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كتبت - منال عباس :

أكـــــد ســــعــــادة الـــشـــيـــخ أحــمــد 
بـــن مــحــمــد بـــن جــبــر آل ثــانــي 
لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 
مــنــتــدى  أن  الــــدولــــي  ـــعـــاون  ـــت ال
منبر  ــيــكــون  ل يــتــطــلــع  الــــدوحــــة 
هام يساهم في رسم التطلعات 
ــــســــيــــاســــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ال
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة فــي 
ويمهد  األوســط  الشرق  منطقة 
واالصـــالح  الــديــمــقــراطــيــة  لنشر 
المستدامة  والتنمية  الــســيــاســي 
وتمكين  االنسان  حقوق  وثقافة 
االعــــالم  دور  وتــعــزيــز  الـــمـــرأة 
فــي إبــــراز رأي الــعــالــم الــعــربــي 
فـــي مــواكــبــة الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي في 
المنطقة العربية في مرحلة ما 

بعد الثورات.
ــــه، خـــالل  وأضـــــــــاف ســــعــــادت
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة الــمــشــتــركــة 
لــمــنــتــدى الـــدوحـــة الــثــانــي عشر 
ــــــــــراء الــمــســتــقــبــل  ــــمــــر إث ومــــؤت
الدوحة  منتدى  أن  االقتصادي، 
سنويا  قطر  دولــة  تنظمه  الــذي 
ســـيـــأخـــذ اعــــتــــبــــارا مـــــن الـــعـــام 
ليصبح  جــديــدا  مــنــحــى  الــمــقــبــل 
مقترحات  عنه  تتمخض  منبرا 
البشرية،  منها  تستفيد  وحــلــول 
واألهداف  التطلعات  بأن  منوها 
على  تركز  للمنتدى  المستقبلية 
ملتقى  الــحــدث  هـــذه  يــكــون  أال 
وانما  فقط،  والتشاور  للتحاور 
مــنــبــر ألصـــحـــاب الــفــكــر الــنــيــر 
قابلة  وحلول  مقترحات  لوضع 
وسياسات  خطط  إلى  لتحويلها 
البشرية..  منها  تستفيد  وبرامج 
يمر  اآلن  الــعــالــم  أن  الـــى  الفـــتـــاًً 
أصعب  ويعيش  طــرق  بمفترق 
سياسية  كــانــت  ســـواء  الــظــروف 
ما  أو  مــالــيــة  أو  اقــتــصــاديــة  أو 
يــتــعــلــق مــنــهــا بــحــقــوق االنـــســـان 
وتمكين المرأة، وهو ما يتطلب 
لأليديولوجيات،  جديدة  قــراءة 
ملزم  غير  العالم  أن  حين  فــي 
بــأيــديــولــوجــيــات أثــبــتــت أنــهــا ال 
تعالج المشاكل بل في كثير من 
األحيان تزيد من حدتها. وقال 
«هناك خلل ال بد أن نعترف به 
الحلول  تكثيف  يتطلب  ما  وهــو 
واالقتصاديين  الساسة  قبل  من 
ـــمـــنـــظـــمـــات  والــــمــــفــــكــــريــــن وال
والمجتمع  ــيــة  الــدول والــهــيــئــات 

المدني».
الفكرية  بالمساهمات  وأشــاد 
بذلها  الــتــي  المتميزة  والــجــهــود 
الدوحة  منتدى  في  المشاركون 
الـــثـــانـــي عـــشـــر وبـــالـــمـــنـــاقـــشـــات 
والــــــــــــــحــــــــــــــورات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
أعمال  أثرت  التي  واالقتصادية 
المنتدى على مدى ثالثة أيام .. 
الفتا الى أن المشاركين تطرقوا 
لــلــعــديــد مـــن الــمــواضــيــع الــهــامــة 
والــهــادفــة  الــجــادة  والمناقشات 
ـــدة  عـــدي رؤى  تــــنــــاولــــت  الــــتــــي 
ومـــتـــنـــوعـــة حــــــول الــمــشــهــديــن 
السياسي واالقتصادي بالمنطقة 
العربية والعالم بأسره. وأضاف 
ومــــنــــاقــــشــــات  مـــــــــــــداوالت  إن 
الــمــنــتــدى عــبــر جــلــســاتــه الــعــامــة 
عــلــى  ركـــــــزت  ـــعـــمـــل  ال وورش 
على  وانعكاساته  العربي  الربيع 
االقتصادية  واألزمــــة  المنطقة 
الــعــالــمــيــة وآثـــارهـــا عــلــى الـــدول 
األهــداف  تحقيق  حــول  الفقيرة 

