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يـبــدو ان قـنـاة احلـرة قـد شـدت من
رحالهـا نحو أفق جـديد في الشرق
االوسط وشـمـال افـريـقـيـا وذلك من
خالل عمـلية تـطوير شـاملة لـلقناة
ولـوقت طــويل حــاولت الــقــنـاة من
تـطويـر نهج احلـقيـقة في اخـبارها
وتـقـاريـرهـا وأفالمــهـا الـوثـائـقـيـة
فــكـان خـطـاب قــنـاة احلـرة واحلـرة
عــــراق مـــتــــوازن وذو نـــهـج ثـــابت
مـلـتـزم بـالـقـيم الـلـيـبـرالـية  الـقـيم
الــلــيــبـرالــيــة الــتي تــأسـسـت عـلى
اسـاســهـا مــجـمــوعـة احلــرة كـانت
دافـع أسـاسـي لــعـمــلــهــا وعــمــلــهـا
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مـجيء الـسـفيـر االمـريـكي البـيـرتو
فـيرنـانـديز لـقيـادة قـناة احلـرة كان
ومـازال حدثـا مهمـا ومثـيرا بـنفس
الـــوقت  بـــعـــد ان عـــاش حتـــوالت
االعالم اجلـديـد واجـتـيـازه لـقـواعد
االعالم التـقلـيدي من خالل ابـحاثه
ودراسـته كمـسـؤول رفيع في إدارة
االعـالم واالعالم األجــــنــــبي عــــبــــر
وزارة اخلـارجيـة االمـريكـيـة وكذلك
عــمـله كـنـائب رئـيس مـركـز الـشـرق
االوسـط لـلـبـحــوث االعالمـيـة الـتي
حـاولت دراســته ان تـفــسـر ســلـوك
االرهـــــــاب فـي االعـالم اجلـــــــديـــــــد
وتـفـسـير الـنـمـطـيـة الـتـقـلـيـدية في
العالم الـعربي واالسالمي لـلتعامل

مع معلومات االعالم اجلديد .
ألبرتو ميغـيل فرنانديز من مواليد

1958هو دبلوماسي أمريكي
كوبي سـابق يشـغل حـاليًا مـنصب
رئـيس شــبــكـات الــبث في الــشـرق
األوسط (MBN) والـــــــتي تـــــــضم

احلرة .
كـان فـرنـانـديـز فـي الـسـابق نـائـبـاً
لــرئـيس مـعــهـد أبـحـاث اإلعالم في
الــشـرق األوسـط  وهـو عــضـو في
مـــــــجـــــــلـس إدارة مـــــــركــــــــز األمن
الــســيــبــراني واالمن الــوطــني في
جــامــعــة جــورج واشـنــطـن  وهـو
أيـضًـا زمـيل غيـر مـقـيم في الـشرق
األوسط لـــلــســـيــاســـة واإلعالم في
مــــركــــز أبــــحــــاث واســــتــــشـــارات
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وكـان الــسـفــيـر فـرنــانـديــز مـنـسق
مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب االتـــصـــاالت
االستراتيجية (CSCC) في وزارة
اخلارجيـة األمريكـية في واشنطن
DC من مارس  2012إلى فبراير
2015  تعي السفير فرنانديز
في CSCC في سبتمبر 2011 من
قبل البيت األبيض األمـر التنفيذي
كافحة الدعاية لتنظيم 13584 

القـاعدة حـلفـاءها وأتـباعـها  كان
ـتحـدة في غيـنيا سفـير الـواليات ا
االســتــوائـيــة  ثــالث أكــبــر مــنـتج
لـلـنفط في أفـريـقيـا والـبلـد الـناطق

بـاللـغـة األسبـانيـة فـقط  من ينـاير
ا جعله مؤهل فاعل  2010

الدارة الــعـــمل في إدارة الـــســفــارة
ــتـاز  االمــريــكــيــة كــونه مــؤهـل 
وقـبل ذلك كـان يـعـمل بـاألعـمـال من
ـــتـــحـــدة في ســـفـــارة الـــواليــــات ا
اخلــرطـــوم - الـــســودان من 2007
إلى 2009 وعمل على احلفاظ على
اتــفـاق الــسالم الــشـامل 2005 ب
ـؤتـمــر الـوطـني احلـكـومــة حـزب ا
ومتمردي اجليش الـشعبي لتحرير
السودان (SPLA) وتقـد اإلغاثة
اإلنـسـانيـة في دارفـور الـذي مـزقته

احلرب.  
وكان السفير فـرنانديز مدير مكتب
الصـحـافـة والـدبـلومـاسـيـة الـعـامة
في مكتب شؤون الشرق األدنى في
وزارة اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة من
أغـسـطس  2005إلى مـايـو 2007.
وبـاعـتـبـارهـا واحـدة من عـدد قـليل
مـن يــتــكــلم الــعــربــيــة بــطالقــة في
وزارة اخلـارجـيـة األمريـكـيـة وكان
لــســـان حـــال ســـيــاســـة الـــواليــات
ــتـحـدة في الــشـرق األوسط  بـدأ ا
بـروفـايل في مـجـلـة "نـيـوزويك" أنه
أعطى حوالي 200 مقـابلـة سنـوياً

توسط. في ا
عـمل فـرنـانـديـز أيـضـاً في مـناصب
رفــيـعــة في الـســفـارة األمــريـكــيـة 
كــمـســتـشـار لــلـشــؤون الـعــامـة في
كـابـول وعـمـان ومـديـنـة غـواتـيـماال

هنية ودمشق  في بداية حـياته ا
خـدم في الــســفـارة األمــيـركــيـة في
الكويت (مسؤول الشؤون العامة)
ـــلــــحق الـــصـــحـــفي مـــانـــاغـــوا (ا
ــتــحـــدث بــاســمــهـــا) ســانــتــو وا
ـعـهـد الـثـقـافي دومـيـنـغـو (مـديـر ا
(ICDA األمـريـكي الـدومـيـنـيـكـان

