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جمتمع احلـداثـة
تخطو احلداثة في اجملتمع العراقي خطواتها األولى ،وهي تتغلغل ببطء بعد انقطاع طويل ،رغم أنها منتشرة لفظيا
في الفضاء العراقي عبر الثقافة ،واالعالم ،والفكر .واحلداثة اللفظية مقدمات ال بد منها لتتجسد احلداثة واقعا في
حياة الفرد ،اذ هي تخلق حالة من التقبل في الذهن ،مما يؤهل اجلميع للتعامل مع ثمار احلداثة ،خاصة التقنية واالتصاالت
منها ،بعد أن أصبحت عنوانا بارزا للحضارة البشرية .ال بد من خلق بؤر علمية وتقنية في اجلسد االجتماعي ،لكي
تصبح احلداثة واقعا ،ال للفرد املتعلم فقط بل للجميع ،وهذا ما نراه عندنا اليوم ،وإن بشكل بسيط .حني يدخل املرء
الى أي مستشفى عراقي يرى األجهزة احلديثة بني أيدي األطباء واخملتصني ،ضمن فكرة استيراد آخر ما انتجته التقنيات
احلديثة في مجال الطب ،والفحص السريري ،واالشعاع ،واألدوية املطورة في مختبرات قطعت شوطا في التخصص.
املستشفى يصبح بؤرة لقيم احلداثة بني أيدي املتخصصني ،وكذلك مع الزائرين ،الذين باتوا على احتكاك مع تلك الفورة
التكنولوجية في مجال الطب ،ومصطلحاتها وتفاصيلها ،وأسمائها.
بؤرة اجلامعات والكليات املتخصصة واملعاهد ،وهي في مجملها تعتمد على شبكة من الكومبيوترات والبرمجيات
املتطورة وشبكات التواصل ،وأجهزة العرض التوضيحية والبيانية املستندة الى مبتكرات رياضية واحصائية تقوم
ببلورة أفق علمي انطالقا من البنية التحتية للجامعة ذاتها ،وقدرة الطالب واملتخصص على هضم تلك البيانات
والرسوم التوضيحية واجلداول ،مما يساهم في نقل العقل الى ساحة التنظيم ،والتخطيط ،والفرز ،واألرشفة .وهي نقلة
تعد نوعية ،ومفارقة ،تبتعد يوما بعد آخر ،مع تراكم التجربة ،عن العشوائية ،واخلرافة ،والفوضى ،وكلها مواصفات
للمجتمعات املتخلفة التي تعيش في عصر ما قبل العلم وتقنيات احلداثة .طبعا نحن نتكلم عن البؤر التي يتماس
معها اجلمهور ،على تنوعه وستعداداته الثقافية والفكرية والعلمية .وهنا تكمن أهمية البؤر العلمية في نقل اجملتمع
الى مصاف اجملتمعات احلديثة .لذلك يعد البنك على سبيل املثال بؤرة أخرى فائقة األهمية في هذا اجملال.
في اجملتمعات الصناعية والتقنية لم يعد أي موظف يستلم راتبه عبر محاسب وعن طريق الورق ،حلت محل
ذلك احلسابات البنكية لكل فرد ،مما يجعل الفيزا كارد املفتاح السحري في احلياة كلها .في السفر واملوالت الضخمة
وااليجارات ومرافق النقل واملطاعم ،أي في كل مكان يحتاج فيه الفرد العملة النقدية ،حلت الفيزا كارد محل احملفظة،
وكان لذلك انعكاس هائل على فهم الفرد لتقنيات التجارة ،واحلسابات البنكية ،والتعامل مع التكنولوجيا .الفيزا كارد
ليست أداة لتسهيل حياة املواطن فقط ،انها ثقافة علمية وتكنولوجية فائقة التطور ،اضافة الى أنها أيضا شبكة
معقدة من احلسابات التي ال تقبل اخلطأ والقدرية .وتقدم للدارسني االجتماعيني لوحة شاملة الستهالك الشعب،
ومستويات عيشه ،وحجم البطالة فيه .وكل ذلك األفق يكاد يكون مفقودا في مجتمعنا العراقي الذي يتعامل مع هذه
البؤرة املهمة في أدنى املستويات.
هناك ايضا بؤرة التعليم ،ومقدار ما وصل اليه من اعتماد على الكومبيوتر واألرشفة والتنظيم واإلحصاء ،ونحن في
بداية الطريق لتحويل قطاع التعليم الى قطاع تقني ،سواء بتوفير أجهزة كومبيوتر لكل طالب ام إلحداث منهج جديد
يعلم الكومبيوتر وأجهزة االتصاالت منذ املرحلة االبتدائية .قد تكون بؤرة التعليم هي من أهم البؤر في اجملتمع ،اذ تعد
البنية التحتية ألي بلد حديث ،على تلك البنية تتأسس الدراسات العليا والتقنيات العسكرية واالتصالية والطبية
والدراسات االنسانية .فال يكفي استيراد األجهزة احلديثة امنا اعداد االنسان الذي يفهمها ،ويتعامل معها ،ويبدع فيها
الحقا.
وعدا اجملال الطبي والتعليمي واملصرفي ،وهي قطاعات لها عالقة وثيقة باحلياة اليومية لألفراد ،هناك الزراعة
واملعامل والقوى األمنية والدوائر احلكومية والنقل ومؤسسات احلكم والقضاء وغيرها الكثير .يفترض بها أن تكون في
جلة االستخدام اليومي للتكنولوجيا الناعمة ،ويفترض ان متد جسورا فيما بينها كي يتحول اجملتمع ،فعال ،الى شبكة
معرفية واحدة .هذا لم يحصل اليوم لدينا ،لكننا ،وكي نكون متفائلني ،جند بوادر كثيرة في هذا الطريق ،رغم انها ال
تتناسب مع ايقاعات احلياة العاملية السريعة.

شاكر األنباري

tawasol@cmc.iq
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القواعد اللغوية الذهبية يف اإلعالم

د.هيام فهمي إبراهيم

جامعة بغداد -كلية اإلعالم
هناك العديد من القواعد الذهبية املشهورة في
قاعات التحرير ،ومنها(: )1
 -1السهولة والوضوح ( :)2ومتثل هذه القاعدة األقوال
اآلتية:
 السهولة هي اخلطوة الفاعلة على طريق البيان. والسهولة هي الكلمة املناسبة في املكاناملناسب.
tawasol@cmc.iq
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 وبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عند املعنىفذلك هو البيان.
والسهولة هنا ال أقصد بها الوقوع في دائرة السذاجة،
أو استعمال كلمات كثيرة التداول لدرجة االهتراء ،وفي
الوقت نفسه يجب أن نبتعد عن استقصاء الكلمات
الغريبة .فالبالغة في العربية هي إيصال املعنى للمتلقي
خال من التزويق والتفخيم
سهل
بلفظ
دون عناء
ٍ
موجز ٍ
ٍ
ٍ

واالبتذال ،وهذا عمل صعب ،وإن ظنه من لم يكتب يسيراً،
ووصف (ابن املقفع) هذا األسلوب بـ :انه األسلوب الذي إذا
ظن أنه يحسن مثله.
قرأه اجلاهل ّ
والصياغة العربية الواضحة تتحقق بتأليف جملة
تتكون من مبتدأ أو خبر ،أو جملة تتكون من فعل وفاعل،
والعربية لغة تهتم باحلدث وتق ِّدمه على احمل ِّدث ،فمثالً لو
سمعنا خبراً:
وفي ردِّه على اسئلة الصحفيني صرح فالن.......
فاملتلقي جتده خالي الذهن من الشخص املقصود ،وال
تصله الفكرة إال بعد أن يتم املذيع جزءا ً من كالمه ،وفي
هذه األثناء إذا وجد املتلقي عمالً سينشغل عن اخلبر بعمله
اجملدي أكثر ،وبهذا يخسر اإلعالمي جمهوره ،فضالً عن أ ّن
الكاتب خالف قاعدة نحوية مهمة ،وهي (عود الضمير على
متأخر لفظا ً ورتب ًة) وهذا ال يجوز في العربية.
والصواب قولنا :صرح فالن في ردِّه على اسئلة
الصحفيني....
أما قولهم :السهولة تكمن في استعمال الكلمة
املناسبة في املكان املناسب ،ومثال ذلك استعمال لغة
اإلعالم لكلمتي (الدهس والدعس) في قولهم:
دهسته السيارة  -عبارة غير صحيحة.
دعسته السيارة  -عبارة صحيحة.
ألن ،الدعس :شدة الوطء ،ودعسته قوائم الدابة ،وطئته
وك ّثرت في اآلثار.
والدهس :هو األرض ال ّلينة السهلة التي يثقل فيها
املشي.
ومن أمثلة ذلك أيضا ً استعمال كلمتي سوية ومعاً،
وفي قولهم:
حضر املسؤوالن سوية .عبارة غير صحيحة.
حضر املسؤوالن معاً .عبارة صحيحة.
ألن معاً :تعني مصطحبان ،وسوي ًة :كلمة عامية قفزت
الى لغة اإلعالم وصارت تستعمل ملعنى االصطحاب .أو
سوية تعني االستواء في اخللقة أو االخالق.
 -2دقة اللغة ،وقالوا في هذه القاعدة( :الدقة ،الدقة،
الدقة) (ثالث مرات) لتكون مهمة عند كل إعالمي ،وتثبت
عنده كما تثبت الطلقة الثالثة في الطالق.
وال أقصد في هذا املكان الدقة املهنية في اإلعالم،
وأخص بكالمي الدقة اللغوية فقط ،فكيف ميكن أن أحقق
الدقة اللغوية في لغتي اإلعالمية؟ حُتقق باالستعمال
معان واضحة
الدقيق للغة اإلخبارية ،بحيث تنطوي على
ٍ
ومعرف ٍة بدالالت األلفاظ لغ ًة واصطالحاً ،ومن أمثلتها ما
يأتي:
استعمال كلمتي غريب وأجنبي في لغة اخلبر ،فكلمة
غريب فيها توجس من شيء قد يكون مؤذياً ،أو شخصا ً
يضمر شراً ،وكلمة أجنبي هي أخف وطأة منها أو تعني
هوية الدولة املنسوب لها اخلبر( .)3
واستعمال كلمتي ريح ورياح في نشرة االنواء اجلوية،

إعــالم

فإذا كانت الريح قوية ومحملة باألتربة وتقتلع االشجار
نسميها (ريح) ،وإذا كانت رياح طبيعية محملة باألمطار أو
باردة أو غير ذلك نستعمل كلمة رياح ،ألن:
الريح :تستعمل للغضب والرائحة النتنة أو احململة
صرصر عاتي ٍة»(.)4
«بريح
باألتربة ،بدليل قوله تعالى:
ٍ
ٍ
والرياح :تستعمل للخير.
ومثال آخر استعمال كلمتي شيق وشائق.
شيق مبعنى :مشتاق ،وقال ابو الطيب املتنبي:
إال انثنيت ولي فؤا ٌد ش ّيقُ .
ما الح بر ٌق أو ترمن طائر
أي :مشتاق ،أما شائق فمعناها :جميل وممتع ،فمن
الصواب قول املذيع ،مثالً:
أرجو أن تتمتعوا باملغامرات الشائقة في هذا الفلم.
صدق وصادق ووافق وأجاز
ومثال ذلك أيضا ً استعمالهمّ :
وصوت ،في قولهم.
وصدق مجلس النواب على القرارات الصادرة من مجلس
ّ
الوزراء – عبارة غير صحيحة.
أو صادق مجلس النواب على القرارات الصادرة من
مجلس الوزراء – عبارة غير صحيحة.
أو ص ّوت مجلس النواب على القرارات الصادرة من
مجلس الوزراء – عبارة صحيحة.
أو وافق مجلس النواب على القرارات الصادرة من مجلس
الوزراء – عبارة صحيحة.
صدق وصادق لها معنى عكس الكذب ،وفيها
ألن كلمتي ّ
دالالت إيحائية أن هذه اجلهة تتصف بالكذب غالباً ،ولكنها
صدقت أو صادقت وهذا بعد عن الكياسة والذوق ،إال
اآلن ّ
تقصدت اجلهة التي تعلن اخلبر هذا املعنى .أما معنى
إذا
ّ
(ص ّوت) و(وافق) و(أجاز) ففيها إشارة للمعنى بوضوح ،ودون
كلمات مبطنة أو إشارات بني األسطر.
ومن األمثلة األُخرى لتحقيق الدقة في اللغة اإلعالمية،
أشد من
استعمال كلمتي مختلف ومتباين ،فالتباين
ّ
االختالف ،فإذا سمعنا مثالً خبراً:
وكانت آراء أعضاء مجلس النواب مختلفة ،فمعناه
أنهم سيتوصلون الى إتفاق.
وإذا كان اخلبر :وكانت آراء أعضاء اجمللس متباينة ،فمعناه
tawasol@cmc.iq
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أنهم لن يتوصلوا إلى إتفاق أبداً ،فهذه املعاني تُقرأ بني
األسطر ومعروفة عند الصحفيني القدماء واملثقفني ،وقال
ابن خلدون عن معنى متباين( :االتصال احلضاري بني الدول
يعد من أهم أسباب اختالف العادات ،غير أ ّن هذا االختالف ال
ّ
ً
يحدث دفعة واحد ًة ،وإمنا يشهد عملية تدريجية حتى يصل
في النهاية إلى ما أطلق عليه ابن خلدون مصطلح التباين
باجلملة) (.)5
وفي ضوء األمثلة التي م ّر ذكرها يتضح لنا أن قاعدة
الدقة تلتقي مع القاعدة األولى ،أي :السهولة والوضوح،
ألنهما تعنيان استعمال الكلمة املناسبة في املكان
املناسب ،بعد التأكد من داللتها اللغوية واالصطالحية.
 -3قالوا :أفضل الكتابات ما كان:
أ -موضوعياً.
ب -واضحاً.
ج -موجزاً.
واملقصود باملوضوعية هو البعد عن الذاتية ،وأن يصدر
احملرر أو الكاتب حكمه الشخصي على الفكرة أو اخلبر
ويفرضه على املتلقي ،وفي الغرب مثل مشهور( :املوضوعية
خرافة) ،ولكن السؤال هو :إذا كان املوضوع يتعلق بالوطنية
فكيف ميكن أن أحقق املوضوعية أو أكون حيادياً؟ فإذا نقلت
خبرا ً عن تفجير إرهابي في وطنك ،وراح ضحيته األبرياء
الذين ال ذنب لهم ،فكيف ميكن أن تبتعد عن الذاتية لتحقق
املوضوعية؟!
والوضوح تناولته مفصالً في القاعدة األولى.
أما اإليجاز فهو االختصار ،ومثلنا في العربية معروف:
tawasol@cmc.iq
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خير الكالم ما َّ
قل ود َّل ،وقالوا أيضاً :اغفل الكلمات التي ال
ِ
لزوم لها ،على أن تبقى الفكرة واضحة وال يختل املعنى.
ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
 عرض للبحث بدال ً من (عرض املوضوع على بساطالبحث).
 قاتل بدال ً من (خاض غمار القتال). اشتد القتال بدال ً من (حمى وطيس القتال).احلرب أوزارها).
 انتهت احلرب بدال ً من (وضعتُ
(صب جام غض َب ُه).
صب غضب ُه بدال ً من
َّ
 ًَّ
 نتحدث بدال من (نتجاذب أطراف احلديث). توفي بدال ً من (انتقل إلى جوار ربِّه أو انتقل إلى رحمةاهلل).
وفي استغنائنا عن هذه التعبيرات اقتصاد ذهني ومادي
وميزة يجب أن نحرص على حتقيقها في لغتنا اإلعالمية
(.)6
 -4إذا أردت تهذيب كلماتك فكر كم صفة ميكن
إسقاطها دون اإلضرار باملعنى ،نحو:
فالن اجملاهد الصبور املكافح املناضل  ...الخ.
أو قول احملرر :وهو سلوك شائن ووحشي وعدواني
وهمجي.
وهذه القاعدة تتفق مع قاعدتي املوضوعية واإليجاز،
فعندما نبتعد عن ذكر الصفات في كالمنا ،هو ابتعاد
عن الذاتية وإعطاء الرأي الشخصي وحكم الكاتب على
املوضوع ،وهنا تتحقق املوضوعية ،وبإسقاط الصفات من
الكالم تتحقق نقطة اإليجاز ،فذكر الصفات تشكك في
املصداقية واحليادية ،ونحقق غايتنا بأن نتكلم بلغة إعالمية
لها خصائصها البعيدة عن خصائص اللغة األدبية.
قائمة الهوامش
 -1ينظر اللغة اإلعالمية ،ص.42_19
 -2ينظر اللغة اإلعالمية ،ص،19ولسان العرب
مادة(بسط).
 -3ينظر الصحة االسلوبية في صياغة األخبار ،ص.67
 -4احلاقة.6
 -5تاريخ علم االجتماع ،ص.62
 -6ينظر الصحة االسلوبية في صياغة األخبار.51،
قائمة املصادر
 -1تاريخ علم االجتماع :د.محمد علي محمد ،مطبعة
املعرفة ،االسكندرية .1989
-2الصحة االسلوبية في صياغة األخبار :أكرم فرج،
رسالة ماجستير ،بغداد.2008
 -3لسان العرب :ابن منظور ،محمد بن مكرم ،ت711ه،
دار املعارف ،مصر.
 -4اللغة اإلعالمية دراسة في صناعة النصوص
اإلعالمية وحتليلها :د.عبد الستار جواد ،مركز التدريب
اإلعالمي ،بغداد.1995

إعــالم

التفاعلية اإلعالمية وتنظيم ممارسات
حرية التعبري يف العراق
اجلزء الثاني

بدأت املمارسات الدميقراطية
الفاعلة بالدخول إىل اجملتمع العراقي
منذ وقت قريب ،ومع توافر قدرات
التفاعلية اإلعالمية ،فان تدريب
الشرائح العراقية املختلفة على
طرق اإلفادة من هذه املمارسات
ميكن ع ّده إحدى دعامات تعزيز
تلك املمارسات على املستوى
االجتماعي العام .ومن هنا نعتقد
ان يف االفادة من قدرات التفاعلية
يف مشروع اعالمي متقدم مسألة
مهمة يف جماالت تدريب األجيال
العراقية على تعزيز املمارسات
الدميقراطية ،وإعادة تأهيل قدراتهم
وتنظيمها باجتاه ممارسة حقوقهم
يف حرية التعبري ،بوصفه حقاً من
حقوق اجملتمع اليت ال ميكن التنازل
عنها.

د.صفد حسام الساموك
إعالمي وأكادميي /رئاسة جامعة بغداد
samouk_76@yahoo.com

tawasol@cmc.iq
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إعــالم

ان مشروعا ً إعالميا ً دميقراطيا ً مثل هذا يتطلب جهة
كبرى راعية ومشرفة إداريا ً وماليا ً وفنيا ً وأخالقياً ،بعيدة عن
سطوة السلطة التنفيذية ،كأن تكون مرتبطة مبجلس
النواب ،او بهيئة رسمية مستقلة مبوجب قانون مختص
ينظم عملها ،ومنها هيئة االعالم واالتصاالت ،وتعتمد
على اإلمكانيات التفاعلية التي هيأتها املتغيرات اإلعالمية
الراهنة على املستويني التقني والدميقراطي ،عبر برامج
صحفية تفاعلية في عدد من القنوات الفضائية العراقية،
عن طريق بروتوكوالت تعاون مشترك مع الهيئة ،او خدمة
صحفية مقابل ثمن ،شرط ان تراعي املضامني اإلعالمية
والدميقراطية لهذا املشروع:
 احترام القيم األولية لإلنسان. عدم اإلساءة إلى الكرامة اإلنسانية. عدم احلض على التفرقة ،في ما يرتبط بالعرق واجلنسوالقومية.
 عدم التحريض على سلوكيات تضر باآلخرين. عدم إهانة معتقدات دينية وعقائدية.إن الوظائف التي ميكن أن تؤديها اإلفادة من مشروع كهذا
لتنمية قدرات ممارسة حريات التعبير لدى عامة العراقيني
ميكن ان تسهم كذلك في مجاالت اجتماعية وسياسية
واقتصادية وأخالقية تتعلق بالعملية الدميقراطية ذاتها،
تتمحور من وجهة نظرنا في:

 -1الشفافية احلكومية
فالشفافية تعد أمرا ً ضروريا ً لسالمة الفعاليات
احلكومية والقطاعات األخرى املهمة في اجملتمع ،وفي حسن
اإلدارة والنزاهة في اجملاالت اخملتلفة ،وهي ترتبط باالنفتاح
على اجلمهور ،في ما يتعلق بالهيكل والوظائف التي تقوم
بها احلكومة وأهداف السياسات العامة والقرارات التي
تتخذها الدولة ،وهي تنطوي على وصول فوري للمعلومات
املوثوق بدقتها ،ليتسنى فهمها ومقارنتها ومتابعتها(،)1
وميكن لإلعالم أن يقوم بوظيفته في هذا اجلانب ،الس ّيما مع
توجه العديد من دول العالم إلى إصدار قوانني تعالج مسألة
حرية الكشف عن املعلومات في اجملتمعات ،منذ أواخر
القرن العشرين ،في وقت ما تزال فيه الكثير من الدول تقف
بالضد من قيام اإلعالم فيها بتحقيق وظيفته بالكشف
tawasol@cmc.iq
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عن املعلومات غير املعلنة التي تهم الرأي العام(.)2
إن وظيفة الشفافية التي يضطلع بها اإلعالم ،ميكن أن
تشمل املمارسات الدميقراطية نفسها ،ومنها االنتخابات
السياسية ،فعلى الرغم من أنها تُعد واحدة من أكثر طرق
تشكيل البنى السياسية في العالم املتقدم ،وهي بحد
ذاتها من أهم املمارسات الدميقراطية ،إال أن متويل حمالت
هذه االنتخابات قد ينتابه الفساد ،حني يتلقى املرشحون
(تبرعات) ،من قبل بعض املانحني ،يُنظر إليها على أنها
(استثمارات طويلة األمد لتطوير عالقات الثقة املتبادلة
مع القيادات السياسية القادمة) ..وفي النظم الدميقراطية
جميعها ،تُعد بعض الهدايا املقدمة للسياسيني اعتدا ًء
على القوانني احمللية ،وحتى حني تكون القيود القانونية
املوضوعة على عمليات جمع األموال متسامحة إلى حد
ما ،فان السياسيني وأنصارهم من امليسورين يختارون إبقاء
الهدايا أمرا ً مجهوالً(.)3

 – 2االتصال بالسلطة
تختلف النظم السياسية في طريقة تنظيمها
وتوزيعها للسلطات ،ويتطلب وصول مطالب األفراد العاديني
إلى إحدى أجهزة سلطاتها ،قنوات أو وسائط اتصال معينة،
قسمها خبراء االتصال السياسي على مجموعتني(:)4
ّ
أ -قنوات الدخول السياسي :ومنها وسائل االتصال
اجلماهيري واألحزاب والهيئات التشريعية والقضائية
والدوائر احلكومية ،فضالً عن مظاهرات االعتراض واإلضرابات
السلمية ،وغيرها من املظاهر املعلنة ،التي ال حتمل مضامني
عنف.
ب -قنوات الدخول القسري :ومنها إضرابات اجملموعات
الساخطة التي تلجأ إلى العنف.
إن وسائل االتصال اجلماهيري تشكل قناة مهمة
لالتصال بالسلطة من جانبني ،ففضالً عن إمكانية بيان
وجهات نظر ومطالب اجلماهير إلى السلطة ،فان هذه
الوسائل تكسب الرسائل التي تنقلها وزنا ً إضافياً ،كما
إنها ميكن أن حتشد التأييد العاطفي والشعبي واملالي
للمطالب اإلنسانية أو املهمة ،وقد وفرت وظيفة االتصال
بالسلطة فرصة أكبر لعرض املطالب على املأل(( ،لكي
تصبح معروفة لدى أغلب أجزاء اجملتمع ،وقد شجع عرضها

على ظهور مطالب جديدة ،طالبت بها أجزاء من السكان،
لم تكن تُطالب – نسبيا ً – بأية مطالب في السابق ..فاإلميان
في إمكانية حتقيق مطلب ما ،يشجع على إفصاح أكثر عن
املطالب األخرى ،ويحث كذلك على اإلحلاح بقوة أكبر على
تلبيتها))(.)5

 -3تقليص صالحيات السلطة
يرى أستاذ الفكر االجتماعي بجامعة شيكاغو ادوارد
شلس إن :اإلعالم احلر ساهم في تقويض شرعية احلكومة،
فهو ينكر على احلكومات امتيازات سلطة ذات سيادة على
ممارسة التعقل في اختيار البدائل وتسويقها للمطالب ،وان
عدم شرعية السلطة يضعف فاعليتها ،مثلما –متاما -إن
الضعف أو غير الفاعلية يقلصان من اإلميان بشرعيتها،
وغير فاعلية السلطة أو شرعيتها لهما تأثيران على الوعي
السياسي الشامل ،الذي كانت قد ه ّيأت له السلطة
بأوقات سابقة ،وهذه العملية بحد ذاتها تقوي الوعي الذاتي
الفردي للكثيرين ،لكنها ال جُتزئ اجملتمع إلى كل مؤلف من
أفراد منفصلني مهتمني مبصاحلهم الشخصية ،ويأتي
الدور الفاعل لإلعالم لتعزيز هذا الوعي ،عن طريق الوظائف
الدميقراطية التي ميكن أن يؤديها في اجملتمع(.)6
 -4نشر الوعي باحلقوق
املدنية والسياسية وصيانتها
ينظر إلى قضية نشر الوعي باحلقوق املدنية والسياسية،
وتوفير حريات اإلنسان األساسية على انها من بني أهم
القضايا املعاصرة املطروحة على املستوى الدولي ،وتؤكد
منظمة اليونسكو انه ينبغي لواضعي سياسة اإلعالم
واالتصال أن يوجهوا اهتماما ً أكثر ألوضاع الدميقراطية ،إذ
إن حريات القول والصحافة واإلعالم والتجمع من احلريات
األساسية ملمارسة حقوق اإلنسان.
 -5حتريك مطالب اإلصالح
تعد وسائل االتصال اجلماهيري فاعلة في بناء قضايا
مهمة لدى اجلمهور ،إذ تقوم (بتجهيز) املسرح العام
للمناقشة ،وغالبا ً ما جند الناس يتحدثون بانسجام مع
اخلطوط التي ترسمها هذه الوسائل( ،)7السيما إنها
تتمكن من حفز االجتاهات الساكنة وحتريكها في أوقات
معينة ،إذ إن لكل فرد اجتاهات نحو العديد من األشياء ،فقد
تكون له اجتاهات ايجابية نحو :الوطن والتفكير املنطقي
والدميقراطية واإلصالح ،واجتاهات محايدة نحو :السلطة
واألجانب ،واجتاهات سلبية نحو :الدكتاتورية والفساد
واالعتقال والقتل والعدوان والتخلف احلضاري ...ومن املمكن
أن تكون لديه اجتاهات مختلفة نحو أشياء متنوعة ،إال انه
ال يشعر بأي نوع من عدم التآلف أو الضغط لتغيير االجتاه،
طاملا لم يتم الربط بني املوضوعات التي لديه اجتاهات
متناقضة نحوها.