االنمائية لأللفية.
الــمــشــاركــيــن  أن  إلــــى  وأشـــــار 
ناقشوا في مجال الديمقراطية، 
وتحديات  تداعيات  من  برز  ما 
ــــعــــربــــي فــــضــــال عــن  ــــيــــع ال ــــرب ال
قـــضـــايـــا الــمــســتــقــبــل الــســيــاســي 
واالقـــتـــصـــادي لــلــشــرق األوســـط 
ــــجــــارة الـــحـــرة  ــــت والـــتـــنـــمـــيـــة وال

وااللكتروني  التقليدي  واالعالم 
والـــدور األســاســي الــذي سيلعبه 
الربيع  بــعــد  مــا  قــضــايــا  لمتابعة 
الـــعـــربـــي. ونـــــوه بــــأن مـــن أبـــرز 
ضـــيـــوف الــــشــــرف الــمــشــاركــيــن 
فـــي الــمــنــتــدى فــخــامــة الــرئــيــس 
مـــاهـــيـــنـــدا راجــــبــــاكــــشــــا رئـــيـــس 
جــمــهــوريــة ســريــالنــكــا والــســيــد 

جمهورية  رئيس  ضيوف  عبدو 
ــــيــــس  ــــغــــال األســــــبــــــق ورئ ــــســــن ال
للفرانكفونية  الدولية  المنظمة 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب 
الوليد بن طالل وعدد من أبرز 
القادة السياسيين وصناع القرار 
األعــمــال  ورجـــال  والبرلمانيين 
واألكــــادمــــيــــيــــن واالعـــالمـــيـــيـــن 

والخبراء في مختلف المجاالت 
وممثلين عن منظمات المجتمع 
االقليمية  والمنظمات  المدني 
والدولية الذين ساهموا في اثراء 
النقاش العلمي الحر للعديد من 
الــمــواضــيــع الــتــي كــانــت مــدرجــة 

على جدول أعمال المنتدى.
البروفيسور  أكــد  جانبه  مــن 

مركز  مــديــر  سبيغل  ستيفين 
 (med) األوســـط  الــشــرق  تنمية 
ـــا بـــلـــوس  ـــي ـــفـــورن ـــي جــــامــــعــــة كـــال
أنــجــلــوس، أن الــعــالــم مــتــرابــط 
بشكل كبير حيث تؤثر المشاكل 
أجمع  العالم  على  المنطقة  في 
والــعــكــس، ولــذلــك يــجــب وضــع 
حـــلـــول مــشــتــركــة والـــنـــظـــر فــي 

أن  ورأى  ـــجـــديـــدة.  ال ـــفـــرص  ال
مستقبل منطقة الشرق األوسط 
في  االستقرار  بتحقيق  مرتبط 
وخــاصــة  الــعــربــي  الــربــيــع  دول 
للصراع  حــل  الــى  وصـــوال  مصر 
إن  وأضاف  االسرائيلي.  العربي 
المنتدى  ناقشها  التي  المواضيع 
المرحلة  فــي  تشكل  والــمــؤتــمــر 

أجمع.  الــعــالــم  مشاغل  الــراهــنــة 
أن  سبيغل  الــبــروفــيــســور  ويـــرى 
منطقة  تواجهها  التي  التحديات 
بأسره  والعالم  األوســط  الشرق 
تــتــطــلــب تــفــكــيــرا جــمــاعــيــا من 
خــــالل مــثــل هــــذه الــمــنــتــديــات، 
ومـــــــــن أهـــــمـــــهـــــا الــــتــــحــــديــــات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــمــســتــقــبــلــيــة في 
ــــــى جــــانــــب تــطــلــع  الـــمـــنـــطـــقـــة ال