وأبوظبي.
ان السيرة الذاتية للسفير البيرتو
فـيــرنـانـديــز جتـعـله يــدرك مـطـالب
اجلــمـــهــور في مـــنــطـــقــة الـــشــرق
األوسط وشمال افـريقيا وتـطلعاته
ـسـاعدة الـهـادفـة الـى احلـقـيـقـة وا
فـي بـــنــــاء الـــرأي الــــعـــام من دون
ادجلـــة وســـيـــاســة غـــامـــضــة  ان
نطـقة العمل على استقراء عـقول ا
مواكـبة االحداث سـتكـون كفيل في
تهشيم الوهم وهذا لن يأتي اال من
خـالل جتـربـة كـبـيـرة قـيـادة احلـرة
اإلدارة في الــســيــر بـطــيـف احلـرة

نحو افق جديد .
واسـتـقـطـبت قـنـاة "احلـرة" وراديو
"سـوا" الرئـيس الـتنـفـيذي الـسابق
لـشبـكة "سـكاي نـيوز عـربيـة" نارت
بــوران لــقـيــادة وتــنـفــيــذ عـمــلــيـة
التـطـويـر الـشـاملـة الـتي تـشـهـدها
شــبــكــة الــشــرق األوسط لإلرســال
لــتــعـزيــز مــكـانــتــهـا عــلى خــارطـة

االعالم العربي.
ـسيرة مهنية يتمتع نارت بوران 
تمتـد ألكثر من  28عاماً في اجملال
اإلعالمي أمـضى خاللـها  7أعوام
رئيساً تنفيذياً لشبكة "سكاي نيوز
عربية" وشغل أيـضاً عدة مناصب
ــديــر الــعــام أخـــرى من بــيــنــهـــا ا
ــؤســســـة اإلذاعــة والــتـــلــفــزيــون
األردنــيـة ورئــيس حتـريــر الـشـرق
األوسط وافــريــقــيــا في تــلــفــزيـون
رويـتـرز ومـديـر مـركـز األخـبار في
تــلـــفــزيــون أبــو ظـــبي حــيث أدار
تـغـطـيـتـهم لـلـحـرب في الـعراق في
عام 2003 وهو حاصل على درجة
الـــبـــكــــالـــوريـــوس فـي الـــعالقـــات
الـدوليـة مع تـخصص فـي القـانون
الـدولي من جـامـعة سـيـراكـيوز في

والية نيويورك األميركية.
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احلرة (www.alhurra.com) فأن
قـــنــاتـــا "احلــرة" و"احلـــرة- عــراق"
اللتـ تبث عبر قـمري "عرب سات"
ونـــور ســات" إلى الـــشــرق األوسط
وشـمـال إفـريـقيـا وتـتـولـى "شـبـكة
MBN "الــشـــرق األوسط لإلرســال
إدارتـهـمـا وهي مـؤسـسـة ال تـبـغي
ولها الـكونغرس األميركي الربح 
مـن خالل هـبـة مـقـدمـة من الـوكـالـة
األمــــــيــــــركـــــيــــــة لـإلعالم الــــــدولي

USAGM  ستطل على
مـشــاهـديـهــمـا في الــشـرق األوسط
وشـمال إفـريقـيـا بحـلتـ جديـدت
ومـــخـــتـــلـــفـــتـــ مـــطـــلع تـــشـــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر لـتـقـدمـا جـدولـ
غنـي باألخـبار وباقـة من البرامج
ـمـيـزة  خـصـوصاً ان اجلـريـئـة وا
هــنـالك حتــوال في اســتــوديــوهـات
"احلـــــــرة" و"احلــــــــرة-عــــــــراق" في
سـبـرنـغـفـيــلـد ـ فـيـرجـيـنـيـا ودبي
وبغـداد وأربيل ومكـاتب القـنات
حـــول الــــعـــالم الـى ورشـــات عـــمل
اسـتـعـدادا لالنطـالقة الـتي سـتـقدم
مـضـمـونـا شـيــقـا بـأسـلـوب رشـيق
ووجــــوه جــــديـــــدة. وتــــســـــتــــمــــر
االســتـعــدادات الـتــقـنــيـة والــفـنــيـة
ودورات الـــتــــدريـب لـــغــــايــــة يـــوم

االنطالق.
شاهديها ست وتقدم قناة "احلرة" 
ســاعـات بـث مع بــزوغ الــفـجــر في
الشرق األوسط من استـوديوهاتها
في دبي عـلى أن تـسـتـكـمل بـعـدها
الــبث لـــثــمــاني عــشــرة ســاعــة من
ـتـحـدة سـبـرنـغـفـيـلـد  –الـواليـات ا
االمـريـكـيـة  مـواكـبـة لـفـارق الوقت
تحدة ب عملـياتها في الـواليات ا
ـيـزات قـناة ـنـطـقـة الـعربـيـة .  وا
احلرة جتعلنا نـؤمن بانها ستكون
مــخــتــلـفــة عن نــهــجــهــا وعــمــلــهـا

السابق من خالل: 
اوال : اســتــوديـوهــاتــهــا اجلــديـدة
ــتــحــدة والــبــراقــة في الــواليــات ا
االمـريـكـيـة ودبي ومواكـبـتـهـا ألخر
ــعــاصـــرة في الــفن الــتــقـــنــيـــات ا

التلفزيوني والفضائي 
ثانياً : بـرامج احلرة واحلرة عراق
ضمون والتي ستـتغير من حـيث ا
ـواكـبـة حتـوالت الـرأي واحملـتـوى 

