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املنتدى اخلليجي لإلعالم السياسي
ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية ،ويشارك فيه خنبة من
لقاء سنوي ّ
األكادمييني واملختصّني وذوي اخلربة ،وصنّاع القرار يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية والبلدان العربية؛ من أجل التباحث حول أهمّ القضايا
ذات التأثري املتبادل بني اإلعالم والسياسة وأثرها على اجملتمعات اخلليجية
والعربية وجهودها التنموية يف خمتلف اجملاالت.
ويسعى «املنتدى» ،منذ انطالقته يف عام  2013إىل ترسيخ دوره ،كمنصّة
للحوار العقالين اهلادف ،الذي تنصهر فيه أفكار ومنطلقات النخب اخلليجية
والعربية؛ من أجل فه ٍم عمي ٍق لعالقات التأثري املتبادل بني االعالم السياسي
والتنمية ،وجتسيده يف صورة إدراكٍ مجاهرييٍّ وا ٍع للمتغريات اإلقليمية والدولية
احمليطة باملنطقة ،وبالشكل الذي يُسهم يف توجيهه حنو ممارسة دور بنّاء
ين،
وإجيايب يف صنع قرارات تصبّ يف صاحل التوجّه حنو جمتم ٍع خليجيٍّ مد ّ
يتّسم بالتعدّدية ،ويقوم على التسامح ،ويدافع عن حرية الرأي ،ويتمسّك
بالتعايش مع اآلخر املختلف يف االنتماء ،والفكر والعقيدة.
الرؤية
منظمات اجملتمع املدين واهليئات األخرى ذات العالقة؛ من
التعاون مع ّ
أجل االرتقاء بأداء مكوّنات اجملتمع اخلليجي يف ميدان اإلعالم السياسي؛
لترسيخ مفاهيم القبول باآلخر املختلف ،والعمل معه؛ من أجل بناء جمتمع
خليجي متحضّر ،يتمسّك بالقيم الدميقراطية ،ويدافع عن مكتسبات املواطنة
مبقاييسهما املعاصرة ،من خالل إعالم سياسي متّزن ومواكب لتطوّرات العصر.
الرسالة
نشر ثقافة االختالف ،وتعزيز مفاهيم السلم األهلي ،وترسيخ مقوّمات
اإلعالم السياسي املوضوعي ،ونسج العالقات البنّاءة السليمة بني اإلعالم
السياسي وخطط التنمية ،مبا يعزّز من الدور اإلجيايب لإلعالم يف النهوض
واالزدهار للعمليّة التنموية.
األهداف
ومنظمات اجملتمع املدين
توثيق العالقة بني املؤسسات اإلعالمية احمللية ّ
األخرى ذات العالقة.
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املنظمات اإلعالمية؛ كي متارس دورها يف التنمية السياسية؛ لتوفري
توجيه ّ
املقوّمات الرئيسة القادرة على بناء جمتمع خليجي معاصر متماسك على
املستوى الداخلي ،وفاعل إجيايب على الصعيد اخلارجي.
النهوض بالعمل السياسي اخلليجي ،ورفع كفاءة أدائه ،باالرتكاز على
معايري دولية معاصرة ،والتمسّك خبلفيّات حمليّة متينة ثابتة.
تعزيز ثقافة االختالف والتعدّدية والقبول باآلخر ،انطالقًا من الثوابت
الوطنية للمجتمعات اخلليجيّة ،دون إمهال للمتغيّرات الدولية املتفاعلة
إجيابيًا معها.
تعزيز اخلطاب املنفتح بني أبناء اجملتمع اخلليجي يف قنوات اإلعالم
السياسي.

اهلياكل اإلدارية
يتمّ تأسيس جلنة عليا للمنتدى ،تتو ّفر فيهم املؤهالت األكادميية ،واخلربة
املهنيّة ،والكفاءة اإلدارية ،وميارسون مهامّهم من خالل اجتماعات دورية
تضمن إجناز املهامّ الرئيسة التالية:
اختيار موضوع املنتدى؛ كي يكون مواكبًا للمرحلة اليت مترّ هبا املنطقة
اخلليجية ،وجميبًا على التساؤالت اليت تفرزها تفاعالت العالقات احمللية
واإلقليمية والدولية.
اختيار املتحدّثني يف املنتدى من األكادمييني واملختصني وذوي اخلربة،
وصنّاع القرار املؤهّلني والقادرين على طرق املوضوع الذي ّمت اختياره
للتباحث يف املنتدى ،من زواياه املختلفة .حيث حترص اللجنة على أن
يتمّ ذلك وفق معادلة معيارية تتقيّد باملوضوعية عند رسم اإلطار العام
للفعالية السنوية ،وحتافظ على الشمولية عند اختيار املوضوع واحملاور
املنبثقة عنه ،وتتوخى الدقة والشفافية عند حتديد أمساء املتحدّثني فيها.
حتديد جائزة سنوية ،تعاجل موضوعًا تناوله املنتدى اخلليجي لإلعالم
السياسي يف لقائه السنوي ،تتوىل إدارة أعماهلا جلنة حتكيم متخصّصة،
يتمّ تعيني أعضائها املؤهّلني علميًا ومهنيًا ،بشك ٍل دوريّ من قبل اللجنة
العليا للمنتدى .والذي حيرص على أن متارس اللجنة مهامها يف بيئة
مهنيّة ،تتوفر فيها املعايري العلمية واملقاييس املهنيّة اليت تفي مبتطلبات
الشفافية؛ لضمان فوز أفضل األعمال املرشّحة ،وأكثرها كفاءة يف ميدان
اإلعالم السياسي.
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التحتية
البنية
ّ
يعمل معهد البحرين للتنمية السياسية كي يتوافر للمنتدى اخلليجي لإلعالم
السياسي ،بنية هيكليّة سياسيّة/إعالميّة  /ديناميكيّة ،تؤهّله أن يتحوّل
تدرجييًّا إىل:
منصّة دائمة قادرة على فهم الواقع اخلليجي احلايل ،من مداخل علميّة،
تساعده على احلضور والتأثري ،يف ساحة العمل اإلعالمي الدويل.
نافذة مستقبلية مؤهّلة الستشراف املستقبل اخلليجي ،وتشخيص دور
املؤسسات اإلعالمية ،يف رسم معامل مستقبلية ،تضع جملس التعاون يف
مكانته اليت يستح ّقها ،يف خريطة العمل اإلعالمي الدويل.
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