الشعوب الى الديمقراطية.
كليري  شــون  السيد  وتــحــدث 
المستقبل  عــالــم  مــؤســســة  مـــن 
ومستشار رئيس منتدى دافوس 
عن األزمات التي اجتاحت العالم 
أن  موضحاً  األخيرة  اآلونــة  في 
في عام ٢٠٠٩ حدث تحول في 
أزمات األجهزة المصرفية وتبع 
ذلـــك ردود فــعــل عــلــى األســـواق 
العالمية. وقال ان هناك أزمات 
أخـــــرى تــســمــى بـــأزمـــات الــقــيــم 
مشيراً   .. المشتركة  والمصالح 
الــى األزمـــة فــي روســيــا ونــزول 
الــشــعــب الــــى الــــشــــوارع بــصــورة 
الصين  أزمات  وكذلك  متزايدة 
فوكوشيما،  أزمــة  بعد  والــيــابــان 
مــنــوهــاً بـــأن الــيــابــان تــعــانــي من 
سرعة بروز الصين، هذا بجانب 
وأوضــح  العربي.  العالم  أزمــات 
أن كل هذه األزمات االجتماعية 
بصورة  تسارعت  واالقــتــصــاديــة 

كبيرة وبلغت أبعاداًً واسعة.
وســلــط كــلــيــري الـــضـــوء على 
الديمقراطية  المشاركة  أهمية 
ــتــي تـــواجـــه دول  ــتــحــديــات ال وال
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي والـــســـيـــاســـات 
ــلــشــرق األوســــط  الــمــســتــقــبــلــيــة ل
والـــــنـــــمـــــو االقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 
االقتصادي  الــركــود  مــع  يترافق 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــمــــصــــرفــــي 
مشيراًً   .. البطالة  نسبة  وارتفاع 
الوسائط  تلعبه  الــذي  الــدور  الــى 

االجتماعية.
الشباب  منه  يعاني  بما  ونــوه 
والــنــســاء والــســلــفــيــون واالخــــوان 
تهميش  من  والشيعة  المسلمين 
االنقسامات  جانب  إلى  وبطالة، 
الــطــائــفــيــة الــــبــــارزة بــيــن الــســنــة 
والشيعة. ولفت الى المآسي التي 
تهديداًً  وتشكل  بسوريا  تــحــدث 

على لبنان.
اتــجــاهــات  هـــنـــاك  ان  وقـــــال 
تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــشــعــوب 
.. مــنــوهــا بــــأن بـــــروز الـــثـــورات 
واأليديولوجيات تطرح تحديات 
كــبــيــرة. وأشــــار الـــى الــفــشــل في 
النزاع  فــي  عملية  حلول  تقديم 
الــــقــــائــــم فـــــي فــلــســطــيــن الـــــذي 
يهيمن على األزمات والنزاعات 
المصلحة  أن  مــؤكــدا   .. بالعالم 
وفق  ودائما،  عــادالًً  حالًً  تتطلب 
االرادة  تتطلب  واضحة  معايير 

السياسية.
ــــــري عـــن  ــــــي وتـــــــــحـــــــــدث كــــــل
االنــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تـــعـــقـــد فــي 
تـــونـــس ومـــصـــر، مـــؤكـــدا وجـــود 
حــاجــة مــاســة لــســيــادة الــقــانــون 
والفصل بين السلطات التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ووضــــــع ثــقــافــة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــــقــــوم عـــلـــى مــبــدأ 
أهمية  وأكــــد  الـــحـــر.  االقــتــصــاد 
إطالق االقتصاد على خط النمو 
المستدام، مشددا على أن الفساد 
لــالنــجــازات  األول  الــعــدو  يعتبر 
خلق  أن  ورأى  والـــنـــجـــاحـــات. 
في  مستلزم  أمــر  العمل  فــرص 

الوقت الراهن.