سـتخدم قـدور ا أو الكـاتب كمـا أصبح 
قال والتعقيب . قراءة ا

 لم يـــعــد بـــوسع احلـــكــومـــات احلــالـــيــة
والقادمة أن تتجاهل أهمية هذه الشبكات
االجـتــمـاعـيــة. لـذلك بـدأت الــدول الـتـدرب
عـلى مـواجـهـة هـذا النـوع من الـتـحـديات
الن ما يجري اليوم من احداث ليس غيمة
عـــابــرة انـــهــا مـــجــمـــوعــة من الـــســحب
الـســوداء جتـمــعت وتـراكــمت وتـفــاقـمت
غناطيسية. لهذا شحناتها الكهربائـية وا
تبـدو الـدول قـلـقـة ومرتـبـكـة ألنـهـا تواجه
الـــيــــوم مـــا هــــو أخـــطــــر. لـــهــــذا حتـــرك
ستشارون ومؤسـسات العالقات العامة ا
ألبــداء الـنــصــيــحــة الــذهـبــيــة لــلــرؤسـاء
بـضـرورة فـتح احلـوارات مع هـذه الـدولـة
االفتراضية وسكانها وايجاد لغة جديدة
مـعهم. وعـليـنا أن نـتذكـر ما حدث لـبعض
الــزعــمـــاء الــذين اســقــطــتـــهم جــمــاهــيــر
فــيــســبــوك وتـوتــيــر النــهم كــانــوا خـارج
تـــغـــطــيـــة عـــصـــرهم اجلـــديـــد وأصــروا
مــخـــاطــبـــتــهـــا بــخـــطب اخلــمـــســيـــنــات
والـســتـيـنــات فـتم ســقـوطـهم فـي مـشـهـد
درامي حــزين يــنــدر مـشــاهــدته حــتى في

اخليال?!  
ــمـكن في وقــتـنـا احلـالي أال لم يـعـد من ا
يتفاعل أي مـسئول مهمـا كان حجمه على
مواقع التواصل االجتماعي لذا جند عدد
كـبـيـر من قـادة الـعـالم يـتـفـاعـلـون  الـيـوم
بشـكل كبيـر عبر نـوافذ العـالم االفتراضي
ـخــتــلف مـواقع الــتــواصل االجـتــمـاعي
ا لها من تأثير وبالذات وسيلة (توتـير) 
كـبيـر على الـرأي الـعام بل أصـبحت أداة
ـســارات االحـداث ســيــاسـيــة لـلــتــحـكـم 
والوقـائع الدولـية  حـيث وصل األمر إلى
اعـتــبـار بـعــضـهم أنــهـا الـوســيـلـة األولى
لـلــتـواصل مع شــعـوبـهـم. مـثـلــمـا أتـاحت
لوك وقادة الدول من الفرصة للرؤساء وا
توصيل مـا يريدونه لـشعوبهم بـجملة من
حـروف قلـيلـة ما لم يـستـطيـعوا الـتعـبير
عنه في خـطابـات مطولـة وهو ما كـشفته
دراسات حديثة أنه نحو 123رئيسا حول
ــتـلــكــون حـســابـات عــلى مـوقع الــعـالم 
تـوتيـر للـتدويـنات الـقصـيرة أي نـحو75

ئة من الرؤساء.  با
وأرجع أســتــاذ اإلعالم بــجــامــعــة جــورج
واشنـطن ستيـفن روبرتس ظهـور ظاهرة
رشح للرئاسة األمـريكية دونالد ترامب ا
ـرشح اجلـمهـوري اإلعالمـية إلى خـبرة ا
ومـهــارته في اسـتــخـدام (تــويـتــر) بـشـكل
فـعـال  وادراكه منـذ الـبـدايـة أنه لن يربح
هـــذه االنــتـــخـــابــات اال من خـالل وســائل

