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العربي»: على اإلعالم «نظرة الثاني لتقرير اإلصدار

االقتصادي العالمي التباطؤ رغم اإلقليمي للقطاع اإلعالمي متميزة فرص نمو

ــذي  ال الــعــربــي، ـــالم  اإلع على نــظــرة تقرير  ويغطي   
بالتعاون للصحافة  دبي نادي (الثلثاء) أمس  أصدره
عنوان تحت ــرز، ــوب ك هــاوس ووتــر بــرايــس شركة  مــع 
التقرير  ويركز عربية. 12 دولة النمو»، أجل من «تعاون
ومدينة لإلعالم،  دبي  مدينة من بدعم ــداده  إع تم  الــذي
لإلنتاج العالمية والمنطقة لــالســتــوديــوهــات، ــي  دب
على اإلعالمية العالمية االتجاهات تأثير على اإلعالمي،
توقعات ويتضمن العربي، العالم في اإلعــالم وسائل
السنوات مدى على اإلعالنات في كل دولة عائدات بشأن

المقبلة. الخمس
دبي  نــادي  رئيسة تقول التقرير على تعليقها وفــي  
اإلصدار بإطالق  فخورون «نحن المري: منى للصحافة
بات الــذي العربي اإلعــالم على نظرة تقرير من الثاني 
بشأن متميز مرجعي  كدليل  راســخــة  بمكانة يحظى 
مــصــدراً الــتــقــريــر ــي. ويــمــثــل ــرب ــع ــي الــعــالــم ال اإلعـــالم ف
واإلقليمية الدولية التطورات بشأن للمعلومات مهمًا
من العربي ـــالم اإلع قــطــاع  فــي يعمل مــن كــل تهم  الــتــي 
وصانعي اإلعالمية، الشركات ومديري الصحافيين،
والقانونية، التنظيمية والهيئات الحكومي، الــقــرار

التكنولوجيا». وشركات والمستثمرين،
الدولية  الوحدة  عن المسئول الشريك قال وبــدوره    

مارسيل فينز،: برايس ووتر في شركة لإلعالم والترفيه
في نــمــواً المناطق أســرع ضمن العربية الـــدول «تعد 
وسائل العالمي. وقد أظهرت قطاع اإلعالم على الصعيد
االستثمارية والشركات واإلقليمية، العالمية اإلعــالم
وتمثل ــالم. اإلع قطاع في باالستثمار متزايداً اهتمامًا
وخدمات الرقمي اإلعالم مجال في الجديدة التطورات
لشركات هائلة فرصًا العريض  النطاق  ذات اإلنترنت
في كبيرا نموا نشهد أن نتوقع ونحن العربية، اإلعالم
القادمة، الخمس السنوات عبر المنطقة خالل القطاع هذا

العالمية». المالية األزمة تأثيرات الرغم من على
صناعة  على تؤثر عوامل  عــدة إلــى التقرير ــار وأش   
الوقت نفس في  وتوفر العالم، أنحاء جميع في  اإلعالم
العالم فــي ـــالم اإلع لــشــركــات ومتميزة  جــديــدة فــرصــًا 
صناعة ازدهــــار ــل ــوام ــع ال هـــذه ضــمــن ومـــن  ــي.  ــرب ــع ال
ــى إل أدى ــا ــم م واســــع  ــاق ــط ن ــى  ــل ع ــي  ــم ــرق ال ــوى  ــت ــح ــم ال
في المحتوى  ومــوزعــي لمنتجي  جــديــدة  أســـواق فتح 
في تميزاً األكثر  الفرصة وتكمن المنطقة. أنحاء كافة
المرتبطة النقالة  األجــهــزة  عبر المحتوى هــذا إيصال 
الذين المستهلكين من الجديد الجيل إلــى باإلنترنت
النقالة الهواتف  يعتبرون والذين اإلنترنت، مع نشئوا
من الجيل ــذا ه ويكتسب حياتهم. مــن أساسيًا  جـــزءاً

