ/ حس��ن النواب حتقيقات عن عش��رين مدينة يف العراق مبجلة ألف باء .كما نش��ر ثالث 
مس��رحيات يف جمل��ة الطليع��ة األدبي��ة للكب��ار. ويق��وم حاليًا بكتابة مقال اس��بوعي بعن��وان “كالم على 

املاش��ي” يف جري��دة الزم��ان الدولي��ة كل اثنني على صفحتها األخرية.
كتب رواية ” حياة باس��لة”، واليت تدور أحداثها يف العراق خالل الثمانينيات والتس��عينيات، واحلروب اليت دخلها العراق، مثاني 

سنوات مع ايران، ثم غزو الكويت، وبعدها سنوات احلصار االقتصادي الطويلة.
نال األس��تاذ/ حس��ن النواب على جائزة اإلبداع يف مس��ابقة ناجي نعمان األدبية، وفاز ديوانه الش��عري »امن جييب البالد اذا دعتُه« 
باجلائ��زة الثاني��ة يف مس��ابقة دي��وان ش��رق غ��رب، وحص��ل عل��ى املرتبة األوىل عن مس��رحية »الندابة« يف مس��ابقة الن��ور اإلبداعية، 

كم��ا رش��حت دار الع��ني املصري��ة روايت��ه “حياة باس��لة” اىل جائزة البوك��ر العربية.

األستاذ الدكتور/ إبراهيم أبراش
)دولة فلسطني(

يف  بالتدري��س  وعم��ل  غ��زة،  بقط��اع   1952 ع��ام  يف  أب��راش  إبراهي��م  الدكت��ور/  األس��تاذ  ول��د 
اجلامع��ات املغربي��ة خ��الل الف��رة م��ن 1978 حت��ى 2000. وحص��ل عل��ى درج��ة  الدكت��وراه يف القان��ون 
جبامع��ة  أس��تاذ  وأصب��ح   ،1985 بالرب��اط  اخلام��س  حمم��د  جامع��ة  -م��ن  السياس��ية  العل��وم  الع��ام- 
األزه��ر بغ��زة من��ذ أكتوب��ر ع��ام 2000، ث��م ت��وىل منص��ب رئي��س قس��م االجتم��اع والعل��وم السياس��ية 
بغ��زة. األزه��ر  جبامع��ة  اآلداب  لكلي��ة  عمي��داً  أصب��ح  أن  إىل  بغ��زة،  األزه��ر  جبامع��ة  اآلداب  بكلي��ة 

البح��وث  م��ن مراك��ز  العدي��د  واملش��اركني يف  املؤسس��ني  أح��د  أب��راش  إبراهي��م  الدكت��ور/   ويع��د 
الثالث��ة عش��ر. الفلس��طينية  املس��تقيل يف احلكوم��ة  الثقاف��ة  وزي��ر  العلمي��ة،  والن��دوات  واملؤمت��رات 
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األستاذ/ إياد جاد اهلل
مصور صحفي

)دولة فلسطني(

	خت��رج األس��تاذ/ إي��اد ج��اد اهلل م��ن جامع��ة بريزي��ت بتخص��ص صحاف��ة وعل��وم سياس��ية يف الع��ام 
2006، وع��اد للعم��ل فيه��ا كف��ي خمت��ر يف قس��م التصوي��ر الصحف��ي ع��ام 2007، ث��م أصب��ح مدرس��ًا 
للتخص��ص يف دائ��رة االع��الم يف جامع��ة بريزي��ت، وم��ن ث��م انتق��ل للعم��ل يف مكت��ب العالق��ات العام��ة 
يف اجلامع��ة كمس��ؤول ع��ن وح��دة التصوي��ر الفوتوغ��رايف واملرئ��ي يف ع��ام 2015. وأش��رف عل��ى ع��دد 
م��ن مع��ارض التصوي��ر ال��يت أقامته��ا دائ��رة االع��الم يف جامع��ة بريزي��ت، واملع��دة م��ن قب��ل ط��الب التصوي��ر الصحف��ي وع��دد م��ن 
.APA املصوري��ن احملرف��ني. وعم��ل كذل��ك لع��دد م��ن ال��وكاالت احمللي��ة، أبرزه��ا وكال��ة وف��ا، ووكال��ة أبول��و، ووكال��ة