التواصل االجتماعي وبالذات تويتر.
لـهـذا كـان ترامـب حريص كـمـا يـقـول على
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وصل والـرقة وتلعفر والبعاج كان يعرض فيها اآلالف كل من ا
سيحيات لـلبيع واالستعباد من األطفـال والنساء االيزيديـات وا
ا في واحدة من أبـشع عملـيات اإلبادة واالسـتباحـة للسـكان 
ية أكـثر من كونها عمـلية إرهابية أو يجعـل القضية إنسـانية عا
صـراع سـيـاسي أو ديـني حـيث اسـتـهـدفـت الـسـكـان لـسـبـب
رئيـسي أولهما قـومي كوردي وثانيهمـا ديني ايزيدي مسيحي
دينة خليارين سيحيون على قلتهم في ا شيعي حيث تعرض ا
إمـا اإلسـالم أو دفع اجلـزيـة بـيــنـمـا قـتل الــشـيـعي وااليـزيـدي
الذي رفض اعـتـناق عـقـيدتـهم ومـذهبـهم وهذا مـا حـصل فعال
ـا تسـبب كـما ذكـرنـا في إخالء السـكان للـمكـونـ الديـنيـ 
الـبــالغ عــددهم أكــثـر من  300ألـف نـســمــة لـبــيــوتـهـم وقـراهم
وبسـاتيـنهم وحـقولـهم واللـجوء إلى مـناطق آمـنة في كُـردستان.
وفي حــقـيـقــة األمـر لم تـكن الــعـمـلـيــة مـجـرد عــمـلـيـة عــسـكـريـة
الحـتالل مـديـنـة أو مـنـطـقـة أو إسـقـاط حـزب أو قـوة عـسـكـريـة
مهيـمنة كما يقزمها البعض بل كانت عملية منظمة ومخطط لها
عبـر سنوات من اجل إبادة مكون ديـني بذاته حيث استخدمت
أكثـر العنـاصر شـوفيـنية وفـاشيـة وبدائيـة في إشاعـة الكـراهية
واسـتـخـدام الـنـصـوص الـديـنـيـة بـتـفـسـيـرات مـزاجـيـة مـتـطـرفة
ـألـوف عـبـر مـئـات الـسـنـ من خـالل االعـتـماد وخـارجـة عن ا
على عـناصر بدائـية مغلـقة من أشباه األمـي الذين تمت عـملية
غـسل أدمــغـتـهم وبــرمـجـتــهـا القــتـراف تـلك اجلــرائم وهـذا مـا
حـصل فــعال في سـنــجـار الــتي تـضم األغــلـبــيـة االيــزيـديـة في
ـكـون إلى اإلبـادة الـعــراق والـتي تـعــرضت مـعـظم قـرى هــذا ا
اجلــمــاعـيــة الـوحــشـيــة سـواء بــالـقــتل أو الـقــلع حــيث أرغـمت
ـهــاجـمـ وهـمـجـيــتـهم الـسـكـان عــلى اقـتالعـهم من وحـشـيـة ا
أراضيـهم وتركهم لكل شيء حفاظا عـلى النساء واألطفال بعد
ـديــنـة وقــراهـا ـدافــعـ عـن ا مـقــاومـة شــرســة من األهـالـي وا
بأسـلحة وذخيرة مـتواضعة أمـام عناصر سيـطرت على مخازن
ــوصل والـــتي كــانت تــضـم مــئــات الــدبــابــات األســلـــحــة في ا
ـدفعية األمريكية احلديثة وآالف القطع من األسلحة والدروع وا
تـوسطة واخلـفيفـة بكامل ذخـيرتهـا التي استـخدمت في غزوة ا
سـنــجـار وتـسـبـبت في مــقـتل وإبـادة آالف األسـر بـأيـدي هـؤالء
الهـمجي الذين اعتـبروهم غنائم حرب وسبـايا وفرضوا عليهم
عقـيـدتـهم بل ووزعـوا الـفتـيـات عـلى أفـرادهم وعـرضوا اآلالف
دن مـنـهم لـلبـيع في أسـواق الـنـخاسـة الـتي اسـتحـدثـوهـا في ا
والبلـدات التي استباحوها. إنها عملـية يندى لها جب البشرية
ـية واحلـضـارة اإلنسـانـيـة وتسـتـدعي حقـا أن تـكون قـضـية عـا
يتـداعى لها اجملتـمع الدولي لوضع آلـيات وضمانـات ليس لهذا
كـونات الدينـية والعرقيـة الصغيرة في كـون فحسب بل لكل ا ا
العـالم وخاصـة في اجملـتمـعات الـعـربيـة واإلسالمـية والـشرقـية
عمـوما ألنهـا تتعـرض لعـمليـات إبادة على خـلفـيات عقـائدية أو
عرقـية شـوفـينـية مـنـذ مئـات السـنـ دون أي رادع يردعـها عن
تـحـضر بـعد أن ارتكـاب هـذه اجلرائم وقـد آن األوان لـلعـالم ا
مـنـح نـاديـة مـراد جـائـزة نـوبل وهي واحـدة من ضـحـايـا غـزوة
سنـجـار التي وقـعت قـريتـهـا كوجـو حتت سيـطـرة داعش التي
قـتـلت كل رجـالهـا وسـبت نـسائـهـا واسـتعـبـدت أطـفالـهـا نـادية
مـراد كانـت واحدة مـن تـلك الـنسـاء الالتـي وقـعن بـأيدي أولـئك
تـوحشـ الذين اغـتصـبوهـا وأبادوا أسـرتهـا وعشـيرتـها آن ا
األوان أن يتـخذ الـعالم وبرمـته والدول الـعظمى خـاصة قرارات
والـيـات حلــمـايـة هـؤالء الــسـكـان في كل أنـحــاء الـعـالم لـكي ال

تتكرر ثانية سنجار أخرى!
∫ U×O{uðË —œUB

1- شنكال هو االسم الكُردي الذي يتداوله السكان ويتكون
عنى من مقـطع شـنك ومعـناه الذهـبي أو اجلميل جـدا وآل 
اجلانب أو الطرف و سنجار االسم الرسمي للمدينة وهو اسم

آشوري أصله سنجاره أو شنخار.
ديرية العامة لشؤون 2- هذه األرقام رسمية صادرة من ا

االيـزيــديـة في وزارة األوقـاف بـإقـلــيم كُـردسـتـان الـعـراق وهي
تحدة. معتمدة لدى األ ا

الـــــعــــــام في الـــــعــــــالم الــــــعـــــربي
واإلسالمي والشرق األوسط ونهج
اإلدارة االمــريـكــيــة اجلــديــد جتـاه
قــضـايــا الــشــرق األوسط وشــمـال

افريقيا .
ثــالــثـاً : احلــرة مــنــصـة اخــبــاريـة
مـتـنـوعـة بـامـتـيـاز  امن وسـيـاسة
واقـتـصـاد ومجـتـمع وتـكنـولـوجـيا

وسوشيال ميديا .
رابــعــاً : احلــرة مــوقع الــكــتــروني
ميـلـتـيمـيـديـا مـنفـتح عـلى مـصادر
ـئة  مـادة ترسخ اجلـمـهور 40 بـا
ــقــراطـــيــة واحلـــوكــمــة قــيم الـــد
والـتنـميـة وحـقوق االنـسان  و60
ــئـة قــيم اجملـتـمــعـات الـعــربـيـة بـا

تنوعة . واالسالمية ا
ـغـلـقـة خـامـسـاً : حـوارات احلـرة ا
لــــلـــــخــــبـــــراء وصــــنـــــاع الــــقــــرار
شاكل واخملتص لصيـاغة حلول 
بـــنــاء الــدول الــهـــشــة في الــشــرق

االوسط .
سـادســاً : اسـتــطالع الـراي الــعـام
الــعــربي يــومــيــا لــتــطــور احلــيـاة
الـــســــيــــاســـيــــة واالقــــتـــصــــاديـــة
واجملـتـمــعـيـة وحتـلـيـل ثـنـايـا قـوة
اجملــتـمــعــات احملــلـيــة في الــشـرق

االوسط وشمال افريقيا .
سـابــعـاً : قــيـاس اثــر الـســيـاسـات
االمــريــكــيــة فـي مــنــطــقــة الــشــرق
االوسـط وشــمـــال افــريـــقــيـــا عــبــر
بـرامج حـواريـة مـغـلـقـة ومـفـتـوحة
وبـرامج مركـبـة جتمـع االجتاهـي
ذاتـه من اجل خــلق مــنــصــة حـوار
ـــتــحــدة جـــديــدة بـــ الــواليــات ا
األمــــريـــكــــيـــة والـــعــــالم الــــعـــربي