-6التعامل مع األفكار املُستحدثة
و ّلدت املتغيرات الدولية املتسارعة ،وما صاحبها من
مفاهيم ومصطلحات واستخدامات متجددة ،احلاجة
املتزايدة لدور وسائل االتصال اجلماهيري في التعامل
مع األفكار املستحدثة ،وشرح مضامينها وأبعادها أمام
اجلمهور ،وان ال تتحكم السلطة وحدها في نشر هذه
األفكار أو منع ترويجها في مجتمعاتها ،إذ إن الدميقراطية
تقتضي أن ال يكون تنظيم وسائل اإلعالم خاضعا ً لسيطرة
بيروقراطية أو مركزية ،الس ّيما إن االتصال هو العملية التي
بواسطتها ينتقل جتديد معني ،وينتشر انتشارا ً واسعاً،
ويعمل أيضا ً على إحداث التفاعل اإلنساني ،الذي تنتقل
األفكار اجلديدة مبقتضاه من شخص آلخر.

إعــالم

الهوامش
 -1د.محمد املعموري ،العالقة بني البيروقراطية والفساد
وأثرها على التنمية االقتصادية (الشفافية في النشاط
االقتصادي العراقي) ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،بغداد ،جامعة
بغداد.19 ،2005 ،
(( -2مازالت بعض احلكومات تبالغ في ممارسة أساليب
وأشكال مختلفة من السرية ،حتى في األمم الدميقراطية..
ويلقي املؤرخون اللوم في هذا على احلرب العاملية األولى ،وما
مت فيها من اتفاقيات حتت ستار السرية ،وفي نهاية القرن
العشرين ،وفي الواليات املتحدة على وجه التحديد ،بدأت
احلكومات تسعى لفرض قوانني ضد هذه السرية ،ومنها
((احلكومة حتت ضوء الشمس)) ،ثم قرر الكونغرس األميركي
إحياء القانون القدمي ((حرية املعلومات)) ،أما الثورية احلقيقية
في هذا اجملال ،فقد جتلت في إصدار الكونغرس قانون حماية
((اخلصوصيات)) ،وقد أسهم قانون حرية املعلومات في جعل
احلكومة تسرع بكشف الكثير من األمور للرأي العام))..
ينظر :ليوناردو راي تيل ورون تيلور ،مدخل إلى الصحافة –
جولة في قاعة التحرير ،ترجمة :حمدي عباس ،القاهرة،
الدار الدولية للنشر والتوزيع ،1998 ،ص.47
 -3سوزان روزاكرمان ،الفساد واحلكم – األسباب العواقب
عمان ،الدار األهلية للنشر
واإلصالح ،ترجمة :فؤاد سروجيّ ،
والتوزيع ،2003 ،ص.56
 -4جابرييل إيه املوند وجي .بنجهام باويل ،السياسات
املقارنة في وقتنا احلاضر – نظرة عاملية ،ترحمة :هشام عبد
عمان ،الدار األهلية للنشر والتوزيع ،1998 ،ص-116
اهللّ ،
.118
 -5ادوارد سي بانفليد ،السلوك احلضاري واملواطنة،
عمان ،دار النسر للنشر والتوزيع،
ترجمة :سمير عزت نصارّ ،
 ،1995ص.18
 -6د.صفد حسام الساموك ،االعالم اجلديد :تطور االداء
والوسيلة والوظيفة ،بغداد ،جامعة بغداد ،2011 ،ص.57
عمان،
 -7صالح أبو إصبع ،حتديات اإلعالم العربي الراهنّ ،
دار الشروق ،1999 ،ص.154
tawasol@cmc.iq
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إعــالم

االعالم الرتبوي :مواجهة ام تفاعل؟
يعد االعالم الرتبوي احد
انواع االعالم املتخصص
والذي يعنى بتحديث اخلطاب
الرتبوي االجتماعي العام،
وله اهداف وسرتاتيجيات
ووسائل اتصالية لتحقيق
رسالته االجتماعية ،وختتلف
النظريات الرتبوية واالتصالية
يف حتديد او تقنني الوسائل
االتصالية حتى ان بعض هذه
النظريات ذهبت اىل مديات
بعيدة وعدت االعالم بوسائله
االتصالية املختلفة اعالما
تربويا.
ويف حقيقة االمر قد يكون
هذا االختالف العام مفتتحا
لالهتمام باالعالم الرتبوي
وبناء وتنمية اجملتمعات احمللية
والوطنية يف خمتلف ارجاء العامل
مبا خيدم الفرد وينمي قدراته
العقلية واملهارية والسلوكية
باالجتاهات االجيابية الفاعلة.
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حممد جبري
اعالمي

اذا ارادت اجملتمعات النهوض بنفسها فانها البد ان تضع
نصب عينها وضع سياسة تربوية عامة واضحة االهداف
وسياسات تربوية خاصة مستنبطة من االهداف السياسية
العامة تقوم بتنفيذها ورعايتها وتطويرها مؤسسات اخرى
تعنى بالعملية التربوية في جوانبها اخملتلفة .

لفكرة او موضوع او منشأة او قضية ،وذلك عن طريق
انتقال املعلومات او االفكار او اآلراء او االجتاهات من شخص
او جماعة الى اشخاص او جماعات باستخدام رموز ذات
معنى واحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى الطرفني (سمير
حسني . )21:

تعريف التربية
ورد للتربية تعريفات عدة منها ( :انها توجيه او تشكيل
للحياة) ،وانها عملية تكييف وتكيف للمحيط ،وانها اعداد
التالميذ للمهمة الكبرى وهي احلياة السعيدة « انها عملية
حتويل الطفل والشخص البدائي الى انسان متمدن» وانها
وسيلة او عملية حتدد بها طرق معيشتنا «وانها عملية
نقل املعارف واخلبرات واملهارات والعادات من فرد الى فرد ومن
جيل الى جيل مع حتسينها وتوسيعها»،
وانها وسيلة حسنة لضمان التكيف املطلوب بني
الدوافع الداخلية والظروف اخلارجية « وانها عملية تنمية
وترقية لكل ما في اجملتمع من مصادر وطاقات بشرية
وطبيعية « وانها هي احلياة « وانها عملية متحيص وتقومي
التراث املاضي واحلاضر لغرض بناء مستقبل افضل».
هي اكتشاف مواهب االفراد وقابليتهم لغرض تنميتها
واالستفادة منها لصالح الفرد واجملتمع « وانها النمو « وانها
صنع املوطن الصالح « وانها تكييف االنسان نفسه ملا
يعلن عن اهلل في البيئة البشرية (غالب ص )4والتربية على
اختالف النماذج التي عرفتها هي «عملية اتصال بني طرفني
تتوسطهما الرغبة في تلقي املعرفة مبا يسهل االنخراط
في احلياة االجتماعية من جهة ومن يضبط هذه احلياة من
جهة ثانية»( .عيسى /ص)26

ماذا نستنتج مما تقدم ؟
اوردنا للتربية فيما تقدم اربعة عشر تعريفا (تهدف الى
اربعة عشر هدفا ميكن اقتصارها مبا يأتي  :توجيه احلياة
وتشكيلها والتكييف والتكيف للمحيط واالعداد للحياة
ومتدن املعيشة ونقل املعارف واملهارات وتكيف الدوافع
الداخلية للظروف اخلارجية وتنمية كل ما في اجملتمع
واحلياة ومقاربة التراث واكتشاف املواهب والنمو واملواطنة
الصاحلة)  :ص 5غالب.
كما اننا نالحظ من خالل التعريفات التي قدمت
لكلمة (االتصال) انها تستخدم في سياقات مختلفة،
وتتضمن مدلوالت متعددة ،فهي مبعناها املفرد نقل األفكار
واملعلومات واالجتاهات بني األفراد او اجلماعات وفي صيغة
اجلمع تشير الى الوسائل التي حتمل مضمون االتصال .

تعريفات االتصال
توجد تعريفات عديدة لكلمة االتصال منها تعريف
كارل هوفالند « الذي ينص (االتصال هو العملية التي يعطي
خاللها القائم باالتصال منبهات – عادة رموز لغوية – لكي
يعدل سلوك االفراد االخرين (مستقبلي الرسالة) .ويرى
تشارلس موريس «ان مصطلح االتصال «حني تستخدمه
بنحو واسع النطاق فانه يتناول اي ظرف يتوافر فيه مشاركة
عدد من االفراد في امر معني.
ولكن موريس يقصر االتصال على « استخدام الرموز
لكي حتقق شيوعا ومشاركة لها مغزى) ( .ص  24:مكاوي)
وتعرف جيهان رشتي االتصال بانه « العملية التي
يتفاعل مبقتضاها متلقي ومرسل الرسالة – كائنات حية
او بشر او آالت – في مضامني اجتماعية معينة  ،وفيها يتم
فصل افكار ومعلومات (منبهات) االفراد عن قضية او معنى
او واقع معني ،فاالتصال يقوم على مشاركة املعلومات
والصور الذهنية واآلراء (رستي . )53: 1978
ويقول سمير حسني :ان االتصال « هو النشاط الذي
يستهدف حتقيق العمومية او الذيوع او االنتشار او الشيوع

إعــالم

املشتركات التربوية واالتصالية
ما املشتركات التربوية واالتصالية ،وهل هناك عالقة
بني التربية واالتصال ،وما نوع هذه العالقة؟ هل هي عالقة
مواجهة ام انها عالقة تفاعلية؟ تضع املؤسسة السياسية
التي تتصدى لعمليات النهوض اجملتمعي اخلطط التربوية
العامة او ما يسمى باخلطوط العريضة لألهداف التربوية
املبتغى حتققها في اجملتمع .هذه االهداف او السياسيات
العامة توفرها مجموعة من الضوابط تسمى التشريعات
القانونية التي تتيح للقائمني على تنفيذ هذه السياسيات
حرية اختيار الوسائل ،والطرق ،لتنفيذ هذه السياسات
بشكل مباشر او غير مباشر او اختيار قنوات التنفيذ
واألدوات.
وتنطلق العملية التربوية في العادة من (اهداف تسعى
كل مؤسسة تربوية الى حتقيقها بشكل كلي او جزئي
مباشر او غير مباشر ،وهذه األهداف التربوية تشير في
العادة الى األهداف العامة والقيم في ذلك النظام التربوي
في بلد ما ،واملتمثل في فلسفة التربية القائمة في ذلك
البلد واملستمدة من فلسفته السياسية واالجتماعية
واالمناط والتقاليد السائدة فيه( ) .ص : 5توق وعدس).
وتهتم فلسفة التربية اساسا بـ(األهداف العريضة
والقيم التي حتتضنها األنظمة التعليمية والتركيز فيها
قائم ،بعكس نظرية التدريس ،على الغايات وليس على
الوسائل .أهميتها تأتي من انها تذكرنا باستمرار باألهداف
السامية للجهود التربوية ،فعندما تركز التربية او املربون
على املواطنة الصاحلة مثال او على األساليب الدميقراطية
في التعامل مع التالميذ ،فان التركيز ليس قائما على
tawasol@cmc.iq
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التدريس بحد ذاته ،كما علقنا سابقا من خالل التعريفات
التربوية بانها عملية (اتصالية بني طرفني تتوسطهما
الرغبة في تلقي املعرفة) .وانها ايضا(عملية اتصالية غير
مجانية ابعادها متعددة ومتداخلة مع جميع قطاعات
اجملتمع) ،فان السياسة االتصالية التخرج من حيث األهداف
واألطر العامة عن السياسات التربوية العامة وامنا تكون
عناصر متفاعلة ومتداخلة ومكملة وناقلة ومفسرة لتلك
السياسات .لكن يبقى السؤال قائما في عصر التطور
التكنولوجي ،واملتغيرات السريعة ،كيف ميكن لنا ان نتصور
شكل العالقة بني التربية واالتصال ،وهل هناك اتصال
تربوي باملعنى احلرفي والنظري لهذا املصطلح ،وما شكل
املواجهة اآلن بني التربية واالتصال؟
يقدم التربويون مجموعة من االسئلة بشأن التعليم
منها:
 1ـ الى اي مدى يجب ان يكون التعليم العام موجها
نحو تهيئة الطالب لدخول اجلامعة؟
 2ـ الى اي مدى يجب ان يكون التعليم العام موجها
نحو احلصول على مهنة الولئك الذين ينهون املدرسة
واولئك الذين يتسربون منها؟
 3ـ اي نوع من التعليم يعد جيدا لالستخدام بعد
الثانوية؟
 4ـ ما املهارات العقلية واحلركية والعاطفية التي
يحتاجها الفرد ليبدأ مبمارسة حياة ناجحة؟
 5ـ ماهو دور املدرسة في منو شخصية املتعلم وصحته
ولياقته البدنية ومواطنته؟
 6ـ ما القيم اخللقية التي يجب ان يتعلمها وهو في
tawasol@cmc.iq
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املدرسة والتي ستحكم سلوكه الشخصي واالجتماعي
اثناء وجوده في املدرسة وبعد تخرجه منها؟
 7ـ ما دور املدرسة في حل املشكالت االجتماعية
املتعلقة بالفقر وجنوح األحداث والتسرب والظلم
االجتماعي؟
 8ـ ما دور املدرسة في حل مشكالت البيئة احمللية
واحلفاظ عليها وتنمية طاقاتها واستثمارها استثمارا
جيدا؟
 9ـ اي نوع من التدريس يؤدي الى انتاج شخصيات
مبدعة وخالقة ليس فقط للحفاظ على التراث بل لتطويره
وحتديثه؟
 10ـ ما دور املدرسة في خلق افراد يتعاطفون مع بني
االنسان ويعرفون كيف يتصلون مع بعضهم مبوضوعهم
حلفظ حق اجملتمع في العيش بكرامة وسالم؟
فيما يقدم علماء االتصال اسئلتهم ايضا وندرج بعض
منها:
أوال :كيف تتأقلم مع املتغيرات املتسارعة؟
ثانيا :كيف يجب اعداد املعلمني ليحسنوا التعامل مع
أناس متحولني ساهم الصوت والصورة في تعويدهم على
الراحة في اخذ املعلومات وأغراهم التلفزيون بتسليتهم
وجذبهم نحوه؟
ثالثا :كيف يجب تطوير املناهج لتستجيب حلاجات
اجملتمع ليصبح التلفزيون مدرستهم الفعلية؟
ثم رابعا وأخيرا :هل يجب العمل على رفع مستوى
األوالد ام االجنرار الى أهوائهم وميولهم ورغباتهم؟

الشركاء في العملية التربوية
الميكن للمدرسة ان تنهض بواجبات العملية التربوية
مبفردها ،وهذه حقيقة يدركها اجلميع ،وامنا هناك شركاء
تختلف درجات أهمية املشاركة تبدأ في األسوة واجملتمع
والوسائل االتصالية املتعددة ،فالتربية (تكسب الفرد
املعايير املناسبة للنمو جسميا وعقليا واجتماعيا داخل
األسرة ،وتتلقف املدرسة الطفل لتكمل تلك التربية
فتعمل على تطبيعه بثقافة اجملتمع ليزداد وعيا ،وتتكون
وتتطور شخصيته وبذلك يستطيع ان يجد لنفسه مكانا
داخل مجتمعه واجملتمع العاملي ،واليكون متخلفا عن ركب
التقدم ) ص  23صالح
وتوصف املدرسة (بانها ثقافة ،يعني ان مجموعة البشر
في هذه املدرسة (الطالب واملعلمون) لديهم مجموعة من
املعتقدات والقيم واملثل واالجتاهات واالهتمامات واملعارف
ووجهات النظر والعادات والفكر ،هذه املنظومة الثقافية
ان شئت هي التي تدفع هؤالء البشر الى النهوض بأعمال
بذاتها والعزوف عن اعمال اخرى ،وتقبل بعض األفكار
وتتحمس لها وترفض بعض االفكار وتقاومها ،واستنادا
الى هذه املقولة كان وصف املدرسة بأنها (نظام ثقافي وان
تطويرها الميكن ان يتم اال اذا فهمت ثقافتها فهما حقيقيا)
ص  27عبد احلليم
ويبرز دور املؤسسة التربوية من خالل فعالية طرحها
التربوي وسالمة املنظومة التي تستند اليها وجناحها في
اعداد االنسان ملواكبة التطورات احلاصلة  ،فالفكر التربوي
(هو الدعامة الرئيسة لتأصيل قيم االنتماء والتفتح لدى
الفرد بل هو املرتكز األهم في بناء مستقبل يحقق استثمارا
أمثل ملعطيات احلاضر ،مجسدا من خالل ذلك تطلعات الفرد
واجملتمع على حد سواء في اطار مشروع حضاري متكامل )
 alecsoالعقاد
ان اتساع احلقل االجتماعي للمشاهدة نتيجة
للمنزلة التي يحتلها التلفزيون مثال اليفرض حتما تثمني
هذا الوسيط الذي هو جزء من كل .ان كال من الصحافة
املكتوبة واملسموعة والكتاب يندرج اليوم ضمن مفهوم
الثقافة االتصالية ،وبالتالي ضمن التربية االتصالية من
منطلق املردود املعرفي في مجال العلوم االجتماعية.
وتكفل املمارسة الواعية ،و املعرفة بعلوم االتصال واالعالم،
برفع مستوى املتلقي طفال وشابا وقائما باالتصال.
ولكن السؤال هنا ماهي مساهمة املدرسة في تأهيل
الناشئة الكتساب رأس مال معرفي وسلوكي لتمكني
األطفال واألحداث من التعامل الواعي مع كثافة الصور
الوافدة واحمللية؟
كلما قيل عن (وسائل االتصال واهميتها الهائلة التي
حتيط بها فهي الميكنها في اي مجتمع كان ان حتتكر عملية
تكوين مدارك الفرد لوحدها ،فهي تتقاسمها مع شركاء
كثر ،بدءا بالعائلة وأماكن العبادة مرورا باملدارس واجلمعيات
واألحزاب واملؤسسات ،وانتهاء باالصدقاء ومجموعات

العمل) .ص  15عيسى
ولكن هذا اليعني ان الشركاء يقفون جميعا على قدم
املساواة ،بل هناك ظروف معينة وفي فترات معينة يتفوق
أحدها على اآلخر .التلفزيون مثال غالبا ما يكون جاهزا مللء
الفراغ احلاصل نتيجة تفكك معني في بنية األسرة او الفراغ
الناجم عن اخفاق املدرسة في القيام بدورها كامال .العالقة
بني التلفزيون واملدرسة تتسم باملواجهة اكثر مما هي عالقة
تكامل ،كل منهما يحلم بازالة اآلخر ،او ازاحته مؤقتا.
ووجه البعض من علماء االجتماع التربويني انتقادات
كثيرة الى األنظمة التربوية الراهنة ،محاولني نزع الهالة
التي أعطيت ملسألة دميقراطية التعليم ،وذلك من خالل
ايضاحهم أن املعلم كونه موجودا داخل بنية مؤسساتيه
(برامج  /دروس /امتحانات /الخ) بوعي او بدون وعي يعمل
لتلميذ مثالي ،اي كيف يجب ان يكون وليس ماهو كائن.
اذ ال يتم النظر الى مجتمعات الطلبة على انهم كائنات
حية آتية من أوساط اجتماعية معينة ،فضال عن أن املعلم
يرى ان الرسالة التي يوجهها الى التالميذ شاملة ويأخذ
فيها اجلميع ويستوعبها على املستوى نفسه بغض
النظر عن االختالفات الفردية والفروقات االجتماعية فيما
بينهم .وهنا البد من القول ان مامييز املؤسستني االعالمية
والتربوية معا هو ان كليهما طرف مرسل خلطاب ،وانهما
ينشدان متلقيا متحفزا للمعرفة ذا قابلية عالية للتفاعل
مع محتوى الرسالة.
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املواجهة أم التفاعل؟
بعد احداث التاسع من نيسان  2003حدث تغيير شامل
في البنى الفوقية والتحتية في اجملتمع ،ويعد هذا التاريخ
شئنا ام ابينا حدا فاصال بني مرحلتني .اذ ان ما جاء بعد هذا
التاريخ أحدث تغييرا شامال في منظومة املفاهيم والقيم
واألفكار والتطورات والرؤى ،وشكل انقطاعا معرفيا مع
ماسبق من الثقافة واملفاهيم التي كانت سائدة قبل ذلك
التاريخ .وواجهت القيم اجلديدة للتغيير مواقف متباينة
وهذا امر طبيعي يحدث في كل اجملتمعات التي تتعرض
الى هزات كبيرة ،اذ ينقسم األفراد الى مجموعات مختلفة
منها أوال :ظهور املتبنني للتغيير ،وثانيا  :اجلمهور الرافض
للتغيير ،وثالثا اجلمهور الصامت .وغالبا مايكون اجلمهور
املتبني للتغيير في بداية األمر جمهورا قليال نسبيا قياسا
بفئات اجلمهور األخرى ،وهذه الكتلة هي التي تقود الى
التغيير وتتصدى للدفاع عن القيم واملفاهيم اجلديدة
التي يراد لها ان تسود في اجملتمع كثقافة بديلة عن القيم
واملفاهيم التي كانت سائدة سابقا.
التربية والتغيير االجتماعي
حجم التغيير الشامل الذي حدث في العراق ال ميكن
حصر آثاره في قطاع التربية او االتصال فقط ،وامنا شمل
املنظومة املعرفية والقيمية اجملتمعية بشكل عام .وهو من
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هذا املنطلق هو أكبر من أن تنهض به مؤسسة تعليمية او
ثقافية او اجتماعية او سياسية مبفردها ،بل يتطلب تضافر
اجلهود لتحقيق وثبات هذا التغيير ودميومته .العبء األكبر
في هذا التغيير يقع على كاهل املؤسسة التربوية التي
تعنى أساسا في بناء أجيال مقتنعة بهذا التغيير ومدافعة
عنه وساعية الى اشاعة مفاهيم وثقافة التغيير.
وهذا اجلهد املعرفي البنائي الميكن له ان يظهر في يوم
او شهر او سنة ،وامنا يتطلب عقودا من الزمن حتى ميكن
انتاج أجيال واعية ملهمات التغيير االجتماعي االيجابي،
متحدية معيقات هذا التغيير .ووجدت التربية نفسها في
ضوء املتغيرات اجلديدة ملزمة على احداث التغيير املطلوب
في بنية املؤسسة التربوية من برامج وأهداف وامكانات
مادية مساعدة على حتقيق التغيير املطلوب الذي يحقق
السياسة العامة للدولة وبقاء اجملتمع اجلديد .وأيضا وجدت
نفسها وجها لوجه في مواجهة مع التقدم الهائل لوسائل
االعالم ،كما وكيفا.
وفي العودة الى تعريف األمم املتحدة لتنمية اجملتمع الذي
نص على عدة تعريفات منها (العملية املرسومة لتقدم
اجملتمع كله اجتماعيا واقتصاديا واملعتمدة بأكبر قدر ممكن
على مبادرة اجملتمع احمللي والشراكة بالعمليات التي ميكن
فيها توحيد جهود املواطنني واحلكومة لتحسني األحوال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في اجملتمعات احمللية،
ملساعدتها على االندماج في احلياة العامة واملساهمة في
تقدمها بأقصى قدر مستطاع.
كما نص مشروع االعالن العربي للتنمية االجتماعية
في الباب الثاني فيه ،واخلاص باملبادئ واملنطلقات األساسية
للتنمية االجتماعية على ان (التنمية جهد بشري غير قابل
للتجزئة وتقوم على نظرة كلية تكاملية تراعي التكامل
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االنساني والتنسيق بني كل ابعادها اذ ان البعد الثقافي
واحلضاري يشكل االطار الذي تقوم في رحابه وميثل االقتصاد
قاعدتها التفاعلية ،وتشكل اجلوانب االجتماعية جوهرها
وهذا يستوجب تعزيز العالقة التفاعلية بني التنمية
االقتصادية والتنمية االجتماعية مبا يحقق املفاهيم
االجتماعية )( .ص /157م دراسات اعالمية).
نستنبط من التعريف السابق للتنمية والذي قدمته
األمم املتحدة مفردة وخطط االصالح التي تسهم في
التنمية الشاملة ،بصورة عامة ،اذ ترتكز خطوات االصالح
في مؤسسات الدولة على اخلطط املنسجمة او املترجمة
خلطط االصالح العامة للدولة .فقد ارتكزت خطط االصالح
العامة للدولة على بناء املواطنة الصاحلة ،واشاعة الثقافة
الدميقراطية ،والتعايش السلمي بني األقليات والقوميات،
ونبذ العنف والكراهية ،وحتقيق األمن والسلم االجتماعي،
وبناء مؤسسات الدولة وفق التوجهات العصرية وروح
العصر .وهي أهداف وخطوط عريضة لالصالح اجملتمعي
بصورة عامة ،مما يتطلب من مؤسسات الدولة وضع اخلطط
والبرامج التنفيذية لتحقيق هذه األهداف.
وكانت مهمة وزارة التربية ،مهمة كبيرة للمباشرة
بعمليات االصالح للعملية التربوية ملا لها من مساس
مباشر بالفرد واجملتمع وتكوين اجتاهاته العامة ،ومتثلت هذه
املهمة في عدة جوانب منها:
اوالً  :تطوير البنى املادية املساعدة لالصالح التربوي.
ثانياً :حتسني الوضع املعيشي لألسرة التربوية.
ثالثاً :اصالح املناهج الدراسية.