أهمية   25-15 بين أعمارهم تتراوح ممن المستهلكين
أنحاء معظم في الشباب نسبة  ارتفاع بسبب خاصة

المنطقة.
وبعض التحديات هائلة فرصًا هذه التطورات وتوفر
وتلفزيونات صحف من التقليدي  اإلعالم  شركات أمام
الجديد اإلعـــالم شــركــات عــن فضال ــة، ــي إذاع ومحطات 
تؤثر كما الرقمي. اإلعالم وتوزيع بإنتاج  المتخصصة
العريض، النطاق شبكات مشغلي على التطورات هذه
التنظيمية والهيئات الحكومية، السياسات وصانعي
التي الرئيسية القيود أحد ويتمثل  للقطاع. والقانونية
اآلن، حتى المنطقة فــي الرقمي اإلعـــالم تطوير تمنع
الجودة ذات العريض  النطاق خدمات إلى االفتقار  في
المنطقة، أسواق معظم في المعقولة واألسعار العالية
مع النقالة للتكنولوجيا الهام الدور إلى يشير الذي األمر
للوصول منافسة كوسيلة بسرعة النقال الهاتف ظهور
وقــد ــض. ــري ــع ال الــنــطــاق ذات ــت  ــرن ــت اإلن مــحــتــوى  إلـــى 
مواقع انتشار عبر  النقالة التكنولوجيا  في  النمو تجسد
مدخالت على تعتمد التي الراهنة والشئون األخــبــار
بتحميل يقومون الذين المواطنين» «الصحفيين من
الكاميرا ذات  النقالة هواتفهم من مباشرة المعلومات 
في الكيبل  محطات أو التلفزيون، في األخبار غرف إلى

المنطقة. دول من العديد
لمجمعات  التنفيذي الرئيس  أشـــارت  جانبها  مــن   
«التقرير أن إلــى الرستماني أمينة لــألعــمــال تيكوم 
معالجة تمت حال وفي اإلعالم. لقطاع متفائلة توقعات
اإلنترنت خــدمــات ــى إل بالوصول  المرتبطة القضايا
بشكل الجمهور رأي قياس وعمليات النطاق عريض
الحصول ــن م سيتمكن ــي ــالم اإلع الــقــطــاع ــإن  ف ــم،  ــالئ م
أن إال  المقبلة. الخمس السنوات خالل كبيرة  قيمة على
جميع قبل من  قويًا والتزامًا وثيقًا تعاونًا يتطلب  ذلك
بما التوزيع وسلسلة  المحتوى توفير في  المشاركين
المالكة ــات ــرك ــش وال ــة، ــي ــالم اإلع الــمــؤســســات ــك  ذل ــي  ف

عريض ــت ــرن ــت اإلن ومــشــغــلــي لــلــمــحــتــوى، ــة  ــوزع ــم وال
التكنولوجيا، خدمات ــزودي وم والمعلنين، النطاق،
والهيئات الحكوميين، القرار وصناع والمستثمرين،
هذا في العاملين نحن لنا متروك واألمــر التنظيمية.
النمو لتحقيق  مالئمة عمل بيئة  تطوير لضمان  القطاع

المستقبلي».
الراهنة العالمية االقتصادية األزمة أن  التقرير وذكر
العالم األخرى، الشرق األوسط وجميع مناطق في تؤثر
فيها بما االقتصاد قطاعات كافة  على آثارها تترك  وهي
الدقيقة التأثيرات  بعد فيه تتضح لم وقت وفي اإلعالم. 
االقتصاد تباطؤ فإن اإلعالم، قطاع على لألزمة العالمية
ــات، ــالن اإلع ــدات  ــائ ع على بالتأكيد سيؤثر العالمي
العقارات الذي قطاع في النمو انخفاض وخاصة نتيجة
المنطقة في اإلعالني اإلنفاق من عالية بنسبة ساهم

