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 امل�خص التنفيذي

 واإلعالم القمة األو�� ل�حوار ب�ن مراكز الفكر 

 تر�ندز للبحوث واالستشارات

 2021يوليو  26

 

 ال�لمة ال��حيبية

  :تر�ندز للبحوث واالستشارات - الرئيس التنفيذي - محمد عبدهللا الع��الدكتور 

كم واإلعالمل�حواِر ب�ن مراكِز الفكِر بكم �� هذه القمة األو��  أرحب -
َ
، وأشكُر لكم �عظيم االمتنان والتقدير قبول

نا، �� اإليماِن العميِق بأهمية �عز�ِز  الدعوة، وحرَصكم ع�� املشاركة �� فعاليا��ا، والذي يدلُّ 
َ
م رؤ�ت

ُ
ع�� مشاركِتك

 
َ

 للطرف�ن، �� �عز�ِز ا�حواِر والتعاوِن ب�ن مراكِز الفكر والبحوث و��ن وسائِل اإلعالم، بما يحقُق األهداف
َ
املش��كة

 الو�� ا�جتم��، ودعِم التوجهاِت والقيِم اإليجابية، ال�ي تدعُم استقراَر ا�جتمعاِت و��ضَ��ا.

 لتحقيِق التنميِة  -
َ
 األهمَّ الدافعة

َ
 ال�ي يحظى ��ا الشباُب، باعتبارِهم القوة

ُ
 الكب��ة

ُ
 ع�� أحٍد األهمية

ً
لم �عد خافيا

مَّ بناُء األوطاِن و�عز�ُز ر�ادِ��ا املستقبلية، فهم الذين يمتل�ون اإلبداَع واالزدهاِر �� أّي م
َ
جتمٍع من ا�جتمعات، ومن ث

 لالس��داِف 
ً
 األك�ُ� عرضة

ُ
 الفئة

ً
 ع�� إحداِث التغي�ِ� اإليجا�ّيِ �� مجتمعاِ��م وأوطاِ��م، وهم أيضا

َ
واإلم�انياِت والقدرة

 بيٍد ع�� تنميِة ِمَن ا�جماعاِت املتطرفِة والقوى امل
ً
 يدا

ً
��بصِة. وِمن هنا، فإن ال��ك�َ� ع�� هذه الفئِة، والعمَل معا

؛ ومن هنا جاَء حرُصنا �� تر�ندز يقدراِ��م ومواهِ��م، و�شراِكهم �� تنميِة مجتمعاِ��م ودوِلهم، 
ً
 ومحور�ا

ً
 مهما

ً
صبُح أمرا

هذه الفئِة من خالل محور�ن لمراكِز الفكِر واإلعالم،  للبحوث واالستشارات، ع�� تخصيِص القمِة األو��، ل�حواِر ب�ن

رئيسي�ن: األول، هو التعاوُن اإلعالميُّ والبح�يُّ لتمك�ِن الشباِب وحمايِ��م و�عز�ِز وعِ��م؛ فيما س��كز الثا�ي ع�� 

��ذه الفئة، ودوِرها ا�حورّيِ مستقبل دور الشباب، �� املؤسساِت اإلعالميِة والبحثية، �� ظّلِ االهتماِم ا�ح�ّ�ِ والعاملّيِ 

 �� عملية التنميِة املستدامة. 

 ع�� تحقيِق الهدف�ن  -
ً
 مهمة

ً
 بما تضمھ من قاماٍت إعالميٍة وفكر�ٍة مرموقٍة، ستمثُل خطوة

َ
إن�ي ع�� ثقة، بأن هذه القمة

، بما سيتم طرُحھ ِمن أف�اٍر ورؤًى بناءة، لتمك�ِن الشباِب �� مجا�� البحِث العل�يِّ 
ً
 واإلعالِم بصورٍة خاصة، معا

 املش��كة، ال�ي نصبو إل��ا
َ

َراكٍة قو�ٍة ب�ن وسائِل اإلعالِم ومراكِز الفكِر، تحقُق األهداف
َ

 .وتأسيِس ش
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 التعاوِن اإلعالمّيِ والبح�ّيِ لتمك�ِن الشباِب وحمايِ�ِ�م و�عز�ِز وع�ِ�م: األول  ا�حور 
ُ
 أهمية