ويف ع��ام 2006 مث��ل األس��تاذ/ إي��اد ج��اد اهلل دول��ة فلس��طني يف مس��ابقة تقاط��ع النظ��رات ال��يت تق��ام عل��ى مس��توى البح��ر املتوس��ط 
يف إيطالي��ا، كم��ا عم��ل كمس��اعد ف��ي للمص��ور العامل��ي رض��ا ديغات��ي أثن��اء إع��داده مش��روع ح��ول الرس��ومات اجلرافيتي��ة يف 
فلس��طني ع��ام 2014. وحياض��ر  يف العدي��د م��ن ال��دورات املختص��ة بالتصوي��ر الصحف��ي لص��احل ع��دد م��ن املؤسس��ات الفلس��طينية.
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يف إط��ار االحتف��ال بال��دورة األوىل لي��وم اإلع��الم العرب��ي، نظم��ت االمان��ة العام��ة )قطاع اإلع��الم واالتصال( مائدة مس��تديرة حول 
“رؤية مستقبلية لإلعالم العربي: التحديات والفرص” بتاريخ 2016/5/24 مبقر االمانة العامة، مبشاركة سعادة السيدة/ صفاء 
حج��ازي- رئي��س احت��اد اإلذاع��ة والتلفزي��ون جبمهوري��ة مص��ر العربي��ة ورئي��س املكت��ب التنفي��ذي جملل��س وزراء اإلع��الم الع��رب، 
وس��عادة الدكت��ور/ عب��د احملس��ن ف��اروق الي��اس- وكي��ل وزارة الثقاف��ة واإلع��الم باململك��ة العربي��ة الس��عودية، ورئي��س اللجن��ة 
الدائمة لإلعالم العربي، باإلضافة إىل خنبة من أبرز اإلعالميني ورؤساء التحرير واألكادمييني املتخصصني يف العامل العرب، 
وبهدف اس��تعراض املش��هد اإلعالمي الراهن الذي يتعرض إلش��كاليات وحتديات عديدة مهنية، معلوماتية، تكنولوجية، ثقافية، 
اقتصادي��ة، وسياس��ية.. وهدف��ت املائ��دة املس��تديرة كذل��ك إىل مناقش��ة الس��بل والف��رص املمكن��ة لتطوي��ر املنظوم��ة اإلعالمي��ة يف 

خمتل��ف النواحي، من بينها التش��ريعية واملمارس��ة اإلعالمية.

وقامت معالي السفرية/ د. هيفاء أبو غزالة- االمني العام املساعد- رئيس قطاع اإلعالم واالتصال بافتتاح أعمال املائدة املستديرة 
، كم��ا قام��ت س��عادة الس��يدة/ صف��اء حج��ازي ب��إدارة النق��اش. وق��د ارتك��زت النقاش��ات ح��ول حموري��ن أساس��ني وهم��ا، “التحدي��ات 
واإلش��كاالت ال��يت تواج��ه اإلع��الم العرب��ي”، وال��يت ق��ام بعرضه��ا أ.د/ س��امي عب��د العزي��ز- أس��تاذ العالق��ات العام��ة واإلع��الم والعميد 
األسبق لكلية اإلعالم جبامعة القاهرة. وكان احملور الثاني للنقاشات هو “الفرص املتاحة لتطوير املنظومة اإلعالمية”، واليت 
ق��ام بطرحه��ا أ.د/ حس��ني أم��ني- أس��تاذ الصحاف��ة واإلع��الم ومدي��ر مرك��ز أده��م للصحافة اإللكروني��ة والتلفزيوني��ة باجلامعة 

األمريكي��ة وعض��و جمل��س أمناء احتاد اإلذاع��ة والتلفزيون املصري.
وقد خلصت النقاشات إىل عدد من التوصيات اليت من شانها اإلسهام يف تطوير املنظومة اإلعالمية.
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تقري�ر عن أعمال املائدة املستديرة
»رؤية مستقبلية لإلعالم العربي: التحديات والفرص«

يف إط��ار االحتف��ال بي��وم اإلع��الم العرب��ي ال��ذي عق��دت دورت��ه األوىل بالتزام��ن م��ع اجتماع��ات ال��دورة )47( جملل��س وزراء اإلع��الم 
العرب، نظمت األمانة العامة جلامعة الدول العربية )قطاع اإلعالم واالتصال/ إدارة االتصال والتواصل االجتماعي( يوم الثالثاء 
املواف��ق 2016/5/24 يف مق��ر األمان��ة العام��ة، مائ��دة مس��تديرة حت��ت عن��وان »رؤي��ة مس��تقبلية لإلع��الم العرب��ي: التحدي��ات والف��رص«، 
بهدف استعراض املشهد اإلعالمي الراهن من خالل حمورين األول هو: اإلشكاليات والتحديات املهنية، واملعلوماتية، والتكنولوجية 
والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، والثاني هو السبل والفرص املمكنة لتطوير املنظومة اإلعالمية يف خمتلف النواحي من بينها 

البنية التشريعية واملمارسة اإلعالمية.
ش��ارك يف املائ��دة املس��تديرة خنب��ة م��ن أب��رز اإلعالمي��ني ورؤس��اء التحري��ر واالكادميي��ني املتخصص��ني يف الع��امل العرب��ي وع��دد م��ن 
منظمات العمل اإلعالمي العربي املشرك، حبضور معالي د. هيفاء أبو غزالة - األمني العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 
باألمانة العامة- وكل من االس��تاذة/ صفاء حجازي - رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيون جبمهورية مصر العربية ورئيس املكتب 
التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب- واليت قامت بإدارة احلوار باملائدة املستديرة، والدكتور عبد احملسن فاروق إلياس - وكيل 