واالسالمي .
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احلرة مازالت تلك الشابة اجلميلة
ــرتـفع فــارعـة الــطـول وصــوتــهـا ا
الـليـبـرالي كـنخـيل الـشرق األوسط
ــنــطــقــة الــعــربــيــة يــســتــهـوي وا
خــطـابـهـا اجلـمـيع  فـهي تـخـاطب
راة في العالم النخب والشـباب وا
العربي والشرق األوسط  واصبح
وجـودهـا ضـرورة ولـيس اخـتـيـارا
ـــــشـــــاهـــــدين مـن اجل تـــــزويــــــد ا
ـستـمـع بـاحلقـيـقة  احلـقيـقة وا
من دون رتـوش لـكن مـاذا سـيـحمل

خطاب مجموعة احلرة اجلديد .
خـطـاب مــجـمـوعــة احلـرة اجلـديـد
ســيـــعــمل عـــلى تـــعــمـــيق احلــوار
والنـقاش في الـعمق وكـسر الـتابو
الــتــقـــلــيــدي الـــذي تــعــودنــا ان ال
نــنـاقــشه في مـنــطـقــتـنــا الـعــربـيـة
والـشـرق األوسط  حوار احلـقـيـقة
واخـبار جـديد تـواكب كل تـطورات
االحــداث وتــغــطي كل االخــبـار في
مــنـطــقــة الـشــرق األوسط وشــمـال
افــريـــقـــيــا وبـــعـــيـــدة عن االدجلــة
الــــســـــيــــاســــيـــــة ورتــــوش األقالم
احلارسـة خلروج احلـقيـقة كـاملة 
فــمــازالت بــيــئــتــنــا اإلعالمــيــة في
الــشـــرق األوسط تــؤمن بـــنــظــريــة
حـارس الـبـوابـة وتـنـصـت لـنـظـرية
ــؤامــرة وفـعـل االخــر اجملــهـول  ا
اجملــهـــول الــذي تـــصـــدر كــلـــمــات
االخبـار والتقـارير والـبرامج  لكن
آن األوان لــلـــبــحث عن احلـــقــيــقــة
واحلـديث عن ديــنـامــيـات الـتــغـيـر
نـطقة  هنالك أجيال الكبيرة في ا
جــديــدة تــنــطق بـــاحلــقــيــقــة لــكن
التــســمع صـــدى لــهــا في االعالم 
وهـنـا سـنـجــد مـنـصـات مـجـمـوعـة
احلـرة سـتـلـهــمـنـا بـأن تـكـون نـهـر
احلـقـيـقـة اجلـاري لـبـيـان احلـقائق

وما جرى في مسرح احلدث .
وهـنـا اجلـديـد في حـلم احلـرة بـان
تـكـون هـنـالك 12 سـاعــة إخـبـاريـة
بـدل 4 ســاعـات من االخــبـار وهـذا
الـتـحـول الكـبـيـر جاء بـعـد اخـتزال
مــركـز الــقــرار اإلعالمي جملــمــوعـة
قــنـاة احلـرة واحلــرة عـراق لـلـزمن
الــذي كـان يــؤثــر عــلى اسـتــجــابـة
احلـرة الــسـريـعــة الخـبـار مــنـطـقـة
الـشـرق األوسط وشــمـال افـريــقـيـا
وبـــذلك ســـيــكـــون هــنـــالك بث لـ 6
ساعات برامجية من استوديوهات
دبي و18 ســـاعـــة بـــرامـــجــيـــة من
استـوديوهـات احلرة في فـرجيـنيا

تحدة االمريكية . - الواليات ا
احلـــــــديث عـن احلــــــرة عــــــراق في
االعـالم ومـــــــــواقـع الـــــــــتـــــــــواصل
االجـــتــمـــاعي لـــيس صـــحـــيـــحــا 
فـاحلـرة عـراق سـتـبـقى عـلى اغـلب
بـرامجـها وسـيتم حتـديث محـتوى
الــبـرامج مـن حـيث احلــوار بـعـمق
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مــواجـهــة وســائل اإلعالم الــتي وصــفــهـا
وعلى حبه للتغريد بـ(غير العادلة) نحوه 
مع امتالكه 50 مليـون متابع على توتـير 
ـا فــيه فـيـســبـوك وأنـســتـغـرام  وهي
وسائل  كـما وصـفهـا  رائعـة  في( كشف
احلــقــيــقــة عـن األخـبــار اخلــاطــئــة عــني
وسـيكـون لي إمـكـانيـة ألقـول إن ذلك ليس
صــحـــيــحـــا عــلى االقل ).كـــمــا اصـــبــحت
ــصــادر لــلــمــؤســســات تــغــريــداته أهـم ا
االعالمـيـة الـدولـيــة  وألصـحـاب الـقـرار 
وعـنــاوين كـبــيـرة في الــصـفــحـات االولى

للصحف.   
الحظ ان ترامب يدير الـعالم من نافذة وا
ـر يـومــا إال ويـتـفــاعل عـبـر تـويــتـر وال 
ــوقع (تـويــتـر) وذلك من خالل حــسـابه 
التعليق الدائم على األحداث حول العالم
كـمـا يسـتخـدم حـسابه أيـضـا لشن هـجوم
عــلـى وســائل اإلعالم أو الـــشــخــصــيــات
وأحيانا يهاجـم بعض الدول أيضا. ويعد
تــــرامـب أحــــد أنــــشـط الــــرؤســــاء الــــذين
يتواصلـون مع اجلمهور بـشكل شخصي
ودائـمـا مـا يـعـتــرف بـفـضل مـوقع تـويـتـر
عـلـيه مـؤكـدًا عــلى أن شـعـبـيـته الـكـبـيـرة
عـــلــيه ســاعـــدته في زيــادة مـــؤيــديه قــبل
االنتـخـابـات األمـريـكيـة. ويـشـتـهـر ترامب
الـذي يفـوق عدد مـتابـعيه عـلى تويـتر 33
مليونًا بتـغريداته التي حتتوي في بعض
األحـــــيـــــان عــــــلى أخـــــطــــــاء نـــــحـــــويـــــة
وهـجائـية.ورغم كل الـضجـة التي يـثيـرها
ترمب حول تغـريداته إال أنه من النادر أن
يتحـاور معه أي من الرؤساء عـلى تويتر
إذ لم يـرد عــلـيه مــبـاشـرة ســوى الـرئـيس
ــكـســيـكي (بــيـنــا نـيـتــو) وزعـيــمـة جـزر ا
مــارشـال (هــيـلــدا هـايـن) وحـاكم بــورتـو

