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)سعود سالم(الزمالء وليد النصف وأحمد اجلاراهلل ود.محمد الرميحي وماضي اخلميس وسامي النصف وجانب من احلضور خالل اللقاء

ندوة الصالون اإلعالمي: األزمة المالية أبرز المؤثرات السلبية على الصحافة الكويتية
دانيا شومان

اتفق ضيوف الصالون االعالمي 
على ان االعالم بوجه عام هو في 
حقيقة االمر مرآة تعكس تفاصيل 
املجتمع الذي ميارس فيه، كما انه 
مسؤولية كبرى لها ثقلها ودورها 
احليوي في أي مجتمع، كما اتفقوا 
عل����ى ان غي����اب املهنية وضعف 
آليات العمل االحترافي باالضافة 
الى تأثير االزمة املالية العاملية من 
أبرز القضايا املؤثرة س����لبا على 
االعالم الكويتي وخاصة الصحافة 

الكويتية.
ج����اء ذلك خالل الن����دوة التي 
أقامها الصالون االعالمي امس االول 
وأداره����ا الزميل ماضي اخلميس 
االم����ن العام للملتق����ى االعالمي 
العربي، حيث استضاف الصالون 
في هذه الندوة كال من رئيس حترير 
جريدة السياسة احمد اجلاراهلل، 
ورئيس حترير جريدة أوان د.محمد 
الرميحي ورئيس حترير جريدة 

القبس وليد النصف.

مجتمع انتقالي

وتناول أول املتحدثن د.محمد 
الرميحي رئيس حترير جريدة أوان 
ابرز مالمح الواقع االعالمي، مؤكدا ان 
»االعالم ال يعيش في الفضاء منعزال 
عن املجتمعات، وال ميكن ان يوجد 
اعالم ب����دون مجتمع ميارس فيه 
هذا االعالم«، مشيرا الى ان االعالم 
عادة ما يعكس الواقع الذي ميارس 
فيه بكل ايجابياته وسلبياته، وان 
املجتمع ه����و مجتمع انتقالي ولم 
يتشكل فيه املفهوم الكامل للدولة 
احلديثة الى اآلن، مش����يرا الى ما 
أسماه »صراع املصالح«، وانعكاسه 
بطبيعة احلال على وسائل االعالم 
املختلفة وعلى طريقة أدائها، بينما 
ش����دد على ض����رورة النقد وعلى 
أهمية تقبل االعالم للنقد معتبرا 
ان »االعالم الذي ال يقبل النقد إعالم 
فاسد«، مشيرا � في الوقت ذاته � 
الى اهمية االعالم ودوره في التأثير 
على الرأي العام، ودلل على ذلك مبا 
حدث بن مصر واجلزائر، مؤكدا 
ان املمارس����ات االعالمية هي التي 
كانت السبب املباشر وراء ما جرى، 
قائال: ولو سحبنا املكون االعالمي 
مما حدث بن مصر واجلزائر فلن 
تكون هناك ثمة مشكلة بن البلدين، 
فاالعالم عامل رئيس����ي في زيادة 

التوتر أو احلد منه.
واس����تطرد د.الرميحي واصفا 
االعالم بأنه س����لطة كبرى ولكنه 
تساءل: كيف ميكن لنا استخدام هذه 
السلطة بالشكل االيجابي؟ فاالعالم 
حرية ومسؤولية، مشيرا الى ان 
كلمة احلرية هي اكثر الكلمات تداوال 
في الدستور الكويتي وفي نفس 

وهذا ما تسبب في تشدد احلكومة 
بخصوص القوانن الن هذا النقص 
في احترافية العمل الصحافي كان 
س����ببا مباش����را في تألم املواطن 
وظهور قضايا لم يكن لها وجود 
سابق على الساحة الكويتية حيث 
قال اجلاراهلل »لقد وجدنا انفسنا 
امام مفردات وألفاظ غريبة لم تكن 
موجودة سابقا ولكن اوجدتها بعض 
الصحف اجلديدة التي تفتقر الى 