االعالم التربوي واملهمات اجلديدة
في هذه املرحلة اجلديدة ،وأمام عدد كبير من املهمات،
يضطلع االعالم التربوي بواجبات أساسية تصب في
فلسفة األهداف التربوية وحتقيق اشاعة هذه األهداف عبر
القنوات االتصالية اخملتلفة ،اذ يجب ان التكون مهمات هذا
االعالم مهمات مكتبية فقط ،وكأنه واجهة للمسؤول او
للوزارة في التصدي للمعترضني ،وامنا البد ان يكون اعالما
يروج الى خطاب مفاهيمي تربوي ،ينسجم مع اخلطط
التربوية العامة للدولة واخلطط التربوية اخلاصة للوزارة.
فاذا كانت املكاتب االعالمية في املراحل السابقة
عبارة عن ادوات لنقل اخبار املسؤولني للصحف والقنوات
االتصالية ،والرد على ماينشر او يذاع عن العملية التربوية،
وما يتم من خروقات في املدارس او شكاوى أولياء أمور
الطلبة ،فان هذه املهمات االدارية البسيطة الميكن لها ان
تكون أساسيات العمل االعالمي التربوي في ضوء املتغيرات
اجلديدة االجتماعية والسياسية والتربوية .ان منطق
التصدي في تكذيب كل ما ينشر او يذاع ،او االستخفاف
مبا ينشر لم يعد اسلوبا ً مقبوال ً في االعالم التربوي في هذه
املرحلة .
فاالعالم اليوم يحمل رسالة تربوية يسعى الى توجيهها
الى مجاميع كبيرة في عموم اجلتمع ،وهذه الرسالة تلتزم
باألهداف العامة.
ومن هذه املنطلقات العامة فان العامل في املكاتب
االعالمية البد له ان يكون حامالً ملواصفات ومؤهالت خاصة
متكنه من التصدي والنهوض بهذه املهمة االعالمية
التربوية ،فهي مهمة ذات شقني ،شقها األول اعالمي،
والشق الثاني تربوي ،والميكن ان ينجح في مهمته بتوفر
شق من دون توفر الشق اآلخر ،وبذات الكفاءة واألهلية.
ومما تقدم ميكننا حتديد بعض مواصفات رجل االعالم
التربوي وهي:
اوالً :ان يكون مدركا ً وواعيا ً لألهداف التربوية العامة
واخلاصة ومتفهما ً ومؤمنا ً بها.
ثانياً :ان يكون قادرا ً في احلديث والدفاع عن هذه األهداف
والبرامج املنبثقة عنها.
ثالثاً :ان يكون مطلعا ً وبشكل تفصيلي على خطوات
وبرامج االصالح في العملية التربوية.
رابعاً :ان يكون مؤهالً اعالميا ً وتربويا ً تأهيالً علميا ً
أكادمييا ً قبل عمله في هذا احلقل وبعده من خالل الدورات
التدريبية التطويرية في امليدانني التربوي واالعالمي.
خامساً :ان يتميز باملرونة والقدرة على احلركة والتنقل
بني املؤسسات التربوية لالطالع وجمع املعلومات األولية

التي تساعده في اعداد التقارير واألخبار اخلاصة التي
ميكن ان تزود بها املؤسسات االعالمية والقنوات االتصالية
األخرى.
كما ان االصالح والتطوير في العملية التربوية التي
انطلقت مع بداية التغيير في العراق والزالت متواصلة
حتى يومنا هذا ،وتتواصل مستقبالً ،حتى حتقيق أهدافها
املنشودة كاملة ،تتطلب هذه املهمات التوسع في هذه
املكاتب السيما االعالمية ،واالهتمام بالبحوث والدراسات
املستقبلية ،والتخطيط البعيد املدى ورفد املكاتب
باملالكات العلمية التخصصية بغية دراسة وتقومي كل
خطوة اصالحية سواء كانت هذه اخلطوة في ميدان البنى
ام املناهج ام املالكات .حيث ان هذه الدراسات البعدية
سوف تكشف لصاحب القرار واخملطط االستراتيجي جوانب
االخفاق والنجاح في هذه اخلطوات.

إعــالم
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وسائل اإلعالم اجلديدة والتغيري الدميقراطي
على مدى العقد املاضي زادت توقعات العلماء بأن األشكال اجلديدة من االتصاالت قد حتدث
ثورة يف الطريقة اليت يتعامل بها الناس ويتفاعلون مع حكوماتهم! وتوقعوا أنه سيتم استخدامها
إلجبار احلكومات االستبدادية لتكون أكثر استجابة لرغبات سكانها! وبدأت األشكال اجلديدة
من وسائل اإلعالم باهلواتف احملمولة ثم املدونات ،واآلن أصبحت مواقع الشبكات االجتماعية
مثل الفيس بوك وتويرت واليوتيوب مقصدا مشرتكا لنسبة كبرية من شباب العامل ،وحتولت إىل
أدوات مشاعة ومشرتكة بني الناشطني املعارضني خاصة الشباب منهم يف البلدان الديكتاتورية.

أمحد حممد صاحل
اعالمي
وقد استخدمت احلركات االحتجاجية مواقع التواصل
االجتماعي على نطاق واسع في العالم العربي للدعوة إلى
التظاهر والتجمع وللتواصل مع العالم اخلارجي ،وخاصة
وسائل اإلعالم األجنبية ،وذلك بشهادة إريك شمي رئيس
محرك البحث جوجل .ويبدو كما يقول بعض املراقبني أن
العقد األول من األلفية الثالثة كان عقد انتشار أجهزة
االتصال اجلديدة ،حيث بيعت أكثر من  225مليون آي بود
و 75مليون بالك بري و 55مليون وي حتى اآلن ،و يُقدر عدد
الكومبيوترات الشخصية املستخدمة حاليا في العالم
مبا يزيد على مليار جهاز باملقارنة مع أقل من  500مليون
قبل عشر سنوات  .كما أن عددا متزايدا من الثالثة مليار
هاتف جوال في العالم قادر اآلن على دخول االنترنت ،وتزايد
استخدام االنترنت منذ عام  2000حتى  2010من 360
مليون شخص إلى ما يقارب  2مليار شخص وهم ثلث
البشرية تقريباً ،لذلك زادت قناعات املعلقني الغربيني بأن
وسائل اإلعالم اجلديدة ( تقنيات االتصال املرتبطة باإلنترنت)
ستؤدي إلى موجة من الدميقراطية .وباإلضافة إلى دور
شبكة اإلنترنت ،ال ينبغي لنا أن ننسى أثر استمرار النمو
االقتصادي على توقعات اجلمهور عامة .
واملفارقة الساخرة هنا أن النمو االقتصادي السريع فى
العديد من الدول االستبدادية قد يشعل الرغبة بني عديد
القوى الداخلية التي من شأنها أن تسعى للقضاء على
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الطغاة والدكتاتوريات حتت وطأة طموحات شعوبها .واثبتت
جتارب معظم الدول أن منو القدرات االقتصادية يصاحبه
داخليا صعود مطالب جديدة للمواطنني وتزيد مسؤوليات
الدولة جتاههم .ففي الصني وغيرها من الدول الناشئة أدى
النمو االقتصادي السريع إلى ظهور طبقة وسطى كبيرة
مع قوة شرائية متزايدة ،ومبرور الوقت تتزايد مساحة التعبير
عن االهتمامات االجتماعية واملطالب ،وتزداد التوقعات
للحصول على جودة أفضل للحياة العامة بدرجة أكبر
وأسرع من املكاسب االقتصادية ،وهنا يصبح السكان أكثر
صخبا وانتقادا بعالنية أكبر .واملعنى الضمني للدكتاتورية
اليوم هو أن النمو االقتصادي فى البالد االستبدادية يو ّلد
مفارقة :أن تصبح حتسينات احلكومة هدفا النتقاد إضافي.
لقد بالغ املراقبون فى تعظيمهم إلمكانيات وطاقات
وسائل اإلعالم اجلديدة دون النظر في الكيفية التي ميكن ان
تعيق احلكومات املستبدة وتشل أدوات اإلعالم اجلديدة كما
فعلت احلكومة املصرية في احتجاجات الشباب يوم 25
يناير  ، 2011وكما يحدث هذه األيام في سوريا ! لقد فشلوا
في فهم القيود املفروضة على وسائل اإلعالم اجلديدة  ،في
سياق الصراع بني احلكومات املستبدة واملعارضني  .هذا
الفشل الصارخ خاصة في الشرق األوسط على مدى العقد
املاضي ظهر حديثا في مالحظات املراقبني حول حتطم
أحالمهم عن الدميقراطية  ،وزيادة سلطة الطغاة في كثير

من الدول النامية  ،وانحسار موجة الدميقراطية التي كان
من املفترض ان تنتشر وتفيض في املنطقة بعد سقوط
نظام صدام حسني  ،ولم تتجل بوضوح حتى اآلن !؟ خاصة
وقد ظهرت العديد من احلركات الشعبية الواعدة بعد غزو
العراق مثل حركة كفاية في مصر واخلالص في لبنان  ،وكان
يعول عليها الكثير  ،لكن العائد كان بعض التغييرات هنا
واالحتجاجات هناك التي لم تتبلور جناحاتها حتى اآلن !؟
فوسائل اإلعالم اجلديدة لن تستطيع ان تنهي الديكتاتوريات
في الشرق األوسط  ،لكن ميكن أن تكون مفيدة في إجبار
احلكومات على احداث بعض التغييرات الدميقراطية
الشكلية .لقد تشربت شعوب املنطقة بالدكتاتورية
كسلوك نتيجة الفترة الزمنية الطويلة للحكم الدكتاتورى
الذي عاشت حتته تلك الشعوب  .واحلقيقة ما زال الوقت
ّ
مبكرا جدا للحكم على التأثير الطويل لوسائل اإلعالم
اجلديدة في الدول االستبدادية  .ولو أنه من السهل مالحظة
النوادر اإليجابية في الكيفية التي يستعمل بها الناس
تلك الوسائل للمساعدة علي التغ ّلب علي ،أو علي اقل
تقدير نشر وإذاعة القمع احلكومي واجملتمعي .فاملعارضون
السياسيون في الدول العربية يرتبطون ببعضهم البعض
علي الشبكة ،ونشطاء سياسيون واجتماعيون من ّ
كل
القطاعات يستعملون وسائل اإلعالم اجلديدة لالشتراك في
املعلومات ونشرها  ،وتنظ ّيم االحتجاجات واملظاهرات.

الشباب واالستقرار السياسي
وإذا كانت وسائل اإلعالم اجلديد ليست دواء حاسما
ألمراض احلرية  ،فهي توفر فرصة عظيمة حلرية التعبير
والتواصل  ،السيما بني الشباب الذي يحاول إحداث تغييرات
دميقراطية في مجتمعاتهم كما حدث ويحدث في إيران
وتونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا .ويتوقع ان متتد تلك
احملاوالت في بعض البلدان األكثر سلطوية مثل بورما
وكوريا الشمالية  ،ونزعم ان ما نشر عن مظاهرات اليونان
وإسبانيا وأخيرا إسرائيل جرس إنذار بقرب التغيير حتي في
األنظمة الدميقراطية الغربية .بالطبع  ،هناك خطر يتمثل
في أن العوامل الدميوغرافية في البلدان العربية تؤدى إلى
تزايد أعداد كبيرة من الشباب احملرومني الذين تبنوا أشكاال
خطيرة من القومية والتعصب  ،فخلقت براميل بارود
تنفجر فى النزاعات املسلحة  ،وأعمال الشغب والبلطجة
واحلروب الطائفية واألهلية  ،خاصة أذا عرفنا ان خمسني في
سن
املائة من حوالي  200مليون من السكان العرب هم دون ّ
العشرين  .ويذكر عبد الرحمن الراشد فى مقال من مقاالته
عن أحداث  25يناير في مصر ان الشباب هم األغلبية
الساحقة فيها %68 ،دون الثالثني عاما .أما الذين أعمارهم
فوق  65عاما فال تتجاوز نسبتهم  .%3وهؤالء الشباب هم
الذين أحدثوا االنفجار األخير في مصر رغم عدم ارتباطاتهم
السياسية  ،لكنهم األغلبية السكانية  ،واألكثر تضررا
من الوضع القائم .فتسعة من كل عشرة عاطلني عن

العمل شباب دون سن الثالثني  ،وألنهم ليسوا مسيسني
غفلت عنهم القوى األمنية ! ولم تدرك السلطات انهم
جيل مختلف عن جيل الكبار  ،يتواصلون من خالل امليديا
اجلديدة ،وينشرون فيها أحالمهم وتطلعاتهم وميلكون لغة
مختلفة سياسيا  ،ويتناقشون حول قضايا بلدهم ويقارنون
بني ظروفهم ويطالبون بحقوق مماثلة للشباب اآلخرين في
دول بعيدة .ولهم توقعات مختلفة ،ولغة مختلفة عبر
«التويتر» و«الفيسبوك  ،وغيرها من الكائنات االجتماعية
على اإلنترنت .
ومن أوائل األكادمييني الذين درسوا بجدية تأثير النتوءات
أو األورام الشبابية على االستقرار السياسي الدكتور هربرت
مولر  ،الذى خلص إلى أن وجود أعداد كبيرة من الشباب
في أية مجموعة سكانية ميكن أن يوفر حافزا للتقدم  ،أو
ميكن ان يؤدى إلى تفاقم املشكالت القائمة  ،اعتمادا على
الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
السائدة  .ويرصد هربرت مولر أيضا فى دراساته النتوءات
او األورام الشبابية التي قد حتدث عملية تراكمية لالبتكار
والنمو االجتماعي  ،بل قد تؤدي إلى عمل جوهري إلى االجتاه
التدريجي بتدمير املؤسسات القدمية ورفع نخب جديدة
الى السلطة  ،وقد تنظم وتوجه طاقات العاطلني عن
العمل من الشباب وفقا لقواعد شمولية! ونزعم هنا أن
التركيبة السكانية ذات القاعدة الشبابية تعمل لصالح
الدميقراطية باملقارنة مع األجيال األكبر سنا .فالشباب
يتلقون تعليما أفضل ،وهم أكثر تعامال مع امليديا اجلديدة
 ،وأقل عدائية جتاه حضارة الغرب ،وان كان البعض منهم
ما زالوا ينظرون إلى حكومة الواليات املتحدة بعني الشك ،
وفى الوقت نفسه يحلمون ويسعون لفرصة الهجرة إليها
! وفي الوقت الذي يرتفع فيه ضجيج النقاش فى مدوناتهم
عن أساليب القمع املتشدد في أوطانهم فهم يسعون
إلى إذكاء نيران احلرية .واألمل في أن اإلنترنت ما زال يشكل
محفال لتوسيع املشاركة الدميقراطية وملجأ للمناقشة
العلنية ألبرز القضايا التي تواجه الشباب اليوم .

إعــالم

اإلعالم اجلديد و تعزيز احلرية والدميقراطية
هناك الكثير من االهتمام في اآلونة األخيرة بظاهرة
املبالغة في دور وسائل اإلعالم اجلديدة في تعزيز احلرية
والدميقراطية في جميع أنحاء العالم  .فالشبكات
االجتماعية ال تسقط احلكومات ؛ بل الناس هم الذين
يفعلون  ،فمواقع الشبكات االجتماعية ميكن أن تكون
مفيدة وضارة للناشطني الذين يعملون من داخل األنظمة
االستبدادية .السلطات األمنية تستطيع بتقنيات حديثة
جمع أدلة دامغة لهؤالء الناشطني عن طريق مسح الصور
ومقاطع الفيديو التي يتم حتميلها إلى مواقع اإلنترنت من
قبل املتظاهرين واملتعاطفني معهم  ،بل ان اإلنترنت عبارة
عن إنذار مبكر قد يخدم احلكام املتسلطني  ،ورغم ذلك
مازالت املراقبة الكاملة للتّداوالت ال ّرقم ّية حلما بعيدا عن
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تشددا  .فوسائل اإلعالم اجلديدة
متناول الدكتاتوريات األكثر
ّ
أي آلية ،وال ميكن حتديد نتائجها سواء
لوحدها ال حتدث ّ
السلبية ام اإليجابية مسبقا  ،حيث يعتمد تأثيرها على
التحويالت والتغييرات الواسعة في السياقات املؤسساتية
واالجتماعية .االستعمال الكامل لإلنترنت يتط ّلب عادة
وصوال إلى مصادر مثل (حاسبات ،بنية أساسية من خطوط
هاتف وإنترنت  ،اللغة اإلجنليزية ،الخ ) .وهذا متوفر فقط
لثلث البشرية تقريبا ً  .بهذا املعنى ،اإلنترنت تستطيع
تصعيد ظاهرة عدم املساواة في احلصول على املعلومات
والق ّوة .
وهنا نتساءل مع األستاذ حميد الهاشمي فى مقالته
مبوقع إيالف يوم  2011السبت  30أبريل كم نسبة هؤالء
الذين تتوفر لديهم خدمة االنترنت ،وميتلكون ثقافة الولوج
الى مواقع التواصل االجتماعي والتعامل بها ،قياسا
باإلعداد املليونية التي احتشدت في مصر وتونس وحتتشد
في اليمن مثال؟؟ علما ان هذه البلدان لديها أعداد عالية
من املواطنني ممن هم حتت خط الفقر او مبستواه .ناهيك عن
مدى توفر خدمة االنترنت مقارنة مبواطني دول اخلليج مثال
 ،وهل النخب التي تستخدم شبكة االنترنت ووظفت هذه
اخلدمة لصالح الثورة في تلك البلدان استطاعت الوصول
الى كل أطراف هذه القاعدة املليونية الشعبية؟؟ ال شك
ان هناك مبالغة كبيرة في دور مواقع التواصل االجتماعي
و»فيسبوك» حتديدا ،كسبب رئيسي للثورات الشعبية،
خاصة اذا ما تذكرنا ان احلكومات في معظم البلدان التي
حدثت فيها الثورات (جنحت او لم تنجح بعد) قد قطعت
خدمة االنترنت وحتى شبكات الهاتف عن مواطنيها او
شوشت او حجبت بعض املواقع املهمة ،لكن الفضائيات
قد لعبت دورا كبيرا من خالل املتابعة ،واستنهاض الثوار
وحتشديهم ورفع معنوياتهم او تثبيطها حسب املوقف من
ذلك البلد ،ونقلت لهم فتاوى بعض رجال الدين التي حتثهم
وتشرع لهم القتال ،ونقلت لهم التأييد الدولي بل ورمبا
كانت السبب في التحشيد الدولي واجلهود الدبلوماسية
ضد حكوماتهم ،الن الكثير من الدوائر السياسية
واالستخبارية باتت تعتمد املعلومة اإلعالمية مصدرا لها.
لكن هذا ال مينع من الزعم ان اإلنترنت هو الوسيط األكثر
حتررا وإبداعا  ،فأولئك الذين يدخلون اإلنترنت وميلكون اللغة
وهجائية الكمبيوتر ومهارات االتصال يستطيعون استالم،
كمية لم يسبق لها مثيل من املعلومات
وتبادل ،ونشر ّ
بدون امتالك واستعمال قنوات اإلعالم اجلماهيري الرئيسية
بالضرورة .لذلك عندما تدخل بدايات اإلنترنت مجتمعا
ما تساعد على إحداث تغييرات جوهرية في الدينامية
االجتماعية .
وبينما ينتشر اإلنترنت ،يصبح االتصال من القاعدة
ممكنا ومتاحا من ّ
كل األنواع ،ويعلن التحدي إلى أولئك
الذين يريدون فرض السيطرة الفوقية ،فقوة عملية النشر
والتوصيل املستمدة من اإلنترنت تضع املعرفة والسلطة

على ّ
خط اصطدام معا .فعندما يكون الناس قادرين على
نحو متزايد في الوصول إلى املعلومات ،واالتصال بسهولة
مع اآلخرين في مجتمعهم أو حول العالم ،وينشرون
وجهات نظرهم بشكل مستقل ،يصبحون عادة أقل رغبة
في أن يقبلوا سيطرة فوقية اعتباطية على حياتهم.
لكن هذا نفسه ال يضمن ح ّرية سياسية؛ فأولئك الذين
في السلطة يستطيعون أيضا استعمال اإلنترنت أيضا
ملراقبة ومهاجمة املواطنني أو املستخدمني  ،فقد نشرت بي
بي سي يوم الثالئاء  28يونيو  ،2011تصريحا من واشنطن
قال فيه إريك شمي رئيس محرك البحث العمالق جوجل
إن استخدام احلركات املطالبة بالدميقراطية في العالم
العربي لشبكة اإلنترنت للتعريف مبطالبها قد يؤدي ببعض
للحد من احلريات عبر الشبكة
األنظمة إلى تشديد تدابيرها
ّ
اإللكترونية.
وقال إن «االنتفاضات الشعبية التي استخدمت
االنترنت ضد احلكومات الدكتاتورية في العالم العربي قد
تقود الى فرض مزيد من القيود على استخدامات االنترنت
في املستقبل».
لذلك نؤكد ان احل ّرية ال تبدأ في مواقع اإلنترنت ،وال في
الهيئات التشريعية ومجالس إدارة شركات ،وال في اإلدارات
التربوية ،لكن احلرية تبدأ في الروح اإلنسانية .وفي ّ
كل م ّرة
يستعمل الناس اإلنترنت للوصول إلى معلومة منعت
عليهم من قبل ،ويتّصلون بشخص كان يصعب الوصول
إليه سابقا ،أو يتواصلون من أعماق قلوبهم في املشاركة
في الرسائل ونشرها ،حيث لم يكن ممكنا أن ينشروها قبل
اإلنترنت ،أعتقد بأن كل ذلك يق ّوي ويدعم الروح اإلنسانية
على مقاومة السلطة الفوقية .ونزعم أن وسائل اإلعالم
اجلديدة املمثلة فى الكيانات اإلنترنيتية لها دور ها ّم في جناح
التّعبئة ّ
الشعب ّية ،وتز ّود اإلنسان بوسائل قو ّية للمساعدة
على جعل القرن احلادي والعشرين األكثر حرية لإلنسانية،
سواء في سياقات تربوية ،أم مهنية أم اجتماعية حضارية.
لكن إجناز مثل هذه احل ّرية يتطلب نضاال وكفاحا والتزاما،
ّ
في مدارسنا ،ومواقع عملنا ،ومجتمعنا.