وزارة الثقافة واإلعالم باململكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العربي. )مرفق قائمة املشاركني(  
أواًل: االفتتاح:

افتتحت اللقاء السفرية د. هيفاء أبو غزالة، األمني العام املساعد لدى اجلامعة رئيس قطاع اإلعالم واالتصال حيث رحبت باحلضور 
موضح��ة أن تنظي��م املائ��دة املس��تديرة يأت��ي يف إط��ار االحتف��ال بي��وم االع��الم العرب��ي قبي��ل اجتماع��ات جمل��س وزراء االع��الم الع��رب 
يف إط��ار ح��رص قط��اع االع��الم واالتص��ال عل��ى ط��رح رؤية مس��تقبلية لإلع��الم العربي مؤكدة أن وس��ائل اإلعالم ه��ي حقل خصب 
للتواصل واحلوار بني احلضارات املختلفة، وتسهم يف استتباب العدل والسالم واحرام حقوق اإلنسان، مشددة على املسئوليات اليت 
تق��ع عل��ى عات��ق اإلع��الم يف النه��وض باجملتم��ع وال��دور الفع��ال يف صياغة الرأي العام وتش��كيله، مؤكدة على أهمية وس��ائل اإلعالم 
يف التعري��ف والروي��ج أله��داف التنمي��ة املس��تدامة 2030. كم��ا أكدت معاليها على خطورة تش��ويه صورة العرب واملس��لمني والصاق 
تهمة اإلرهاب بهم، موضحة أن املساهمة يف تغذية الصورة السلبية عن العامل العربي هو ما تبثه وسائل اإلعالم من مشاهد مرعبة 
لإلره��اب يف املنطق��ة العربي��ة ال��يت تق��وم ب��ه عصاب��ة داع��ش وغريه��ا م��ن املنظم��ات اإلرهابية واليت تعتم��د على اإلعالم بش��كل كبري 
للتس��ويق هل��ا. كم��ا أك��دت د. أب��و غزال��ة عل��ى أن اجلامع��ة العربي��ة تس��عى بش��كل حثي��ث إىل تنس��يق اجله��ود لتطوي��ر أداء اإلع��الم 
العرب��ي، س��واء عل��ى املس��توى اإلقليم��ي م��ن خ��الل جملس وزراء اإلع��الم العرب الذي تبنى ميثاق الش��رف اإلعالمي، واالس��راتيجية 
اإلعالمي��ة العربي��ة، واالس��راتيجية اإلعالمي��ة العربي��ة املش��ركة ملكافح��ة اإلرهاب واخلط��ة املرحلية لتنفيذها، أو على املس��توى 

الدول��ي م��ن خ��الل املنتدي��ات اإلعالمي��ة ال��يت يتم تنظيمها يف اخلارج بالتنس��يق مع جمالس الس��فراء الع��رب يف العواصم الغربية.
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ويف كلمتها أعربت االستاذة صفاء حجازي، رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيون جبمهورية مصر العربية ورئيس املكتب التنفيذي 
ل��وزراء االع��الم الع��رب، ع��ن س��عادتها بعق��د املائ��دة املس��تديرة يف بي��ت الع��رب مؤك��دة عل��ى أهمي��ة املوض��وع املطروح للمناقش��ة بش��أن 
مس��تقبل اإلعالم العربي داخل بيت العرب، ودعت الس��يدة صفاء حجازي إىل توفري إرادة حقيقية من كل الدول العربية ملواجهة 
التحديات اخلطرية الراهنة وما حييط باملنطقة من خماطر، معترة أن اجلامعة العربية ما هي إال انعكاس إلرادة دوهلا األعضاء، 
مضيفة أنه »إذا احتدت الرؤى والنوايا س��وف يكون هلا صدى مؤثر، فهي مبثابة منتدى إعالمي، وهذه املناقش��ات رافدا من الروافد 

اإلعالمي��ة«، كم��ا دع��ت يف الوق��ت ذات��ه إىل التفريق بني اإلعالم الرمس��ي وقيوده وانفالت لإلعالم اخلاص.
وقد نوه الدكتور عبد احملس��ن إلياس وكيل وزارة الثقافة واإلعالم باململكة العربية الس��عودية ورئيس اللجنة الدائمة لإلعالم 
العربي، بالدور اهلام الذي تلعبه اللجنة الدائمة لإلعالم العربي كذراع في جمللس وزراء اإلعالم العرب، وأشار سيادته إىل أهمية 
تطوير عمل اإلعالم اخلارجي يف الدول العربية من أجل التواصل مع اآلخر وإيصال الصورة احلقيقية اإلجيابية للمنطقة العربية 
وشعوبها، كما جيب أن يشمل هذا التطوير استخدام وسائل اإلعالم الرقمي للتواصل مع شرحية الشباب، وخماطبة اآلخر بلغته، 