(ريكو ريكى روسيلو).
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وبدون شك فأن الرئيس السياسي ينبغي
ــا يــســـمى (بــعــقل أن يــتــســلـح الــيــوم 
ستقبل) الذي يشمل العقل التخصصي ا
والـــــتـــــركـــــيـــــبـي واالبـــــداعي واالخـالقي
ـكن له جتاهل هذه والعـصري مثـلما ال 
الـثـورة الـتـقـنـيـة الـهـائـلـة الـتي اصـبـحت
تـشـكل عـبـئـا كـبـيـرا عـلى الـدول وجتاهل
الـعـدد الكـبـير مـن الشـبـاب الذي اسس له
دولـة افـتـراضـيـة من أكـبـر دول العـالم في
عدد الـسكان وأفـواها في حريـة التعـبير
واكثرها تنوعاً في في االديان والقوميات
ـذاهب. وهـو مـا يـسـتـدعي والـلـهـجـات وا
بـناء اسـتراتـيجـية كسـر اجللـيد من خالل
عرفة التامة بقدراتهم التواصل معهم وا
ــكـن أن يــقـــدمه وإمـــكــانـــيـــاتـــهم ومـــا 
لــآلخـــريـن من خـــدمـــات واالبــتـــعـــاد عن
الـوعـود الــزائـدة والـواقـعــيـة في حتـلـيل
األحـداث. ألن الــنـصــر في لـعــبـة الــعـقـول
ـلك مـفـاتـيـحـهـا?! ـن  يـكـون في الـغـالب 
وإلغـرابه ان يقـدم أحـد مسـتـشاري الـبيت
األبـيض اسـتشـارة لـرئيـسه مـلخـصـها (ال
تهـتم بالصـحف كثيـرا فأن كسب الـعقول

اليوم تبدأ باإلعالم اجلديد!).    
 لـقد أصبح لـتويـتر قـوة غريبـة في كيـفية
نــقـل األنــبـــاء واألحــداث. إنه نـــظــام رائع
ـــبـــكـــر إال أنه يـــجب عـــلـــيـــنــا لإلنـــذار ا
اسـتـخـدامه بـحــذر ألن هـذا الـنـظـام جـلب
مــعـه حتــديـــات جـــديــدة فـي دقــة اخلـــبــر
والـتـحـقـق من صـحـته ونــشـر اإلشـاعـات

واشعال احلروب الطائفية.
ي واعالمي {  أكاد
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ومــــزيــــد من الــــبــــحث عـن اجلـــدل
الــعـراقي  وبـالـتـالي اجلـديـد انـنـا
ســنـــشــاهــد اخــبــارا لــكن اخــبــارا

يزة وحصرية .
اجلـديـد في مـجـمـوعـة احلـرة انـنـا
سنشـاهد اخبـارا شاملـة وحصرية
ـــثــقـــفــ تــركـــز عـــلى الــنـــخب وا
ـفـكـرين ومـراكز صـنـاعـة الـقرار وا
ومـــراكـــز الـــبـــحـــوث والـــدراســات
ؤسـسات الشبابية واجلامعات وا

.
ان حلم احلرة هو حلم الشباب في
مــنـطــقــة الـشــرق األوسط وشــمـال
افــريــقـيــا لــلـبــحث والــتـقــصي عن
مـسـارات الـسـيـاسـة واإلصالح في
مـــلـــفــات الـــبـــطـــالــة واالقـــتـــصــاد
واالقــتـــصــاد اجلـــديـــد والــفـــســاد
والــــكــــرامـــة وحــــقــــوق االنــــســـان
والتعليم واحلريات العامة وجودة

احلياة .
ان ما اثير حول خـطوات مجموعة
احلـرة هـو بـروبـغـنـدا إعالمـيـة من
ـتـصـارع عـلى ـنـافس وا الـطــيف ا
جـمـهـور مـجـمـوعـة احلـرة  فـليس
هــنـــالك اال الــتــغــيــر في مــحــتــوى
اخلـــــطــــاب اإلعالمـي واحلــــمــــاس
لـلــعـمل مع الــنـخب الــفـكــريـة عـلى
مـــنــصـــة احلــرة اجلـــديــدة والــذي
سـنـشـاهده ان هـنـالك اخـبـار بدون
وهم وبدون أيـديولـوجيـة  الطـاقة
وديـنـامـيـكــيـة الـتـغـيـر في مـنـطـقـة
الــشــرق األوسط ســتــكــون جــوهـر
االخــبـــار والــتــقـــاريــر والـــنــقــاش

العميق .
ان تـنـمـيـة العـقل الـنـقدي وفـلـسـفة
الـتـكـيـيف مع الـتـحـول هـو جـوهـر
احلـــلم اجلـــديـــد في قـــنـــاة احلــرة
واحلــــــرة عــــــراق وراديــــــو ســــــوا

ومنصة مبادرة ارفع صوتك .
ان اخلـــروج من عــــالم الــــوهم الى
احلقيقة مكلف  لكن عندما تصبح
حــيــاتــنـا حــلــمــا مــتــحــركــا نــحـو
احلــقـيــقــة فــهــنــا نـقــطــة الــبــدايـة
لــلـــحـــقــــــــيـــقــة مـن اجل الـــعــيش

بكرامة.