إعــالم

اإلعالم ودور الطبقة الوسطى
مل تنتزع وسائل االعالم لقب (السلطة الرابعة) عبثاً ،بل جاء ذلك تتوجياً لكفاح طويل ومرير خاضته
من أجل الوصول اىل غاياتها املشروعة واملتفقة وحاجات الشعوب واألمم من التقدم واالزدهار .كما
ال ميكن اغفال الدور األساس الذي نهضت به الطبقة الوسطى ،بوصفها رافعة التحوالت االقتصادية
والسياسية والروحية للمجتمعات البشرية .تلك الطبقة اليت عرفها عامل االجتماع االملاني ماكس فيرب
( )1920 -1864بأنها( :جمموعة واسعة من املواطنني ،يف جمتمع معاصر ،تقع بني الطبقة العاملة والطبقة
العليا يف السلم االجتماعي واالقتصادي) .وطبعاً شهد هذا املصطلح الكثري من التحوالت واكتسى
بالعديد من الشحنات اجلديدة مع مرور الزمن .ان الوظائف املشرتكة (بني االعالم والطبقة الوسطى)
تؤكد عمق األواصر بينهما ،وضروة كل منهما لآلخر .وعرب متابعة مسرية التحوالت اليت شهدتها
البشرية يف تارخيها احلديث ،بعد عصور النهضة والتنوير ومارافقهما من فتوحات معرفية وقيمية وتقنية،
ميكن تلمس تلك العالقة اجلدلية بني منحى تراكم الثروات وحجم التطور الذي شهده هذا احلقل احليوي
(االعالم).

مجال جصاني
مدير حترير جملة راصد
ماكس
فيبر

لقد شهدت مسيرة تطور االعالم محطات متنوعة
ومختلفة ،وعلى الرغم من املنحى التصاعدي املتعاظم
له وتطوره الكمي والكيفي ،اال ان مسيرته تلك لم تخل
من االخفاقات والكبوات .خاصة عندما تتدحرج أمور األمم
واجملتمعات الى أيدي شرائح وطبقات هامشية وطفيلية،

كما حصل زمن ظهور األنظمة التوتاليتارية في بدايات
القرن املنصرم (الفاشية والنازية والستالينية و )..حيث
حتولت وسائل االعالم مبختلف اشكالها السمعبصرية
الى جهاز ضخم ال وظيفة وغاية له سوى الدعاية
والتجييش ودغدغة الغرائز املتدنية للجموع .لقد
مسخت تلك التحوالت االجتماعية املأزومة ،وظيفة
االعالم األصلية؛ اي وصول املعلومة واحلقائق عن األحداث
والوقائع للمتلقي من مختلف املستويات .وعلى العكس
من مثل تلك األدوار التي جتهض التطور الطبيعي لوسائل
االعالم ،تنهض الطبقة الوسطى بقوى االعالم احليوية
وتعضده من اجل اداء دوره احلر واملستقل في الدفاع عن
احلريات وحقوق البشر وكرامتهم.
وميكن تلمس شيء من ثمار هذه العالقة على أرض هذا
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الوطن القدمي .ففي الربع األول من القرن املنصرم ،وبعد
انهيار االمبراطورية العثمانية ،بدأت االرهاصات األولى
تظهر على مسرح األحداث ،بعد املوجة األولى من رياح
التغيير واحلداثة التي حملتها قوات االنتداب البريطاني
الى العراق اجلديد .ومع تنامي دور الطبقة الوسطى
االقتصادي والسياسي ،تعزز دور الصحف واملطبوعات،
حيث ظهر العديد منها ،محمالً مبختلف االهتمامات
والتطلعات .وكما هو معروف عن ذلك التطور التدريجي
والطبيعي في اجملتمع العراقي ،وخاصة في مجال الثروة
والتنمية واالقتصاد ،حيث لم يكن سكانه يعتمدون في
معيشتهم ووجودهم على دراهم ودوالرات الرزق الريعي
كما هي حال املراحل التي شهدها هذا الوطن املنكوب
الحقاً.
مثل ذلك التراكم الطبيعي والتدريجي للثروة ألقى
بظالله على نوع االصطفافات الطبقية التي شهدها
اجملتمع ،وساعد على ظهور وعي متقدم بطبيعة
التحديات ونوع الهموم التي يجب التصدي لها .غير
ان هذا التطور والذي رافقه حشد من املشاريع الواعدة
سياسيا ً وحضارياً ،سرعان ماواجه ردة حضارية شاملة
اطاحت بتلك األحالم ،خاصة بعد وصول زمرة متخلفة
الى سدة الدراهم والدوالرات والقرار ،حيث بدأت حقبة
ماعرف بـ (جمهورية اخلوف) التي قطعت كل الطرق
للتطور الطبيعي للمجتمع ولتراكم الثروة ،وصبت جام
غضبها على تلك الطبقة احليوية (الوسطى) والتي
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اصبحت بعد اربعة عقود من حكم قراصنة املنعطفات
التاريخية ،مجرد طلول وهياكل حتكي عن حلم مغدور!..
ومع الضربات املاحقة التي حلقت بتلك الطبقة
احليوية ،انحدرت صاحبة اجلاللة ووسائل االعالم االخرى
الى احلضيض ،بعد سلسلة البرامج التي اتبعت لتبعيث
الدولة واجملتمع ،حيث حتولت (السلطة الرابعة) وكما
هي حال باقي السلطات الى مجرد ذيل غليظ لسلطة
القهر واالستبداد ،التي احكمت قبضتها على كل
مظاهر احلياة طيلة مايقارب األربعة عقود .لقد سحقت
سلسلة احلروب وأعوام احلصار القاسية ،كل ماتبقى
من هياكل تلك الطبقة التي تعد صمام أمان الستقرار
األمم واجملتمعات وازدهارها .لقد فسح غيابها اجملال أمام
رياح التخلف واخلرافة وقيم النهب والسرقة واخلراب.
هذه النتائج الوخيمة القت بظاللها على مرحلة مابعد
التغيير عام  2003حيث انعكس الفراغ الذي تركته هذه
الطبقة احليوية ،والتي يشبهها البعض بـ (الكريات
البيض) في جسد اجملتمع ،على نوع التوجهات التي
فرضت هيمنتها عليه ،وساعدت على نشر مفاهيم
وقيم التشرذم .واليحتاج املرء الى جهد كبير ليكتشف
نوع االعالم الذي طفح الى السطح بعد التغيير.
ان عودة الروح لـ (السلطة الرابعة) الميكن ان يحصل
من دون استرداد الطبقة الوسطى مبا حتمله من مواهب
ومؤهالت لدورها ومكانتها املهدورة .وكل هذه اآلمال
ستظل معلقة عند بوابات خطط التنمية املنشودة..

إعــالم

اعالم مهين = جمتمع متقدم

هيئة االعالم واالتصاالت
تقيم امللتقى االعالمي العراقي األول

اعداد :املكتب االعالمي

حتت شعار «إعالم مهني = مجتمع متقدم» ،اقامت
هيئة اإلعالم واالتصاالت يوم الثالثاء املوافق ،2012/12/18
في بغداد /فندق املنصور ميليا امللتقى االعالمي العراقي
االول ،لوسائل البث املرخصة .حضر امللتقى عضو جلنة
الثقافة واإلعالم في البرملان العراقي د.علي الشاله ،ورئيس

مجلس امناء الهيئة (املدير العام وكالة) د .صفاء الدين
ربيع ،وأعضاء مجلس األمناء د .علي ناصر اخلويلدي ،واالستاذ
سالم مشكور ،ومدير دائرة تنظيم املرئي واملسموع االستاذ
مجاهد ابو الهيل ،ومديرو وسائل البث املرئي واملسموع
ووكاالت االنباء املرخصة من قبل الهيئة ،اضافة الى عدد
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من االعالميني ورؤساء حترير عدد من الصحف العراقية.
افتتح امللتقى بتالوة من الذكر احلكيم ،ثم عزف النشيد
الوطني.
بعد ذلك حتدث االستاذ مجاهد ابو الهيل ،مدير دائرة
تنظيم املرئي واملسموع في الهيئة عن تغيير سياسة
الهيئة من لغة االنذار والتحذير وتعليق الرخص الى احملبة
والتعاون والتنظيم ،مؤكدا ً «ان االعالم مسؤولية كبيرة
بحاجة الى وعي وادراك متضامنني من هيئتنا ووسائل
االعالم» ،وأوضح ابو الهيل ان هذه املبادرة تأتي لفتح آفاق
التضامن والتواصل والتعاون بني الهيئة ووسائل االعالم،
ادراكا ً منها ملسؤولياتها التاريخية والتي تعد شرطا ً من
شروط التحول الدميقراطي الذي يشهده العراق.
بعد ذلك ألقى الدكتور صفاء الدين ربيع رئيس مجلس
أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت كلمة الهيئة ،التي حتدث
فيها عن دور الهيئة احليوي في تنظيم قطاع اإلعالم .
وأشار ربيع إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتنظيم
هذا القطاع املهم ،وأنها حققت خطوات مهمة في هذا
االجتاه ،وان وجود هيئة مستقلة جتمع بني قطاعي االعالم
واالتصاالت من الضرورات الدميقراطية للدول التي تريد ان
تلتحق بركب احلداثة والتكنولوجيا.
وطالب ربيع من الدولة واحلكومة ومجلس النواب
ومن الرئاسات الثالثة حماية استقاللية الهيئة واحملافظة
عليها ،مبينا ً ان وجود مؤسسات اعالمية عراقية مستقلة
يساعد على بناء دولة املؤسسات وفق األسس الدميقراطية
للعراق اجلديد.
tawasol@cmc.iq

24

وأعلن ربيع خالل كلمتة ان بغداد اختيرت عاصمة حرية
االعالم العربي في دول الربيع العربي ،داعيا ً وسائل االعالم
ملشاركة الهيئة في اجناح هذا املشروع.
وعن مشروعات الهيئة بني د .صفاء الدين ان الهيئة
أكملت االجراءات النشاء معهد االعالم واالتصاالت وتقنية
املعلومات ،ليكون بيتا ً فاعالً لتطوير هذه القطاعات
والنهوض بها وفق املقاييس العاملية ،مشيرا ً الى ان الهيئة
ستقوم مطلع عام  ،2013مبنح هويات لالعالمني لتسهيل
حركتهم في اداء مهماتهم.
بعد ذلك ألقى رئيس جلنة الثقافة واإلعالم في مجلس
النواب العراقي الدكتور علي الشاله كلمة حتدث فيها
عن أهمية اإلعالم ،ودور املنظم املستقل في تنظيم هذا
القطاع احليوي.
وأشار إلى ضرورة اصدار قوانني جديدة تنظم عمل
االعالم في العراق ،داعيا املؤسسات االعالمية الى االلتزام
بهذه القوانني حماية حلقوقها وحقوق املتلقي.

اجللسة األولى « :واقع االعالم العراقي
ودور املنظم املستقل»
ترأس اجللسة األولى عضو مجلس األمناء في الهيئة
سالم مشكور ،وشارك فيها كل من مدير قناة الفرات
عباس العيساوي ،ومدير قناة الرشيد د .طالب بحر فياض،
اضافة الى مدير اذاعة دميوزي سالم السوداني.
وحتدث مشكور عن عمل الهيئة بوصفها مسؤولة عن
تنظيم عمل االعالم في العراق ،مبينا ً ان العراق شهد بعد
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التغيير ثورة كبيرة في اإلعالم ،وظهرت حالة من التخبط
والعشوائية في عمله ،لذلك تأسست الهيئة لتقوم
بدورها في تنظيم عمل مؤسسات اإلعالم ،مؤكدا ً ان الهيئة
ليست جهة قامعة للحريات بل هي داعمة لها.
وحتدث مدير قناة الفرات الفضائية عباس العيساوي
عن املشكالت التي تواجهها وسائل االعالم ،ومنها ارتفاع
اجور الطيف الترددي ،وتكاليف الوقود املستخدم في
تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية اخلاصة بوسائل
االعالم ،وعدم توافر مراكز مهنية تؤهل العاملني في مجال
االعالم وتسهم في تطويرهم ،اضافة الى غياب الضمان
االجتماعي للعاملني في تلك املؤسسات ،وصعوبة تأدية
مهماتهم ،السيما في تعامل القوات األمنية معهم.
كما دعا العيساوي الى التأكيد على استقاللية الهيئة،
وايجاد ميثاق شرف مهني لتنظيم عمل املؤسسات
االعالمية ،وضرورة التنسيق بني الهيئة واجلهات األمنية
واحلكومية ،في تنفيذ قراراتها بحق اخملالفني.
وتطرق العيساوي الى مشكالت التداخل في البث،
والصعوبات التي تواجهها وسائل االعالم في احلصول على
الطيف الترددي.
مدير قناة الرشيد الفضائية د .طالب بحر فياض أشاد
بجهود الهيئة في تنظيم امللتقى ،الذي يعد انفتاحا ً على
االعالم اجلديد بعد حتول االعالم العراقي من اعالم حكومة
الى اعالم حر.
وحتدث مدير اذاعة دميوزي سالم السوداني عن املهنية
في املؤسسات االعالمية ،داعيا ً هيئة االعالم واالتصاالت الى
الكشف عن مصادر متويل بعض املؤسسات االعالمية ،كما

حتدث عن غياب االستراتيجية في العمل االعالمي وظهور
ما يسمى باحملسوبية واملنسوبية ،األمر الذي انعكس سلبا ً
على اداء العمل االعالمي في العراق.

مداخالت
وشهدت اجللسة األولى مداخالت لعدد من املدعوين
متحورت معظمها حول ايجاد آليات عمل لتشكيل
مؤسسات تعليمية لتطوير الكوادر االعالمية العراقية
مهنياً ،وضرورة تفعيل اجراءات الهيئة في محاربة العنف
في حتقيق قراراتها بحق وسائل االعالم ،وايجاد حلول
ملشكالت التداخالت في الترددات من قبل وسائل البث غير
املرخصة ،وضرورة تخفيض اجور الطيف الترددي .وحول
تساؤالت عدد من املتداخلني التي تخص دور الهيئة في
تنظيم البيئة االعالمية اجاب د .صفاء الدين ربيع قائالً :ان
الهيئة تعمل على انشاء معهد االعالم واالتصاالت وتقنية
املعلومات ،الذي سيسهم في تطوير الكوادر املتخصصة
في هذه اجملاالت.
وعن استخدام القوى األمنية في تنفيذ قرارات الهيئة،
اكد ربيع ان الهيئة ترفض ان تتعامل مع وسائل االعالم
بعنف ،والهيئة تصدر القرارات مبوجب الدستور العراقي
الذي منحها حق تنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت ،وان
عملية التنفيذ تتم من خالل وزارة الداخلية.
ودعا ربيع املؤسسات االعالمية غير املرخصة الستكمال
اجراءات ترخيصها من قبل الهيئة وفق الضوابط املعمول
بها في العراق.
وفي رده على التساؤالات حول التراخيص ،اكد عضو
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مجلس االمناء في الهيئة سالم مشكور ان الفضاء العراقي
ثروة وطنية يجب تنظيمها واحلفاظ عليها ،وان الهيئة هي
اجلهة الوحيدة التي يحق لها منح تراخيص البث ،وأوضح
ان مجلس األمناء اقر قوانني احلصول على الطيف الترددي،
مع فرض غرامات مالية في حال التجاوز عليها ،وهذا األمر
سيساعد في احلد من التشويش والتداخل في الطيف
الترددي.

اجللسة الثانية « :قواعد ونظم البث االعالمي
في النظام الدميقراطي»
ادار اجللسة عميد كلية االعالم الدكتور هاشم حسن
وشارك فيها مدير راديو العراقية د .حسن عبد راضي ،ونائب
رئيس حترير جريدة الصباح اجلديد جمعة احللفي ،ومديرة
مشروع تنمية االعالم العراقي في قناة الـ  BBCعبير عوض.
وحتدث د .هاشم حسن عن حرية التعبير ،في ظل النظام
الدميقراطي ،مؤكدا ً ضرورة وجود قوانني تنظم عمل االعالم
في العراق ،وحتمي حقوق جميع وسائل االعالم واملتلقني،
مبينا ً ان على وسائل االعالم العراقية االلتزام بالدستور
العراقي في حال اختلف السياسيون على اية قضية
وطنية.
وحتدثت عبير عوض عن عمل دور املنظم املستقل
في تنظيم العمل االعالمي ،مشيرة الى جتربتها املهنية
في قناة الـ ، BBCحيث بينت ان هيئة االذاعة البريطانية
تتعامل بحذر شديد مع وسائل االعالم ،وعلى هيئة االعالم
واالتصاالت ان تتعامل هي االخرى بدقة مع هذه الوسائل،
مؤكدة ضرورة تفهم وسائل االعالم لدور الهيئة.
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وحتدث السيد جمعة احللفي عن ضرورة عقد مثل هذه
امللتقيات ،النها تتيح التواصل مع وسائل االعالم وتسهم
في تذليل جميع العقبات ،وسوء الفهم الذي تواجهه
الهيئة مع وسائل االعالم املرخصة من قبلها ،االمر الذي
يساعد على ردم الهوة بني املنظم ووسائل البث املرخصة.
وأشار احللفي الى انه ال يوجد اعالم في العالم ،وحتى في
البلدان ذات الدميقراطية املتقدمة جداً ،يعمل دون ضوابط
مهنية وأخالقية وحتى سياسية ،ولكن هذه الضوابط قد
تختلف من بلد الى آخر حسب طبيعة النظام السياسي
لذلك البلد .ووصف نائب رئيس حترير جريدة الصباح اجلديد
ايقاف الهيئة لبث اية وسيلة اعالمية مرخصة من قبلها
انه (ابغض احلالل) ،النه حق من حقوق الهيئة لضبط ايقاع
عمل املؤسسات االعالمية.
وحتدث مدير راديو العراقية د .حسن عبد راضي عن دور
االعالم في احلياة الدميقراطية مبينا ً انه الظهير القوي ألي
نظام سياسي دميقراطي ،وال ميكن بأي حال من األحوال ان
ترسخ الدميقراطية وجودها واستمرارها من دون اعالم حر
نزيه قائم على اسس من املهنية العالية واالستقاللية
األكيدة.

تساؤالت
وقد طرح املشاركون عددا ً من التساؤالت حول قواعد
نظم البث الصادرة عن الهيئة؟ واجراءات الهيئة في
مراقبة وسائل االعالم في االنتخابات العراقية؟ واجراءات
التي تتخذها الهيئة بحق بعض القنوات الفضائية التي
تقوم بتوظيف برامج تتناول مضامني حساسة متس النسق

إعــالم

القيمي االجتماعي كبعض االفالم واملسلسالت اخلادشة
للحياء؟
وأجاب د .ربيع عن بعض من تلك األسئلة قائالً :ان
الهيئة لديها مدونات للبث واالرسال مستقاة من قوانني
حقوق االنسان املعتمدة عامليا ،ويجب االلتزام بها من قبل
املؤسسات اإلعالمية لكونها جزءا ً من عقد الترخيص.
وعن االجراءات التي تتخذها بحق اخملالفني اكد ربيع ان
الهيئة تتخذ اجراءات قانونية بحق كل من يخالف عقد
الرخصة املوقع بني الهيئة ووسائل البث االعالمي ،ولدينا
قسم الرصد الذي يقوم برصد اخلروقات التي تقوم بها هذه
القنوات معتمدة على مدونات البث واالرسال.
وفي التفاتة من هيئة االعالم واالتصاالت ،ومن اجل
ايصال رسالة تشي بطبيعة العالقة التي ترغب الهيئة
في حتقيقها مع العاملني في مجال االعالم ،قام د .صفاء
الدين ربيع بتسليم الزميل فراس سعدون رئيس حترير جريدة
العالم باقة ورد مبناسبة ذكرى يوم ميالده الذي صادف يوم
انعقاد امللتقى.
وفي ختام امللتقى قرأ مدير دائرة تنظيم املرئي واملسموع
مجاهد ابو الهيل التوصيات غير النهائية التي متخض عنها
هذا اللقاء وهي:

 .1تفعيل دور الهيئة كجهة مستقلة لتنظيم عمل
االعالم واالتصاالت واشراك وسائل االعالم في تطوير
مدونات البث واالرسال ،وااللتزام بها من قبل الهيئة ووسائل
االعالم.
 .2تقومي وسائل االعالم باشاعة ثقافة االلتزام باملدونات
كونها مستقاة من نظم وقواعد دميقراطية ،والزام العاملني
فيها على استلهام روح هذه املدونات وتطبيقها في مجاالت
عملها.
 .3تشكيل جلنة من الهيئة ووسائل االعالم تكون
مرجعية يحتكم اليها في كل االشكاليات التي تواجه
عمل االعالم.
 .4ادانة كل أشكال التعبير املنفلت من األطر املوضوعية
واملهنية والفنية املعتمدة في عقد الرخصة.
 .5تفعيل مشروع «بغداد عاصمة حرية االعالم العربي
في دول الربيع العربي» ،والترويج له في وسائل االعالم ،من
اجل ترسيخ حرية االعالم العراقي وتفعيل دور االعالم في
توجية الرأي العام العربي.
 .6عقد ملتقى االعالم العراقي نهاية كل عام من اجل
التداول في املشكالت واالشكاليات التي يعاني منها الواقع
االعالمي في العراق وتقييم اداء الهيئة ووسائل االعالم.
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اإلعالم العراقي و تشكيل ثقافة التغيري:
املعوقات الذاتية
مل تكن فكرة التغيري بغائبة عن ذهن الشعب
العربي ،بل كانت هاجسه اليومي  ،ومصدر
قلقه على املستقبل اجملهول الذي اليرى له افقا
حمددا ،فقد امضى عقودا وهو يتطلع اىل حياة
هانئة رغيدة ،يتمتع فيها حبريته وكرامته ،لكن
تلك الفكرة كثريا ما قمعت يف مهدها ذاتيا
نتيجة اخلوف من بطش السلطة  ،فظلت حبيسة
األحاديث الضيقة بعيدا عن أنظار النظام العربي
وأدواته ،بانتظار سنوح فرصة مناسبة .وعندما
سنحت الفرصة يف الربيع العربي هاجت اجلموع،
مستحضرة مجيع آالم املاضي بانتفاضات عارمة
حبثا عن التغيري الذي متثلت صورته باسقاط
النظام السياسي ،من دون ان تعرف حتديدا اىل
أين هي ماضية بعد ذلك .

د .جليل وادي
استاذ يف جامعة دياىل
Jwhj1963@yahoo.com

من ذلك يتبني أن التغيير كان حاجة ملحة  ،لكن وعيا
بشكل التغيير وكيفياته وأبعاده لم يتبلور بعد ،ما يعني ان
ثقافة مستنيرة لم تتشكل مبا يتوافق مع التغيير املنشود
الذي يراد له ان يكون سلميا من دون خسائر ،وفاحتا أبواب
املواكبة لآلخر ،ومتصديا لألمراض االجتماعية املتوطنة في
اجلسد االجتماعي ،ومشبعا للحاجات األساسية ،ومشيعا
ملفاهيم املواطنة والتسامح واحلريات وسيادة القانون ودولة
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املؤسسات وغيرها .لكن شيئا من ذلك لم يحدث ،ال في
العراق الذي أسقطت نظامه السياسي قوة محتلة ،وال
في تونس او مصر او اليمن التي سقط النظام فيها بأيادي
وطنية ،فما حدث بعد اسقاط األنظمة لم يكن بأحسن
حاال من قبلها ،ونظن جازمني ان السبب في ذلك هو غياب
ثقافة التغيير في مجتمعاتنا ،ذلك ان غياب ثقافة التغيير
هو الذي جعل من الربيع العربي (تغيرا) وليس (تغييرا).

والسؤال الذي البد من طرحه هنا هو :ملاذا لم تتشكل
ثقافة التغيير في اجملتمع العربي بالرغم من ان قساوة
الواقع العربي جعلت من فكرة التغيير حاضرة في الذهن
العربي منذ وقت ليس بالقصير؟ واذا كانت وسائل االتصال
اجلماهيرية من بني ابرز األدوات التي استعانت بها القوى
احملركة للربيع العربي ،فأين كانت تلك الوسائل من ثقافة
التغيير قبل ذلك؟ هل ثمة معوقات حالت من دون ان يؤدي
االعالم وظائفه الثقافية ،مع انه مؤسسة للتنشئة غاية
في األهمية؟ هذه األسئلة وغيرها ،هي التي دفعتني
للتقصي عن املعوقات الذاتية واملوضوعية التي حالت دون
ان يؤدي االعالم العراقي دوره في هذا الشأن ،خاصة في هذه
املرحلة التي لم تزل فيها رياح الربيع العربي على أشدها،
لتشكل انعطافة تاريخية في املسيرة العربية.