 املتحدثون: 

 �ن: يفإدارة جمعية ال�حادي، رئيس مجلس محمد ا�حم

ومثال ع�� ذلك املعلومات ال�ي  ،إحدى املشا�ل ال�ي تواجھ الباحث �� الوصول إ�� املعلومة املوثوقة والعلمية -

فإذا �ان دور اإلعالم ؛ أرى أننا بحاجة ماسة لتعاون أك�� ب�ن اإلعالم ومراكز البحثو . 19-�وفيد جائحةانتشرت خالل 

 مهم للغاية.هنا وعليھ فإن دور مراكز البحوث  ؛أن تتصف املعلومة بالعلمية بهو نقل املعلومة، فيج

 ؛�� الوقت ا�حا�� أصبح اإلعالم يركز ع�� وسائل التواصل االجتما�� للوصول إ�� املعلومة من مصادر موثوقة وعلمية -

 املتنوعة ال�ي ينشرها.يوفره مركز مثل تر�ندز من خالل الكتب والبحوث  وهذا ما

،  ن:افر فيھ مسألتااختيار موضوع الشباب الذي يجب أن تتو  مركز تر�ندز ��حسن أ -
ً
أن ي�ون للشباب الشغف أوال

، ال�خ��ي للمعرفة والبحث العل�ي
ً
 وهذا ما ��جعھ تر�ندز. ،فر لھ م�ان ينشر فيھ البحثاأن يتو ، وثانيا

 :عبدالرحمن الشم��ي، رئيس تحر�ر �حيفة الوطن

الشباب �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة يحظى برعاية �املة من قبل القيادة الرشيدة، وذلك �� إطار االهتمام بصنع  -

قيادة الدولة ممثلة �� صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل  و�ع��واملعرفة،  واالبت�ارمستقبل قائم ع�� اإلبداع 

و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ��يان، رئيس الدولة، حفظھ هللا، وصاحب السم

الوزراء حاكم د�ي، رعاه هللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ��يان و�� عهد أبوظ�ي نائب القائد األع�� 

 . و�نت�� تحقيق العديد من اإلنجازات ال�ي حقق��ا الدولة �� مختلف ا�جاال  مللقوات املس�حة، بالشباب ودوره

من أجل اإلسهام �� تحقيق التنمية  ؛بالعلم واملعرفة مالدولة قطعت خطوات متقدمة �� تمك�ن الشباب و�سليحه

 
َّ
 م الراية �� املستقبل.املستدامة ومن أجل �سل

هناك حاجة إ�� التعاون والت�امل ب�ن مراكز البحوث واملؤسسات اإلعالمية فيما يخص الشباب والعديد من القضايا  -

 التعاون و �ي ��مهم، ال
ً
توعي��م و من أجل �عز�ز قيم التسامح والتعا�ش وقبول اآلخر لدى األوساط الشبابية، أيضا

 بمخاطر حر�ات اإلسالم السيا��ي، و�� مقدم��ا جماعة اإلخوان املسلم�ن، وحر�ات التطرف واإلرهاب.

  هناك حاجة -
ً
حر�ات ة الفكر الضال واملضلل الذي تبثھ مواجهة اإلرهاب والتطرف، ع�� مواجه ��إ�� التعاون  أيضا

من أجل اس��داف الشباب وغسل  ؛وجماعات اإلسالم السيا��ي، خاصة ع�� وسائل التواصل االجتما�� التطرف

 من أجل التصدي �خطاب الكراهية  كذلك التعاون و  ،لالنضمام إ�� هذه ا�جماعات مواستقطا�� ملهو عق
ً
مهم جدا

 والتمي�� الذي تروج لھ هذه ا�جماعات. 
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 يتطلب من اإلعالم ومؤسسات البحث العل�ي التعاون  تمثلأزمة �ورونا إن  -
ً
 كب��ا

ً
  تحديا

ً
م لتعر�ف الشباب وتوعي�� معا

، ح�ى اعتُ  ،ئحة�ا�جهود الكب��ة ال�ي بذل��ا دولة اإلمارات �� مواجهة ا�جابمخاطر األزمة، و 
ً
 أو خارجيا

ً
��ت سواء داخليا

 يحتذى بھ �� مواجهة 
ً
 ا�جائحة.هذه نموذجا

وما  ،�� خدمة ا�جتمع من خالل ما ينشره من دراسات وأبحاثيقوم بدور مهم "تر�ندز للبحوث واالستشارات" إن  -

 إ�� أن " فعالياتينظمھ من 
ً
 للتعاون �عمل ع�� �شر الفكر املستن�� و�عز�ز الو��، مش��ا

ً
 ناجحا

ً
تر�ندز" �ش�ل نموذجا

 ب�ن املؤسسات البحثية ووسائل اإلعالم ا�ختلفة.