منتدى الدوحة سيكون منبراً لخدمة البشرية
تتمخض عنه مقترحات وحلول لمختلف القضايا .. الشيخ أحمد بن محمد:

ـــات ـــي ـــوج ـــول ـــدي ـــألي ل ـــــدة  جـــــدي قـــــــــراءة  ــــوب  ومــــطــــل  .. طــــــرق  مـــفـــتـــرق  ـــــي  ف ــــم  ــــال ــــع ال

المستقبل وقــضــايــا  الــعــربــي  الــربــيــع  وتــحــديــات  تــداعــيــات  على  ــز  رك المنتدى 

الحر ــصــاد  ــت االق ثــقــافــة  ــز  ــعــزي وت ــون  ــان ــق ال ــادة  ــســي ل ــاســة  م حــاجــة  ــري:  ــي كــل
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الدوحة - أنور الخطيب:

أكــــــــــد عــــــــــدد مـــــــن مـــمـــثـــلـــي 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة 
بــحــقــوق اإلنـــســـان والــمــؤســســات 
الــصــحــفــيــة ضــــــــرورة مــتــابــعــة 
تـــوصـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الــــدولــــي 
لــحــمــايــة الــصــحــفــيــيــن خــاصــة 
المتزايدة  االعـــتـــداءات  ظــل  فــي 
عـــلـــى الـــصـــحـــفـــيـــيـــن ووســــائــــل 
مناطق  في  العالم  عبر  اإلعــالم 
ــــزاعــــات. جـــــاء ذلـــــك خـــالل  ــــن ال
ورشة عمل عقدت أمس ضمن 
الثاني  الــدوحــة  منتدى  أعــمــال 
المستقبل  إثـــراء  ومؤتمر  عشر 

االقتصادي.
يـــأتـــي انـــعـــقـــاد هــــذه الـــورشـــة 
بــــهــــدف إعـــــطـــــاء دعــــــم دولـــــي 
ــتــفــعــيــل تـــوصـــيـــات الــمــؤتــمــر  ل
في  الصحفيين  لحماية  الدولي 
نظمته  الــذي  الخطرة  الحاالت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
فــي يــنــايــر الــمــاضــي بــالــدوحــة، 
مواعيد  تحديد  على  واالتــفــاق 
لــــعــــرض تــــوصــــيــــات الـــمـــؤتـــمـــر 
الدولي لحماية الصحفيين على 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 
والــيــونــيــســكــو ومــجــلــس حــقــوق 

اإلنسان.
وشـــــــدد الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــن 
اللجنة  رئــيــس  الـــمـــري  صــمــيــخ 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، في 
أعمال  افتتاح  فــي  ألقاها  كلمة 
من  الجاد  السعي  على  الورشة، 
المؤتمر  تــوصــيــات  تنفيذ  أجــل 
يناير  و٢٣   ٢٢ يومي  عقد  الذي 
٢٠١٢ بالدوحة، وعلى ضرورة 
وضع قضية حماية الصحفيين 
المؤسسات  أعمال  جــدول  على 
والـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات الــــعــــالــــمــــيــــة 
واإلقــلــيــمــيــة والــعــمــل عــلــى عقد 
يحضره  جــديــد  دولــــي  مــؤتــمــر 
فيهم  بــمــن  الــمــعــنــيــيــن  جــمــيــع 
ــبــحــث وتــطــويــر  الـــحـــكـــومـــات ل

التوصيات الحالية.
ستقوم  اللجنة  أن  وأضــــاف 
قريبا مع مجموعة من شركائها 
بــــعــــرض تــــوصــــيــــات الـــمـــؤتـــمـــر 
الــــدولــــي لــحــمــايــة الــصــحــفــيــيــن 
فــــي الـــــحـــــاالت الـــخـــطـــرة عــلــى 
لألمم  الــعــامــة  الجمعية  رئــيــس 
على  عرضها  بغرض  المتحدة، 

الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي دورتــهــا 
الـــــقـــــادمـــــة.. مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
إطالع  إلى  تهدف  العمل  ورشــة 
توصيات  أهم  على  المشاركين 
الــمــؤتــمــر والــتــفــكــيــر ســويــا في 
والتعاون  التنسيق  سبل  تعزيز 
مــــن أجـــــل تــفــعــيــل الــتــوصــيــات 
عملية  بــمــقــتــرحــات  والـــخـــروج 
تــســاعــد فـــريـــق الــعــمــل الــمــعــنــي 
ـــورة خطة  ـــل بــالــمــتــابــعــة عــلــى ب
عـــمـــل وتــنــفــيــذهــا خـــــالل هـــذه 
يتكون  الفريق  بــأن  علما  السنة 
المنظمات  لكافة  ممثلين  من 
المحلية  والــمــؤســســات  الــدولــيــة 
الـــراغـــبـــة بـــاالنـــخـــراط فـــي هــذا 

المسار.
ورشـــة  إن  الـــمـــري  د.  وقــــال 
االعتداءات  ظل  في  تأتي  العمل 
الـــمـــتـــزايـــدة عـــلـــى الــصــحــفــيــيــن 
ووســـائـــل اإلعـــــالم عــبــر الــعــالــم 

خاصة في مناطق النزاعات.
مــن جــهــتــه أكـــد عــبــدالــكــريــم 
بـــومـــلـــحـــة رئـــيـــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الصحفيين  لــحــمــايــة  الـــدولـــيـــة 
أهمية عقد الورش والمؤتمرات 

ــلــحــديــث فــــي مـــســـألـــة حــمــايــة  ل
الــــصــــحــــفــــيــــيــــن كــــــمــــــا تـــعـــقـــد 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــات والـــفـــعـــالـــيـــات 
السياسة  شــــؤون  فــي  لــلــحــديــث 
كلمة  فـــي  وقـــــال  واالقــــتــــصــــاد. 
ألــقــاهــا خــالل الــورشــة، إن نحو 
اغتيالهم  جــرى  إعــالمــي   ١١٠٠
الماضية  العشر  السنوات  خــالل 
فـــي ٣٥ دولـــــة وأنـــــه مــنــذ عقد 
الــــمــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي لــحــمــايــة 
الصحفيين في الحاالت الخطرة 
في يناير الماضي بالدوحة قتل 
ومـــن  صــحــفــيــا  مــــن ٥٠  أكـــثـــر 
الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال اإلعــــالم 
حــول الــعــالــم.. مــؤكــدا أن حرية 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر لــن تكون 
يواجه  عنف  وجــود  فــي  ممكنة 
تنعدم  أجـــواء  وفــي  الصحفيين 
في  ولــفــت  الديمقراطية.  فيها 
مــعــظــم  أن  ـــــى  إل الــــصــــدد  هـــــذا 
اغتيالهم  تم  الذين  الصحفيين 
داخل بلدانهم في حاالت السلم 

ليسوا بمراسلين دوليين.
األسف  عن  بوملحة  وأعــرب 
إلفـــــالت الــجــنــاة مـــن الــعــقــاب، 

وقال إن حوالي ٨٠٪من الجناة 
خالل السنوات الـ ١٥ الماضية لم 
تتم محاكمتهم، مما دفع الكثير 
التخفي  إلــــى  الــصــحــفــيــيــن  مـــن 
خـــوفـــا مـــن الــعــنــف ضـــدهـــم أو 

ترك المهنة.
الصحفيين  سالمة  أن  وأكــد 
ــــــاة، مـــن  ــــــجــــــن ومـــــحـــــاكـــــمـــــة ال
الـــــمـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات األســــــاســــــيــــــة 
التعبير،  وحرية  للديمقراطية 
مــنــوهــا فــي هـــذا الــصــدد بــقــرار 
مجلس األمن الدولي رقم ١٧٣٨ 
الصحفيين،  بــحــمــايــة  الــخــاص 
لـــكـــنـــه عـــبـــر عـــــن األســــــــف ألن 
بالتنفيذ.  تــقــم  لــم  الــحــكــومــات 
التي  التقارير  تكون  أن  وتمنى 
تــنــشــرهــا األمـــــم الــمــتــحــدة عن 
وحمايتهم  الصحفيين  سالمة 
مـــــوســـــعـــــة وأكـــــــثـــــــر شـــمـــولـــيـــة 
الدول  أسماء  كذلك  ومتضمنة 
اغتيال  حــــوادث  فيها  تقع  الــتــي 