ونشر كتابات كبار املفكرين العرب يف اإلعالم الدولي، كما أكد على الدور اهلام الذي تقوم به الدبلوماسية الشعبية. 
وقام��ت االس��تاذة/ هن��اء س��رور مدي��ر ادارة االتص��ال والتواص��ل االجتماع��ي باجلامع��ة العربي��ة باإلش��ارة إىل ه��دف تنظي��م املائ��دة 
املس��تديرة ال��ذي يكم��ن يف احل��وار املفت��وح ب��ني جمموع��ة خمت��ارة م��ن اإلعالمي��ني املتخصص��ني واالس��اتذة واألكادميي��ني والكت��اب 
املش��هود هل��م باخل��رة املتمي��زة لي��س فق��ط عل��ى املس��توى الوط��ي ب��ل عل��ى املس��تويني اإلقليم��ي والدول��ي، وذل��ك للتباح��ث ح��ول واق��ع 
اإلش��كاليات والتحديات اليت تواجه اإلعالم العربي يف املرحلة الراهنة والفرص املتاحة من أجل صناعة رؤية مس��تقبلية حقيقية 
ل��ه، م��ن أج��ل اخل��روج بتوصي��ات يت��م رفعه��ا إىل جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب يف دورت��ه القادم��ة. وقدم��ت س��يادتها حم��وري املائ��دة 

املس��تديرة عل��ى النح��و التالي: 
»التحديات اليت تواجه اإلعالم العربي«، 

تقديم أ. د. سامي عبد العزيز، أستاذ العالقات العامة واإلعالم والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة.
»الفرص املتاحة لتطوير املنظومة اإلعالمية العربية 

تقديم أ. د. حسني أمني، أستاذ الصحافة واإلعالم، مدير مركز أدهم للصحافة اإلليكرونية والتليفزيونية باجلامعة األمريكية 
وعضو جملس أمناء احتاد االذاعة والتليفزيون املصري.

	 	 	 	 	 	 ثانيًا: حماور املائدة املستديرة	
احملور األول: »التحديات اليت تواجه منظومة اإلعالم العربي«، وأش��ارت الورقة من أ. د. س��امي عبد العزيز إىل مجلة من التحديات 

على خمتلف املستويات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية واملعلوماتية واملهنية، ومن أهمها: 
حتديات تركز يف الدوافع واالستخدامات، ومن ثم االهتمامات والتطلعات لدى املواطن العربي

حتديات جمتمعية وهى ذات أشكال متعددة إذ يتمثل بعضها باملستوى التعليمي والثقايف للمجتمع أو ما ميكن أن نسميه باألمية 
التعليمية واألمية الثقافية وبعضها يتمثل باملستوى االقتصادي للمجتمع 
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حتدي��ات تتعل��ق بقضاي��ا الدميقراطي��ة واحلري��ات السياس��ية ويرتب��ط به��ذا التح��دي قضاي��ا التنمي��ة السياس��ية وأزم��ات اهلوي��ة 
واالخ��راق مم��ا يلق��ى بأعب��اء أك��ر عل��ى اإلع��الم العرب��ي.

حتدي��ات تكنولوجي��ة حي��ث تش��كل املنافس��ة والتكنولوجي��ا اإلعالمي��ة وم��ا رافقه��ا من تدفق للمعلومات ش��كاًل من أش��كال التحديات 
الدائم��ة لإلع��الم م��ن حي��ث قدرته��ا عل��ى مواكب��ة التط��ورات التكنولوجي��ة م��ن أج��ل الصمود يف وج��ه املنافس��ات اإلعالمية احمللية 

واإلقليمية والدولية
حتدي��ات تتعل��ق بطبيع��ة التش��ريعات والتنظيم��ات اإلعالمية يف العامل العربي وعالقتها مبس��احات احلري��ة وضرورة التفريق بني 

الضب��ط والتنظي��م وبني الكبت وتكميم األفواه. 
حتدي��ات تتعل��ق باس��تقاللية اإلع��الم العرب��ي يف املمارس��ة خاص��ة يف ظ��ل الف��رق اهلائ��ل ب��ني اإلنف��اق املطل��وب واحلج��م اإلي��رادات 

املتحققة. 
حتدي��ات معلوماتي��ة تتمث��ل مث��اًل يف نق��ص واض��ح يف املعلوم��ات املتاح��ة أم��ام وس��ائل اإلع��الم وغي��اب ش��به كام��ل للصحاف��ة 

