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زيارتك للكويت شخصية أم انها زيارة عمل اعتيادية؟
هي زيارة ش����خصية في املقام األول، فلست غريبا عن الكويت التي 
تربطني به����ا عالقات مميزة وجتمعني صداقات كثي����رة مع العديد من 
اإلعالميني من أبنائها، وأكثر ما يسعدني في هذه الزيارة هو تزامنها مع 
مناسبة عزيزة على قلوبنا وقلوب الكويتيني أال وهي األعياد الوطنية، 

أعياد االستقالل والتحرير.
ما رسالتك للشعب الكويتي مبناسبة األعياد الوطنية؟

ما يجمع املجتمع اخلليجي أكثر مما يفرقه، فاخلليج أس����رة واحدة 
تربطها عالقات تاريخية، عقائدية، ثقافية واجتماعية قوية ووحدة مصير 
تعزز من ضرورة تالحمنا، فوجع دولة خليجية ألم يش����عر به اجلميع 
ويتفاعل معه وأفراح أخرى بهجة تسعد القلوب وابلغ دليل على ذلك هو 
احلضور اخلليجي الكثيف في الشارع الكويتي. ومن هذا املنطلق أقول 

للكويت حكومة وشعبا أدام اهلل عليكم األعياد واألفراح.

إجماع حقيقي

كيف يرى الش��ارع السعودي مساندة الكويت للمملكة العربية السعودية 
في األزمة التي حدثت على احلدود السعودية � اليمنية مؤخرا؟

هناك إجماع حقيقي، ليس من دول اخلليج فقط ولكن من جميع الدول 
العربية واإلس����المية، على حق اململكة ف����ي كل اإلجراءات التي اتخذتها 
حلماية حدودها وبالتالي فإن اململكة تثمن موقف األشقاء في دول اخلليج 
والدول العربية واإلسالمية في دعمهم املعنوي لها وهذا ما يعكس عمق 
العالقات بينها وبني الدول اخلليجية العربية واإلس����المية وحجم وثقل 

اململكة في العالم.
للسياحة دور مميز في تنمية االقتصاد الوطني ألي دولة، ما رؤيتكم في 

تطوير السياحة في اململكة؟
مما ال ش����ك فيه أن السياحة أصبحت صناعة يشار لها بالبنان وأحد 
مصادر الدخل الرئيسية رافد كبير في اقتصاديات العديد من الدول لكونها 
الصناعة األكثر رواجا في العالم. ومن هذا املنطلق تهتم اململكة بصناعة 
السياحة وتدعمها على اعتبار أنها نافذة مهمة لتقوية االقتصاد الوطني 
وأحد أهم عناصر تنويع مصادر الدخل وذلك نظرا لطبيعة اململكة الغنية 
باألماكن التاريخية والتراثية املميزة وعلى رأسها األماكن املقدسة ولذلك 
جند أن اململك����ة ال تألو جهدا في التعريف بأماكنها الس����ياحية املميزة 
من خالل خطط عمل مدروسة تستهدف املجتمعات اخلليجية، العربية 

واإلسالمية.
هل هناك خطط للتعاون السياحي بني اململكة والدول اخلليجية بصفة عامة 

والكويت بصفة خاصة؟
هناك تعاون كبير واجتماعات مشتركة على مستوى املجالس الوزارية 
بني اململكة والدول اخلليجية والعربية في مجال السياحة، وعلى الصعيد 
اإلعالمي يبرز هذا التعاون بني الهيئة العامة للسياحة واآلثار في اململكة 
وسائل اإلعالم اخلليجية والعربية، حيث تستهدف الهيئة السائح السعودي 
في املقام األول واخلليجي في املقام الثاني باإلضافة إلى أنه من خالل خطط 
مدروسة يعتبر اإلعالم شريكا رئيسيا في تنمية السياحة في اململكة العربية 
السعودية ونفذنا بحكم هذه الشراكة مع اإلعالم احمللي واخلليجي عددا 
من القوافل اإلعالمية التي تضم مجموعة من كتاب وإعالميي دول مجلس 
التعاون، نظمنا لهم برامج س����ياحية لزيارة املواقع السياحية، التراثية 
والتراث العمراني في اململكة وإلى اآلن نظمنا 7 قوافل إعالمية منها قافلتان 
خليجيتان ش����ارك فيها أكثر من 200 إعالمي، 60 منهم من دول مجلس 
التعاون وعلى سبيل املثال شارك من الكويت، تلفزيون الكويت، تلفزيون 
الراي وجرائد »األنباء« والوطن والراي والسياسية والقبس. ونأمل أن 
تسهم هذه القوافل مستقبال في دعم السياحة والتعريف بها في اململكة 