االحتراف واملهنية«.
بينما اعتبر الرميحي ان التحدي 
االكبر هو »كيف حتترم عقل القارئ 
عن طريق تق����دمي مادة صحافية 
على مستوى املهنية واالحترافية 
املطل����وب مع مراع����اة اخالقيات 
املهنة، وليس فيها امرأة قيصر فكل 
الصحف عندها اجندات«، معتبرا 
ان التنافس هو امر صحي ومفيد 

للمهنة وللمجتمع.
اما فيما يخص مسألة القوانن 
والتش����ريعات املرتبطة باحلرية 
االعالمية فقد اكد الرميحي على ان 
القانون احلالي به من العقوبات ما 
يكفي واذا مت احلجر على الصحافة 

االرتقاء باملستوى الصحافي الى 
االحتراف املهني، مش���يرا الى ان 
هناك تداخال بن مصالح املالك وبن 
املطلوب مهنيا وهناك من يريد ان 
ميتلك ذراعا اعالمية، مؤكدا على 
ضرورة تفعيل احتاد مالك الصحف 

)احتاد الناشرين(.
م���ن جانبه أك���د اجلاراهلل في 
تعليق���ه على ه���ذه املداخلة على 
ان النظام االساس���ي لالحتاد قيد 
االع���داد ويت���م اآلن العم���ل على 
اجنازه. م���ن ناحية اخرى حتدث 
اجلاراهلل عن مسألة كثرة الصحف، 
مشيرا الى ان هناك خمس او ست 
صحف ومؤسس���ات كب���رى وان 
التنافس  هذه املؤسسات يصعب 
معها »فال ميكن ان تقارن صحيفة 
تصرف مليون دينار شهريا بأخرى 
تصرف مائتي ألف دينار، وهناك 
بعض الصحف صدرت بناء على 
دراس���ات اقتصادية من قبل غير 
املتخصصن« ثم تساءل اجلاراهلل 
»وإلى متى ه����ذا االنفاق من دون 
عائد؟«. واضاف اجلاراهلل ان هناك 
بعض الصحف ينقصها االحترافية 

للصحافة ليست في احلرية وامنا 
في العملية االقتصادية استنادا الى 
اهمية مداخيل الصحف وتأثير ذلك 

على استمرارها.

تأثر الحكومة بالصحافة

أما رئيس حترير جريدة السياسة 
أحمد اجلاراهلل، فقد رأى ان مشكلة 
الواقع االعالمي في الكويت مرتبطة 
باحلكومة ومدى قوتها في التعامل 
مع احلراك السياسي، مشيرا الى 
ان »أي حراك سياسي مهما وصل 
فوران���ه لن يكون ذا قوة اذا كانت 
احلكومة قوية وقادرة على التعامل 
مع هذا احلراك السياسي«. كما أشار 
الى ان »القرار احلكومي سريع التأثر 
باالعالم، فعندما يتحدث نائب الى 
صحيفة ما أو يُنشر مقال ما جند 
ان القرار احلكومي س���ريعا جدا، 
القرار  واخلطورة هنا ان يك���ون 
احلكومي متأث���را مبقال ُيكتب أو 

بتصريح ُيقال«.

مداخالت

الندوة العديد من  وقد شهدت 

املداخالت التي تناولت جوانب كثيرة 
من جوانب العملية االعالمية ككل في 
الكويت وخاصة الصحافة، وكانت 
اولى املداخالت من الصحافي حسن 
عبدالرحمن حول االوضاع املالية 
للصحف وقدرة البعض منها على 
االس���تمرار رغم ضخام���ة التزام 
الصحف املال���ي، وقد اكد النصف 
في تعليقه على هذه املداخلة على 
ان 2010 لن تكون افضل كثيرا من 
2009 خاصة في وجود منافس���ة 
شديدة بن الصحف حول االعالنات، 
خاصة ان هذه االعالنات متثل اهمية 
مالية كبرى للصحيفة وقدرة لها 
على االس���تمرار، كما اشار الى ان 
الصحف اجلديدة قد تس���ببت في 
رفع االجور بنسبة 50% مؤكدا انه 
يوجد وراء بعض الصحف جيوب 

تتحملها ماليا.