االس��تقصائية يف الع��امل العرب��ي. 
حتديات بشرية تتمثل يف أن العنصر البشرى غري مؤهل بشكل كاف يف جمال اإلعالم وأن الرامج التدريبية يف معظم املؤسسات 
اإلعالمية حمدودة. إضافة إىل تلك التحديات العامة تناولت الورقة حتديات تواجه الصحافة الورقية والصحافة اإلليكرونية 

يف العامل العربي بشكل خاص.
كم��ا ط��رح د. عب��د العزي��ز ع��دة تس��اؤالت للمناقش��ة حول ال��دور الذي يلعبه اإلع��الم املضاد واخلطاب اإلعالم��ي العربي يف اخلارج، 
وم��دى مالءم��ة إيق��اع وأداء اإلع��الم العرب��ي لتوقع��ات الش��باب خاص��ة بع��د أح��داث الث��ورات العربي��ة، وكذل��ك كيفي��ة حتقي��ق 
اس��تقاللية اإلعالم، منوهًا بضرورة تفعيل ميثاق الش��رف اإلعالم العربي، كما أكد س��يادته أن العنصر البش��ري هو األس��اس يف 

العم��ل اإلعالم��ي وبالتال��ي ض��رورة االرتق��اء باملس��توى امله��ي لإلعالميني.
احمل��ور الثان��ي: »الف��رص املتاح��ة لتطوي��ر وإصالح املنظومة اإلعالمية العربية«، حيث أش��ارت الورقة املقدمة من أ. د. حس��ني أمني 
إىل أن عملي��ة إص��الح اإلع��الم العرب��ي يف وق��ت حت��ول في��ه »املش��اهد« إىل »متفاعل« جيب أن ترتكز على ركيزتني أساس��يتني وهما 

التش��ريعات والسياس��ات اإلعالمي��ة م��ن جان��ب واملمارس��ات اإلعالمية م��ن جانب آخر، ثم اختتمت مبجموع��ة من التوصيات . 
التش��ريعات والسياس��ات اإلعالمي��ة: أش��ارت الورق��ة يف بدايته��ا إىل أهمي��ة التح��ول م��ن االنف��الت إىل التنظي��م وم��ن الفوض��ى إىل 
االنضب��اط، وأك��دت عل��ى ض��رورة إع��ادة النظ��ر يف وثيق��ة »مب��ادئ تنظيم البث التليفزيون��ي عر الفضاء يف املنطق��ة العربية« اليت 
اعتمدها جملس وزراء اإلعالم العرب عام 2008 حبيث تكون وثيقة »توجيهية« ملزمة ملن يتبناها وليس »اسرش��ادية« كما صدر 
يف االجتم��اع ال��وزاري الالح��ق، وذل��ك م��ن خ��الل إعادة تنقيحه��ا وتقدميها، فطاملا كان هناك جمهودات بينية عربية على مس��توى 
 )AVMSD( رفيع جيب بالتالي البناء عليها وعدم إهدارها، وذلك أسوة مبا فعله األوروبيني يف وثيقة الفضائيات اخلاصة بهم
امللزمة للدول األوروبية. وناشد د. أمني األمانة العامة جلامعة الدول العربية أن تتدخل فوراً لضبط الفضاء العربي ألنها مسألة 

أم��ن عرب��ي قوم��ي ال جي��ب أن تغي��ب عنه ضمائرنا أو مس��ئوليتنا وال جي��ب العبث مبقدراته.
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املمارسات اإلعالمية: دعت الورقة اليت قدمها د.أمني الي النظر يف مواثيق الشرف اإلعالمية البينية العربية وكيفية تفعيلها، 
وكذلك مدونات السلوك امللزمة سواء للصحافيني أو اإلعالميني من خالل وسائلهم اإلعالمية وكيفية نشرها وتعظيم فاعليتها 
للتغل��ب عل��ى املمارس��ات الس��لبية واألداء اإلعالم��ي املتدن��ي واملهني��ة الصحفي��ة الغائب��ة. وبالتال��ي ف��إن عل��ى حم��اوالت اإلص��الح أن 
تنظر يف البعد البيي العربي اإلعالمي وكيفية تنمية وسائل إعالمه وكوادره ومؤسساته وصناعاته وأعماله وكذلك حمتواه، 
مع تطوير منظومة اإلعالم العربي واالهتمام بتعظيم مبادئ حرية التعبري والتمسك حبرية الصحافة العربية من أجل إعادة 
الثق��ة يف إعالمن��ا احملل��ي واإلكث��ار م��ن مش��اريع اإلنت��اج العربي املش��رك وصناعته. واختتم��ت الورقة بطرح عدة تس��اؤالت حولة 
ق��درة اإلع��الم العرب��ي عل��ى التعام��ل م��ع العص��ر املع��ريف اجلديد ال��ذي يتميز بت��زاوج تكنولوجي��ات اإلعالم واالتص��ال وغلبة إعالم 

املواط��ن عل��ى اإلعالم احلكوم��ي والدور املتنامي لإلعالم التنموي.
توصيات: اختتمت الورقة بتقديم جمموعة من التوصيات تركزت علي التنظيم والتشريع والضوابط وضرورة االهتمام بتزاوج 
االع��الم م��ع تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف ظ��ل املنظوم��ة االعالمية الرقمية باإلضافة إىل اعتماد معاي��ري مهنية وأخالقية واضحة يف 
الع��امل العرب��ي م��ن اج��ل وض��ع ح��داً هل��ذا الفراغ س��واء يف املعايري أو يف الضوابط عل��ى اجلانب املهي ومدى االلت��زام باملهنية الواجبة 

واالحرافية الغائبة.