وخصوصا أن السياحة رافد كبير في اقتصاديات العديد من الدول.
كيف تخططون لهذه القوافل على حسب الشرائح املستفيدة منها؟

نخطط جيدا للش����رائح املراد اس����تهدافها في كل قافلة ننظمها سواء 
كانت مخصصة لإلعالم احمللي أو اخلليجي أو العربي، ونحرص على أن 

هل هناك تنسيق بينكم وبني وزارت السياحة في الدول العربية؟ 
مما ال شك فيه هناك تنسيق نظرا حلرص اململكة على جذب السائح 
العربي بصفة خاصة واملسلم بصفة عامة، فاحلاج أو املعتمر بعد تأدية 
املناسك يستطيع أن يقضي أياما من إجازته في زيارة األماكن السياحية 
في اململكة واالستمتاع بس����حر الطبيعة وعبق األماكن التراثية وذلك 

بالتنسيق مع الشركات احلج والعمرة ومنظمي الرحالت السياحية.
مل��اذا ال تتم إضافة زيارة األماكن التاريخية والتراثية على جدول رحالت 

السياحة الدينية؟
على حسب معلوماتي شركات احلج والعمرة لديها برامج ومنظمو 
رحالت س����ياحية بإمكان����ات عالية اجلودة بحي����ث إذا رغب احلاج أو 
املعتمر في خوض هذه التجربة تقوم الش����ركة بتنظيم رحلة متكاملة 
لألماكن التاريخية والتراثية ويتم إدراجها ضمن جدول رحلة السياحة 

الدينية.

أفكار متنوعة

ما أطروحاتكم لتطوير القافلة؟ 
لدينا أفكار متنوعة لتطوير القافلة على سبيل املثال القافلة السابعة 
خصصناها لكت����اب أعمدة الصحف، ولدينا خطط مس����تقبلية لدعوة 
مجموعة من كتاب أعمدة الصحف لزيارة املواقع الس����ياحية باململكة، 
ودعوة للمصورين احملترفني في الصحافة اخلليجية أو كأشخاص من 
خالل جمعيات املصورين وندرس اآلن مشروع زيارة املواقع التاريخية 
والتراثية من اجلو بطائرة خاصة لنسمح بتصويرها من زاويا مختلفة 
تكون حافزا على زيارتها حيث ستقوم الطائرة بحركة دائرية حول كل 
موق����ع بحيث يتمكن كل مصور من أخذ لقطات للموقع من كل اجلهات 

وسنطبق هذا املشروع بدءا من العام القادم.
ومن أهم عناصر التطوير أننا لدينا إس����تراتيجية لتطوير اإلعالم 
السياحي عن طريق إعداد كوادر وطنية نقدم لهم الدورات ليكونوا نواة 

إلعالم سياحي متخصص.
ما جديد القافلة هذا العام؟ 

لدينا قافلة في شهر ابريل ستكون في منطقة حائل وفي شهر أكتوبر 
سيكون لدينا قافلة خليجية ثالثة كنا في القافلتني املاضيتني نركز على 
مواقع اصطياف في عس����ير والباحة والطائ����ف ومكة وجدة ولكن هذا 
العام سنغير ملواقع مختلفة نظرا العتدال اجلو في الفترة االنتقالية بني 
الصيف والشتاء، كما سيكون هناك قافلة لكتاب أعمدة الصحف احمللية 

أما الكتاب اخلليجون فسندعوهم العام القادم إن شاء اهلل.
البع��ض يعتقد أنكم لم حتتفلوا بإدراج مدائن صالح ضمن قائمة التراث 

العاملي االحتفال الالئق، إلى أي مدى تتفق مع هذا الكالم؟ 
بداية أنا سعيد جدا إلدراج مدائن صالح ضمن قائمة التراث العاملي 
باإلضافة إلى موقعني آخرين قيد االعتراف وهما الدرعية وجدة التاريخية. 
وزارها رئيس وأعضاء منظمة اليونسكو وهناك جهود لتهيئة املنطقة 
احمليطة الس����تقبال السائحني وخصوصا أن مدينة العال بجانب مدائن 
صالح بها أكثر من 720 بيتا اثريا انتهينا من ترميم املرحلة األولى منها 