 حمد الكع�ي رئيس تحر�ر �حيفة االتحاد:

ش��ك �ل م��ا �� صناعة ا�حتوى ��دف �بحاث، حيث عالمية ومراكز األ هناك عوامل مش��كة ب�ن املؤسسات اإل  -

 زمات. والتعر�ف بالظواهر واأل توضيح املعلومات واستقطاب ا�جمهور 

عالمية والتعاون معها، دامة الصلة باملؤسسات اإل إ إ���ان من املراكز البحثية املبادرة  "تر�ندز للبحوث واالستشارات" -

 من املصداقية من خالل االعتماد ع�� األ ضفى ع�� العمل اإل أ بحاث، وهو ماع�� الدراسات واأل 
ً
رقام عالمي طا�عا

و�� عل�ي  �� ترسيخما ساعد  ؛ وهوحصائية ال�ي تقدمها املؤسسات البحثية�� ا�جوانب املعرفية واإل واملعطيات، وع

 تر�ندز"�ون يل ؛�شط��م والتعر�ف ��اأودعم  الباحث�ن الشبابب االهتمام ، وايالءأ�ادي�ي
ً
اقا  �� ترسيخ هذا الو��.  " سبَّ

 مارات اليوم:إل سامي الر�امي رئيس تحر�ر �حيفة ا

عل�ي ومدروس،  لعالم، لتقديم املعلومة �ش�ووسائل اإل  األبحاثالعالقة ما ب�ن مراكز  ضرورة لتوطيدهناك  -

 .باملوثوقية والنجاحيتمتع  إلعالمؤسس ت ال�يؤكدة �� املو  املصداقيةعلومة ذات فامل

للتعر�ف بالقضايا الداخلية وا�خارجية  ؛بحاث والدراساتالعمل املش��ك ل��سيخ الو�� بدور مراكز األ ضرورة  -

 ،جراء استطالع للرأيإأو  ،مة مهمةأز و أالرأي الرشيد حيال قضية  الوطنية، لتبيانوالتعر�ف بالظواهر واالحتياجات 

 بما يفيد �� عمليات اتخاذ القرار. 

يؤطر عمل  وأ�ادي�ي عالمية ومراكز التفك��، بقصد ترسيخ و�� عل�يب�ن املؤسسات اإل  أوثق�عاون أدعو إ��  -

مارات �عاون مستقب�� ب�ن �حيفة اإل  هناكن ي�ون أعالمية، خدمة للمصا�ح الوطنية والقومية، و املؤسسات اإل 

يقوم بحاث ال�ي ي عرض األ ، �� تنسيق ا�جهود ملز�د من العمل العل�ي املنظم وتبّ�ِ واالستشارات لألبحاثاليوم وتر�ندز 

  ن الشباب.و الباحث ��ا
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 :املداخالت

  :(البحر�ن) �اتب ومحلل سيا��ي، عبدهللا أحمد ا�جنيد

أو مصدر  ع اللتباسات كث��ة، ولكن أهم تحّدٍ �سان �� أي مجتمع يخضالهو�ة عند اإلت�و�ن زمة أو ا�خوف ع�� األ  -

  ن و أننا متسامح هو للمجتمعات (املتطرفة) اخ��اق األف�ارهم �� �س
ً
 .والدي�ي ب�ن الوط�يعملية الفصل ��  كث��ا

وهذا  ،و��ن الهو�ة الدينيةاألخرى، �ل الهو�ات  تتجاوز ال�ي و ال بد من ا�حزم �� الفصل ب�ن الهو�ة الوطنية ا�جامعة  -

  .واالنتماء الوالءز مفهوم �عز ��� الوقت نفسھ و ،�ساعد �� تحص�ن الهو�ة الوطنية

 ة درع الوطن: وسف جمعة ا�حداد، رئيس تحر�ر مجلي

لم  ھنفس الوط�ي ومراكز البحوث �� دولة اإلمارات �انوا متفاعل�ن بامتياز مع القضايا الوطنية، و�� الوقتإعالمنا  -

 يتجاهلوا القضايا اإلقليمية ال�ي ��م أمن اإلمارات. 