	 	 	 	 	 	 	 	 ثالثًا: املداخالت والتعقيبات:	
أمث��ر النق��اش ح��ول الورقت��ني املقدمت��ني ع��ن مجل��ة م��ن األطروح��ات اهلام��ة، حي��ث اس��تعرض الدكتور حس��ن عماد مكاوي اس��تاذ 
اإلعالم جبامعة القاهرة وعميد كلية االعالم الس��ابق تراجع دور وس��ائل اإلعالم املطبوعة مقابل البصرية واملس��موعة، إضافة 
إىل إشكالية حجب كثري من املعلومات وغياب قوانني تتيح حرية تبادل املعلومات وكذلك تركيز وسائل اإلعالم على السلبيات 
يف اجملتم��ع دون اإلجن��ازات مم��ا يث��ري حال��ة م��ن االحب��اط ل��دى ال��رأي الع��ام، فضال عن غي��اب الكوادر اإلعالمي��ة، اخللط بني اخلر 
وال��رأي، وع��دم الت��وازن ب��ني اخلدم��ة اإلخباري��ة واخلدمة الرفيهية. مؤكداً يف الوقت ذاته أن هناك عدد من الفرص املتاحة اليت 
الب��د م��ن اس��تغالهلا عل��ى الوج��ه األمث��ل. وأش��ار س��يادته كذلك إىل ان إصالح اإلع��الم العربي لن يتحقق إال بوجود إرادة سياس��ية 

لذل��ك ل��دى دولن��ا، منوه��ًا بوجود العديد من الفرص املتاحة لإلصالح إذا ما أحس��نا اس��تثمارها.
وأش��ار د. ش��ريف دروي��ش اللب��ان وكي��ل كلي��ة اع��الم القاه��رة الي أهمي��ة مواجهة االرهاب اعالميا بش��كل سياس��ي وفكري وليس 
عس��كري فق��ط والتح��دي ه��و حت��دي ال��دول العربي��ة يف مواجه��ة داع��ش ثم التحدي االخر ه��و حتدي التنمية حي��ث البد أن يلعب 
اإلع��الم دوراً تنموي��ًا بدع��م املش��روعات الك��رى. كم��ا أك��د س��يادته عل��ى أن تنظي��م اإلع��الم يطرح إش��كالية تتعل��ق باجلهة املنوط 
به��ا التنظي��م، وكذل��ك إش��كالية أخ��رى وه��ي الت��زاوج بني امللكية واإلدارة لوس��ائل اإلعالم ما يس��مح بتدخل رأس املال يف سياس��ات 

الوس��ائل اإلعالمية، خاصة رأس املال السياس��ي.
وقال��ت الدكت��ورة س��وزان القلين��ى عمي��د كلي��ة اآلداب جامع��ة عني مش��س إن العامل العربى يعانى حالة م��ن الفوضى اإلعالمية 
مطالبًة الدول العربية بضرورة تقوية إعالمها الوطي مع ضرورة وجود إسراتيجية عربية تتيح التكامل العربي على مستوى 
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اإلنتاج. كما أش��ارت د. قلليي إىل أهمية وجود مراكز حبوث إعالمية تضع سياس��ات واس��راتيجيات إعالمية واقعية بناء على 
دراسات حقيقية للمجتمع واجلمهور العربي. كما دعت. د. قلليي وسائل اإلعالم العربية إىل الركيز على إبراز منوذج القدوة،  

كشكل من أشكال اإلعالم التنموي، مثل الشخصيات العربية املشرفة يف كافة اجملاالت.
بينم��ا اش��ار فهم��ي عنب��ة رئي��س حتري��ر اجلمهوري��ة ال��ي ض��رورة توحي��د اإلع��الم العرب��ي للتش��جيع عل��ى الوف��اق بداًل م��ن الفرقة، 
كما البد أن يلعب اإلعالم دوراً يف التوافق والتصاحل واحلوار والتسامح بني املواطنني وبعضهم. وأشار عنبة إىل الفجوة املوجودة 
بني اإلعالميني العرب أنفسهم وطالب بالتقريب بينهم وجعل لغة احلوار أكثر احرامًا وتعقاًل. وشدد عنبة على خطورة النقل 
ع��ن اإلع��الم الغرب��ي مل��ا يف ذل��ك م��ن خماط��ر ع��دة الس��يما فيم��ا يتعل��ق باملصطلح��ات واملس��ميات اليت تض��ر يف الواقع بص��ورة العرب 