{ رئيس مركز اكد للشؤون
ستقبلية االستراتيجية والدراسات ا

الـواسـع عـبــر (تــويـتــر) حــيث وصل عـدد
سـتخـدم (320) مـليـونـا من ضمـنـها ا
ســتــة ماليــ مـســتــخــدم عـربـي. وحتـتل
رتبـة السادسـة في قائمة اللـغة العربـية ا
الــلــغــات األكـثــر اســتـخــدامــاً عـلـى مـوقع
ـصــغـر (تــويـتــر) حـسب آخـر الـتــدوين ا
اإلحـــصــــاءات. وقـــد وجـــد الـــكــــثـــيـــر من
ستخـدم للموقع ضـالتهم فيه خاصة ا
بسـبب معنـاه احلرفي (زقزقـة العصـافير)
ألنه يـعبـر بـعـبـقـرية عـمـا يـريـد ان يـقوله
فــالــعــصــفــور إذا فــرح يــغــرد وإذا حــزن
يـغــرد وإذا تـعــرض خلـطــر يـغـرد أي ان

العصفور يغرد في كل احلاالت.
وفي عــــام 2012 قــــام مــــوقع (تــــويــــتـــر)
االلـكــتـروني لـلــتـواصل االجـتــمـاعي عـبـر
الـرسـائل الـنـصيـة الـقـصيـرة الـتي تـعرف
بـاسـم (الـتـغـريدات) إلـى تـطـويـر اخلـدمة
طولة التي تصل الى  140حرفاً بهدف ا
إتـاحـة مسـاحة أكـبـر للـمـستـخدم لالطالع
عـلى الـتقـاريـر والصـور ومـلفـات الـفيـديو
وقع ـزيد من الـتـفـاعلـيـة عـلى ا إلضـفـاء ا
االلـكـتـروني بـالـنـسـبـة لألشـخـاص الـذين
كتبية أو يستخدمون أجهزة الكمبيوتر ا

احملمولة .
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كـمـا أصبـحت للـموقع مـجـموعـة متـنامـية
من الـشـركــاء اجلـدد مـثل صــحـيـفـة (وول
) وخـدمة سـتـريت جـورنـال) و(مجـلـة تـا
ن (إم .إس .إن .بـي .سي) اإلخـــبــاريـــة 
يـقدمـون تـغـريـدات ذات مـحـتـويـات غـنـية
تـتـضـمـن روابط لـلـدخـول عــلى مـواقـعـهـا
ـا أتاح  للـمستـخدم إلقاء االلكـترونية  
ـــوضـــوع نـــظـــرة عـــامـــة عـــلى عـــنـــوان ا
واالطالع على مقدمة خاصة به باإلضافة
إلى قراءة بـعض التغـريدات حول الـناشر

 بـــاتت وســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
وسـيــلــة فـعــالــة لـلــتــأثـيــر عــلى األحـداث
ـناطق اإلقـليـمية الـسيـاسيـة  سواء في ا
أوعــلى نـــطــاق الــعـــالم  كــمـــا أصــبــحت
وسـيـلـة لـتـشــكـيل الـرأي الـعـام والـضـغط
عـــلى احلــكــومـــات من خالل فـــتح مــجــال
أوسـع لـلــمــعــارضــة لــفــضح احلــكــومـات
وإظهـار الفـساد  كمـا ساعـدت على زيادة
الــنــزعــة الــســيــاســيـة لــدى عــنــاصــر في
اجملتمع قد تـكون خاملة سيـاسيا ودفعها
للمـشاركة والتفـاعل مع األحداث وهو ما
أدى إلى زيــــادة الــــنـــشــــاط الــــســـيــــاسي
وخـلـق الـرأي الـعــام اجلـديـد لـلــمـجــتـمع 
باجتاه إحـدى القضـايا وحشـد اجلمهور
وتـنظـيم االحتـجاجـات والتـظاهـرات التي
يصـعب أو يستـحيل أحيـانا حتقـيقها في
دة الزمنية. ظل اإلعالم التقليدي وبهذه ا
ـواقع إنَ الـتــوسع الـكـبـيــر لـلـشــبـكـات وا
ـسـتــقـبل إلى تــكـوين قـارة سـيـؤدي فـي ا
افــتــراضــيـة جتــمع جــمــهـوريــات عــديـدة
كفيسبوك  وتـويتر ويوتيوب ألن ما نراه
اليـوم يـبـدو خيـالـيـا حـيث تظـهـر مـدونة
ـعنى 84 مـدونة جـديدة كل  4.1 ثـانيـة 
فـي الـدقـيــقـة يــومـيـاً  و121 ألف مـدونـة
متنوعة في مختلف اجملاالت  و48 ساعة
فـيديـو يـتم رفعـهـا إلى موقـع يوتـيوب كل
دقيقـة وهذا يعـني أننا لو أردنـا مشاهدة
ــقـــاطع الــتي رفـــعت خالل يــوم جـــمــيع ا
واحــد فــســـنــحــتــاج اإلى 8 ســنــوات من

تواصلة.   شاهدة ا ا
وعــلـى الــرغم مـن أن اســتـــخـــدام الــلـــغــة
الــعـربــيـة عــلى تـوتــيـر بــدأ مـتــأخـرا عـام
2011 م وذلك بعد مرور 6 سنوات كاملة
ـوقع عـام 2006 إال أنـهـا عـلى تــأسـيس ا
اسـتـطـاعت مـنـذ الـوهـلـة األولى االنـتـشار