 شاملة اعتمدت ع�� توظيف العلم ومنا�جھ.  ةاستثمرت القيادة الرشيدة �� املستقبل من خالل رؤ� -

 ؛هم �� صنع القرارالتعاون مع مراكز البحوث ال�ي �سلعشر املقبلة با سنواتلل اس��اتيجية إعالميةبناء ل هناك حاجة -

هذه االس��اتيجية  صا��� أحد "تر�ندز" ي�ون أتم�ى أن ؛ و فعلھأن ت وحدها األمر الذي ال �ستطيع وسائل اإلعالم

 باالعتماد ع�� الشباب.

 محمد خلفان الصوا��، �اتب ومحلل سيا��ي إمارا�ي: 

أرى أننا يجب  يهو ��يء مفروغ منھ، لك� ،التعاون ب�ن وسائل اإلعالم ومراكز البحوثأن  ان: األو��مهمتن اتهناك نقط -

وسيطة ب�ن مراكز البحوث ال�ي �� بطبيع��ا  قنواتوسائل اإلعالم �� أن الثانية ؛ و أن نحدد كيفية هذا التعاون 

  .نخبو�ة و��ن ا�جمهور، و�عمل وسائل اإلعالم ع�� تبسيطها و�شرها

التأث�� ع�� الرأي العام، وتتحمل مراكز البحوث ا�جزء األك�� �� هذا  تطع ح�ى اآلن �إعالم ومراكز بحوثلم �س -

 القصور.
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 ات اإلعالمية والبحثية �� ظل االهتماما�حور الثا�ي: مستقبل دور الشباب �� املؤسس

 ا�ح�� والعاملي ��ذه الفئة ودورها ا�حوري �� عملية التنمية املستدامة 

 مقصود كروز مستشار االتصال االس��اتي�� �� وزارة شؤون الرئاسة:

 الفعل االتصا�� يقوم ع�� رك��ة التأث��، وهنا ي��ز دور الشباب، و�تصل بذلك ثالث مقار�ات:  -

 ؛أولها، أهمية عملية الكشف عن املواهب الشابة

  ؛عدادهم�ثان��ا، ال��امج املعتمدة لتطو�رهم و 

 .إلحداث التغي�� إسهاما��موكيف يمكننا البناء ع��  للشباب، ، الفرص السانحة�اثال�

 ن �شارك �� هذه الصناعة و�تو�� قياد��ا.َم هم والشباب  ،املستقبل صناعة -

 ، رئيس تحر�ر �حيفة ا�خليج تايمز: الزرعو�ي مصطفى

ال تناسب النشر  أو طو�لة فبعض الدراسات ت�ون ركيكة ؛عالمب�ن مراكز الفكر واإل  تواجھ التعاون  تحدياتهناك  -

 .ال�حفي

أن أك�� من يتا�ع ا�خليج ، ع�� سبيل املثال، الحظت ؛ حيثالعمل ال�حفي ع�� يتعا�� �عض الباحث�ن �� املنطقة -

ا�حلل السيا��ي �� الواليات املتحدة . فاإلمارات لتحليل ما يحدث �� ؛األمر�كية من الواليات املتحدة تايمز هم

 .األمر�كية يقرأ �ل ا�جرائد قبل الظهور �� ال��امج السياسية

 .اء�ش�ل بنَّ  اإلعالم تكتفي بال��نئة وال تفعل ما يتوجب عل��ا بالتعاون مع مراكز الدراسات �عض أخرى  من ناحية -

 ،ة التحر�ر�ة ل�جر�دةالسياس ا�حتوى، �شر أو عدم البت �� �شر ؛م��ايمكن التعاون ب�ن القطاع�ن �� مجاالت  -

 اإلعالمي ع�� تجو�د ا�حتوى  عالمي�ناإل  مساعدة؛ و ھ�ان ذلك هو التوجُّ  إذا ا�حتوى  صاغيوكيف ، وكيف تنشر

