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 معالي السيد علي الرميحي

 وزير اإلعالم مبملكة البحرين               

 السيد حسن يعقوب املنصوري

 األمني العام للمجلس الوطين لإلعالم الشارقة ــ بدولة اإلمارات العربية املتحدة           

 السيد ماضي اخلميس

 األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي          

 

 السيدات والسادة الضيوف،

 ألعزاء،الطلبة ا 

بامسي  " بيت العربجامعة  الدول العربية "أن أرحب بكم مجيعا يف  يسعدني

وأمتنى أن حيقق هذا يط األمني العام للجامعة العربية، أمحد أبو الغ السيد  وباسم معالي

من خالل إبراز أفكار ومقرتحات مفيدة للعاملني يف جمال اإلعالم ،  امللتقى نتائج طيبة

 . لع اىل العمل يف احلقل اإلعالميوللشباب الذي يتط

 احلضور الكرام ،

يواجه اإلعالم العربي يف الوقت الراهن حتديات كبرية فرضها " عصر العوملة " 

عن  بعض األحيانيف به ، وابتعدت ية هامة وما حدث فيه من تطورات تكنولوج

ولقد عرف العربي وانشغاالت املواطن فيها .  املوضوعية واملهنية وعن قضايا الوطن

هو  التقليدي وإذا كان دور اإلعالم ، الميالعامل العربي منوا سريعا يف اجملال اإلع

 ليت تساعده، واحلقائق الثابتة األخبار الصحيحة واملعطيات املوثوقة با تزويد املواطن

أمام قد بدأ يف الرتاجع  حول موضوع ما ، فإن هذا الدور على تكوين رأي صائب

  .الثورة التكنولوجية اهلائلة اليت اكتسحت العامل 
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وإذا كانت نظرية اإلعالم األصلية تستند إىل أن هناك مرسل ومرسل إليه، مصّدر 

ومتلقي للمعلومات واألخبار فإنه مع تطور وسائل اإلعالم تغريت املعادلة، لتصبح نظرية 

مما  ،والكل مصّدر  والكل متلقياإلعالم تعتمد على أن الكل مرسل والكل مرسل إليه، 

  .ستجيب ملتطلبات العصر الراهنتإلعالم العربي ل ة جديد حيتم علينا البحث عن صيغ

وجيب التنويه هنا  بأهمية  االستفادة من الوسائل املتاحة لنا لتقوية اإلعالم 

 العربي ليكون مؤثرا وقادرا على مواجهة التحديات وخماطر اإلعالم اآلخر.

 والسادة، السيدات

عتمد عليها يف بناء املستقبل، وهم أكثر ة اجملتمع اليت ُيإن فئة الشباب هي طاق

الفئات االجتماعية انفتاحا على الثقافات األخرى، وقد ساهمت الثورة التكنولوجية 

وتؤكد  . لوعي الفكري والثقايف لدى هذه الفئة مبختلف أنواعها يف رفع مستوى ا

، وأن اآللية الشباب  مستخدمي شبكة االنرتنت هم مناالحصاءات والدراسات أن معظم 

جتعل من العاملني يف املختلفة اإلعالمية الدائرية اليت تتيحها املواقع اإللكرتونية 

 نفس الوقت، مما جعل الساحةمتلقي يف إلعالمي ممارسني لإلعالم كمرسل واحلقل ا

تفتح نفس الوقت مبساحة للتنويع والتطوير ويف  تسمحاجلميع،  أمام  اإلعالمية متاحة

اجلديد للفوضى واألخبار الزائفة، وزيادة التحديات اليت يفرضها اإلعالم  جماال واسعا 

 .للمجتمعات  على القيم الدينية واألخالقية

بالشباب جيب أن يكون مرتبطا بقضايا التنمية واتاحة فرصة  اإلعالم هتمام إن ا 

، عوامل واألمية والبطالة  االقتصادي، ألن الفقركوين املستمر له، وحتسني وضعه تال

هذا األمر وجيب مواجهة جمتمعاتنا،  التطرف يفميكن أن تدفع خبرية الشباب إىل 

التعليم اجليد، ودمج الشباب يف تنمية جمتمعاتهم عرب برامج اقتصادية واجتماعية ب

 .ظاهرة التطرف  وبلورة رؤية موحدة ملواجهة متكاملة، 
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 احلضور الكرام ،

 متواصل وتناقش موضوعإن مثل هذه املؤمترات وامللتقيات اليت تنظم بشكل 

ما يسمى باإلعالم الشبابي البد أن تتطرق  الشباب وضرورة توعيته وتوجيهه، من خالل

ة له، على االهتمامات احلقيقي  ز، وتركوانشغاالته إىل  املواضيع اليت تهم الشباب العربي

 مشكالته وتطلعاته.من واقع الشباب و ، القضايا الشبابية بأسلوب علمي واجتماعي تعاجلو

والرؤية الشابة للعمل اإلعالمي تفرتض التجديد والتطوير الدائم ولكن جيب مساعدة 

 الشباب على فهم ومعرفة األمور اليت تستحق االهتمام واالطالع .

                                                                                                                                                                                                                   وأتوجه بالشكر اجلزيل أجدد الرتحيب بكل احلاضرين، يف األخري

شكل حمطة الذي ي  تنظيم هذا  امللتقىعلى لتقى اإلعالمي العربي قائمني على امللل

 . املشرتك  العربي يف مسرية العمل اإلعالمي هامة

                                     

 شكرا لكم على حسن اإلصغاء والسالم عليكم .                                        

                                                            

 