وبدأوا في استقبال الزوار.
ما أهم ما مييز منطقة العال؟

هي على خط الطرق القدمية التي تربط اجلزيرة بالش����ام وتتمتع 
بطبيعة رائعة وجبال شامخة ومنحوتات صخرية كانت تستخدم كمقابر 
وبجانبها مدينة قدمية بها أكثر من 720 بيتا اثريا رمم جزء منها وسيتم 

حتويل جزء من هذه البيوت ملباني تراث عمراني وفنادق ومطاعم.
دور املتاحف الكثيرة في اململكة في رفع معدالت اإلقبال السياحي؟ 

مما ال شك فيه أن اململكة حتتوي على عدد كبير من املتاحف احلكومية 
واخلاصة وفي قافلة اإلعالم نهتم بزيارة مثل هذه املتاحف ومما ال شك 
فيه أن للمتاحف دورا كبيرا في نش����ر الوعي التراثي والتاريخي ولها 
موقع مميز على اخلارطة السياحية السعودية وبالتالي ترفع من معدالت 

اجلذب السياحي حيث أصبح لها روادها ومريدوها.

أكثر من 50 ساعة تصوير والقنوات اإلذاعية بثت أكثر من 13 ساعة بث 
إذاعي في مختلف اإلذاعات كما نشرت الصحف احمللية واخلليجية أكثر من 
70 صفحة ملونة كاملة عن أماكن سياحية موجودة في اململكة. وبالرغم 
من هذه اإلجنازات ما زلنا نتأمل دورا أكبر ودعما مميزا ومش����اركة أكبر 

ملسيرة السياحة في اململكة.
ما الدور املنشود من اإلعالم في املرحلة القادمة؟ 

كما قلت سابقا ان اململكة تعتبر اإلعالم شريكا لها في مجال السياحة 
من خالل التعريف بها وحث الناس على زيارة األماكن السياحية باإلضافة 
إلى حتفيز املستثمرين على املشاركة في املشاريع السياحية ولذلك نحن 
نعول على اإلعالم بصورة كبيرة في هذا الصدد وللحقيقة نحن سعداء 
جدا بالنهج الذي انتهجته بعض الصحف من خالل تخصيص صفحات 
متخصصة للس����ياحة سواء داخل اململكة أو في بعض الدول اخلليجية 
باإلضافة إلى تخصيص بعض القن����وات الفضائية احمللية واخلليجية 

برامج خاصة لهذا القطاع ولكننا مازلنا نطمع في املزيد.
وأكثر ما أس����عدني هو أننا قابلنا أسرة كويتية في القافلة اخلامسة 
حتديدا في محافظة اإلحس����اء في منطقة اس����مها جبل قارا الذي يتميز 
بوجود مغارات ينبعث منها هواء بارد صيفا ودافئ ش����تاء هذه األسرة 
قرأت عن اجلبل في إحدى وس����ائل اإلعالم وجاءت لزيارته واآلن شركة 
اإلحس����اء للتنمية السياحية اس����تأجرت املوقع وبدأت تقيم فيه مرافق 
للزوار وخدمات مطاعم ومركز زوار ودورات مياه وهذا يبني دور وسائل 

اإلعالم التوعوي.

يكون اإلعالميون املشاركون من وسائل إعالم قوية حتظى بنسب قراءة 
أو مشاهدة أو استماع عالية في بلدانها حتى يتحقق الهدف املنشود من 
الزيارة ويتم وضع برنامج محدد للزيارة يضم عددا من األماكن التاريخية 
واألثرية واملش����اريع الس����ياحية باإلضافة إلى زيارات للمسجد النبوي 

الشريف واملسجد احلرام ألداء العمرة.
نحرص على تنوع برنامج الزيارة ليشمل املواقع املقدسة، واألثرية 
والتاريخية واملراكز احلضارية، وتقوم الهيئة العامة للس����ياحة واآلثار 
ف����ي اململكة بإعداد ملف إعالمي متكامل يش����مل معلومات وافية عن كل 
موقع تزوره القافلة ليتس����ني لإلعالمي املشارك تكوين فكرة مميزة عن 
اإلمكانات السياحية الهائلة للمملكة والتي بدوره سينقلها للقراء، املشاهدين 

واملستمعني في بلده حينما يعود.
كما تراعي الهيئة رغبات اإلعالميني في زيارة أماكن أخرى غير مدرجة 
على جدول الزيارة حيث يرتب لهم برنامج خاص مع مرشد سياحي وسيارة 

لتغطية هذه األماكن على أن يعودوا ويلتحقوا ببرنامج القافلة الحقا.
كم عدد األماكن الس��ياحية التي زاره��ا اإلعالميون في القوافل؟ وما أبرز 