اوال ـ االشكالية
اذا كان التغيير يعني عملية التحول املدروس واخملطط
له من حالة راهنة الى حالة اخرى من حاالت التطور
املتوقعة ،او هو ردة الفعل التي تتخذها املنظمات اخملتلفة
ملواجهة التغير في البيئة احمليطة ( ،)1فان اجملتمع العراقي
بواقعه الراهن ميكن وصفه بالركود والسكونية  ،وهي
حصيلة تراكمات من مخلفات االدارة غير الرشيدة في
مجاالت السياسة واالقتصاد ،فضال عن شيوع منط ثقافي
سائد ينطوي على دفاعات ذاتية مغذية للمغايرة غير
املنتجة ويعوقها من متثل القيم املستحدثة التي تنتجها
التطورات املعنوية واملادية التي يشهدها العالم املتحضر ،
بشكل جعل اجملتمع عرضة حلاالت من (التغير) املتقاربة في
أوقات معينة واملتباعدة في أحيان كثيرة ،لكنها باملقابل
حالت دون نشوء وتبلور أنساق منظمة من اجلهد اجملتمعي
يكون مبقدورها التصدي للواقع غير املرغوب فيه باتساعاته
وأشكاله املتنوعة  .ما يعني غيابا لثقافة ( التغيير) التي
من شأنها حتقيق مصالح اجملتمع من خالل ارساء نظم
وأشكال جديدة من العالقات في اجملاالت اخملتلفة.
ومع ان الساحة العراقية قد ألفت الفعالية االعالمية
منذ وقت ليس بالقصير ،اذ تعود بداياتها األولى الى أواخر
ستينيات القرن التاسع عشر ،اال ان تلك الفعاليات لم
تتمكن من أداء األدوار التي يفترض القيام بها واملتمثلة
بتنمية ثقافة التغيير في اجملتمع ،اذ ظل الدور االعالمي
بكل اشكاله ،املكتوب واملرئي واملسموع ،ضيقا في
اجملالني السياسي واالقتصادي ،وخجوال في اطار الثقافة
االجتماعية ،ومقموعا ذاتيا ازاء املؤسسة الدينية .اما
وظائفه الثقافية األخرى فظلت حبيسة اجلوانب األدبية من
دون أن متتد الى الثقافة السائدة التي هي أحوج ما تكون
الى التغيير من غيرها .وفي هذا اجلانب تكمن االشكالية
التي تعبر عن ظاهرة يكتنف الغموض بعض جوانبها ،ما
يستدعي االجابة عن األسئلة اآلتية :ما العوامل التي حالت
من دون ان يؤدي االعالم العراقي واحدة من أبرز وظائفه

اجلوهرية التي تتمثل بتشكيل ثقافة التغيير وتنمية
الوعي اجلماهيري بالتغيير؟ وما طبيعة البيئة السياسية
واالجتماعية التي يعمل االعالم العراقي في اطارها؟.

إعــالم

ثانيا ـ املعوقات الذاتية
يتعرض دور االعالم العراقي في اجملال الثقافي ،بضمنه
تشكيل ثقافة التغيير ،جلملة من املعوقات الذاتية
واملوضوعية ،وسيقتصر احلديث هنا على املعوقات الذاتية
وهي:
أ ـ تراجع دور النخبة االعالمية
مع ان اتفاقا نهائيا بني املشتغلني في العلوم االجتماعية
لم يحصل بشأن تعريف النخبة  ،اال أنها باجململ تشير الى
ان النخبة مجموعة من األفراد التي تقوم بوظائف مهمة
في اجملتمع ،وان وجهات نظرها وتفضيالتها هي التي تسود
في حاالت االختالف حول القضايا املهمة ،وتستمد النخبة
سيطرتها على عامة الناس من متيزها بارتفاع مستوى
التعليم والكفاءة واملعرفة واخلبرة( .)2وعلى هذا شكلت
النخبة االعالمية في العراق منذ بدايات العمل االعالمي
في منتصف القرن التاسع عشر احدى اجملموعات املتميزة
بتأثيراتها في الواقع العراقي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
وثقافيا  ،بالرغم من انها ظلت لسنوات طويلة مندرجة في
اطار النخبة الثقافية األكثر حضورا واألعمق تاريخا.
وظل اجملال االعالمي بالرغم من تنوعه الذي يتيح لنخب
اخرى العمل فيه او ممارسة ضغوطات عليه ،عصيا على تلك
النخب اال بحدود معينة ،باستثناء افراد النخبة املثقفة التي
ترعرع االعالم بني أحضانها باألصل قبل ان تتضح مالمح
النخبة االعالمية بعد اتساع العمل االتصالي اجلماهيري
الذي فرض اشتراطات مهنية يتعذر على كثيرين امتالكها
من دون خضوعهم لتأهيل تقتضيه هذه املهنة  ،وخاصة ما
يتعلق منها باجلوانب الفنية والتقنية.
وبدا واضحا في العقود األخيرة وخاصة بعد االحتالل
األمريكي للعراق ان األدوار التي تقوم بها النخبة االعالمية
العراقية قد شهدت تراجعا كبيرا  ،ولهذا التراجع أسباب
عديدة  ،يقف في مقدمتها تفكك النخبة  ،وتأثرها بالبيئة
العراقية التي تعاني تأزما سياسيا مزمنا .
ان واقع احلركة االعالمية في العراق يشير الى تبدد
النخبة االعالمية وتالشيها ،وان بقاياها المتتلك في الوقت
الراهن الشروط التي من شأنها اعادة التماسك لهذه
اجملموعة مبا يحيي األدوار اجلوهرية املنتظرة منها  ،والتي
كانت حتى عقد الستينيات من القرن املاضي متارسها وفق
رؤية واضحة لعملية النهوض باجملتمع واالرتقاء بثقافته
ومتكينه من املشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله .ويراد
باالشتراطات تلك العوامل التي تقتضيها عملية تشكيل
النخبة مبا مينحها القدرة على التأثير سواء في الوسط
اجلماهيري ام في غيرها من النخب ،ونورد هنا مثالني لعوامل
تشكيل النخبة االعالمية:
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 1ـ االمكانات العلمية
بالرغم من مواكبة االعالم العراقي احلثيثة للتطورات
التقنية التي شهدها مجال اشتغاله ،اذ كان من أوائل
الدول العربية التي اطلقت البث االذاعي والتلفزيوني (،)3
اال انه لم يتمكن بالقدر نفسه من استثمار حصيلة اجلهد
العلمي في بناء مضامني رسائله وأشكالها ،فضال عن عدم
االستناد الى القواعد العلمية في تشكيل مؤسساته ،ولم
يقتصر األمر عند هذا احلد  ،بل انه لم يتمكن من االستفادة
القصوى من االمكانات العلمية املتوافرة ،خاصة ما يتعلق
منها بتنمية وادارة املوارد البشرية ،اذ كثيرا ما ضيق من
مساحة عمل العناصر املؤهلة علميا واملتمتعة بثقافة
رصينة ،بينما وسع من اعتماده على العناصر غير املؤهلة
لطبيعة العمل االعالمي ،وغير الواعية متاما لوظيفته
ورسالته السامية .ومن املؤكد ان عمال بهذه اخلطورة جاء
نتيجة العشوائية املهيمنة على االعالم ،واآلليات غير
احملكمة التي تسوده ،وافتقاد قياداته للتخصص العلمي،
في وقت أصبح فيه االعالم محركا أساسيا في احلياة
املعاصرة.
 2ـ اخلصائص الذاتية
لكي يطلق على اية مجموعة بانها نخبة البد ان
تتحلى بالسمات اآلتية( :الذكاء ،اإلبداع ،االجتهاد ،الطموح)
وهنا البد من طرح تساؤل مفاده الى اي مدى تتجسد هذه
السمات في اجملموعات الفاعلة في املشهد االعالمي
الراهن ،خاصة أن هناك صعوبة علمية في اطالق احكام
تعميمية بهذا الشأن ،لكن ميكن الدخول لهذه املسألة من
باب تقييم اخملرجات ،ففي اخملرجات يتجسد االبداع الذي هو
بطبيعة احلال حصيلة الذكاء واالجتهاد والطموح؟
ان محاكمة أشكال ومضامني الرسائل التي تبثها
وتنشرها وسائل االعالم وقدراتها التأثيرية على وفق
املعايير االبداعية بوصف الرسائل االعالمية متثل مخرجات
املنظومة االعالمية ،يتبني ان نسبة كبيرة منها التنطبق
عليها معايير اجلودة ،وبالتالي الميكن القول انها رسائل
مبدعة باملطلق .وعندما اليتوافر االبداع في الرسالة
االعالمية فأنها تخسر جزءا كبيرا من تأثيراتها في اجلمهور،
واستنادا الى هذا املعيار الذي يعكس جانبا اليستهان به
من أداء املنظمومة االعالمية  ،فأن النخبة االعالمية تفتقد
الى بعض السمات التي جتعل منها نخبة فاعلة ومؤثرة في
اجملتمع كما هي حال النخب املنافسة ،األمر الذي ينعكس
سلبا على اواصر متاسكها.
اما ما يتعلق بتأثر هذه النخبة بالتأزم السياسي املزمن
الذي يتعرض له العراق ،فقد كان لذلك أوجه عديدة منها
ما يتعلق بعمل هذه النخبة في اطار النظام الشمولي
بدءا من عقد السبعينيات حتى االحتالل األمريكي في
عام  ،2003الذي حتجمت فيه مبادرة النخبة ،اذ لم يتسن
لها التعبير عن رؤاها اخملتلفة عن رؤية النظام السياسي.
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ومع أن أجواء احلرية بشكلها القانوني قد توفرت بعد
تغيير النظام السياسي ،لكنها واجهت حتديات خطيرة
في تطبيقاتها امليدانية ،بسبب من الضغوط السياسية
واالجتماعية والدينية واألمنية ،اذ لم توفر هذه التحديات
بيئة آمنة للعمل االعالمي ،بشكل يكون مبقدور االعالميني
فيه ممارسة نشاطهم من دون شعور باخلوف من تعرض
حياتهم او عائالتهم للخطر ،اذ فقدت األسرة االعالمية
العراقية حتى اآلن حوالي ( )259صحفيا بحسب احصائية
مرصد احلريات الصحفية في العراق( ،)4وبذلك ميكن القول
ان مستوى احلرية الذي تتمتع به املؤسسات االعالمية
مرهون مبستوى األمن املتحقق .فال حرية اعالمية من
دون أمن ،كما ان غياب األمن يعني اتساع مساحة حرية
الفوضى ليس للعبث في اجلوانب املادية للحياة االنسانية
فحسب ،بل تطول تأثيراتها اجلوانب الفكرية والثقافية،
وهذا ما اتضح جليا ً في املضمون غير املتعارض مع ما
تريده القوى السياسية والدينية املهيمنة على املشهد
العراقي ،بحيث ميكننا القول ان اخلطاب االعالمي التنويري
كان شديد الضيق ،األمر الذي جلأت معه النخبة االعالمية
صاحبة املشروع النهضوي الى مغادرة املشهد خوفا على
حياتها ويأسا من التغيير ،تاركة احلركة االعالمية ملالكات
غير مؤهلة والمتت الى الثقافة والرسالة االعالمية بصلة
اال بحدود ضيقة جدا .وبالنتيجة فأن تفكك هذه النخبة
وتبعثر أدوارها وعدم تأدية وظائفها بالصورة املطلوبة يعد
نتيجة حتمية الفتقادها املقومات األساسية التي تتيح
لها الصمود ازاء حتديات عديدة تتعرض لها وفي مقدمتها
حتديات النخب األخرى.

ب ـ هشاشة املنظومة االعالمية
لكي يتسنى لالعالم أداء دوره بفاعلية في تشكيل
ثقافة التغيير ،البد من توافر املالكات اخلبيرة في اجملال
االعالمي واملؤهلة مبا يتناسب مع الوظائف املهمة التي
يقوم بها ،ذلك ان اخلبرة واملهارة تؤديان دورا حيويا في جعل
الرسالة االعالمية فاعلة ومؤثرة( ،)5لذا فأن املؤسسات
االعالمية الراقية تسعى جاهدة جلذب الكفاءات املشهود
لها ،بل ان بعضها يستعني بخبرات غير محلية كما هي
احلال في الكثير من الوسائل االعالمية اخلليجية ،وهذا
ما جعل هذه املؤسسات حتقق قفزات نوعية في مستوى
أدائها ،وبالتالي تبوءها صدارة االعالم العربي.
وبهذا الصدد اتسمت املنظومة االعالمية العراقية
بالهشاشة ،لذلك غالبا ما كان االعالم مجاال مخترقا سواء
على مستوى القائمني عليه ام العاملني فيه  ،اذ شكل
الطارئون على هذه املهنة نسبة كبيرة  ،ما أغلق فرص العمل
أمام متخصصني أكفاء  ،ذلك أن نسبة كبيرة ممن يعملون
في االعالم ال تتوافر لديهم احلصيلة املعرفية الكافية التي
تؤهلهم إلداء دور اعالمي مناسب( ،)6بل منهم من يفتقد
لألدوات التي الميكن لالعالم القيام بدونها او القفز فوقها

كاللغة واألسلوب وغيرهما .كما أن الكثير من اجلهات التي
قدر لها اطالق وسائل اعالمية المتت لهذه املهنة بصلة،
بل دفعتها مغريات عديدة المتهان هذا اجملال ضمن ذلك
املغريات االعالمية وامكانية التأثير في صناع القرار وتوطيد
عالقات مبراكز القوى .ويعني ذلك ان نسبة اليستهان
بها من العاملني في مجال االعالم لم تتلق ما يكفي من
التأهيل( ، )7ومع ان القائم باالتصال العراقي يشترك مع
زميله العربي في انعدام فرص التدريب او التعامل معها
بنظرة ضيقة( ،)8اال ان هذه الفرص تكاد تكون معدومة
في العراق  ،فصار اجملال االعالمي مجرد شكل يفتقد الى
اجلوهر ،فضال عن عدم انطوائه على حقيقة دوره ،ما افقد
هذه املنظومة مهنيتها والتجاوز على سياقاتها املعروفة،
ولهذا فأن قصورا واضحا بدا في حركة االعالم ازاء ما يجب
القيام به ،وعليه اجته نحو مسارات سطحية من دون ان
يقدم معاجلات عميقة جملموعة املشكالت التي يتعرض لها
اجملتمع او محاولة تشكيل ثقافة جديدة او عناصر بديلة
للعناصر الثقافية البالية التي تنطوي عليها الثقافة
السائدة .وبدال من ان يسهم في تشكيل ثقافة مستنيرة
 ،مارس تسطيحا ثقافيا كان من ابرز نتائجه متزق النسيج
االجتماعي وانخفاض مستوى الوالء الوطني والتميع مع
ثقافات فرعية وأخرى ضيقة ،والالمباالة ازاء التحديات
اخملتلفة .ومن املؤكد ان غياب معايير دقيقة وواضحة ملهنة
االعالم  ،وانتهاك السياقات ،وافتقاد التشريعات املناسبة
وغيرها من العوامل أسهمت بفاعلية في هشاشة
املنظومة االعالمية ،فضال عن صناعة رسائل اتصالية
يعوزها الكثير من مقومات التأثير واالقناع.

ج ـ ضعف فاعلية الرسالة االعالمية الثقافية
ال قيمة ألي اتصال بال فاعلية ،والفاعلية تعني النجاح
في إحداث األثر املطلوب في مستقبل الرسالة ،ذلك أن
اإلتصال من وجهة نظر املرسل يعني العملية التي يبحث
بها عن طريقة للتأثير في معارف املستقبل بأسلوب
مرغوب فيه عبر استخدام رموز معينة( ،)9وعليه الميكن
تشكيل ثقافة التغيير في وسط اجتماعي معني ما لم
تكن برامج مؤسسات التنشئة فاعلة.
ومع ان التحول الذي شهده العراق بعد أحداث التغيير
خلق بيئة اعالمية مغايرة ألجواء سابقة عمل فيها القائم
باإلتصال ،وأن هذه البيئة انطوت على عناصر أساسية
أسهمت في توفير مناخات مناسبة بحدود معينة إلنتاج
رسائل اتصالية فاعلة في إحداث تأثيرات مختلفة  ،لكن
باملقابل وفي ضوء كم الرسائل املتدفق تكونت مجموعة
من املالحظات التي تشير الى أن وسائل االعالم العراقية
حققت جناحات معينة في أداء وظائف الترفيه واألخبار ،
اال أنها أخفقت في اطار الوظيفة التثقيفية والتعليمية
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ،ويقف في مقدمتها
تشكيل ثقافة حتمل اجملتمع على التطلع الى التغيير ،

خاصة أنه يعيش واقعا صعبا يفترض التغيير .ومع أن
الهي ،
إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية ليس باألمر
نّ
ذلك أن أغلب الدراسات املعنية بتأثيرات وسائل االعالم
أشارت الى أن عمل وسائل االعالم غالبا ما يندرج في اطار
تدعيم االجتاهات القائمة  ،بينما يأخذ خلق اجتاهات وقيم
جديدة وقتا ليس بالقصير بحسب النتائج التي توصلت
لها بحوث ميدانية عديدة ( ، )10اال ان ذلك يجب ان اليحول
دون الشروع بهذا االجتاه ،فالتغيير لن يحدث اذا لم ينخر
االعالم في جسد الثقافات املتخلفة.
واذا كان تشكيل ثقافة التغيير يستدعي خلق اجتاهات
ومنظومة قيمية مغايرة لتلك التي تبناها اجملتمع في
مراحل سابقة ،فأن ذلك يفترض بوسائل االعالم التصدي
لهذه املسألة املهمة من خالل بناء رسائل اعالمية مدروسة
بدقة الرساء تلك الثقافة  ،فضال عن بلورة رأي عام مستنير
ازاء قضايا بعينها ،والتعرف على حدود فاعلية هذه الرسائل،
والى اي مدى متكنت من غرس املفاهيم املستحدثة في
نفوس اجلماهير وعقولهم .وبعكسه فأن كم الرسائل
املبثوثة اليعني انها حققت ما يرجى منها ،السيما أن امتام
عملية االتصال اليعني انها كانت فاعلة ،خاصة ان حتقيق
االتصال اجلماهيري الفاعل يقتضي توافر شروط عديدة على
مستوى القائم باالتصال والرسالة والوسيلة املستخدمة ،
فهذه العناصر ،اضافة الى اجلمهور ،تشكل محور العملية
االتصالية  ،وان اي خلل يطول احدها يؤثر سلبا في سريان
العملية  ،األمر الذي يحد من فاعليتها(. )11
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د ـ صالدة الثقافة السائدة
اذا كان اجملتمع ينظر الى األشياء بثقافته وليس بعينيه،
عند ذاك ندرك أن املدخل احلقيقي لالرتقاء باجملتمع ينطلق
من النهوض بثقافته ،ذلك انها الطريق الذي البد منه اذا
ما أريد تسلق سلم التطور ماديا ومعنويا ،لكن الثقافة
السائدة في العراق تعاني جملة من األمراض املزمنة ،
وكثيرا ما عرضت حياة أفراد اجملتمع الى مخاطر جمة ،اذ
سالت انهار من الدم بسبب سيادة ثقافة غير مستنيرة
كانت قد هيمنت على شريحة او طائفة او نخبة او افراد من
اجملتمع ،ما حملهم على رسم صور منطية سوداء او القيام
بأفعال عدائية ضد شركاء في الوطن.
ومن األمراض املزمنة على سبيل املثال ال احلصر (شيوع
التفكير اخلرافي  ،التطرف ،اتساع مساحة الوهم ،االنبهار
باألشكال ،وغيرها ) وقد توطنت هذه األمراض في الثقافة
العراقية نتيجة عقود من العمل العشوائي ،ذلك ان
القائمني على املؤسسات البنيوية الرسمية خالل العقود
املاضية لم يولوا العامل الثقافي االهتمام الذي يستحق،
واقتصار ذلك االهتمام على تشكيل ثقافة تتوافق مع
طبيعة اآليديولوجيا احلاكمة ،ما انتج ثقافة أحادية
افتقدت للميكانزمات التي تتيح لها الرسوخ العميق
في عقول اجلماهير ونفوسهم ،او االنشغال مبا يرونه أكثر
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أهمية ،او اجلهل بتأثيراته احملتملة ،خاصة انه من العوامل
ذات اإلنتاجية اآلجلة ،وبذا أصبح اجملتمع من الهشاشة
مبكان جعله عرضة لثقافات عشوائية غالبا ما كانت غير
مستنيرة أسهمت في بلورتها معطيات التخلف مبختلف
أشكاله .كما ان حالة االنغالق التي عاشها اجملتمع جراء
احلروب واحلصار وتدهور عالقات العراق مع األسرة الدولية ،
لم تتح له مواكبة النمط الثقافي الذي تبلور خالل العقود
األخيرة في العالم  ،وظل حبيس ثقافة متخلفة تنهل من
القيم السائدة في الواقع وتلك التي تعود الى ازمنة ماضية
 ،فضال عن تلك التي اريد لها الشيوع  ،كل ذلك حال من دون
ان تتشرب الثقافة السائدة املفاهيم احلديثة التي تولدت
نتيجة املتغيرات السياسية والثقافية والتكنولوجية التي
شهدها العالم .
ان ثقافة سائدة مليئة باألمراض املزمنة والعناصر
املتزمتة ليس من السهل التعاطي معها  ،وبالتالي فان
تغيير ثقافة متخلفة بأخرى مستنيرة تتضمن املفاهيم
املستحدثة مبختلف اشكالها يعد أمرا في غاية الصعوبة،
وفي الوقت نفسه تقتضي زمنا ليس بالقصير في حال
رسمت لها االستراتيجيات املناسبة .فهذا النوع من
الثقافة يتسم بالصالدة ،وبعض من عناصره قد تكون
عصية على التغيير( ،)12ما يجعل منها حتديا كبيرا امام
عمل مؤسسات التنشئة بضمنها االعالم.
هـ غياب الضوابط االعالمية
استخدمت التيارات السياسية والثقافية املتصارعة
في العراق أمناطا ً اتصالية مختلفة بضمنها االتصال
اجلماهيري بوصفه النمط االتصالي األكثر تأثيرا من األمناط
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األخرى ،مستثمرة أجواء االنفالت االعالمي الذي غابت
عنه التشريعات الضابطة للعمل االعالمي  ،األمر الذي
جعل اجلماهير أمام وسائل إعالمية تعمل على هواها،
وتروج لثقافات تتعارض بعض مضامينها مع مفاهيم
الدميقراطية والثوابت الوطنية ،فضال عن إعالء شأن ثقافات
فئوية ضيقة على حساب الوالء الوطني بوصفه املشترك
الذي من شأنه احلفاظ على وحدة النسيج االجتماعي.
لذلك ميكن اجلزم ان مشروع التغيير لن يحصل في املدى
املنظور على اقل تقدير  ،بسبب استمرار التناحر الثقافي
والتصارع السياسي بني القوى السياسية والثقافية من
جانب  ،وعدم ضبط االعالم بتشريعات تتالءم مع ثقافة
التغيير من جانب آخر( . )13العمل االعالمي كأي مهنة
أخرى ميكن ان تتميع مساراته تبعا لألهواء واألوهام ،وعليه
تغدو الضوابط حاجة أساسية لتوظيف اإلعالم في خطط
التنمية الثقافية(. )14
وقد أثبتت التجربة في أكثر من بلد أن غياب التشريعات
واملواثيق جتعل من االعالم أداة فرقة( ، )15بينما نريد له ان
يكون أداة لترسيخ الوحدة الوطنية وحتصني اجلماهير إزاء
جملة التحديات التي افرزها االحتالل.

وـ تدني مستوى ثقافة القائم باالتصال
الميكن لوسائل االعالم ان تنجح في حث اجملتمع على
تبني ثقافة التغيير  ،وحتويله الى اداة فاعلة في صناعة
التغيير  ،ما لم يتمتع القائمون على هذه الوسائل بثقافة
رفيعة مدركة ومؤمنة بأهمية التغيير .ان الثقافة تشكل
اطارا عاما للقائم باالتصال تتيح له رؤية األحداث والوقائع

والقضايا من زوايا مختلفة( ، )16والتعرف الى ابعاد قد تكون
مغايرة لتلك التي يتوصل لها آخرون  ،فضال عن متكينه من
كشف حاالت التضليل التي يتعرض لها اجملتمع  ،وتعزيز
قدراته في توظيف الفنون االعالمية بطاقتها القصوى ،
من خالل ايجاد طرق وأساليب جديدة ملعاجلة مضامني
رسائله وأشكالها( ،)17وبدونها ( أي الثقافة ) تتضح جوانب
القصور جلية في تلك الرسائل .
ومع ان االعالم يعد مكانا للنخبة ،اال ان االعالم العراقي
غدا مكانا لذوي الثقافات املتدنية الذين التختلف ثقافتهم
عن ثقافة اجلمهور العام بشيء  ،بينما يراد ملمسكي هذه
الوسائل ثقافة متقدمة على ثقافة اجملتمع ليتسنى لهذه
الوسائل االرتقاء باجملتمع نحو آفاق رحبة.
وكان مستوى الثقافة معيارا المكانية العمل في امليدان
االعالمي من عدمها  ،لكن بعض القائمني على الوسائل
االعالمية غضوا الطرف بحدود كبيرة عن هذا املعيار ،وقد
يفضي هذا الى نتائج خطيرة بدأنا نتلمس بعضا من
مالمحها في السنوات األخيرة .ان ذوي الثقافات املتدنية
غير قادرين باملطلق على انتاج رسالة اعالمية مبواصفات من
شأنها حمل اجلمهور على التفاعل معها والتأثر بها  ،واذا
حدث ذلك فأنها سترجع باجملتمع خطوات الى اخللف بسبب
ضحالة هذه الثقافة.