الصحفيين واالعتداء عليهم.
ودعا إلى تدريب الصحفيين 
يتم  كــمــا  أنفسهم  حــمــايــة  عــلــى 
كما  مهنيا،  لتأهيلهم  تدريبهم 

دعا إلى استحداث آليات لحماية 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن بــــمــــشــــاركــــة كــل 
الجهات المعنية، حكومية وغير 
حــكــومــيــة، وســــن الــتــشــريــعــات 
وأكد  لذلك.  الالزمة  والقوانين 
قضية  الصحفيين  حــمــايــة  أن 
المادة  في  ورد  حسبما  أساسية 
١٩ من اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان.
ــــبــــه أكــــــــد نـــســـتـــور  مــــــن جــــان
الوطني  االتــحــاد  رئيس  بــرجــوز 
دعــم  الفلبين  فــي  للصحفيين 
ــــــحــــــاد لـــمـــؤتـــمـــر الـــــدوحـــــة  االت
في  الصحفيين  لحماية  الدولي 
والتوصيات  الــخــطــرة  الــحــاالت 
إنه  وقـــال  عــنــه.  تمخضت  الــتــي 
وتنفيذها.  متابعتها  فــي  يــأمــل 
الصحفيين  لوضع  ســردا  وقــدم 
التي  الــقــتــل  وحــــاالت  بالفلبين 
يتعرضون لها. وقال إن الفلبين 
تأتي في المركز الثالث من هذه 
الناحية بعد العراق والصومال.. 
عــام ١٩٩٦  منذ  مشيرا إلــى أنــه 
بالفلبين  صحفيا   ١٤٥ قتل  تــم 
جـــرى اكــتــشــاف ٧٪ فــقــط من 

الجناة.
ودعــــــــا بـــــرجـــــوز الـــحـــكـــومـــة 
حـــاالت  مــتــابــعــة  إلـــى  الفلبينية 
وقفها  ومـــحـــاولـــة  االغـــتـــيـــاالت 
ــا اســـتـــغـــرابـــه لـــهـــذا الــعــدد  مــبــدي
الصحفيين  ضحايا  من  الكبير 
مؤسسات  وجود  رغم  بالفلبين 
ديــمــقــراطــيــة. ودعـــا إلـــى تقوية 
واعتبر  بلده.  في  العدالة  نظام 
الـــمـــجـــزرة الـــتـــي حـــدثـــت بحق 
الفلبين  جنوب  في  الصحفيين 
عــام ٢٠٠٩ مــن أســـوأ الــحــوادث 
الـــتـــي تــطــالــهــم فـــي الــعــالــم في 

غضون الـ ١٨ عاما الماضية.
وطــــــــالــــــــب بــــتــــعــــقــــب قـــتـــلـــة 
عليهم  والمعتدين  الصحفيين 
تشريعات  ووضــع  وجـــدوا  أينما 
وإجراءات توفر العدالة في هذا 
الــخــصــوص. ونـــوه بــأن االعــتــداء 

اعتداء  بمثابة  الصحفيين  على 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــريـــة 

التعبير.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال حـــســـن 
الدوحة  مركز  ممثل  الــراشــدي 
لــحــريــة اإلعــــالم إن الــتــوصــيــات 
الدولي  المؤتمر  بها  خــرج  التي 
لحماية الصحفيين في الحاالت 
الــخــطــرة بـــالـــدوحـــة فـــي يــنــايــر 
الــمــاضــي تــشــكــل لــبــنــة أســاســيــة 
في بناء صرح منظومة قانونية 
العاملين  الصحفيين  لــحــمــايــة 
فــي مــنــاطــق الــنــزاعــات وحــافــزا 
للمركز للمضي قدما في وضع 
بــرنــامــج شــامــل يشجع شــركــاءه 
لمزيد من التعاون نحو تكريس 
في  الصحفيين  حماية  مفهوم 