واملسلمني.
بينما تعرض السيد/ حممود البوسيفي نقيب الصحفيني الليبيني السابق الي ضرورة القضاء علي األمية املعرفية والتكنولوجية 
حي��ث أن اإلع��الم العرب��ي الزال يف خان��ة االس��تهالك ولي��س االنت��اج والب��د ل��ه م��ن االلت��زام برؤي��ة عربي��ة واضح��ة تص��ب يف ص��احل 
املشاهد واملتلقي، كما أشار سيادته إىل مجلة من التحديات األخرى اليت تواجه اإلعالم العربي من بينها فقدان املصداقية، ندرة 
املعلومات، قلة التش��ريعات، ش��فافية التمويل، إش��كالية اس��تقاللية وس��ائل اإلعالم ، وإش��كالية الفصل بني اإلدارة والتحرير، منبهًا 

إىل ضعف اس��تجابة اإلعالم العربي لتلك التحديات.
وف��ى كلمت��ه أك��د عبداهل��ادى ع��الم رئي��س حتري��ر االه��رام أن توحيد اإلع��الم العربي يتطل��ب أواًل توحيد السياس��ة العربية جتاه 
خمتل��ف القضاي��ا، م��ن جان��ب آخ��ر ف��إن واحدة من أكر التحديات اليت تواجه اإلعالم العرب��ي هي إتاحة حرية التعبري للمواطنني 
بش��كل حقيق��ي وه��و م��ا يرتب��ط بغي��اب القوان��ني املنظم��ة لإلع��الم وعدم اح��رام مواثيق الش��رف اإلعالمية بس��بب غي��اب املرجعيات 
وآليات احملاس��بة. كذلك أش��ار عالم إىل التعليم والثقافة كأحد ركائز إصالح اإلعالم وجتنب خماطر اإلرهاب، وطالب عالم 

بإجي��اد قوانني منظم��ة لإلعالم حمددة وواضحة.
ويف نف��س الس��ياق حتدث��ت اإلعالمي��ة األردني��ة رن��ا س��لطان ع��ن التعلي��م والثقاف��ة هما التحدي األساس��ي واالول، كعامل أساس��ي 
يساعد املتلقي على التمييز بني املعلومة اخلاطئة واملعلومة الصحيحة بني ما يقرأه ويسمعه يف وسائل اإلعالم، مؤكدة يف الوقت 
ذاته على أن حرية االعالم البد أن تكون منظمة وجيب العمل علي الصورة املشوهة للعرب واالسالم يف اخلارج للتعريف بالدين 

احلنيف وكذلك الركيز علي الشباب لتقوية االحساس اهلوية العربية .
أم��ا الس��يدة بي��ان الت��ل، ال��يت متث��ل املعه��د األردن��ي لإلع��الم، فق��د أك��دت عل��ى ض��رورة انتق��ال اإلع��الم العرب��ي إىل مرحل��ة »إع��الم 
اخلدمة العامة« من أجل مساعدة مواطنينا على فهم ما جيري ونشر قصص النجاح والربية اإلعالمية واملعلوماتية ولعب الدور 

التنم��وي املطل��وب من اإلعالم.
من جانبه أكد السفري خليل الذوادي االمني العام املساعد لقطاع االمن القومي العربي جبامعة الدول العربية أن جامعة الدول 
العربية شكلت دوما توجهًا إعالميًا عربيا حتت مظلتها، مشدداً علي ضرورة التطوير والتنسيق بني القنوات العربية واشاد جبهود 
اجلامع��ة العربي��ة يف التنس��يق م��ن خ��الل العدي��د م��ن اللجان واملهرجانات، وحذر من انه ال يوج��د تقاليد مراعية يف تقديم الرامج 
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باحرافي��ة حي��ث فق��دت هوي��ة االع��الم العرب��ي مؤك��دا ان��ه ال يوج��د اع��الم جي��د بال حري��ة ولكن الب��د ان يكون هن��اك معايري هلذه 
احلرية والقيم. كما أكد سيادته على أن األجهزة اإلعالمية العربية حباجة إىل أن تهتم بشكل أكر بالتقنيات احلديثة اليت 

يتقنه��ا الغ��رب ب��ل وتتقنها بعض الكيانات اإلرهابية بينما تغيب عن اإلعالم العربي.
وقال الس��يد/ أمحد الضيبان، مدير إدارة التعاون اإلعالمي يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية، أن التش��ريعات والسياس��ات 