ز ـ غياب االعالم التنموي
من احلقائق التي أكدتها األدبيات االعالمية على اختالف
مناهجها ونظرياتها الدور الفاعل والواضح لالعالم في
تنمية اجملتمعات ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ،
األمر الذي قاد الى ماسمي بـ( االعالم التنموي ) الذي شغل
مساحة كبيرة من اهتمام الباحثني والدارسني خالل العقود
املنصرمة تأصيال وتنظيرا ( ، )18وكان ذلك في جانب منه
انعكاسا ملشاغل منظمات دولية اقلقتها حركة التنمية
البطيئة في دول العالم النامي ،والبحث عن السبل
الكفيلة بتنشيط تلك احلركة  ،وهو ما حمل بعضهم
الى التعميم بان مفتاح ذلك يكمن في االعالم( .)19وفي
سماوات مفتوحة واتصال جماهيري تفاعلي متزامن مع
اهتمام عاملي بحق االتصال ودميقراطية االعالم  ،تراجعت
الوظيفة التنموية لالعالم بينما اتسعت الوظيفة
السياسية والترفيهية واالعالنية(. )20
وعلى الرغم من ان املشهد االعالمي يعج بعشرات
الفضائيات ومثلها من الصحف واالذاعات ،اال ان املضامني
التنموية قد غابت في أغلبها  ،ولم تأت في بعضها اآلخر
اال في مؤخرة املشاغل ،ومثل هذا الواقع ليس بغريب على
املعنيني باالعالم ،فمناخ املنافسة بني وسائل االعالم يدفع
الكثير منها الى التميع مع رغبات اجلمهور الباحث في
غالبيته عن مضامني الترفيه والتسلية(،)21
خاصة في الوسط اجلماهيري القلق كاجلمهور العراقي
الذي يسوده قلق سياسي واجتماعي وأمني واقتصادي ،اذ

تلقي هذه البيئة بظاللها على احلركة االعالمية وطبيعة
.فتفعل الوظيفة الترفيهية والسياسية
املضامني املبثوثة
ّ
الى اقصاها على حساب الوظائف األخرى بضمنها التنموية
 .ان اعالم التنمية في العراق يواجه حتديات كبيرة  ،أبرزها
البدائل االعالمية املتاحة للجمهور ،وفي وسط جماهيري
لم تشبع حاجاته االعالمية بعد كاجلمهور العراقي تكون
البدائل االعالمية الوافدة عائقا في سبيل تعرضه لوسائله
احمللية .
ويدرك القائمون على الوسائل االعالمية تلك التحديات
 ،ويعرفون ان بث املضامني التنموية بسماتها الفنية احلالية
قد يدفع جمهورها الى اللجوء الى بدائل أخرى  ،وبذا فهي
غير مستعدة للخوض في مجال يفقدها جمهورها ،ورمبا
يحتج أصحاب الوسائل اخلاصة بأن األهداف التنموية
ليست من بني الغايات التي تشكلت على أساسها تلك
الوسيلة  ،وان ذلك يعد من مسؤوليات الوسائل االعالمية
الرسمية  ،اي تلك التي تتبع الدولة  ،فضال عن ان انتاج
املضامني التنموية مكلف ماديا اذا ما أريد لها ان تكون
جذابة ومشوقة .وفق ذلك ،من غير املتوقع من الوسائل
اخلاصة القيام مبثل هذه املهمة  ،مبعنى انها تقع على عاتق
االعالم الرسمي.
ان اقتصار املبادرة على االعالم الرسمي ،كما تؤشر ذلك
املعطيات الراهنة ،لن يحقق الغايات املنشودة  ،وعليه البد
من دور لالعالم اخلاص بهذا الشأن.
ان صناعة مضامني تنموية فاعلة ومؤثرة تقتضي
بوجود خبرات فنية كبيرة وتقنيات متطورة وامكانات
مالية عالية  ،وبعكسه الميكن لبرامج تقليدية ان حتدث
األثر املطلوب  ،لكن هذه املستلزمات غير متوفرة في الوقت
الراهن بشكلها املتكامل في االعالم العراقي.
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ح ـ ضعف االميان برسالة االعالم
لقد وصف االعالم بأنه رسالة  ،وهذا يقتضي من بني
ما يقتضيه مستوى كبيرا من الشغف واالنغماس باملهنة
ودورها ،بوصف االنغماس ارتباطا شخصيا بالقضية
ووسائل اشاعتها  ،وهو ما يزيد من دافعية القائم باالتصال
وقدرته على معاجلة الرسائل االعالمية ومعرفة نقاط القوة
والضعف فيها(.)22
البد ان يحدد القائم باالتصال األهداف االنسانية
واملعرفية التي يريد تعزيزها او غرسها في اجلمهور بغية
االرتقاء باجملتمع ،وهكذا كانت البديات األولى لظهور
الصحافة في منطقتنا ابان النهضة العربية منذ
أواخر القرن التاسع عشر التي أسهمت على الرغم من
امكانياتها احملدودة بقدر اليستهان به في بلورة وعي عميق
ازاء الواقع وآليات التعامل مع املاضي والركائز التي يفترض
االستناد لها في التطلع الى املستقبل .لكن االميان برسالة
االعالم لم يعد قائما في احلركة االعالمية العراقية اال في
نطاق ضيق ،وحتول االعالم من كونه رسالة بحد ذاته الى
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مجرد وسيلة لتحقيق أهداف خاصة لسياسيني ورجال
مال وغيرهم من الذين التعني لهم رسالة االعالم شيئا
بقدر حتقق أهدافهم بصرف النظر عن اخلسائر التي تطول
اجملتمع ،ومثل هؤالء يجهلون معايير جودة الرسالة االعالمية
وطرق حتققها وسبل اقناع اجلمهور بها ،واليعيرون اهتماما
للجوانب املهنية التي يقتضيها هذا اجملال ،خاصة ان أغلب
الوسائل االعالمية صارت اليوم جزءا من ممتلكات هذه
الشرائح  ،بينما أقصيت النخبة الثقافية احلقيقية وليست
الوهمية عن هذا امليدان ،بسبب افتقادها املال الالزم ،او النأي
بنفسها بعيدا عن مجال صار ميدانا لصراعات سياسية
او جلوانب رخيصة وغيرها مما اليتناسب مع ما يشغل هذه
النخبة .ان االميان برسالة االعالم االنسانية من شأنه حث
القائمني باالتصال على املزيد من العناية مبضامني رسائلهم
االعالمية ،ألنهم يعلقون آماال كبيرة على التأثيرات التي
حتدثها إلكساب اجلمهور الثقافة النوعية وضمنا ثقافة
التغيير الكفيلة برقي اجملتمع.
ط ـ ضعف الشعور باالنتماء الوطني
الميكن ألي دولة ان متضي قدما في مسيرة التنمية من
دون مجتمع حيوي وفاعل ،لكن فاعلية اجملتمع وحيويته
التنطلق من فراغ  ،بل هي مرتبطة اميا ارتباط مبستوى
الشعور باالنتماء الوطني  ،الذي يشير الى مشاعر الوالء
االيجابية التي تتملك األفراد جتاه أوطانهم وشعوبهم
بالشكل الذي تبث احلماس فيهم وجتعلهم مستعدين
للتضحية بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن وارتقاء
اجملتمع .واالنتماء يؤثر في طريقة التفكير او التفاعل مع
العالم احمليط بالفرد( .)23وبالرغم من ان حب األوطان راسخ
في الوجدان بالفطرة ،لكن ذلك اليعني ان الشعور باالنتماء
اليتراجع او يضعف  ،فهذا الشعور يستمد مقوماته من
منابع عديدة يشكل حب األوطان واحدا منها  ،فضال عما
تقدمه الدولة ملواطنيها من حوافز مادية ومعنوية مبا يوفر
حياة رغيدة وكرمية  ،وكذلك مجموعة العالقات االجتماعية
التي تربط األفراد بالبيئة االجتماعية ،والضمانات الواقعية
للحريات العامة واخلاصة وما يتعلق بها من حقوق .واذا
كانت تنمية وتعزيز الشعور باالنتماء الوطني لدى املواطنني
من األمور التي يفترض بوسائل االعالم القيام بها  ،فكيف
احلال اذا كان هذا الشعور املتراجع هو السائد في الوسط
االعالمي ،اذ أفادت املالحظات امليدانية للحركة االعالمية
بعد استالم العراقيني للسلطة من القوات األمريكية ،ان
مشاعر االنتماء الوطني قد تراجعت كثيرا في الوسط
االعالمي  ،وقد جتلى ذلك واضحا في الرسالة االعالمية
لتلك الوسائل.

ي ـ اتساع سلوك الالمباالة
تذهب الالمباالة الى عدم االهتمام  ،وتشير في جانبها
السياسي الى خفوت الشعور باالنتماء  ،وبالتالي يقود الى
فقدان االحساس باملسؤولية  ،وعدم االلتزام بالواجبات
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املنوطة باألفراد  ،وعدم الرغبة في مشاركة اآلخرين بعملية
اتخاذ القرارات التي تهم اجملتمع  ،وتتولد الالمباالة نتيجة
مجموعة االحباطات التي يتعرض لها األفراد ما يدفعهم
الى عدم االهتمام بالبيئة احمليطة بهم والتغاضي
عن السلبيات وعدم املساهمة في معاجلتها  ،وضعف
احلماس لتغيير الواقع ،اذ ينتاب األفراد شعور بعدم جدوى
ما يقومون به( ،)24وبالتالي تعثر أحداث تنمية نوعية في
مجتمع يفتقد الى الدافعية بسبب المباالته  ،ولذلك
يعد شيوع الالمباالة في اجملتمع من األمور التي تقلل من
حيوية اجملتمع التي حتتاجها عملية التغيير والتنمية .ولم
يستثن العاملون في املؤسسات االعالمية من هذا السلوك
بوصفهم جزءا من اجملتمع ،ويتعرضون لذات الظروف التي
يتعرض لها ،فضال عن طبيعة الظروف التي يعملون بها
في املؤسسات االعالمية ومستوى الرضا عن مؤسساتهم
وغيرها من العوامل.
ومن املؤكد ان هيمنة الالمباالة على السلوك االعالمي
له تداعيات كثيرة من بينها عدم االهتمام بجودة مضمون
الرسالة االعالمية وشكلها ،ما ينعكس سلبا على
فاعليتها  ،وعدم ايالء األهداف بضمنها تشكيل ثقافة
تغيير االهتمام الكافي  ،وبالتالي يغدو العمل االعالمي
روتينا من دون جدوى.

ك ـ الشعور بعدم مصداقية وسائل االعالم
لن يتفاعل اجلمهور او يتبنى األفكار والعناصر الثقافية
التي تشيعها الوسيلة االعالمية  ،ما لم تتمتع تلك
الوسيلة بثقته  ،كما ال ميكن للوسيلة ان حتوز على ثقة
اجلمهور ما لم تتمتع بقدر عال من املصداقية .الوسائل
التي تشعر اجلمهور مبصداقيتها  ،تكون األكثر تأثيرا من
غيرها  ،فالعالقة بني التأثير واملصداقية عالقة عضوية()25
 ،لذلك جتهد جهات االتصال اخملتلفة على خلق انطباعات
في أذهان اجلمهور مبصداقيتها  ،سواء بااللتزام الشديد
باملعايير املهنية  ،ام باستخدام احليل االعالمية وغيرها من
الطرق .وسائلنا االعالمية ترغب في أن تكون مصداقيتها
عالية لدى اجلمهور ،اال ان شعورا طاغيا في اوساط الرأي
العام العراقي يشير الى أنها تفتقد الى املصداقية  ،ويعود
هذا الشعور السائد الى جملة من األسباب ،بعضها يرتبط
بخبرات اجلمهور السابقة يوم كان االعالم العراقي يعبر عن
توجهات أحادية تتمثل في األطر الفكرية التي كان يستند
اليها النظام السابق.
اذ كانت غالبية اجلمهور تستقي معلوماتها من قنوات
اعالمية أجنبية ،وكانت لهذه األحكام امتدادات شملت
النظام االعالمي الراهن  ،كما ان التناقضات االعالمية
التي وقعت فيها احلركة االعالمية بعد سقوط النظام،
والنظرات غير املتوافقة لألحداث السياسية ،والتوجهات
املتباينة التي انطلقت منها  ،جميعها خلقت انطباعات
لدى اجلمهور بأن الرسائل االعالمية املبثوثة غير دقيقة،
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وتعبر عن مصالح ضيقة لألحزاب والتيارات السياسية
املالكة لتلك الوسائل ،وان مصداقيتها خفيضة .لذلك
شكل شعور اجلمهور بعدم مصداقية وسائلنا االعالمية
واحدا من التحديات التي تقف عائقا امام تلك الوسائل اذا
ما أرادت العمل من أجل التغيير.

م ـ االهتمام بالسطحي وتهميش العميق
ان التأثيرات التي يتطلع القائم باالتصال الى احداثها
في اجلمهور بدفعه الى تبني استجابات جديدة او تدعيم
استجابات قائمة او تعديل بعضها  ،لن حتصل ما لم
يول رسائله العناية التي تستحق على مستوى الشكل
واملضمون  .فما يتعلق باملضمون البد ان تشبع الرسالة
جانبا من احلاجات االعالمية للجمهور ،واملتمثلة في احلاجات
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ل ـ االنشغال بثقافة املاضي
واهمال ثقافة املستقبل
يعد نقل التراث االجتماعي عبر األجيال من بني الوظائف
األساسية التي تقوم بها وسائل االتصال اجلماهيرية (،)26
ومع أهمية تقدمي أطر مرجعية للمجتمع ،الرتباط ذلك
باحلفاظ على هوية األمة وشخصيتها  ،انطالقا من ان األمم
تعرف بهوياتها وتغيب شخصيتها املميزة في حال افتقدت
تلك الهوية ،اال ان الوسائل االعالمية العراقية بالغت
كثيرا باالهتمام بثقافة املاضي ،فغرفت ما استطاعت منذ
تشكلت وحتى اللحظة  ،فنجحت في جوانب وأخفقت في
أخرى  ،وغالبا ما يعزى االخفاق الى سوء االنتقاء  ،ذلك ان
حوادث املاضي وعناصره الثقافية ليست بالضرورة جميعها
صاحلة للحاضر ومفيدة للمستقبل.
واذا كان ماضي األمة مهما  ،فان املستقبل أكثر أهمية،
واألمم حتيا للمستقبل وليس للماضي  ،فكان في مقدمة
األخطاء اجلسيمة انشغال االعالم الكثيف باملاضي وإهمال
املستقبل  ،فكثيرا ما عزز قيما قدمية من دون ان يكون
مبقدوره استحداث قيم جديدة تشكل هويتنا املستقبلية،
مع ان القائمني على وسائل االعالم يفترض ان يكونوا أكثر
الشرائح االجتماعية وعيا باملستقبل  ،وأكثرهم ادراكا
ألهمية االستعداد له وضرورة تشكيل وعي مستنير
بطبيعته وسماته احملتملة .ومع اننا نأمل مبستقبل مشرق
لهذه األمة  ،اال ان وعيا بذلك املستقبل لم يتبلور بعد في
أذهاننا وأبرز معيقات ذلك  ،ان حاضرنا متأثر مباضينا بال
حدود  ،بل ان املاضي حاضر في حياتنا بقدر مواز او يفوق

احلاضر نفسه  ،حتى ان املرء يشعر في غالب األحيان انه
يحيا في املاضي( ، )27فجل الثقافة الفاعلة في الواقع
مستمدة من املاضي .
وفي الوقت الذي عمل االعالم العراقي فيه على تعزيز
السائد من القيم  ،ترك القيم اجلديدة تتشكل كيفيا،
والغريب ان اعالمنا غالبيته اعالم خنوع لضغوطات
الواقع  ،وخاصة تلك الضغوط التي تستمد مشروعيتها
من االنتساب الى املاضي بأبعاده اخملتلفة ،االيجابي منه
او السلبي ،من دون ان تكون له قدرة التمرد على عناصر
ثقافية يعرف القائمون عليه متام املعرفة انها ما عادت
صاحلة للمستقبل.
ان السؤال األهم هو كيف نشكل ذهنية مواكبة اآلخر
ومغادرة ذهنية مغايرته  ،فاملغايرة ال تعني سوى زج األمة
في صراعات لن جتني منها اال مزيدا من التخلف  ،خاصة ان
جميع معطيات ثورة االتصال تنحو باجتاه متييع الثقافات
الوطنية في اطار ثقافة عاملية لها خصائص القوى املهيمنة
اتصاليا( ، )28بكل ما ينطوي عليه هذا األمر من ابعاد
ودالالت يعرفها كثيرون  .ان عدم ايالء الوسائل االعالمية
العراقية األهمية الكافية لقيم املستقبل احملتملة قد يزيد
من مساحة التناقضات التي يتسم بها سلوك اجلمهور،
وهذا يقتضي العمل على تكييف منظومتنا الثقافية
بتبديل او اهمال بعض من عناصرها لكي يكون باملستطاع
التهيؤ للمستقبل الذي البد من التهيؤ له.
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املعرفية والوجدانية والشخصية واالجتماعية وما يعينه
على الهروب من واقعه ( ،)29اما على مستوى الشكل فان
ذلك يرتبط مبهارة القائم باالتصال  ،ومتكنه من الفنون
االعالمية  ،والى أي مدى يكون مبقدوره االرتقاء بالعملية
االعالمية الى ان تكون فنا يتوافر على اجلاذبية والتشويق.
فاذا لم يتحول االتصال ايا كان نوعه ،الى فن  ،فان املضمون
لن يصل الى املتلقي وان وصلت الرسالة  ،لذلك قيل ان
االتصال هو (فن نقل املعاني)(. )30
ومع ان اجلمهور العراقي يتعرض اليوم الى سيل كبير
من الرسائل االعالمية  ،لكن القليل من هذه الرسائل تتسم
بجودة مضمونها ،ما قلل من تأثيرها في الوسط اجلماهيري
 ،وغدت اشبه بالثرثرة االعالمية منها الى الرسالة املسؤولة
التي تنطوي على أهداف يراد بها اشباع احلاجات احلقيقية
للجمهور  ،األمر الذي يشكل تهديدا لعملية التنمية
التي يحتاجها اجملتمع حاليا .ومعطيات املرحلة الراهنة
تشير الى احلاجة املاسة ملضمون عميق من شأنه اشاعة
ثقافة مستنيرة ،مستوعبة لتحديات املصير  ،ومنطلقة
من رؤية واضحة لكيفية الدخول الى املستقبل ،فضال عن
قدرتها على التعاطي مع املتغيرات التي تشهدها املنطقة
يفعل ّ
وميكن املورد البشري من القيام بأدوار
 ،بالشكل الذي ّ
فاعلة في عمليات التنمية املستدامة.
وبعكسه فان املضمون السائد لن تكون حصيلته سوى
التسطيح الثقافي واملزيد من التخلف عن ركب احلضارة .
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الكاتب واإلعالمي علي حسن الفواز:
املشهد اإلعالمي اجلديد مل يصنع تقاليده بعد
ظل اإلعالم العراقي طوال عقود مرتبطا بسياسة احلكومة
ونهجها حتى  2003وفسحة احلرية جعلت من اإلعالم ساحة
مفتوحة للجميع ،لكن يف الوقت نفسه ومع كثرة االصدارات
من صحف وجمالت اال ان املواطن اخذ يعزف عنها يوماً بعد
آخر .كذلك البث الفضائي واالذاعي حيث اخذت القنوات
واالذاعات تزداد بشكل غري مسبوق ،مما جعل املواطن يف
حرية من امره ،مبن يصدق ومن ينقل احلقيقة واخلرب بشكل
صادق من غري زيف وحتريف .والن اإلعالم اخذ يصنع
االحداث ويتدخل يف تطوراتها سلبا واجيابا ،كما أصبح علما
قائما بذاته يدرس على وفق تقنيات ومعلومات حديثة مرتبطة
بالتطور التكنولوجي الذي دخل اىل كل بيت ،االمر الذي
جعل من الفرد صحفيا حتى وهو جالس يف مكانه .مل يتوقف
اإلعالم عند حدود دون اخرى ،فقد دخل يف ميزان االقتصاد،
والربح واخلسارة ،وعامل السوق ،وصناعة املال .االمر الذي
جعل من مؤسسات إعالمية كثرية مؤسسات رحبية .عن هذه
االشكاالت وامور إعالمية اخرى كان لنا هذا احلوار مع
الكاتب واإلعالمي علي حسن الفواز.