اتحاد مالك الصحف

بينما كانت مداخلة املدون داهم 
القحطاني عن سبل وآليات تطوير 
الصحافة في الكويت، حيث اعتبر 
ان التدريب قضية مهمة في طريق 

الصحافة باالزم���ة املالية العاملية 
وتداعياتها، مشيرا الى انه تتبع اثر 
هذه االزمة على املؤسسات الصحافية 
في البلدان العربية، واستطاع أن 
يلحظ تأثيرا ظاهرا لهذه االزمة على 
الصحافة العربية بوجه عام. وأشار 
النصف الى ان الصحف عليها اعباء 
مالية كبيرة، وان هناك الكثير من 
الدول بدأت في مساعدة الصحف 

من اجل االستمرار.
اما عن الصحافة الكويتية فقال 
النصف ان »مس���ألة الصحافة في 
الكويت مس���ألة معقدة جدا وانه 
يج���ب أوال تنظيم وترتيب البيت 
الصحافي الكويتي من الداخل من 
اجل مواجهة التحديات التي تواجهها 

صحافتنا«.
واعتبر النص���ف ان الصحافة 
الكويتية شاركت في زيادة االزمة 
االقتصادي���ة عل���ى الكويت »ألن 
الصح���ف كانت تتلقى تقارير من 
جهات دولية وال تقوم بنشرها«، 
وأرجع ذلك الى مدى احلرية التي 
كانت متاحة للصفحات االقتصادية، 
كما عاد واكد ان املشكلة احلقيقية 

الوقت البد ان تسير احلرية جنبا الى 
جنب مع املسؤولية من اجل صيانة 

الكيان االجتماعي الكويتي.
إل���ى ذلك، اك���د د.الرميحي ان 
الدميوقراطية في حقيقتها تعني 
قبول الرأي اآلخر، كما تعني ايضا 
تقبل االختالف، مشيرا الى ان هذه 
الثقافة الب���د ان تكون احد ثوابت 

الدميوقراطية.
واختتم د.الرميحي بأن الصحافة 
الكويتية تواج���ه بعض العقبات 
كاملهني���ة واالحترافي���ة واخللط 
الش���ديد بن اخلبر والرأي، مؤكدا 
ضرورة االبتعاد عما أسماه ب� »الدم 
الساخن« في الصحافة ومواجهة 
اآلثار السلبية كالطائفية وغيرها 

من االمور التي تؤذي املجتمع.

المسألة االقتصادية

بدوره اكد رئيس حترير جريدة 
القب���س وليد النصف ان مس���ألة 
القوانن كاملرئي واملسموع وقانون 
املطبوعات ال متثل أزمة بالنسبة 
للصحافة، معتبرا ان اخلطر االكبر 
هو املسألة االقتصادية وتأثر قطاع 

واالعالم فس����يتوجه املواطن الى 
االعالم اخلارجي، مشيرا الى ضرورة 
قيام اللجنة التعليمية في البرملان 
بدراس����ة قضية املهنية االعالمية 
ودفع الشباب الكويتي نحو العمل 
في الصحافة واعدادهم وتأهيلهم 

لذلك.
اما الصحافية دينا الطراح فقد 
أبدت جتاوبا مع القوانن اخلاصة 
باالعالم والصحاف����ة معتبرة ان 
القوان����ن ضرورية ف����ي مواجهة 
املفردات الت����ي ال تليق وال تخدم 
العام، مضيفة ان قانون  الصالح 
املطبوعات قد انصف فئة كبيرة 
من املجتمع، مشددة على ضرورة 
مواكبة القوانن للتطور والواقع. 
وفي تعليقه تساءل النصف »ملاذا 
ال تكون هنالك عيوب في الصحافة 
مثلها في ذلك مثل اي نش����اط او 
عمل؟ ومل����اذا يريدوننا ان نصنع 
من الفسيخ شربات؟« مشيرا الى 
ان الصحافة هي مرآة املجتمع وان 
البيت الصحافي شأنه شأن اي بيت 