مناطق الخطر.
وأضاف الراشدي أن موضوع 

المناطق  في  الصحفيين  حماية 
الـــخـــطـــرة ومــــســــاعــــدة ضــحــايــا 
المهنة ونشر ثقافة حقوقية في 
التقاطعات  أهم  من  أوساطهم 
بمنظمات  الــمــركــز  تجمع  الــتــي 
أهـــــلـــــيـــــة قـــــطـــــريـــــة وعــــربــــيــــة 
الصدد  هذا  في  مشيدا  ودولية، 
المركز  لقيها  التي  باالستجابة 
مـــن شــركــائــه فـــي الــمــؤســســات 

اإلعالمية القطرية.
الدوحة  مركز  ممثل  وشــدد 
لــحــريــة اإلعـــــالم عــلــى ضـــرورة 
تـــوفـــيـــر الـــــظـــــروف الـــقـــانـــونـــيـــة 
والمهنية والعملية لحماية حرية 
اإلعــالم  مهنة  وحماية  التعبير 
يضطلع  حــتــى  بــهــا  والــعــامــلــيــن 
اإلعــــــــالم بـــمـــهـــامـــه كـــامـــلـــة فــي 
المسؤولية  إن  وقــال  المجتمع. 
الحكومات  على  تقع  المباشرة 
في تعزيز ترسانتها من القوانين 
المتعلقة بحرية التعبير والرأي 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة الــصــحــفــيــيــن 
وتجريم أعمال العنف الجسدي 
والــلــفــظــي ضــدهــم ووضــــع حد 

لظاهرة اإلفالت من العقاب.

اعتداءات متزايدة على الصحفيين حول العالم
خالل ورشة عمل ضمن منتدى الدوحة.. د. المري:

ـــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ـــــــــرض تـــــوصـــــيـــــات مـــــؤتـــــمـــــر حـــــمـــــايـــــة الــــصــــحــــفــــيــــيــــن عـــــلـــــى األم ع

الدوحة - قنا : ركزت جلسة «اإلعالم» 
على  الــدوحــة  منتدى  ضمن  عقدت  التي 
«صحافة المواطن» ودورهــا في التغيير 
قدرتها  ومـــدى  واالجــتــمــاعــي،  السياسي 
السلطات  تفرضها  التي  القيود  كسر  على 
على وسائل اإلعــالم. وتطرق المشاركون 
في الجلسة، وهي العاشرة ضمن جلسات 
في  الجديد  اإلعـــالم  وضــع  إلــى  المنتدى، 
المحتمل  وأثــره  األوســط  الشرق  منطقة 
تطوير  إمــكــانــيــة  ومـــدى  المنطقة،  عــلــى 
الظاهرة  هــذه  لتطوير  ومعايير  أدوات 
اإلعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة وصـــقـــل الــمــواهــب 
الموضوعية  الشروط  إطــار  في  وإدخالها 

للصحافة المحترفة.
وقــــــال الـــســـيـــد ســتــيــف كــلــمــنــز زمــيــل 
مؤسسة أمريكا الجديدة ورئيس تحرير 
المتحدة  بــالــواليــات  اليــــف»  «أتــالتــنــتــك 
مشابهة  هــائــلــة  ثــــورة  شــهــد  اإلعـــــالم  إن 

ــثــورات الــســيــاســيــة وتــوقــع بــــروز شــرق  ــل ل
الحكم  في  جديدة  وطــرق  جديد  أوســط 
حتى داخل الواليات المتحدة تحت تأثير 
بن  السيد  وتحدث  المواطن».  «صحافة 
برادشو وزير الثقافة واإلعالم والرياضة 
دور  عــن  الــمــتــحــدة  المملكة  فــي  الــســابــق 
اإلعالم الجديد وتحديدا شبكات التواصل 
االجــتــمــاعــي فــي الــربــيــع الــعــربــي.. وقــال 
«إن النقاش حول دور اإلعالم في الربيع 
وســوف  الــيــوم،  مستعرا  زال  مــا  الــعــربــي 
بشكل  لتحليله  أكاديميا  اهتماما  يحتاج 
أكــثــر عـــمـــقـــا».ورأى أن وســائــل اإلعـــالم 
األنظمة  ضد  كبيرا  دورا  لعبت  الجديدة 
المستبدة التي قيدت حرية الحصول على 
في  مفيدة  تكون  لــن  لكنها  المعلومات، 