األخيرة. السنوات خالل
عبر  اإلعــالنــات عــائــدات  إجمالي يرتفع أن  ويتوقع  
مركب سنوي  نمو  بمعدالت التقرير شملها التي الدول
خالل  االسمية بالقيمة المئة في  25  -  5 بين تتراوح
التضخم تأثير هذا ويشمل .2012  -  2008 من الفترة
باالعتبار يأخذ كما  ســواء،  حــد على  الحقيقي والنمو
االقتصادي التباطؤ نتيجة الحقيقي النمو انخفاض

الراهن.
معدالت  القطاع جوانب كل  تشهد  أن المتوقع ومن
ــل ما ظ ــي ف ــة ــاص وخ قــصــيــرة، نــمــو كــبــيــرة خـــالل فــتــرة
اإلعالنية اللوحات «مثل الخارجية اإلعالنات تشهده
يتوقع كما ــواق. األس معظم  في كبير  نمو من  الطرقية»
نمو معدالت المنطقة في اإللكتروني اإلعــالن يشهد أن 
وخاصة المنخفض، الحالي مستواه من مرتفعًا كبيرة
االتصاالت. شركات أمام أسواقها فتحت التي الدول في
وتوفير اإللكترونية اإلعالنات شركات عمل مجال ويعد 
أكثر من المتحركة الهاتف ألجهزة اإللكتروني المحتوى
ذات اإلنترنت أن ويرجح المنطقة. في المتميزة الفرص

أكثر من المتحرك الهاتف وتلفزيون العريض النطاق
والمحتوى األخبار على للحصول المفضلة الوسائل
المستهلكين من  الجديد للجيل المستقبل في  الترفيهي

العالم العربي. معظم أنحاء في
على  للحصول رئيسيين عاملين التقرير ـــدد وح  
األول العامل يتجسد  الفرصة، هذه تمثلها التي  الفوائد
بأسعار النطاق عريضة الخدمات في االستثمار في
اإلنترنت بشبكة بالربط المتعلقة والخدمات معقولة،
المنطقة. أنحاء معظم تتوفر حاليًا في العالمية والتي ال
أعداد قياس آليات تطوير  في  فيكمن  الثاني  العامل أما
بيانات وجــود ــدم  ع أن ــى إل التقرير  ـــار وأش الجمهور. 
من يقلل الحالي الوقت في الجمهور  أعداد بشأن دقيقة
وبالتالي اإلعــالنــي، العمل فّعالية بشأن المعلن ثقة

اإلعالنات. على اإلنفاق رغبتهم في تخفيض
للصحافة  ــي دب لــنــادي  التنفيذي المدير  وتطلعت  
أهمية إلى القرار صناع التفات ضرورة إلى فهد بن مريم
العالمي والربط العريض النطاق مجال في االستثمار
الــخــطــوات ــن  م سلسلة ــاذ ــخ ات عــبــر ــت  ــرن ــت اإلن بشبكة 
يقدم وقالت:« االستثمار. وتسهيل لتشجيع المناسبة
(2012-2008 الــعــربــي ـــالم اإلع على ــرة ــظ (ن تقرير 
المتنامية المسيرة لواقع المستطاع بقدر دقيقة صورًة
التحديات من العديد وجود ورغم العربي، اإلعالم لواقع
التي الرسالة إن إال المالية،  األزمة بسبب أمامنا  الكبيرة
دون التحديات بوجود معرفتنا  تؤكد  التقرير يقدمها
يجب التي القائمة والعقبات المتوفرة الفرص إهمال

على تجاوزها». العمل
ــالم  اإلع على  ــرة ــظ «ن ــن م الثانية الطبعة أن يــذكــر   
لإلعالم الدولية الــوحــدة تقارير ــدث أح تعد العربي»
كوبرز، وتتكامل ووترهاوس برايس شركة والترفيه في
بشأن الشركة تعده الذي  العالمي السنوي  التقرير مع
الجديدة طبعته في والترفيه، اإلعالم وسائل  توقعات 