اإلعالمية ال تنفصل عن قضية غياب القيم وكذلك غياب العالقة الواضحة بني ما هو إعالمي وما هو سياسي.
وأش��ار الس��يد/ إبراهي��م أب��و ذك��ري، رئي��س احت��اد املنتجني العرب، إىل العالق��ة بني اإلعالم العام واخلاص مؤك��داً أنه عند الثقة 
ب��ه ميك��ن لإلع��الم اخل��اص أن يلع��ب دوراً تكميلي��ا هام��ا لإلع��الم الرمسي، مش��دداً على ض��رورة تفعيل دور اللجنة العليا للتنس��يق 

ب��ني القن��وات الفضائية العربي��ة واللجنة العليا لإلنتاج اإلعالمي العربي.
وأثنى السيد/ عمر شوتر، الرئيس التنفيذي لشركة نور سات، على اقراح إنشاء كونسرتيوم لشركات البث الفضائي العربي 
حتافظ على األمن القومي العربي، إذ أن املنافسة التجارية بني األقمار الصناعية جتعل العديد منها غري حريص على اعتبارات 

األمن القومي.
وأك��د الس��يد/ عب��د اهلل مرغالن��ي، أن أس��اتذة اجلامع��ات ميك��ن أن يس��اهموا يف تطوي��ر اإلع��الم العرب��ي م��ن خالل الرام��ج املقدمة 

لطالبه��م ال��يت تعكس الوج��ه احلقيقي الس��ليم لإلعالم العربي.
ويف نهاي��ة أعم��ال املائ��دة املس��تديرة قدم��ت د.حن��ان يوس��ف مق��رر املائ��دة وعمي��د كلي��ة االع��الم بالقري��ة الذكي��ة باألكادميي��ة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تقريرا خمتصرا حول سري أعمال املائدة وأهم ما دار فيها وأهم التوصيات املنبثقة 

م��ن ورق��يت العم��ل الرئيس��يتني باإلضافة الي مداخالت الس��ادة اخل��راء واملتخصصني. 
رابعًا: التوصيات:

أكد املشاركون يف املائدة املستديرة على عدة توصيات هامة، هي:
أهمية قيام وسائل اإلعالم بتوخي املنهج االحرايف الذي يتسم باملصداقية واحلياد.

مراجعة وحتديث وثيقة »مبادئ تنظيم البث التليفزيوني عر الفضاء يف املنطقة العربية« على أن تكون وثيقة »توجيهية« بدال 
من وثيقة »اسرشادية«.

وضع تشريعات لألقمار الصناعية تفرض الغرامة على القنوات املخالفة للقانون ثم استبعادها من القمر الصناعي حال استمرار 
املخالفة.

عمل كونسورتيوم فضائي يضم األقمار العربية لدعم وتقوية موقفها ومكانتها يف البث الفضائي يف املنطقة العربية.
تنظيم مؤمتر سنوي لتقييم الفضائيات العربية واإلعالمية وسبل تنمية اإلعالم العربي.

تعزيز االهتمام ببحوث املش��اهدين ودراس��ات اجتاهات الرأي العام ومراجعة أهم الدراس��ات يف هذا الصدد وتطويرها مبا يتماش��ى 
مع أحدث األساليب العاملية.

التوس��ع يف توط��ني تكنولوجي��ا االتص��ال واإلع��الم خاص��ة يف اجمل��ال اإلعالم��ي الرقم��ي ودراس��ة معوق��ات تنميت��ه، وتأهي��ل ال��دول 
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العربي��ة م��ن خ��الل القط��اع احلكوم��ي واخل��اص للدخول إىل اجملتمع العربي املعلوماتي وعصر املعرفة، مع االس��تثمار والتوس��ع يف 
أرش��فة ورقمن��ة التاريخ اإلعالمي،

النظر يف االستثمار يف مركز تدريب إعالمي عربي على أعلى مستوى عاملي ووضع اخلطط واآلليات لذلك.
تش��جيع التكت��الت اإلعالمي��ة العربي��ة واالندماج��ات والتحالف��ات اإلعالمي��ة ب��ني مؤسس��ات إنت��اج اإلع��الم العرب��ي وش��ركات 

االتص��االت العربي��ة بكاف��ة أش��كاهلا يف حتقي��ق اه��داف الوط��ن العرب��ي .
تعظيم فرص استغالل املشاريع العربية اإلنتاجية اإلعالمية املشركة بني خمتلف املؤسسات وتشجيع االستثمار فيها

تأمني سياسات االتصاالت وسياسات صناعة احملتوى وسياسات التنمية اإلعالمية العربية أسوة مبا حيدث يف املنظمات املثيلة.

وختام��ًا خلص��ت املائ��دة املس��تديرة إىل أهمي��ة عق��د سلس��لة م��ن الن��دوات حول دور اإلعالم العرب��ي يف قضايا املنطق��ة، على أن تعتر 
أعم��ال ه��ذه املائ��دة املس��تديرة أولي جلس��اته، وتعق��د الندوات بالتعاون مع اهليئ��ات واملنظمات ذات الصلة.

***
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جائزة التميز اإلعالمي
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