مرحلة بناء الدولة.
وفي اإلطار ذاته، رأى السيد مصطفى 
أن  اإلخبارية  الجزيرة  قناة  مدير  ســواق 

القنوات  منحت  الحديثة  اإلعــالم  وسائل 
أفضل  بشكل  لــألحــداث  تغطية  الفضائية 
مــمــا كــانــت تــقــوم بــه فــي الــســابــق «حيث 
المواطن  لصحافة  كبيرة  فرصة  وفــرت 
إليـــصـــال مـــا تــمــلــك مـــن مــعــلــومــات إلــى 
مختلف وسائل اإلعالم التي كانت تمنعها 

بعض األنظمة وتضيق عليها».
السيطرة  األنظمة  مــحــاوالت  ووصــف 
الحديثة  اإلعـــالم  وســائــل  إمكانيات  على 
متغيرة  الــوســائــل  هــذه  كــون  «بالعبثية» 
وتـــطـــور تــكــنــولــوجــيــاتــهــا فـــي كـــل لحظة. 
وأكــــد أن صــحــافــة الــمــواطــن تــحــتــاج إلــى 
جهد وتدقيق كبير للتحقق من صالحية 

ومصداقية ما تبثه من مواد صحفية.
من جانبه أوضح السيد حسن الراشدي 
مــن مــركــز الـــدوحـــة لــحــريــة اإلعــــالم أن 
ظواهر  مــن  ظــاهــرة  الصحفي  الــمــواطــن 
اإلعالم الجديد ولوالها لما تمكن اإلعالم 

من مواجهة حدة الرقابة المفروضة على 
وسائل اإلعالم في المنطقة.

وقـــــال إن األيــــــام ســتــدفــع إلــــى إيــجــاد 
المواطن  صحافة  مواهب  تصقل  تقنيات 
الموضوعية  الشروط  إطــار  في  وإدخالها 

للصحفي المحترف.
وكانت الجلسة قد تط  رقت أيضا إلى 
دور اإلعالم في إحداث التغيير السياسي 
واالجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
والمسؤولية األخالقية لحماية الصحفيين 
وسائل  ودور  المسلحة  النزاعات  ظل  في 
اإلعالم اإللكتروني في التغيرات السياسية 
تقييم  إلـــى  إضــافــة  الــعــربــيــة،  بالمنطقة 
العربي،  الربيع  ظــل  فــي  العربي  اإلعـــالم 
وســلــبــيــات وســائــل اإلعــــالم الــحــديــث في 
إلى  إضــافــة  االجتماعية،  التغيرات  زمــن 
لوسائل  الجديد  للجيل  المحتملة  اآلثـــار 

اإلعالم الحديث على العالم العربي.

«صحافة المواطن» كسرت قيود السلطات على اإلعالم
في جلسة «اإلعالم» ضمن منتدى الدوحة .. متحدثون :

الــمــســتــبــدة األنـــظـــمـــة  ـــد  ض بـــــــارزاً  دوراً  ــت  ــب ــع ل ـــواصـــل  ـــت ال ــات  ــك ــب ش

األخـــــيـــــرة  ١٠ ــــــــ  ال ـــــوات  ـــــســـــن ال فــــــي  ـــي  ـــف ـــح ص  ١١٠٠ اغــــتــــيــــال  ــــحــــة:  ــــومــــل ب

مــــحــــاكــــمــــتــــهــــم ــــــم  ــــــت ت لـــــــــم  الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــيـــــن  ــــــي  ــــــل ــــــات ق مـــــــــن   ٪٨٠