 .2009 حزيران يونيو/ شهر في ستصدر التي

التقرير إطالق واكب حاشد إعالمي العربي»حضور «اإلعالم الثاني لتقرير اإلصدار يطلق للصحافة نادي دبي

للصحافة نادي دبي دبي- §

بشأن  واألخيرة الثانية نسخته في 2012 - 2008 العربي اإلعالم على نظرة كشف تقرير ]
ذات اإلنترنت  وظهور الرقمي،  ــالم  اإلع مجال في التطورات أن العربي،  ــالم  اإلع ــاق وآف ــع واق
العالم في اإلعالمية للشركات مهمة نمو فرص تمثل المتحرك الهاتف وتلفزيون العريض النطاق
ذات العريض النطاق  خدمات إلى الوصول إمكانيات في النسبي النقص فإن ذلك، ومع  العربي.
الجمهور لإلعالم استجابة لقياس موثوقة إحصاءات وغياب المنطقة، أنحاء في األجور المعقولة
النمو والثقة مستويات يحد من اإلعالم اإلقليمية، وسائل معظم في والمسموع والمرئي المطبوع

بالقطاع اإلعالمي.

المخيمات في تبسط نفوذها وبيروت البارد» قريبًا «نهر إعمار

شمال ــي ف ــع  ــواق ال المخيم «إن وأضــــاف: 
للفلسطينيين يؤمن نموذجيًا سيكون لبنان
ويــقــع تحت الــكــريــمــة ــن الــحــيــاة ـــي م ـــداً أدن ح
العمل أشهر ثالثة قبل وبــدأ الدولة». سيادة
معارك شهد الذي المخيم من األنقاض إزالة في
أيلول سبتمبر/ ــى  إل أيــار مــايــو/ مــن  عنيفة 
المتطرف  اإلســـالم فتح تنظيم بين  2007
كبير قسم بتدمير تسببت اللبناني والجيش
كما القديم.  بالمخيم  يعرف  ما والسيما  منه،

شخص. 400 حوالي مقتل إلى أدت
استقر التي المساحة هو القديم والمخيم
إنشاء ــدى ل الفلسطينيون الالجئون عليها
وقت ــي ف توسعت وقــد  ،1949 ــي ف المخيم
بالمخيم تعرف إضافية مساحة لتشمل الحق
مخطط «إن الـــصـــايـــغ وأوضــــــح ـــد.  ـــدي ـــج ال
غوث وكالة بين شراكة نتيجة «هــو اإلعمار
(اونـــروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
اللبنانية والــدولــة الــدولــي، المجتمع ممثلة 
قوانينها، ووفق أرضها  على يتم  اإلعمار كون
الــشــرعــي الــمــمــثــل الفلسطينية ــة  ــط ــل ــس وال
قاعدة بناء المخطط ويلحظ للفلسطينيين».
غضب أثار ما  البارد، نهر شاطئ على  بحرية
احتجاج عريضة وقعوا الذين المخيم سكان
وتقع مساحات» «تقتطع القاعدة أن بحجة
وتساهم وفوق ملعب لكرة القدم، مدارس قرب

المخيم. على «طوق» فرض في
الــلــبــنــانــي الــــحــــوار ــة  ــن ــج ل رئـــيـــس  أن  إال 
الجمعة أكد مكاوي خليل السفير الفلسطيني
أراضي من شبر أي على تقوم «لن القاعدة أن
سترفع أنقاض من  ردميات على إنما  المخيم،