اإلجنازات التي حققتها القوافل اإلعالمية؟ 
بحمد اهلل س����اهمنا من خالل القافلة في زي����ارة أكثر من 200 موقع 
سياحي وأكثر من 25 متحفا خاصا وأكثر من 20 سوقا قدميا على مستوي 
اململك����ة، والتقط املصورون احملترفون املش����اركون في القافلة أكثر من 
500 ألف صورة عن األماكن الس����ياحية في اململكة كما سجل املصورون 
التلفزيونيون س����جلوا أكثر من 270 ساعة تصوير تلفزيوني بثوا منها 

مدير مشروع قافلة اإلعالم السياحي في المملكة أكد أن السياحة هي الصناعة األكثر رواجاً في العالم ونافذة مهمة لتقوية االقتصاد الوطني

محمد الرشيد لـ »األنباء«: ندرس القيام بزيارة للمواقع التاريخية 
في السعودية من الجو بطائرة خاصة وتصويرها لزيادة الجذب السياحي

أسامة دياب
أكد مدير مشـروع قافلة اإلعالم السياحي باململكة العربية السعودية الباحث اإلعالمي محمد الرشـيد أن ما يجمع املجتمع اخلليجي أكثر مما يفرقه، ودول 
مجلس التعاون تربطها عالقات تاريخية ووحدة مصير تعزز من ضرورة تالحمها، مشيرا إلجماع كل الدول العربية واإلسالمية، على حق اململكة في جميع اإلجراءات 

التي اتخذتها حلماية حدودها، الفتا إلى أن اململكة تثمن موقف األشقاء الداعم لها.
وأوضح الرشيد أن السياحة هي الصناعة األكثر رواجا في العالم ونافذة مهمة لتقوية االقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن اإلعالم شريك رئيسي 
في تنمية السـياحة في اململكة، الفتا إلى أن الهيئة العامة للسياحة واآلثار نظمت 7 قوافل إعالمية مبشـاركة أكثر من 200 إعالمي، 60 منهم من دول مجلس 
التعاون، مشـددا على جناح قوافل اإلعالم السياحي التي كان حصادها أكثر من 500 ألف صورة فوتوغرافية و50 ساعة بث تلفزيوني و13 ساعة بث إذاعي وأكثر 
من 70 صفحة ملونة كاملة نشـرتها الصحف احمللية واخلليجية. ولفت إلى أن جديد قافلة اإلعالم السياحي هو مشـروع قيد الدراسة، لزيارة املواقع التاريخية 
والتراثيـة في اململكة من اجلو بطائرة خاصة لتصويرها من زوايا مختلفة تكون أهم عناصر اجلذب السـياحي، معربا عن سـعادته إلدراج مدائن صالح ضمن قائمة 

التراث العاملي، الفتا الى وجود موقعني آخرين قيد االعتراف وهما الدرعية وجدة التاريخية. 
»األنباء« قابلت الرشـيد على هامش زيارته للكويت وقلبت معه أوراق قافلة اإلعالم السـياحي في اململكة العربية السعودية وأهم املستجدات على 

صعيد السياحة في اململكة، فإلى التفاصيل:

بعـد إدراج مدائـن صالـح ضمـن قائمـة التـراث العالمي لدينـا موقعـان آخـران قيد االعتـراف وهمـا الدرعيـة وجـدة التاريخية
لدينا إستراتيجية لتطوير اإلعالم السـياحي عن طريق إعداد كوادر وطنية تخضع لدورات تدريبية ليكونوا نواة إلعالم سياحي متخصص

صـورة  ألـف   500 مــن  أكثــر  اإلعالميــة  القافلــة  حصــاد 
فوتوغرافيـة و50 سـاعة بـث تلفزيونـي و13 سـاعة بث إذاعـي وأكثر
مـن 70 صفحـة ملونـة كاملـة نشـرتها الصحـف المحليـة والخليجية

»اإلعــــالم« 
رئيسـي  شـريـك 
تنــميــة  فــي 
فـــي  السياحـة 
ونظمنا  المملـكـة 
7 قوافـل إعالميـة 
من  أكثر  بمشـاركة 
 60 إعالمـي   200
دول  مـن  منهــم 
التعـاون مجلـس 

محمد الرشيد

قافلتنا الجديدة خالل 
أبريل المقبل ستكون 
في حائل والقافلة 
الخليجية الثالثة 
ستنطلق في أكتوبر 
لمواقع مختلفة 
عن عسير 
والباحة

)محمد ماهر(محمد الرشيد متحدثا إلى الزميل أسامة دياب