 و  ،ا�جتم�� و�عز�ز الو�� املواطن��ا؛ من أجل صا�ح  واالل��ام ،ة الدولةوكيفية معرفة سياس ه،وتطو�ر 
ً
 �مكن أيضا

 عاملية.التعاون ب�ن القطاع�ن �عمل تحقيقات �حفية مش��كة ذات جودة 

  وهو أن التيار السائد للتعاون ب�ن القطاع�ن ؛خرآ هناك تحّدٍ  -
ً
�� الدراسات ا�خاصة عن  ينحصر حاليا

 يجب سبيل املثال فع�� ،يجب تنويع املوضوعات ؛ لذامحليتھ اإلعالم فقدمما ي ؛اإلمارات خارج اإلرهابية ا�جماعات

 ال��ك�� 
ً
 .االقتصادي ا�جانب ع��أيضا
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 ، املدير العام لو�الة أنباء اإلمارات (وام): محمد جالل الرئي��ي

 القمة  - -
ً
ليس فقط البح�ي  ل�جانب يحتاج اإلعالمي فالقطاع ،خطوة رائدة با�جمع ب�ن القطاع�ن ، و��مهمة جدا

. لتوصيل املعلومة ولكن للبناء الذا�ي
ً
 أيضا

القيام  ،الثا�يو �شر املضمون البح�ي بطر�قة مبسطة. ، األول  :ن للتعاون ب�ن القطاع�نامنظور  هناك -

 .ماإلعال  متخصصة لتقييم عمل أبحاث �عمل

بناء جيل جديد جل ؛ من أهو شراكة اس��اتيجية للمستقبل والبحثية اإلعالمية التشابك ب�ن املؤسساتإن  -

 .بناء املستقبل ع�� قادر

اإلعالم؛ و�� هذا  من ب�ن التحديات ال�ي تواجھ هذا التعاون ب�ن القطاع�ن ضعف الدراسات املتخصصة �� مجال -

 .قدر املسؤولية ع�� لي�ون  ةذراع علمي يحتاج اإلعالم إ�� السياق

 ،قمعلومات وحقائ ع�� املؤهلة للقيادة باملعرفة املبنيةالشابة  تجه�� القيادات يجبولكن  ،كب�� �� الشباب األمل -

 .م�انتھ �� مجال اإلعالم ءتبوُّ  الشباب ع�� يجب تدر�بكما 

 الرؤ�ة: رئيس تحر�ر �حيفة  نائب، �سر�ن فاخر

 .�حاب ا�خ��ات والتجاربأوكذلك  ،عالم واملراكزيكتشف ذاتھ و�م�اناتھ، وهذا دور اإل  أنإ�� الشباب يحتاج  -

من املهم أن �ساعد الشباب ع�� استكشاف قدرا��م وميولهم �� مراحل مبكرة �� املدارس، وهذا يطرح التساؤل حول   -

�سهل  إن ذلك حيث ،ة �� املراحل األو��يإم�انية أن ي�ون اإلعالم و�عداد البحوث والدراسات ضمن املنا�ج الدراس

 راسات والبحوثاكتشاف املواهب؛ وهذا بالطبع يتطلب �عاون مراكز الد
ّ

ا�حتوى  من صناعةن الشباب ؛ ومن ثم نمك

  �� مراحل مبكرة.

 : داخالتامل

 :عبدالعز�ز املعمري، مدير مكتب االتصال املؤس��ي �� هيئة أبوظ�ي لإلس�ان

 ؛�� مراكز الفكر والبحوث، واملؤسسات اإلعالمية، واملؤسسات األ�اديمية ؛مستقبل الشباب يت�ون من ثالثة أضالع -

التعليم ا�جام�� و�نما �افة مراحل العملية التعليمية ال�ي يجب أن �عمل ع�� تجه�� الشباب  فقطقصد نال  وهنا

 للقيام بدوره �� أي مجال 
ً
 ع�� القيام بدوره �� عملية التنمية املستدامة، بحيث ي�ون الشاب جاهزا

ً
وجعلھ قادرا

 ن البح�ي واإلعالمي.بما �� ذلك ا�جاال  ،يختاره


