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 المشاركين تسجيل

 

 لمحة عن المؤتمر: 

المراسلون الحربيون في القرن الحادي والعشرين، من هم؟ كيف تتغير الصحافة الحربية؟ 

 ناعي؟ وإلى جانب من يقف العقل الص ،التزوير منحقيقة تمييز الكيف يمكن 

خالد نتائج جائزة  تُعلن فيههذه األسئلة وغيرها سنناقشها ضمن إطار المؤتمر الذي س

الذي  RT Arabicذكرى مراسل ل خليدات RTأسستها قناة  والتيالدولية الثانية، الخطيب 

الحديث  – RT Media Talk". وسيشارك تحت عنوان 2017استشهد في سوريا عام 

 .ن بالجائزةي الفائزإضافة إلى لصحافة افي وخبراء  إعالميون بارزونعن المهم" 

وسائل  تغطيةية وسنتحدث عن كيف ،من النقاط الساخنة الواردة التقاريرم أفضل سنكر 

 . أنحاء العالمفي  للنزاعاتاإلعالم 

 برنامج المؤتمر 

 

TALK 1  

 الندوة األولى

 ؟ ةمبرر مجازفةاسل الحربي": هل المهنة "المر

 

في  مسلحةال لنزاعاتتل عشرات الصحفيين خالل تغطية اقُ  هخالل العام الماضي وحد

 من الذهابهؤالء  تمنعلمنظمات الدولية ال ا الصادرة عن التقارير المرعبةالعالم. و

بقة والميكروفون. سيتحدث الفائزون في المسا ا،الكامير حاملين بيدهمإلى الحرب 

 النقاط المعدّة فيلهم اعمأعن  ،RT التي تنظمها ،الثانية لجائزة خالد الخطيب الدولية

الذين كانوا في سوريا والعراق وليبيا كيف  لبارزينالساخنة. وسنناقش مع الصحفيين ا

؟ وهل نزاعاتتغطية ال أثناءتتغيّر مهنة المراسل الحربي. وهل الموضوعية ممكنة 

عمل الصحفيين  مكانأن تحل ي شبكات التواصل االجتماعي شهود العيان فل يمكن

 المحترفين؟ 

 

TALK 2 

 الندوة الرابعة



 في المجتمع نزاعاتنقطة الغليان: وسائل اإلعالم وال
 

شتباكات مع الشرطة، الغاز المسيل للدموع، االحرق السيارات، قلب و . رافض بالشع

الم والمدن الكبرى مثل عواصم العأصبحت الرصاص المطاطي وعشرات الجرحى. 

لعنف والقسوة، وأحياناً با واجهالسلمية تُ  التظاهرات. معاركساحات ال تشبه باريس وتبليسي

"نقاط ساخنة" ليس إلى المدن الكبرى وتتحول . شغبنفسهم بإثارة الأب  المتظاهرون يقوم

نقطة "في قلب األحداث أيضا.  الموجودين، وإنما للصحفيين فحسب للمتظاهرينبالنسبة 

طبيعة االحتجاجات  عنهو حديث  في المجتمع" نزاعاتالغليان: وسائل اإلعالم وال

. سنتحدث أيضا عن أحداث الشغبالجماهيرية في المدن ودور وسائل اإلعالم في تغطية 

  .تعرضوا لمأساةالظلم وعدم المساواة في المجتمع وكيفية مساعدة أولئك الذين 

 

TALK 3 

 الندوة الثالثة

 من النقاط الساخنةالواردة ر: كيف يمكن التحقق من المعلومات يزوتم أة حقيق

 

السياسي  تداولة"( دخلت اليوم بشدة في اليف)"األخبار المز Fake newsإن ظاهرة 

. بارزةباألسماء اإلعالمية ال الوثوق اتعودو ماليين الناس الذين  هاي فخاليومي. ويقع ف

 Fakeألحداث على أنها حول اوجهة النظر البديلة  وصفة ب ائدوتقوم وسائل اإلعالم الس

news أهمية عندما يدور الحديث عن المعلومات اآلتية من النقاط تزداد . إن مسألة التحقق

قاطع الفيديو المصورة في مناطق الساخنة. سنتحدث عن كيفية التحقق من مصداقية م

 ،ةزخم المعلومات المتزايدضمن إلى الصواب  االهتداءكيف يمكن و العالم.  فيلنزاعات ا

يؤدي تطور التقنيات إلى  هلو ؟ قدرة الجماهير على التمييز بين الحقيقة والزورورفع 

ناعي لى جانب من يقف اليوم العقل الصإو الحقيقي؟ و لفيديو المزور استحالة التمييز بين ا

 وهل يمكنه التغلب على "األخبار المزورة"؟ 

 

 جدول الزمنيال
 سجيل المشاركينت 11:00 -10:30

 
 الندوة األولى 12:00 -11:00

 ؟ المجازفة مبررة: هل ي"حربالمراسل "المهنة 
 

 استراحة  12:15 -12:00
 

 الندوة الثانية 13:15 -12:15



 في المجتمع لنزاعاتنقطة الغليان: وسائل اإلعالم وا
 

 استراحة 13:45 -13:15
 

 الندوة الثالثة 14:45 -13:45
 ف يمكن التحقق من المعلومات الواردة من النقاط الساخنةحقيقة أم تزوير: كي

 
 والزمان المكان
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