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هو  الراهنة"،  العربية  االوضاع  يف  االعالم  تأثري  "مدى 
والذي عىل  ديب،  الصحافة يف  نادي  اختاره  الذي  العنوان 
السابع  العريب"  االعالم  "منتدى  مؤمتر  تنظيم  تم  اساسه 
عرش يف 3 و4 نيسان املايض، وتناول "مدى مشاركة االعالم 
التأثريات  يف توجيه دفة االحداث يف املنطقة، اضافة اىل  
العريب وما فرضته  االعالم  االوضاع عىل  تلك  التي جلبتها 
فرص.  من  له  تقدمه  ان  ميكن  وما  تحديات،  من  عليه 
اطر عمل واضحة ملستقبل تطوير  ايجاد  اىل  ايضا  هدف 
العمل االعالمي بأسلوب يكفل ترجيح كفة التأثري االيجايب 
تقديم  تجاه  مبسؤوليته  االضطالع  من  ميّكنه  ما  لالعالم، 
قدرة  وتعزز  للمهنة،  الراسخة  القيم  تراعي  بناءة،  رسالة 
تحديات؛  تواجهه من  ما  تجاوز  العربية عىل  املجتمعات 
واالستقرار  االمن  تحقيق  يف  كرشيك  االعالم  لدور  تأكيدا 

والرخاء املأمولة لشعوب املنطقة".
"االوضاع  نوع  من  عبارات  ورود  الدعوة  نص  يف  الالفت 
تنوع عريب محمود،  باقرار مسبق عن  يفيد  ما  العربية"، 
العربية،  والدول  املجتمعات  من  نابعا  كان  اذا  خصوصا 
وما اذا كانت نتاجا ملامرسة دميوقراطية، او اثر سياق من 

تجارب دميوقراطية. 
بعيدا من املناقشات واملداوالت التي رافقت اعامل هذا 
املؤمتر، وما افىض اليه، ال بد من التذكري، وذلك من اجل 
تصويب االمور حفاظا عىل الحارض وضامنا للمستقبل، 
ان الحرية والدميوقراطية صنوان ال يفرتقان. من دونهام 
وتصويب  مبهمته  يقوم  ان  بلد  اي  يف  االعالم  ميكن  ال 
املتعددة  وآلياته  املختلفة،  بوسائله  االعالم  دوره. 
عاد  ما  تكنولوجي  فضاء  يف  يتحرك  املتنوعة،  ومنصاته 
ممكنا تأطريه يف اطار "اسرتاتيجيات جامعية" السقاطه 
عىل الشعوب او املجتمعات، والتي ما عاد يصح التعامل 
عىل  يتقدم  اصبح  الفرد  ألن  جامهري،  بوصفها  معها 
اي  لتسويق  التكنولوجيا  استخدام  اجاد  متى  الجامعة 

مادة اعالمية حتى ولو كانت "شائعة".
التحدي الذي يواجه العامل العريب هو يف القدرة، ال بل 
يف الرغبة، عىل صوغ قوانني تعكس مدى صالبة عالقتها 
بالحرية والدميوقراطية وحقوق االنسان، بعدما اضحت 
السابقة والالحقة - ال رشعية وظيفية   - الرقابة  اجهزة 
لها، وباتت يف وجه من الوجوه سببا الهتزاز داخيل حتى 

الدعائية. واجهزته  الغريب  باالعالم  االستعانة  متت   ولو 
التحديات االعالمية يف العامل العريب معقدة بحجم التعقيد 
الذي تعيشه بعض هذه الدول. ما كان ُيعترب ارهابا صار 
بدول  عصفت  التي  واالحداث  صحيح،  والعكس  ثورة 
املنطقة خري دليل. نجد مع كل خرب يف وسائل االعالم وعرب 
منابرها، كمية كبرية من التناقض. ال ميكن بالتايل التحاذق 
الذين اضحوا صّناع رأي يف غالبيتهم جراء  عىل املواطنني 
رشكات  صارت  ما،  مبعنى  التي،  الذكية  الهواتف  انتشار 
انتاج قادرة عىل بث افالم قصرية ومبواصفات تالمس تلك 

التي تنتجها كربيات الرشكات.
مسألة الشفافية يف مامرسة السلطة واجبة ضمن اسرتاتيجيا 
واقتصاد  سياسة  من  العمل  مجاالت  كل  تشمل  وطنية 
يف  االعالم  وسائل  معظم  ان  العلم  مع  واجتامع...  وامن 
الكثري من الدول تتمول خالفا لفكرة التطور التكنولوجي 
مفاده  وجيل،  واضح  مفهوم  اىل  يستند  الذي  والتجاري، 
تقديم خدمات مجانية واخبار موثوق بها تجذب مطلعني 
كرثا ليصري اىل البيع عىل ذلك اعالنات وخدمات للرشكات، 

تجارية كانت ام صناعية ام انتاجية ام ما شابه.
الوعي  يكمن يف  العريب  املواطن  اليه  يصبو  الذي  الحل 
والكراهية  الغريزة  ومحاربة  والسيايس،  االجتامعي 
مبواطنيهم.  الحكام  عالقة  ويف  والعقائدية...  الدينية 
والرخاء  واالستقرار  االمن  تحقيق  يف  االعالم  رشاكة 
الحقوقية  املشكالت  ومعالجة  رئييس،  مطلب  للشعوب 
حق،  العريب  العامل  يف  الفرد"   – "االنسان  يواجهها  التي 
العالقة  ينظم  اجتامعي  لعقد  خاضعا  يكون  ان  رشط 
املبدأ  بجوهر  ويقّيده  العنف  يقونن  النظام،  وبني  بينه 
استعامل  يف  التعسف  جواز  بعدم  القائل  الدميوقراطي 
يكون  اعالم  لدينا  يصبح  فقط  عندها  والسلطة.  الحق 
الحرية  التحليق يف فضاء  الحض عىل  هّمه محصورا يف 
املسؤولة الذي توفره التكنولوجيا، وتتامهى مع املصلحة 

العليا للدول وامنها القومي والوطني.
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