* بات اإلعالم في الكثير من الدول يصنع االحداث،
ال بل حتى يؤثر فيها ،وفي مستجداتها ،وهذا ما ملسناه
مؤخرا في الثورات او االنتفاضات العربية ،كيف تعلل
ذلك؟
 فعالية اإلعالم تقترن بقوة ادواته ،وطبيعة وظيفته،وتطور آلياته ،وهذه القرائن باتت نوعا من القوة اخلارقة
للنظام االجتماعي ،مثلما هي الصانعة لرأي عام اكثر قدرة
في التأثير على مجريات االمور..
واذا راجعنا دور اإلعالم في التعاطي مع وقائع ما سمي
بـ(ثورات الربيع العربي) جند اثر تلك القوة من خالل دورها في
صياغة العديد من املواقف واالفكار والرسائل السياسية
واإلعالمية التي صنعت لها نصا موازيا يقوم على فكرة
الصدمة ،صدمة لالنظمة السياسية ،وصدمة للشارع
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الوطني ،مثلما شكلت باملقابل قوة دافعة للجماعات
السياسية التي تعيش قوة الصورة وحضورها في التأثير
على قطاعات واسعة من اجلمهور في الداخل واخلارج..
احلدث ماقبل الصدمة اإلعالمية هو غير مابعدها متاما،
وبقطع النظر عن طبيعة صناعة هذه الصدمة ،االّ ان اثرها
كان االقرب الى احلافز الذي حتول الى نقطة جذب ونقطة
اثارة ،فضال عن حتوله الى منظور له القابلية املؤثرة على
صياغة الكثير من زوايا ازاء احلدث السياسي او االمني،
وبالتالي فان مؤسسات اإلعالم االن متلك رصيدا من احلوافز
واالمكانات مايجعلها مجاال مفتوحا لتجاوز امناط االداء
اإلعالمي التقليدي الذي تصنعه احلكومات ،او اجلماعات
للدفاع عن حصونها التي بدت قابلة للخرق بسهولة،
ولعل مرجعية ذلك تعود الى حسن التخطيط والتنظيم
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لالسف مل يتحرر اإلعالم العراقي من عقدة اخلنادق ،ومأزق صناعة اليافطات ،وعلى الرغم من
تطور تقنيات الصناعة اإلعالمية يف العديد من املستويات ،االّ ان غلبة املرجعيات السياسية والطائفية
على املرجعيات املهنية هي اليت جتعل جهازنا اإلعالمي ،وخاصة الكثري من قنواتنا عرضة لالرتباك.
وتوظيف املهارات املهنية واالمكانات املادية في املال
والتقنية واخلبرات ،اي النزوع الى مأسسة اجلهاز اإلعالمي
وحتديث ادواته على الدوام ليكون عند حافة احلدث دائما.
* لكن لدينا في العراق األمر معكوس ،فلم يستطع
اإلعالم العراقي ،ولو بنسبة قليلة ،مجاراة اإلعالم
العربي ،وخاصة ما كان منه موجها ضد العملية
السياسية اجلديدة؟
 لالسف لم يتحرر اإلعالم العراقي من عقدة اخلنادق،ومأزق صناعة اليافطات ،وعلى الرغم من تطور تقنيات
الصناعة اإلعالمية في العديد من املستويات ،االّ ان غلبة
املرجعيات السياسية والطائفية على املرجعيات املهنية
هي التي جتعل جهازنا اإلعالمي ،وخاصة الكثير من قنواتنا
عرضة لالرتباك في اداء رسالتها املهنية مبوضوعية وحيادية
نظرتها في التعاطي مع احداث معينة ،ومع استحقاقات
تفترض صناعة مهنية للرسالة وللصورة ،وآللية تقدميها
بجاذبية مؤثرة الى جمهور مستهدف ..واحسب ان ضعف
البناء املؤسساتي وغياب التقاليد وضغط بعض الثقافات
املهيمنة هي االسباب االكثر تأثيرا على وقائع اليوميات
اإلعالمية العراقية ،وعلى طبيعة اخلنادق السياسية التي
تصنع لها واجهات إعالمية.
* اين يكمن اخللل بذلك ،علما ان اغلب من يدير تلك
املؤسسات او من العاملني فيها هم من اإلعالميني
العراقيني؟
 املؤسسات اإلعالمية الكبرى التقاس بعدد املهاراتاملهنية واخلبرات الفاعلة فيها وطبيعة هذه املهارات حسب،
بل تقاس ايضا بطبيعة البرامج واخلطط التي تتبعها
في عملها ،وكيفية توظيف هذه املهارات واخلبرات مع
االمكانات املادية ووضعها في السياقات الصحيحة على
مستوى االداء وعلى مستوى استثمار الزمن واملكان ،وعلى
مستوى تنمية هوية الرسالة وتنظيم اخلبرات واستثمارها
للعمل باجتاه العمل بروح الفريق الواحد ،وليس بأوهام
البطل .كما ان تلك املؤسسات اإلعالمية الكبرى قد حتولت
ايضا الى مراكز للبحوث واملعلومات ومراكز للتدريب تعزز
دور تلك املؤسسات وتأثيرها ،فضال عن التعاطي مع اخلبرات
مبهنية فاعلة تنطلق من احتضان هذه اخلبرات وتأمني
مستلزمات عملها ،وهو مانفتقده لالسف في تقاليد
مؤسساتنا اإلعالمية التي مازالت تعمل بحسابات اخلنادق
والعالقات وضعف االمكانيات وغياب التخطيط ،ومتوضعها
ضمن افق محدود للصناعات املوجهة للخطاب اإلعالمي
التقليدي ،وبالتالي فاننا جند الكثير من خبراتنا اإلعالمية

خارج هذه املؤسسات التي كثيرا ماتغيب عنها البرامج
الواضحة ،واحلريات املهنية التي حتصن عمل اإلعالمي من
الرهاب وضعف االداء واملهنية.
* كيف ميكن ان نصنع إعالما عراقيا مؤثرا في
احلدث ،ان لم نقل يصنع احلدث ذاته ،كما ميكن له ان
يدير الدفة مبا يتماشى مع املصلحة الوطنية؟
 من الصعب جدا احلديث عن إعالم بهوية معينة ،وبتأثيرمعني على احلدث السياسي العراقي مثال ،لكن العمل على
تنظيم عمل املؤسسات اإلعالمية وعلى وفق آليات مهنية،
اي تنظيم الفوضى التي نعيشها ،ميكن ان يكون عتبة
لضبط بعض املسارات املهمة في هذه العملية ،واعتقد
ان تفعيل دور هيئة اإلعالم واالتصاالت بوصفها املرجعية
القانونية لذلك يعطى حافزا خللق سياقات عمل صحيحة
وجلهة رأسية ،لها سياقات عمل مهنية وعملياتية ،خاصة
ان اغلب مظاهر الصناعة اإلعالمية العراقية تنتمي الى
مرجعيات سياسية وحزبية والى اجندات متويلية معينة،
وبالتالي فان احلديث عن املهنية مبعناها الفاعل يحتاج الى
توصيف مهني وقانوني دقيق ،ويحتاج في ضوء ذلك الى
نوع من التشريعات التي تنظم عمل واجازات املؤسسات
اإلعالمية التي حتول بعضها الى ما يشبه اإلعالم املضاد او
املسيس في كل توجهاته ،وهو ما يناقض حتى االساس الذي
تعطى مبوجبه االجازات من قبل اجلهات املانحة وضوابط
عملها في عدم اثارة النعرات وتبني خطاب التحريض
والكراهية وغيرها..
* بات اإلعالم منظومة قيمية مؤسساتية تضع
عامل السوق ،الربح واخلسارة ،في احلسبان ،احيانا من
خالل االعالنات وأحيانا اخرى من خالل استفزاز اآلخر
مبستمسكات ووثائق تدينه الخ ،اال ان وسائل اإلعالم
العراقية ظلت معتمدة على التمويل ،وبشكل خاص
وسائل اإلعالم احلزبية؟
 هذا صحيح جدا ،ولكن الواقع ان الصناعة اإلعالميةالعراقية تعيش ظروفا ً خاصة ،وتواجه حتديات كبرى،
بعضها يعود الى طبيعة هذه الصناعة غير املستوفية
لشروط بنائها املؤسسي املستقل .وبعضها االخر يعود الى
ضعف التقاليد اإلعالمية في هذا اجملال وضعف القوانني
والتشريعات التي تتعامل مع حرية اإلعالم وطبيعة متويله،
فضال عن ضعف النظر الى صناعة االعالن بوصفه متويال
للمؤسسات اإلعالمية املستقلة .كما ان اعتمادها على
التمويل احلزبي او (االجنداتي) اليعود الى طبيعة عمل
مؤسساتنا اإلعالمية ومرجعياتها حسب ،بل بسبب ضعف
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املؤسسات اإلعالمية الكربى التقاس بعدد املهارات املهنية واخلربات الفاعلة فيها وطبيعة هذه
املهارات حسب ،بل تقاس ايضا بطبيعة الربامج واخلطط اليت تتبعها يف عملها ،وكيفية توظيف هذه
املهارات واخلربات مع االمكانات املادية ووضعها يف السياقات الصحيحة على مستوى االداء وعلى
مستوى استثمار الزمن واملكان.
التقاليد االعالنية في العراق ،وعدم وجود اجلهات الرسمية
وغير الرسمية التي تنظم العمل االعالني وتتبنى صناعته
بشكل يدعم اجلهات املنتجة او املسوقة ويروج لبضاعتها
امام اجلمهور املستهلك،
كما ان اغلب املرجعيات االعالنية مازالت خاضعة
لتوصيفات قانونية ومالية حتدد لها آليات النشر في وسائل
اإلعالم املطبوعة..
* اإلعالم بشكل عام اصبح يرتبط عضويا مبنظومة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،كيف يتبادالن
التأثير في رأيك؟
 كل وسائل اإلعالم في العالم تستعمل التقنياتاحلديثة ،مبا فيها وسائل اإلعالم العراقية ،ومنها تقنيات
البث الفضائي ،والتقنيات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات،
لكن هذا اليعني حيازة شروط االداء املؤثر والفاعل في سوق
التنافس اإلعالمي الذي تعيش صراعاته اسواق العوملة
اإلعالمية .اذ ان تلك التقنيات حتتاج الى وجود سياسات
واستراتيجيات وخطط ومهارات وامكانيات مادية وبشرية
متخصصة والى عالقات عامة فاعلة ،وبالطريقة التي
جتعل من هذه الفعاليات بيئة مناسبة ومؤثرة وقادرة على
الترويج خلطابها اإلعالمي وفي التأثير بالرأي العام ،وعلى
جذب اوسع قطاعات من اجلمهور الى مصادرها اإلعالمية.
* مباذا تعلل انصراف املواطن العادي عن الصحف
الورقية ،فمن غير املعقول ان عدد نفوس بلد يصل الى
 30مليون نسمة ومجمل ما يطبع من صحف يومية
اليصل الى  50الف نسخة؟
 هذه الظاهرة حتولت الى مشكلة عاملية ،وعلى الرغممن ان عدد طباعة بعض الصحف في العالم الغربي يتجاوز
املليون نسخة ،االّ انها بدأت تدرك ان الصحافة االلكترونية
حتولت الى منافس كبير لها ،وهو ما جعلها جميعا تطبع
نسخا الكترونية باالضافة الى نسخها الورقية .وأجد ان
مشكلة صحفنا العراقية التي تعيش واقعا مرعبا من
حيث عدد قرائها ،ومن حيث ازمة صناعتها للمطبوع
الورقي القادر على جذب اجلمهور اليه ،تتمثل في ازمة
صناعة اإلعالم العراقي ذاته ،ازمة ارتباكاته املؤسسية
بكل استحقاقاتها التوصيفية والبنائية ،وبكل شروطها
االفتراضية لسياقات عمل احلداثة ومنظورها لالشياء،
ولتأمني ما حتتاجه من اخلبرات الكافية واملهارات واالمكانات
والتقنيات الطباعية ،فضال عن وجود مشكلة خطيرة وهي
مشكلة التوزيع الذي حتول الى عقدة كبيرة ،فهل يعقل
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في هذا العصر االلكتروني املتسارع بغرابة ان يقرأ املواطن
في محافظة نينوى او البصرة او محافظة اخرى الصحف
التي تصدر اليوم غدا ،انها مفارقة تقلل من شأن االهتمام
بالبحث عن اخلبر واملعلومة اجلديدة في الصحف اليومية..
* هناك من يقول انه في حالة استقرار اوضاع
العراق سياسيا ،واقتصاديا ،ستختفي الكثير من
الصحف والفضائيات واالذاعات؟ الى ماذا يستند ذلك
االستنتاج؟
 هذا االستنتاج قد يكون واقعيا ،بسبب ان اغلبالصحف التي تصدر االن ،وحتى البعض من الفضائيات
واالذاعات التي متثل هذه اجلهة او تلك ستفقد مرجعياتها
التمويلية الداعمة اوال ،وستفقد ايضا الكثير من مبررات
الدوافع السياسية واحلزبية التي تقف وراء اإلعالم واإلعالم
املضاد ثانيا ،ناهيك عن ان استقرار االوضاع العامة في
العراق يعني وجود العمل املؤسساتي والقوانني التي تنظم
العمل اإلعالمي ،وبالتالي فان العديد من هذه الصحف
والفضائيات واالذاعات ستفقد غطاءها الذي اتاح لها
العمل في اجواء الفوضى ،وفي ظل غياب التقاليد التي
يجب ان تنطلق من مهنية واخالقية العملية اإلعالمية
ومواثيقها ومعاييرها..
* اإلعالم املتخصص هو االخر لم يكن فاعال في
املشهد اإلعالمي العراقي ،ويالحظ ان اإلعالم العام ،او
الشامل ،هو املسيطر ،أال يحيلنا ذلك الى ضعف في
احلرفية واملهنية؟
 املشهد اإلعالمي العراقي اجلديد لم يصنع تقاليدهبعد ،ولم يضع ملسات واضحة لهوياته التي تعبر عن تنوع
اجملتمع العراقي بشكل يناسب االستحقاقات املهنية
لإلعالم ،اذ ان غلبة العموميات في صناعة املشهد اإلعالمي
ترتبط بتاريخ ما تكرس في عقلنا اإلعالمي القدمي لالسف،
وحتى الهامش احملدود لبعض مظاهر اإلعالم املتخصص
ال اجده مؤثرا ،والميلك حضورا في واقعنا اإلعالمي ،اذ اجد
ان احلديث املبالغ فيه عن بعض وجوه اإلعالم املتخصص
فاقد للموضوعية وللواقعية ،الن هذا اإلعالم غير واضح
املالمح وغير فاعل ومؤثر في الواقع وفي املنافسة اوال،
وليس هناك مؤسسات إعالمية متخصصة كما نشاهدها
في الفضائيات العربية بحكم محدودية االمكانيات املادية،
وقلة عدد اإلعالميني املتخصصني في هذا اجملال او ذاك،
فضال عن سوء التخطيط ،وضعف املنافسة مع فضائيات
اخرى لها حرفنة مميزة في هذا اجملال.

حــوار

علي حسن الفواز مع احملرر
وحتى بعض القنوات املتخصصة كما في شبكة اإلعالم
العراقية فانها حتتاج هي االخرى الى الكثير من التخطيط
والبرمجة واملهارات املتخصصة لكي تضع نفسها في
مجال املنافسة مع االخرين ،وهذا ما يجعل هذه الفضائيات
او بعض االذاعات قائمة على االستهالك احمللي فقط..
* كذلك نفتقر الى اصدار اجملالت االسبوعية منها
او الشهرية وحتى الفصلية ،قياسا بعدد الصحف
التي تصدر يوميا برأيك ما االسباب؟ هل املوضوع
له عالقة باألمية الثقافية التي وصلت الى مديات
شاسعة لدينا؟
 ارتباك الواقع اإلعالمي العراقي وطبيعة الفوضىالتي يعيشها ،والنظرة القاصرة للعديد من املؤسسات
اإلعالمية الرسمية او غير الرسمية ،وعدم وجود سياسات
إعالمية واضحة للدولة ،او حتى اجلهات املدنية ،يضعنا امام
العديد من املظاهر الغريبة التي يضيع وسطها الكثير من
املعطيات واحلاجات ،ومنها ما يتعلق باملطبوعات االسبوعية
والشهرية والفصلية .فعلى الرغم من صدور بعضها االن،
االّ انها تفتقد للحضور املؤثر على مستوى التخطيط
واالستهالك والتسويق ،خاصة ان العراق ميلك تاريخا
مهما في املطبوع الثقافي ،وحتى صحفه تتميز بكونها
من الصحف العربية النادرة التي حتوي على املادة الثقافية
يوميا ،واذ جند بعض اجملالت التي بدأت تصدر اسبوعيا هنا
او هناك ،االّ ان ما يؤشر عليها هو عدم استقرار مطبوعها،
وعدم دميومتها وضعف تسويقها ،فضال عن حاجتها ايضا
الى التوصيف واخلبرة واملهنية التي جتعلها تبرر وجودها
على مستوى املنافسة مع غيرها ،وحاجة املستهلك لها،
وقدرتها على تغطية االحداث بالشكل الذي يبرر وجودها..
* قانون حماية الصحفيني القى معارضة كبيرة من

الوسط اإلعالمي ،وادخلت عليه تعديالت كثيرة حتى
صدر بهذا الشكل اخملتلف عليه ،هل نحن بحاجة ملثل
هذا القانون اآلن؟ وملاذا؟
 قانون حماية الصحفيني اصبح واقع حال ،خاصة بعداقراره من مجلس النواب ،واملشكلة التكمن في احلاجة اليه
او عدم احلاجة ،بقدر ما ان احلاجة تكمن اساسا في السعي
الى تأهيل الواقع اإلعالمي العراقي لكي يكون متفاعال
مع ما يحيطه من معطيات ومتغيرات سريعة ،فضال عن
العمل على تعزيز واقع احلريات املدنية ومظاهر الدميقراطية
في العراق ،واحسب ان واقع العراق وحتوالته السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية يحتاج الى املزيد من
التشريعات التي ميكن ان تسند وتعزز العمل اإلعالمي،
لكنها حتتاج بالضرورة الى نضال اجتماعي والى وعي مهني
والى وضوح في الرؤية لكي تكون القوانني اجملترحة مبستوى
الفاعليات ومبستوى اجلدية التي بات يشكلها اإلعالم في
حياة الشعوب.
* أال تظن ان وجود قانون يكفل حرية التعبير بشكل
دميقراطي هو االهم اليوم؟
 نحتاج الى حزمة من التشريعات التي ميكن ان تكفلتنظيم العمل اإلعالمي ،لكن اخلشية من ان تكون هذه
احلزمة اطواقا ً اخرى على حريات اإلعالم الذي اخذ يتنفس
بعد عقود طويلة من الهيمنة واالستبداد ،ومن هنا اجد ان
العمل على ايجاد اطر وعالقات ومواثيق شرف كما تسمى
باالدبيات اإلعالمية لتكون مقدمات شفافة لشرعنة االطر
القانونية التي نحتاجها في واقعنا املليء باملشكالت
املفتوحة على بعضها ،والتي تظل امكنة مثيرة لاللتباس،
خاصة في التعاطي مع مفاهيم وافكار حتتاج الى من يحدد
توصيفها واطرها العامة..
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عوملة اإلعالم وثقافة االستهالك
العوملة واالعالم ،هذا التداخل الذي اخذ يغري
الكثري من الثوابت ،ال بل يطيح بالكثري من
األصنام ،سواء كانت االجتماعية ام السياسية
ام االقتصادية ام الثقافية .حتى اصبح االعالم
يشغل حيزا كبريا من اهتمام عامة الناس ويدخل
يف حتوالتهم وحتوهلم بأنواعها.
العوملة واالعالم وثقافة االستهالك هو عنوان
كتاب جديد صدر للكاتب واالعالمي سعد حممد
رحيم عن املوسوعة الثقافية ،وهي سلسلة ثقافية
عتيدة تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة يف
العراق .الكاتب تناول موضوعات عدة منها،
كيف حيولنا االعالم ،وهو مبثابة مقدمة ملداخل
الكتاب ،بني فيها املفاجأة الكبرية اليت حدثت حبياة
الفرد العراقي حني وجد نفسه بني ليلة وضحاها
يتمتع بكل انواع التقنيات احلديثة واملعلوماتية،
وصار له ان يتعرف على افكار وأخبار وأحداث
كانت من احملال ان يطلع عليه من قبل ،او حتى
مير بها ،وهي التغيريات اليت تطرأ على حياة الفرد
اليومية والسلوكية من خالل استخدامه هلذا
التقنيات احلديثة .وبني الكاتب تدخل االعالم يف
ثقافة ماليني البشر وتأثريه يف نظم اخللق والقيم
واجتاهات السلوك واملواقف واآلراء .كما اخذ
يصنع األحداث بعد ان كان يالحقها فقط .اضافة
لذلك فاالعالم يستلب احلرية بشكل غري مباشر،
وبطرق ملتبسة وخماتلة ،مثلما يشري الكاتب اىل
ذلك ،وهو يلغي احيانا دور املؤسسات الدينية
والعائلية واحلزبية والفكرية ،ال بل حتى املدرسة
واجلامعة يف تأسيس وتنميط ثقافة الفرد واجملتمع
بشكل عام.
حسني العتيب
إعالمي
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حسني
العتبي
يطرح الكاتب سؤاال عن العوملة وثقافتها ،وكيف أخذت
تنتشر بسرعة كبيرة بني الكثير من القطاعات ،اذ اليتم
التعامل هنا مع مؤسسة واحدة لها سياسة واضحة
واستراتيجية عمل ،بل مع عدت مؤسسات وتوجهات رمبا
تكون متناقضة احيانا .ليعود متسائال هل باتت العوملة
نظاما شموليا جديدا ،وخاصة العوملة املعدة واملطبوخة
في مطابخ الرأسمالية ،التي من ابرز اهدافها اليوم هو
السيطرة على األسواق بعد السيطرة على وسائل االنتاج؟
وفي هذا السياق يستعرض املؤلف طروحات مهمة ملفكرين
عامليني امثال روالن بارت وهربرت ماركوز وتشومسكي الذين
حتدثوا عن كيفية استثمار األسطورة واخلرافة وتسويقهما
من خالل االعالم وبشكل خاص اعالم الصورة املرئي،
بالتالي يتم بواسطتهما تقنني احلاجات والرغبات واألذواق
والقناعات العامة واخلاصة ،من ثم بسط النفوذ والسيطرة
وقيادة اجملمتع مثلما يراد ويخطط له عبر ذاك االستثمار
الرأسمالي االعالمي.
كما يؤكد ان االعالم اخذ يقود البشر ،ويوجههم مثلما
يريد ،فهو ميسك دفة القيادة وصناعة األحداث ،وبشكل
خاص الكبيرة منها واملهمة ،التي تغير سكة القطار من
اجتاه الى آخر.
األمر الذي يؤدي بالتالي الى صناعة دكتاتورية مؤسساتية،
وليست فردية مثلما اعتدنا ذلك ،وقد تكون هذه
الدكتاتوريات اجلديدة اكثر خطرا وضررا من السابقة ،خاصة
انها تعمل على نطاق اوسع يتعدى احلدود والبحار واحمليطات،
وكلما تطورت وسائل االتصال زاد خطر وشموليات هذه
الدكتاتوريات االعالمية ان صح التعبير.
واذ ما مررنا الى االعالم العربي وطريقة ادائه التجييشية
واالنفعالية وبشكل خاص في القضايا السياسية ،وما
يخص احلكومات العربية ،وما طرأ على خارطة التغيير
بعد الربيع العربي ،وما تاله من أحدث وبشكل خاص
في االنتخابات التي جرت في مصر وتونس ،لرأينا كيف
استطاعت قنوات مثل اجلزيرة والعربية ان تؤثرا في حركة
الشارع وبشكل خاص التونسي ،حني اعلنت قبل نهاية
االقتراع بساعات ،ان الكفة تشير الى تقدم العلمانيني
والليبراليني في االنتخابات .األمر الذي حفز الكثير من
مؤيدي اجلهات االسالمية وبشكل خاص األصولية الى
جتييش الشارع من ثم الفوز باألغلبية في االنتخابات .ذات
األمر حصل في االنتخابات املصرية .هذا مثل بسيط ورمبا

تكون احلالة العراقية ملا حصل بعد التغيير النيساني دليال
اكثر على تأثير االعالم ،وتدخله في صناعة األحداث وفق
استراتيجيته وسياسته والغاية التي انشىء من اجلها.
الشيء اآلخر الذي تناوله الكتاب قضية املكون الثقافي
وحتدي العوملة ،رمبا يتصور البعض ان هذا الرهان او التحدي
مصيره متأرجح او مجهول ،ورمبا يذهب البعض الى األبعد
ويعلن خسارة املكون الثقافي امام العوملة.
الكاتب هنا يعلن ان املكون الثقافي ميد جذوره عميقا
في التاريخ ،ويكون قائما في الشعور وضمير ووعي وعقل
ووجدان افراد اجملمتع ،وهو يعتمد ويحافظ ،ويغذي ،ويتداخل
مع املكون النفسي لذلك اجملمتع.
ولذا فان الثقافي الميكن ان يتعرض لعطب كلي او موت،
والميكن احداث انقطاع شامل مع التاريخ الثقافي جملتمع
ما ،ولكن ميكن تغيير رؤية اجملتمع الى نفسه ،والى ماضيه
وثقافته بالتساوق مع تطور هذا اجملتمع وذاته ،وتطور العالم
والعالقة بينهما .مبعنى ان املكون الثقافي ميكن ان يكون ندا
يحدث نفسه بنفسه،
قويا ملد العوملة وخطرها ،شرط ان ّ
وفق رؤى وأفكار متجددة تتأقلم مع التطورات اجلديدة وعلى
جميع األصعدة واالجتاهات.