المخيم». من
على مساومة  «ال  أن على الصايغ ــدد وش
المخطط أن إلى مشيراً السيادية»، القرارات
ومخفر للجيش ــز ــرك م وجـــود ــًا ــض أي يشمل 
أن ـــر وذك المخيم. ـــل  داخ (الــــدرك)  للشرطة 
مراقبة بل التضييق، «ليس القاعدة من الهدف
عبر التهريب وضبط الشمالية الشواطئ كل
القانون سيادة لتأمين هو و«المخفر البحر»،
المخطط أن وأوضح الفلسطينيين». وحماية
مساكن «يشمل االونروا ستتولى تنفيذه الذي
(...) ــدارس وم صحية ومراكز تحتية وبنى
اإلنسانية بــالــخــدمــات نــمــوذجــيــا وســيــكــون 

والطرق». البناء ونوعية
الــوزراء مجلس عن قرار صدور إلى وأشــار
أي ،2008 مايو في المخيم  أراضي باستمالك 
استمالكها، مقابل ألصحابها تعويضات دفع
لكل التنفيذية المراسيم قريبا تصدر أن على
ــار ــم اإلع عملية وستستغرق أرض. قطعة

سنوات. حوالي ثالث
في الفلسطينية المخيمات عـــدد ويــبــلــغ
غياب ومن الفقر من كلها وتعاني ،12 لبنان
وهي التحتية. والبنى للخدمات ــام ت شبه
وألغى اللبنانية. للشرعية خاضعة ليست
اتفاق   1987 العام اللبناني النواب مجلس
الــدولــة  ــن  ــي ب  1969 فـــي ــع ــوق ــم ال الـــقـــاهـــرة 
والذي الفلسطينية التحرير ومنظمة اللبنانية
المخيمات. إلى اللبناني الجيش دخول يحظر
كمال لبنان في الفلسطيني السفير نائب وأكد
على ــاق  ــف االت ــم  «ت ــه أن ــرس ب لفرانس مدحت 
لسيادة كرمز البارد، نهر في للدرك مخفر وجود

المخيمات «كل أن مضيفا اللبنانية»، الدولة
ــن واألم اللبنانية، الــدولــة ســيــادة تحت  تقع 
في ويستمر سابقة مرحلة عن ناتج الذاتي

اللبناني». الجانب مع الحوار نتائج انتظار
القسم إلى المدنيين دخول الجيش ويمنع
خطر بسبب األنقاض رفع مرحلة خالل القديم
على الحصول  ويفترض وألغام.  قنابل وجود 
على ينطبق ــذا وه المخيم، لــدخــول  ـــات  اذون
القسم  إلى 13 ألفًا) (حوالي العائدين السكان
تتوالها تــرمــيــم ــال ــم أع ـــدأت ب حــيــث  الــجــديــد 
غير ومــنــظــمــات أهــلــيــة  جــمــعــيــات  بمعظمها 
األوروبــيــة. المفوضية من بتمويل حكومية

ألفا. 37 النزوح قبل المخيم سكان عدد وكان
البارد نهر مخيم نازحي لجنة رئيس وقال
لم أو عــادت التي العائالت كل إن  بدر عثمان
المأسوية»، فــي غــايــة ــًا  ــروف «ظ تعاني  تعد 
في   67 إلى تصل البطالة نسبة أن إلى مشيراً
البارد نهر إعمار مشروع  مدير  وأبــدى المئة.
«لشكاوى تفهمه هيغنز تشارلي االونــروا في
سيئة ظـــروف  ــي ف يــعــيــشــون  ــن  ــذي ال ــاس  ــن ال
يجعل ما الوقت لبعض  كذلك  وسيستمرون
هيغنز يقر التمويل، ــن وع يــنــفــد».  صبرهم 
«لدينا إضافية»، مضيفا إلى موارد بـ«الحاجة
نحصل لم حال وفي األولى. للمرحلة  يكفي  ما
يتأخر قد المزيد، على العام هذا منتصف في

المشروع».
مليون   450 جــمــع ـــى إل االونــــــروا ودعــــت 
والمناطق البارد نهر مخيم بناء إلعادة دوالر
معارك نتيجة أيضًا تضررت التي المجاورة