كويتي فيه من االمور ما فيه.
اما استاذ االعالم د.ياسن ياسن 
فق����د رأى ان هناك م����ن الفوضى 
السياس����ية ما يلقي بظالله على 
كل االم����ور وان القضية ليس����ت 
منحصرة ف����ي صحافة جديدة او 
قدمية ولكن القضية تنحصر في 
محورين، االول هو غياب الرؤية 
االعالمي����ة الواضحة م����ع تعالي 
بعض االصوات التي تطالب بتقييد 
الصحافة واالعالم وهذا ما اعتبره 
د.ياس����ن امرا متناقضا جدا، اما 
احملور الثاني من محاور املشكلة 
فيكمن في حترير املادة الصحافية 
وهذا القدر الكبير جدا في التشابه 

بن العناوين وطريقة العرض.

تأثير الصحف

وفي مداخلة ثانية له قال الزميل 
وليد النصف: نؤكد على قوة تأثير 
الصحف اجلديدة وظهورها على 
الصحف القدمية قائال »الصحف 
اجلديدة هزتن����ا حتريريا ونحن 
نرصدها يوميا ولها الفضل في اننا 
طورنا انفسنا من ناحية التحرير 
والشكل«.  من ناحيته اكد رئيس 
حترير جريدة أوان د.محمد الرميحي 
على ان صحافة الكويت في صحة 
جيدة وان املشكلة ليست مشكلة 
حريات ولكنها الى حد ما مشكلة 
اقتصادي����ة وهي في نفس الوقت 
مشكلة كبرى من ناحية املهنية، 
وهذه ما اعتبرها الرميحي املشكلة 
االساسية، مؤكدا على قدرة الصحافة 
الورقية على الصمود امام التحديات 
اجلديدة مثلما صمد الراديو امام 

التلفزيون الى اآلن.

الشيخة مي بنت محمد متوسطة املكرمني في احلفل

ناصر العثمان يلقي كلمته تركي السديري متحدثا في احلفل وزيرة الثقافة واإلعالم الشيخة مي بنت محمد تلقي كلمتها

مي بنت محمد: ال بد للصحافة من حرية الكلمة المسؤولة لرقي المجتمع وتنميته
ه���ذا يأتي ضمن عمل ونش���اط 
االحتاد والذي سيش���مل تكرمي 
جميع رواد الصحافة اخلليجية 
واليمن، مشيرا الى ان ذلك سيكون 
مرجعي���ة تاريخي���ة وتوثيقية 
لهؤالء ال���رواد الذين س���اهموا 
في اثراء الصحافة، وأوضح أن 
تكرمي رواد الصحافة البحرينية 
يأتي ضمن مشروع كبير كانت 
األمانة العامة لالحتاد قد أقرته 
في اجتم���اع الدوحة في مارس 
العام املاضي والذي يقضي  من 
بالش���روع في تكرمي املؤسسن 
والرواد في الدول املنضوية حتت 
لواء االحت���اد وهي دول مجلس 
التع���اون الس���ت واليمن، وأن 
يكون التكرمي في كل دولة على 
ح���دة ابتداء من مملكة البحرين 
بهدف تأسيس مرجعية لتاريخ 
مؤسس���ي الصحافة اخلليجية 
ورواده���ا، وكذلك إظهار دورهم 
العظيم وأهميته وتوثيق أعمالهم 
في تأسيس العمل الصحافي في 

اخلليج العربي.
وأشار العثمان إلى أن املشروع 
يهدف أيضا إل���ى التعرف على 
طبيعة الفترة التي عاشها الرواد 
والصعوبات التي واجهتهم وهم 
يؤسسون لنا ما وصلنا إليه اليوم، 
مؤكدا أن االحتاد، وعرفانا وتقديرا 
منه ل���أدوار القيادية واألعمال 
املتمي���زة التي قام به���ا هؤالء 
اللبنات  الصحافيون ووضعوا 
األول���ى للصحاف���ة البحرينية 
املعاصرة، ف���إن عملية االحتفاء 
بهذه املناس���بة تضمنت إصدار 
كتاب عن حياة ومسيرة الرواد 
املكرم���ن وإقامة معرض لصور 
الرواد وكتاباته���م واجنازاتهم 
ونبذة ع���ن حياتهم املهنية، من 
املمك���ن أن متنحن���ا الكثير عن 
بداية جتربة ال���رواد في احلقل 
الصحافي والتجربة اإلنس���انية 
التي من خاللها نفهم سير تطور 

هذه التجربة.