حيـنمـا قـصِفت نـاكازاكـي وهيـروشيـمـا بالـقنـابل الـذرية لم تكُ
القـضية مـجرد مـعركة أو صـراع ب أمريـكا والـيابان بـقدر ما
هـي اعتـداء عـلى اجلـنس الـبشـري عـمـومـا ألنهـا لم تـسـتـهدف
مؤسـسات عسكرية معادية بل مجـموعات بشرية مدنية ال حول
لهـا وال قوة وكـذا احلال حيـنمـا استـهدف أدولف هتـلر الـيهود
كمـجموعـة بشـرية بحـجة إن ديـانتهم وسـلوكـهم مغايـر لعـقيدته
فأبـادهم  في محارقه وفعلها نظام بغداد في 1988 - 1987
ـعـارك األنـفـال الـذي اسـتـهـدف مـئـات اآلالف من فـيـمـا عُـرف 
الكُـرد في حلـبجة وبـقيـة مدن وبـلدات وقرى كُـردستـان العراق
وكذا فعل اإليرانيون حينما اصدر اإلمام فتواه الشهيرة بإبادة
الــكُــرد في إيـران بــذريــعــة انـتــمــائـهم حلــزب يــنـادي بــاحلــريـة
واالستـقالل وفي تركيا التي نهضت أبان حكم أتاتورك وكانت
بـاكــورة أعـمـالـهـا حـمالت اإلبــادة ضـد األرمن والـكُـرد بـدايـات
راقبون اضي وفي كل هذه احلمالت التي أحصاها ا القـرن ا
االيزيـديون بأكثر من سبع حملـة أو (فرمان) كما يطلق عليها
الـعـثـمـانيـون وااليـزيـديـون أيـضا لم تـكن هـذه األنـظـمـة والدول
تسـتهدف عرقا أو دينا بقدر ما كانت تستهدف القيم اإلنسانية
واألخالقيـة العليـا التي ناضـلت البشريـة آالف السن من اجل
تكـوينـها وبـلورتـها كـسقف عـالي ونبـيل للـمكـونات واجملـتمـعات
اإلنسـانـيـة وخط احمـر في الـتـعـامل الراقـي ب الـبـشـر ولذلك
ـة بحق فإنـها اسـتدعت اهـتـمام الـعالم بـأسره واعـتـبارهـا جر
الـبـشــريـة جـمـعـاء ولــيس بـحق الـكُـرد أو األرمن أو الــيـابـانـيـ
لوحـدهم. والـيوم وبـعـد عشـرات الـسـن من تـلك اجلـرائم التي
تمـدنة تظهـر للوجـود مجاميع من الـفاشي إدانتـها البشـرية ا
ــدنـيــة واحلـضـارة الـعـنــصـريــ الـكــافـرين بــكل  أخالقــيـات ا
اآلدميـة لكي يتجاوزا كل مجرمي التاريخ بأفعالهم ويستبيحوا
مــدنـا وبــلــدات وقــرى لــواحــدة من أقــدم ديــانـات األرض الــتي
ـا رياء أو تمـظهـر أو مزايـدة أولئك هم وحدت الـله وعبـدته دو
االيزيـديون الذين يـحاربون عـبر مـئات السـن من قبل فـاشي
وعـنـصــريـ قــومـيــ وديـنــيـ ويــهـدفــون إلى إلـغــاء وجـودهم
وإبــادتــهم أو إذابـتــهم في بــوتـقــة كــيـانــهم الـفــكــري والـثــقـافي
والـقـومي عـبـر أكـثــر من سـبـعـ حـمـلـة عــسـكـريـة اسـتـهـدفت
وجـودهم اآلدمي والـديـني والـقـومي. مـا حـصل في شـنـكـال أو
ــسـيـحـيـة ســنـجـار وبـعــشـيـقـة وبــحـزاني والـقــرى االيـزيـديـة وا
والكـاكائيـة لم يك معركة أو غـزوة محلـية أو إبادة بـشرية فقط
ــــة بـــحـق اآلدمــــيـــة ومــــبــــاد وقــــيم األخالق بل كــــانت جــــر
ــئـات واحلـضــارة ومـحــاولــة لـنــسف كل اجنــازات الـبــشــريـة 
الـسـنــ من الـتـحــضـر فـقــد اسـتـهــدفت جـحـافـل ظالمـيـة من
ـتـوحـش الـفـاشـيـ الـعـنـصـري الـقـومـيـ والـديـنـيـ قرى ا
شنـكال وبـلداتـها ومـركز مـدينـتها فـجر الـثالث من آب 2014م
ـعـاصـر إال الـلـهم إذا مـا بـهـمـجـيـة ال نـظـيـر لـهـا في الـتـاريخ ا
دن الـتي استـباحـها قورنت مع مـا نقـلتـه لنـا صفـحات تـاريخ ا
غـول والتـتار أيـام هوالكـو وتيـمورلنـك فقد انـدفعت مـئات من ا
ـسـلـحـة بـاحلـقـد والـكـراهـيـة وحب الـقـتل الـوحـوش الـبـشـريـة ا
والــتــلــذذ به مع احــدث األسـلــحــة الــتي غــنـمــتــهــا من دولــتـ
ضـعـيـفـتـ هـمــا سـوريـا والـعـراق لـكي تـســتـبـيح بـلـدات آمـنـة
وسـكـان تـوقـعـوا أي شيء إال مـا شـهدوه من كـائـنـات مـنـحـرفة
فقـدت كل ما له عالقة باآلدمـية واندفعت أفـواجا جائعـة للدماء
ــال واجلــنس والــتــلــذذ بــالــقــتل والــذبح والــنــهب والــســلب وا
واالغتـصـاب واالستـعبـاد بـاسم الدين تـارة وبـاسم العـرق تارة
أخــرى وخالل اقل من شــهــر  لإلرهــابــيــ احــتالل قــضـاء
سـنـجـار الــبـالغ أكـثـر من 350 ألف نـسـمـة حــيث اسـتـبـاحـوا
مركـز القـضـاء وكافـة نواحـيه وبلـداته وقراه وقـتل خالل األيام
األولى  1293شـخص خلـفوا وراءه 1759 يـتيـما واخـتطـفوا
6417 شخص منهم 3548 من اإلناث و2869 من الذكور

غالبيتهم العظمى من األطفال2-1.
ـكونات الديـنية والـعرقية دن ذات ا ديـنة وبقـية ا ومنـذ سقوط ا
اخملتـلـفة وحـتى يـومنـا هذا قـتل اآلالف من االيـزيـدي وسـبيت
بنـاتهم ونسائهم وأطفالهم و اسـتحداث أسواق للنخاسة في