.2007

اإلعمار معاول ينتظر الفلسطينيين لالجئين البارد نهر مخيم

والشكوك المأساة يزيد الزمن مرور المخيم: سكان
تتذكر  عامًا)  45) غنيم  ابتسام ــزال الت ]
للخروج فيه اضطرت الذي اليوم تفاصيل كل
لالجئين الــبــارد نــهــر مخيم ــي ف منزلها  ــن  م
دون  «من   2007 أيار مايو/ في  الفلسطينيين 
وحافية مال، أو ذهب دون من ثبوتية، أوراق

القدمين».
سينتهي األمر أن  «اعتقدنا متأثرة  وتروي
أوالدي مــع انــتــقــلــت  ــن. ــي ــوم ي أو  ـــوم  ي ـــالل  خ
وأحفادي(أكثرمنأربعينشخصًا)بالمالبس
الجديد المخيم في  منزلنا  من  فقط  علينا التي

المخيم القديم». إلى بدأت المعارك حيث
من والعشرين السابع اليوم «في وتضيف
عودتها ولدى المخيم». من خرجنا المعارك،

ســبــتــمــبــر/ أيــلــول فــي ــارك ــع ــم ــاء ال ــه ــت بــعــد ان
«عدنا وتقول شيئًا. ابتسام تجد لم ،2007

الصفر». إلى
بدت مستودعات إلــى تشير  وهــي وتتابع
في ــال ــم ــال ب نــلــعــب ــا  ــن «ك ــق ــري ــح ال آثــــار  عليها 
ضخمة وخزانات مستودعات نملك السابق،
الواحد الــيــوم فــي أعــمــال رقــم ونحقق  للزيت 
فنعيش اليوم،  أما ــدوالرات. ال آالف بعشرات 

صغير». دكان موارد من كلنا
بتقطع يعملون الشباب أبناءها أن وتشرح
مع الــمــخــيــم داخـــل ــم ــي ــرم ــاء وت ــن ــال ب ــم ــي أع ف
أن على المخيم أبناء تستخدم أهلية جمعيات

لغيره. المجال شهرًا ثم يترك منهم كل يعمل

ومخطط التعويضات عن سؤال على وردًا
سابق ـــى إل ــــور األم ــــودة وع الـــقـــادم اإلعـــمـــار 
و»رحمة الوعود تصدق ال  أنها تجيب عهدها، 

الجميع». من أفضل اهللا
«التاجر  عاما)  75) عطية محمد  عمها  أن  إال
ال يقول، كما حاليا» العمل عن والعاطل الكبير

غيظه. يكتم
كــانــوا ـــو «ل ـــرس ب ــس ــران ــة ف ــال ــوك ــول ل ــق وي
ــال»، أص دمـــروه لما المخيم، إعــمــار يــريــدون 
«ال مساعدات على حصل بالكاد انــه مضيفا 
منزله وشراء لترميم آالف الدوالرات تتجاوز
خسارتي بينما لــلــدكــان،  التجهيزات  بعض 

تتجاوز المليون دوالر».

أ.ف.ب بيروت- §

«مخيمًا يكون أن له يراد الذي الفلسطينيين لالجئين البارد نهر مخيم إعمار  عملية المقبلة  األسابيع خالل  تدشن ]
في نوعها من  األولــى  تنفيذها حال في ستكون خطوة في اللبنانية، الدولة لسيادة وخضوعه البناء حيث من نموذجيًا»

لبنان.
«ينتهي الصايغ زياد الفلسطينية اللبنانية العالقات بملف رسميًا المكلفة الفلسطيني اللبناني الحوار لجنة مستشار وقال
لنبدأ الشهر من الثالث أو الثاني األسبوع  في األساس الحجر ونضع شباط، فبراير/ أوائل في الركام  إزالة من  قسم أول

اإلعمار». من المرحلة األولى