في أجواء ممي���زة وبهيجة، 
وبرعاية وحضور وزيرة الثقافة 
واإلعالم الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، وعدد من الصحافين 
واإلعالمين والكتاب، احتفل في 
املنامة بتكرمي مؤسس���ي ورواد 
الصحافة البحرينية، حيث وزعت 
الكؤوس والشهادات التقديرية على 
14 من رواد الصحافة البحرينية، 
ونخبة من الصحافين واإلعالمين 
البحرينين واخلليجين والعرب، 
وتركي السديري رئيس االحتاد 
ورئيس حترير جريدة الرياض 
ورئي���س هيئ���ة الصحافي���ن 
السعودين، وذلك عرفانا وتقديرا 
جليل الرواد الذين أسسوا صحافة 
حرة ومس���تنيرة وعكست في 
الوقت ذاته مدى احملبة والتآلف 
والتراب���ط الصحافي اخلليجي 

والعربي.

الرواد األوائل

وفي كلمته���ا خالل االحتفال 
أشادت الش���يخة مي بنت محمد 
بال���رواد األوائ���ل  آل خليف���ة 
البحرينين  م���ن الصحافي���ن 
وإس���هاماتهم في رقي الصحافة 
البحرينية، معتبرة ان الصحافة 
ه���ي الركيزة التي تق���ف عليها 
االجنازات اخلليجية العامة، والبد 
للصحافة م���ن احلرية التي من 
أهم مستلزماتها الكلمة املسؤولة 

لترقى باملجتمع وتنميته.
م���ن جهت���ه، أش���ار رئيس 
احتاد الصحافة اخلليجية تركي 
السديري إلى أن البحرين بلد وهب 
نفسه للثقافة والتطور االجتماعي 
في وقت مبك���ر مقارنة بالدول 
اخلليجي���ة االخرى، وكان بينها 
تطور الصحافة البحرينية التي 
استطاعت دعم التطور االجتماعي 

والسياسي.
وأكد الس���ديري ان الصحافة 
اخلليجي���ة تتميز عن الصحافة 
اندمجت  العربية لكون االخيرة 

ان الفكرة أصبحت واقعا ملموسا 
بعد تأس���يس احت���اد الصحافة 
اخلليجية في البحرين العام 2005 
وأضاف العثمان ان مسيرة هذا 
االحتاد ستتواصل، وان التكرمي 

نشأت فكرة التقاء رؤساء التحرير 
بالصحف اخلليجية والتي دعمت 
من قبل وبدعم من س���مو االمير 
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة طيب اهلل ثراه، مشيرا الى 

املجتمع ونهضته«.
وفي السياق ذاته، أكد األمن 
العام لالحتاد ناصر العثمان ان 
فكرة تأسيس االحتاد اخلليجي 
كانت بذرتها في العام 1999 عندما 

ل���م تدمج باملش���اكل وأصبحت 
املجتمعات اخلليجية تقرأ نفسها 
بعد ان كانت تقرأ غيرها، مختتما 
كلمته باالشادة مبستوى الصحافة 
الت���ي واكبت تطور  البحرينية 

عليها صراع احلريات الى الغزو 
العراقي للكويت، حيث صورت 
بعض هذه الصحف الغزو على انه 
عملية وحدة بن قطرين عربين، 
مستدركا »لكن الصحافة اخلليحية 

مع املش���اكل العربي���ة ولم تقم 
بعملية التوجيه، مشيرا في هذا 
السياق الى املغالطات الكثيرة في 
الصحافة العربية منذ نكسة 1967 
مرورا بأحداث لبنان التي أطلق 

اتحاد الصحافة الخليجية كّرم الرواد األوائل من الصحافيين البحرينيين ووزيرة الثقافة واإلعالم أشادت بجهودهم وإسهاماتهم

ضيوف الصالون أكدوا أن اإلعالم مسؤولية كبرى لها ثقلها ودورها الحيوي في أي مجتمع
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