كتاب

االعالم وصناعة الوهم
ومن ضمن ما مت تناوله ايضا ،االعالم وصناعة الوهم :التنكيل
باملنطق ومرواغة احلقيقة ،وهي منطية عمل انتهجتها كثير
من وسائل االعالم ،في نشر جزء من احلقيقة ،غالبا ما يكون
موضوع اشكال بني العامة ،واخفاء اجلزء األكثر اهمية
ألسباب عدة تقف في مقدمتها النفع والضرر من ذلك
احلدث ،اي املصلحة الذاتية .وميكن عد قضية اغتيال الرئيس
األمريكي جون كندي األكثر شهرة في هذا الشأن اضافة
الى قضايا كثيرة اخرى ،ال زال االعالم او بعض وسائل االعالم
متسك خيوطه اخلفية .هذا باالضافة الى التشويش احلاصل
من كثرة املصادر التي تبث احلادثة ما بني مواقع الكترونية
وصحف ومجالت وفضائيات واذاعات ،وكل حسبما يريد
ومثلما يشاء ،بالنتيجة النهائية ستضيع احلقيقة حتى لو
كانت معلنة بشكل كامل وواضح من قبل البعض من هذه
الوسائل االعالمية .حيث يعرض الكاتب مثاال لصدور كتاب
في امريكا بعنوان « قل لي اكاذيب» يتحدث عن التقارير
الصحافية التي يكتبها الصحافيون املرافقون للقوات
األمريكية في العراق ،وكيف تتدخل األهواء واألمزجة
والعالقات في نقلهم لصورة ما يحدث فعليا في الساحة
العراقية ،وسعيهم لفبركة ما هو مثير والفت لالنتباه حتى
وان كان محض اكذوبة ترضية ألهوائهم وأمزجتهم .وهذا
تأثير آخر على احلقيقة ،غير املال والتمويل والسياسية
واألدجلة ،في الوقت نفسه اليقل خطورة عنها .العوملة
وثقافة النسيان ،ثقافة الصورة ثقافة املشاهدة ،موضوعان
مرتبطان ببعضهما من خالل الطرح واملضمون ،وهما من
املواضيع التي سلط الكاتب عليها الضوء باستفاضة .ما
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يقصد باألول هو كيفية عمل العوملة من خالل صناعة الصور
ومحاولة خلق انسان العوملة املقطوع اجلذور والسطحي
التفكير ،الذي اليعلم وفق اي بوصلة واجتاه يسير .سلطة
الصورة هي من يتحكم به ،وباألخص خطاب تلك الصورة
الذي يرسم له سكة القطار ،املتشعبة االجتاهات ،األمر
الذي يجعله بالتالي في حيرة ،مما يضطره الى تسليم كل
شيء وببساطة ،خاصة ان ادوات الصور الرئيسة في تطور
مضطرد من اعالم وتقنيات ،حيث تعتمد بشكل كبير
على الصناعة .وهذا ما عده البعض مبنتهى اخلطورة ،ومن
امثلة ذلك ما أشار اليه الكاتب حسب رأي األستاذ محمد
حسنني هيكل ،ان قوة الصورة في هذا العصر ،اصبحت
بديال من قوة الدبابة ممثال ذلك بصورة الشهيد الطفل
محمد الدرة ،وهو ميوت محاصرا بالنار في حضن ابيه .صورة
الدرة ومثيالتها زادت من تعاطف الرأي العام في اوربا مع
القضية الفلسطينية من ثالثني الى خمسني باملائة ،وفي
الواليات املتحدة من واحد الى عشرة في املائة .وهنا ميكن
ان نشير ايضا الى قضية تعذيب السجناء في سجن ابو
غريب وما اثارتها الصور التي عرضت من نقمة على اجلنود
األميريكان ،بالتالي مت فتح حتقيق بتلك االنتهاكات وتقدمي
املتورطني الى احملاكمة.وتناول الكاتب كيف يس ّير الرأسمال
الصناعي احلشود واجملمتع وفق نظريته اخلاصة للكثير من
األمور واألحداث ،وخاصة املتشابكة بالنظم السياسية
واالقتصادية التي من شأنها حتريك تلك احلشود .فتراه
يعمل في سبيل حتقيق غرضني مثلما يشير لذلك الكاتب.
األول هو اضعاف احلس النقدي لدى اجلمهور ،والثاني ادماج
هذا اجلمهور ضمن البعد الواحد للمجمتع الراهن .وفي هذا
تلعب وسائل االعالم والثقافة اجلماهيرية دورهما في صناعة
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اخلادع واملزيف .كذلك تبنى هذا االعالم صناعة الزائف من
األسطورة والسحر والدجل ونشرها بشكل واسع وكبير،
مع اعادة حتديثها وفق ما يجري من احداث ومتغيرات ،هي
األخرى تدخل في خانة األسطرة اجلديدة وبذلك يبقى
اجلمهور بعيدا عن احلقيقية ولو تلمس بعضها .وعن االعالم
العربي :سلطة اآليدلوجيا ومقتضيات العصر ،واالعالم
املؤدلج ومنطق الهزمية ،أوضح الكاتب ان مشكلة املتلقي
العربي او املواطن العربي بشكل اوسع ،مع االعالم ،هي
وقوعه بني شكلني من التضليل ،من مصدرين مختلفني،
األول ذو بعد استراتيجي متارسه قوى الرأسمالية املعوملة
عبر الترويج لثقافتها التي تريدها كونية ،او صورة اخرى
للشمولية.
اما النوع الثاني فهو اعالم الدولة الرسمي الذي يوجه
حسب رغبات وخطاب النظام احلاكم .ورمبا يسأل سائل اننا
اآلن في عصر االتصال والتكنلوجيا ،وما عاد لتأثير االعالم
الرسمي شيء يذكر ،وفي هذا جزء من احلقيقة خاصة
اذ عدنا الى التأثير األول على املتلقي العربي ،كذلك تنوع
مصادر اخلبر .األمر اآلخر هو االعالم املؤدلج اخلاضع لسطلة
حكومة او نظام او حزب او سلطة دينية او اقتصادية ،هو
غالبا ما يخالف املألوف وبشكل خاص ما يتعرض له من
نقد او كشف خلفايا وأسرار رمبا تكون ضارة له .فتراه يعمل
املستحيل في سبيل التضليل حتى لو كلف ذلك خلق ازمة
او ازمات رمبا التنتهي وال حتل بسهولة ,وهو غالبا ما يكون
متأثرا بسطوة مالكيه حتى لو كانوا اليفقهون باالعالم
شيئا ،كما جتده متحدثا بكل األوقات بنظرية املؤامرة.
وميكن عد التجربة العراقية بهذا اخلصوص بعد  2003خير
مثال على ذلك.
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مجهورية العراق
هيئة اإلعالم واالتصاالت

الالئحة التنظيمية اخلاصة مبنح تراخيص مشغلي أنظمة وشبكات
االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية ()GMPCS
يف مجهورية العراق
احملتويات
 .1التعريفات والتفسيرات
 .2مدة الرخصة
 .3اخلدمات واملرافق املرخصة
 .4الرسوم واملبالغ املدفوعة
 .5التعديالت
 .6اإلنهاء
 .7استمرارية اخلدمة
 .8تعليق املشغلني املرخصني و الغرامات والعقوبات
األخرى
 .9التنازل عن امللكية والتحويل والتغيير على السيطرة
والتعاقد من الباطن
 .10االمتثال للقوانني واللوائح
 .11القانون احلاكم وحل النزاعات
احمللق (أ) – الشروط التنظيمية للرخصة
متهيد
إن السلطة التنظيمية لقطاع االتصاالت السلكية
والالسلكية في جمهورية العراق املتمثلة بهيئة اإلعالم
واالتصاالت هي املسؤولة عن ترخيص مشغلي أنظمة
وشبكات االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر األقمار
الصناعية لتقدمي خدماتها في العراق مبوجب الصالحية
والتشريع املنصوص عليه في األمر رقم  65لسنة ،2004
وتهدف الهيئة من منح تراخيص مشغلي أنظمة وشبكات
االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر األقمار الصناعية
هو لتشجيع االستثمار وتطوير البنية التحتية اخلاصة
بخدمات االتصاالت في العراق وضمان الوصول الى خدمات
اتصاالت ذات جودة عالية وخلق مناخ مناسب لتعزيز
وتشجيع املنافسة العادلة.
 .1التعريفات
 1.1سيكون للمصطلحات الواردة في هذه الالئحة
التنظيمية املعاني االتية:
* الهيئة :هيئة االعالم واالتصاالت .
* الرخصة :ترخيص تشغيل انظمة وشبكات
االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر االقمار الصناعية التي
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تقع منظوماتها االرضية خارج جمهورية العراق.
* خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر
االقمار الصناعية  :GMPCSتعني تقدمي خدمات االتصاالت
الشخصية املتنقلة عبر االقمار الصناعية.
* املشغل :الشخص املرخص له من قبل الهيئة
لتشغيل انظمة وشبكات االتصاالت الشخصية املتنقلة
عبر االقمار الصناعية وتقدمي الدعم ملقدمي خدماتها
ضمن حدود جمهورية العراق والذي تكون املنظومة االرضية
اخلاصة بشبكته خارج جمهورية العراق.
* مقدم اخلدمة :الشخص املرخص له من قبل الهيئة
لتقدمي خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر االقمار
الصناعية ضمن حدود جمهورية العراق ووفق اتفاقية
تقدمي خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر االقمار
الصناعية واملبرمة مع مشغل أنظمة وشبكات االتصاالت
الشخصية املتنقلة عبر االقمار الصناعية املرخصة من
قبل الهيئة.
* مدة الرخصة :حتمل املعنى املشار إليه في الفقرة
.1.2
* قوانني األمن الوطني :القوانني العراقية املتعلقة
باألمن الوطني واللوائح واإلجراءات والتعليمات ذات الصلة.
* الشبكة :منظومة من املرافق املترابطة بينيا ً
واالنظمة والبرمجيات اخلاصة باالتصاالت الشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية لغرض نقل املعلومات
وتقدمي خدمات االتصاالت بصورة مباشرة الى املستخدم
عبر االقمار الصناعية.
* شخص :الشخص الطبيعي أو أي كيان ذي شخصية
معنوية.
* اللوائح :اي لوائح تنظيمية تصدر عن هيئة االعالم
واالتصاالت طبقا ً للصالحيات الواردة في القانون النافذ
للهيئة.
* األمر  :65هو القانون النافذ لهيئة االعالم
واالتصاالت.
* تشريعات االتصاالت :قانون الهيئة النافذ وقانون
االتصاالت.
 2.1ما لم يُع ّرف خالف ذلك في هذه الالئحة ،فان جميع
املصطلحات املعرفة في تشريعات االتصاالت حتمل املعاني

والتفسيرات الوارد فيها ،سوا ًء أكتبت باألحرف الكبيرة أم
الصغيرة في هذه الوثيقة.
 3.1كل املصادر الواردة في هذه الرخصة من قوانني أم
تنظيمات أو مراسيم أو غيرها من األدوات القانونية تخضع
إلى األمر ،65
وان أي حتويرات أو تعديالت أو تغييرات و/أو تبديالت
مستقبلية تخضع لقانون االتصاالت القادم في العراق.
 4.1في هذه الرخصة ،فان الكلمات التي تشير إلى
املفرد حتمل معنى اجلمع والعكس بالعكس ،وان استخدام
أي مفردة تشير إلى جنس ما تشمل األجناس األخرى.
 5.1أي شرط وارد في هذه الرخصة هو منفصل وقابل
للفصل ،فإذا ما وجد شرط باطل أو ال ميكن تنفيذه أو غير
قانوني ألي سبب كان ،فان بقية شروط الرخصة ستبقى
بكامل تأثيرها وفعاليتها.
 6.1في هذه الرخصة ،فان مصطلح «مبا في ذلك»
سيعتبر متبوعا ً بالعبارة «من دون حصر» أو «على سبيل
املثال ال احلصر» أو أي عبارات أخرى حتمل املعنى نفسه.

 .2فترة الرخصة
 1.2تعد هذه الرخصة نافذة ملدة (سنة واحدة) تبدأ من
تاريخ اإلصدار وجتدد سنويا ً –رهنا ً بالتعديالت التي جتريها
الهيئة (اعتبارا منها إن هذه الرخصة حتتاج إلى إجراء بعض
التعديالت لكي تتطابق مع قانون االتصاالت الذي سيصدر
مستقبال في العراق) على شرط أن تعطي الهيئة إشعارا
إلى املرخص له قبل  30يوما من ذلك ما لم يتم متديدها
بحسب الفقرة  2.2أو إنهاؤها قبل وقتها بحسب الفقرة.6
 2.2حتتفظ الهيئة بحق جتديد هذه الرخصة  ،وللهيئة
ممارسة هذا احلق في حال إجراء أي تعديالت على إجراءات
منح الرخصة للخدمات املرخصة اجلديدة أو أي أسباب
أخرى.
 3.2ال يحق للمرخص له املطالبة بأي تعويضات عند
انتهاء فترة الرخصة أو تعليقها القانوني املبكر أو إنهائها
أو إلغائها سواء مبوجب هذه الفقرة ( )2أو الفقرة  6أو
غيرهما.
 4.2حتتفظ الهيئة بحق رفض طلب التقدمي للحصول
على رخصة تشغيل انظمة وشبكات االتصاالت الشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية إذا وجدت أن مقدم الطلب ال
تتوفر فيه البنود والشروط الفنية أو املالية املنصوص عليها
في الرخصة أو وجدت أن مقدم الطلب في حالة التجديد
لم يف بالبنود والشروط املنصوص عليها في الرخصة.
 .3اخلدمات واملرافق املرخصة
يحق للمرخص له أن يقوم بتقدمي اخلدمات التالية عبر
شبكة االتصاالت املتنقلة عبر االقمار الصناعية خاصته
وذلك على اسس غير حصرية في جمهورية العراق.
 1.3اخلدمات االساسية والتي تشمل :

• خدمات الصوت
• خدمات الطوارئ
• خدمة الفاكس
• خدمة الرسائل االعالمية القصيرة
• خدمات املعطيات
 2.3خدمات القيمة املضافة والتي تشمل :
• انتظار املكاملة
• اظهار رقم املتصل
• حتويل املكاملة
• تعليق املكاملة
• املكاملات اجلماعية
• خدمة الرسائل القصيرة
• إشعار بقيمة املكاملة
• التحكم في االتصال بواسطة املستخدم
• صندوق البريد
• مجموعة املستخدمني املغلقة او أي خدمات قيمة
مضافة جديدة بعد احلصول على املوافقات الرسمية من
قبل الهيئة.
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 .4الرسوم واملبالغ املدفوعة
 1.4يدفع املرخص له اجور الرخصة والبالغة ()7500000
(سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي فقط الغير)
في املواعيد احملددة.
 2.4إذا فشل املرخص له في دفع املبالغ املنصوص عليها
في الرخصة  ،فانه ينبغي عليه أن يدفع فائدة على املبالغ
الفائتة التي استحق دفعها ابتدا ًء من تاريخ استحقاقها
وحلني دفعها ،وان هذه الفوائد ستتراكم يوما ً بعد يوم
وسيتم احتسابها بناء على عدد األيام الفعلية املنقضية
من السنة البالغ عدد أيامها  365يوماً .وستحدد الهيئة
نسبة الفائدة التي ستطبق على ذلك التأخير في لوائحها
من وقت آلخر.
إن واجب املرخص له دفع الفوائد على املبالغ املستحقة،
وان حق الهيئة على استحصال تلك الفوائد ،سيكون من
دون املساس بـ:
(أ) حق الهيئة بإلغاء هذه الرخصة أو اتخاذ أي إجراءات
تصحيحية أخرى نتيجة لعدم الدفع.
(ب) جميع املسؤوليات األخرى والتعويضات التي
قد تفرض على املرخص له نتيجة خلرقه لبنود وشروط
الرخصة.
 .5التعديالت
 1.5إن األمرالنافذ للهيئة رقم ( )65قابل للتغير مستقبالً
حال اقرار قانون االتصاالت من قبل مجلس النواب العراقي
من اجل توضيح دور الهيئة واإلجراءات االنفاذية مبوجب هذا
القانون.
 2.5يحق للهيئة تعديل أي شرط في هذه الرخصة إذا:
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 1.2.5ارتكب املرخص له انتهاكا ً جسيما ً أو خطأ
مبوجب بند واحد أو أكثر من بنود هذه الرخصة أو تشريعات
االتصاالت وانه لم يعالج مثل هذا االنتهاك أو اخلطأ.
 2.2.5قدمت الهيئة إلى املرخص له إشعارا مبوجب
الفقرة .3.5
 3.5قبيل قيامها بتعديل هذه الرخصة مبوجب الفقرة
 ،2.2.5يجب على الهيئة توجيه إشعار إلى املرخص له
باالتي:
 1.3.5تذكر فيه إنها تقترح تعديل هذه الرخصة مع ذكر
نص التعديل وموعد دخوله حيز التنفيذ.
 2.3.5حتدد فيه األسباب التي دعتها إلى إجراء ذلك
التعديل.
 3.3.5حتدد فيه موعدا ً (ال يقل عن  30يوما ً من موعد
تسليم اإلشعار) يحق فيه للمرخص له تقدمي تعليقاته
على التعديل املقترح.

 .6اإلنهاء
 1.6ميكن إنهاء هذه الرخصة من قبل الهيئة قبل انتهاء
فترتها إذا اتفق املرخص له والهيئة خطيا على إنهائها.
 2.6ميكن إلغاء هذه الرخصة من قبل الهيئة قبل
انتهاء فترتها على النحو املنصوص عليه في الفقرة  3.6أو
األحكام املطبقة في تشريعات االتصاالت إذا:
 1.2.6وجدت الهيئة إن املرخص له ارتكب انتهاكا ً خطيرا ً
أو انتهاكات متكررة لبنود وشروط الرخصة ،أو تشريعات
االتصاالت ،أو قوانني األمن الوطني ،والقانون النافذ للهيئة.
 2.2.6دخل املرخص له في حالة تصفية حلساباته أو
إفالس أو أي إجراءات مماثلة.
ً
 3.6إذا ارتأت الهيئة إلغاء هذه الرخصة استنادا على
الفقرة  ،2.6فانه ينبغي عليها القيام مبا يلي:
 1.3.6إشعار املرخص له خطيا بعزمها على إلغاء هذه
الرخصة مع بيان االسباب أو الظروف التي استندت عليها
ملثل هذا اإللغاء،
 2.3.6التأكيد على إن األساس الذي استند اليه اإللغاء،
والذي كان قابالً للمعاجلة من وجهة نظر الهيئة ،لم يتم
معاجلته أو إصالحه خالل  30يوما من تاريخ استالم املرخص
له ملثل ذلك اإلشعار ،باستثناء الظروف التي  -وبحسب ما
تراه الهيئة  -تسوغ اإللغاء الفوري من دون منح املرخص له
فرصة ملعاجلتها.
 4.6يحق للهيئة إلغاء أو رفض الرخصة استنادا الى
انتهاكات األمن الوطني.
 .7استمرارية اخلدمة
يجب على املرخص له االمتثال لتعليمات الهيئة
والتعاون معها من اجل ضمان استمرارية اخلدمة املرخصة
لزبائنه عبر شبكته عند إنهاء أو انتهاء مدة هذه الرخصة
ووفقا ً للترتيبات التي تضعها الهيئة ومبا ينسجم مع
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انظمتها .
 .8تعليق املشغلني املرخصني
والغرامات والعقوبات االخرى
 1.8إذا قام املرخص له بأي حالة خرق أو إهمال في ظل
هذه الرخصة ،أو تشريع االتصاالت أو قوانني األمن الوطني،
ومن دون املساس بصالحية الهيئة بإلغاء هذه الرخصة
مبوجب الفقرات  2.6أو  ،4.6فانه يحق للهيئة اتخاذ أي إجراء
و/أو فرض أي عقوبة أو غرامة يخولها تشريع االتصاالت،
مبا في ذلك (املواد ذات العالقة باألمر  )65وانه يحق للهيئة
أن تعلق هذه الرخصة بشكل كلي أو جزئي ،وفرض غرامة
مالية حتددها الهيئة على أن تكون متناسبة مع مدى
خطورة ذلك اخلرق أو اإلهمال.
ً
 2.8على املرخص له أن يدفع فورا أو يلتزم بأي عقوبة أو
غرامة أو شرط أو مطلب آخر تفرضه الهيئة وفقا ً للفقرة
 1.8أعاله.
 3.8إن أي إنهاء أو تعليق لهذه الرخصة سيكون من دون
املساس بحقوق أو معاجلات الهيئة مبوجب هذه الرخصة أو
تشريع االتصاالت أو أي قانون نافذ عند تاريخ اإلنهاء ،وانه لن
يحق للمرخص له في مثل هذه احلالة استرداد أي رسوم أو
مساهمات أو أي مبالغ أخرى.

 .9التنازل عن امللكية والتحويل
وتغيير امللكية والتعاقد الثانوي
 1.9من دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة
واالمتثال لتشريعات االتصاالت ،فانه ال يحق للمرخص له
القيام مبا ياتي:
 1.1.9التنازل عن أو رهن أو نقل هذه الرخصة أو أي من
احلقوق التابعة لها إلى شخص آخر،
 2.1.9التخلص من شبكته أو جميع أصولها بشكل
جوهري،
 2.9يحق للمرخص له ،تشغيل وصيانة جزء من شبكته
أو انظمته بالنيابة عنه عن طريق التعاقد الثانوي مع
أشخاص آخرين للقيام بذلك وفي هذه احلالة تبقى جميع
التزامات املرخص له مبوجب هذا الترخيص من مسؤولية
املرخص له وحده.
 3.9ينبغي على املرخص له إشعار الهيئة مقدما ً
بالشروط الرئيسة ألي صفقة مقترحة مصنفة ضمن
الفقرات 1.1.9أو  2.1.9مبا في ذلك أي معلومات قد تطلبها
الهيئة على نحو معقول .وستوافق الهيئة أو ترفض مثل
تلك الصفقة خالل  30يوما ً من تاريخ اإلشعار.
إن أي صفقة من هذا النوع يُحاول إبرامها من دون
موافقة خطية مسبقة من الهيئة ستعد تنازال ً غير
قانوني عن هذه الرخصة وخرقا ً للبنود والشروط الواردة
فيها ،وستخضع الرخصة حينئذ لإللغاء من قبل الهيئة،
وتتخذ الهيئة بحقه كل االجراءات القانونية للحفاظ على
حقوقها املالية والقانونية.

 4.9من دون تقييد ما سبق ذكره ،فانه يحق للهيئة أن
ترفض أي صفقة مقترحة رهنا ً بالفقرة  1.9كما تراه الهيئة
مناسبا ،مع األخذ بنظر االعتبار وبنا ًء على:
 1.4.9تأثير املنافسة على األسواق ذات الصلة.
 2.4.9قضايا األمن الوطني.
 3.4.9أي اعتبارات أخرى تعدها الهيئة ذات صلة مبوجب
القوانني املطبقة.

 .10االمتثال للقوانني واللوائح
 1.10يجب على املرخص له التقيد بجميع القوانني
واألنظمة املطبقة في جمهورية العراق ،مبا في ذلك األمر
 ،65وتشريعات االتصاالت ،وقوانني األمن الوطني ،وقوانني
املنافسة وقوانني حماية الظروف البيئية ،وقوانني املواقع
السياحية والتاريخية واملقدسة.
 2.10ال يوجد في هذه الرخصة ما يحرر املرخص له
من التزاماته املنصوص عليها مبوجب القوانني واألنظمة
املطبقة (مثل األمر  65أو أي قانون للهيئة نافذ في حينه) و/
أو أي من التزاماتها من اجل احلصول على أي رخص أو اذونات
أو موافقات أخرى ضرورية مبوجب أي قانون أو تشريع نافذ في
جمهورية العراق.
 .11القانون احلاكم وحل النزاعات
 1.11ستحكم هذه الرخصة وتفسر طبقا لقوانني
جمهورية العراق واألمر  65او اي قانون للهيئة نافذ في
حينه .وان جميع النزاعات سوف تخضع بشكل حصري
إلى سلطة هيئة اإلعالم واالتصاالت واحملاكم العراقية كما
منصوص عليه في األمر  65او اي قانون نافذ للهيئة في
حينه.
امللحق (أ)
الشروط التنظيمية للرخصة
ينبغي على املرخص له أن يلتزم بالشروط التنظيمية
التالية وجميع اللوائح على النحو نفسه التي قد يجرى
عليها التعديل من وقت آلخر من قبل هيئة اإلعالم
واالتصاالت:
 -1التزامات اخلدمة
 1.1يلتزم املرخص له بالوفاء بالتزامات اخلدمة الشاملة
وحق االستخدام الشامل التي سيتم حتديدها من قبل
الهيئة ويتعهد بالقيام بذلك في الوقت احملدد من قبل
الهيئة.
 2.1يلتزم املرخص له بتزويد الهيئة وبشكل دوري او
عند طلب ذلك بالتقارير واالحصاءات وغيرها من البيانات
أو املعلومات املطلوبة من قبل الهيئة لإلشراف والتنفيذ
الفعال لبنود هذه الرخصة وتنفيذ مهامها املنصوص
عليها مبوجب قانون وتعليمات الهيئة.
 3.1يلتزم املرخص له بتزويد الهيئة باسم الشخص

الذي ابرم معه اتفاقية تقدمي خدمات االتصاالت الشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية في جمهورية العراق وكذلك
نسخة سارية املفعول من تلك االتفاقيات  ،وتقوم الهيئة
بناء على ذلك بإصدار تراخيص تقدمي اخلدمة.

وثـائـق

 .2التشغيل البيني واملعايير الفنية
ألجهزة ومعدات االتصاالت
 1.2يلتزم املرخص له بكل تشريعات االتصاالت النافذة
لضمان التشغيل البيني خلدماته املرخصة وشبكته مع
خدمات وشبكات االتصاالت املرخصة من قبل الهيئة في
جمهورية العراق.
 2.2يلتزم املرخص له بتزويد الهيئة باتفاقيات الربط
البيني وأية اتفاقيات اخرى مماثلة ذات عالقة بتقدمي خدماته
في جمهورية العراق .
 3.2يلتزم املرخص له بعدم السماح باستخدام اي
اجهزة طرفية لتقدمي خدمات االتصاالت الشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية في جمهورية العراق ما لم
تكن معتمدة النوعية من قبل الهيئة وتلبي كل املعايير
الدولية .كما يجب ان تكون جميع اجهزة تقدمي خدمات
االتصاالت الشخصية املتنقلة عبر االقمار الصناعية
املباعة او املؤجرة أو املوزعة من قبله في جمهورية العراق
معتمدة النوعية من قبل الهيئة.
 .3املنافسة
 1.3تلتزم الهيئة مببدأ ضمان املنافسة العادلة في تقدمي
خدمات االتصاالت لضمان تقدمي اجود انواع خدمات االتصاالت
لذا فان الهيئة تعد سوق خدمات االتصاالت الشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية مفتوحا ً للمنافسة الكاملة
بدون التقيد بعدد التراخيص املمنوحة.
 2.3ال يحق للمرخص له الدخول في أي اتفاقية أو ترتيب
يهدف أو يؤثر بأي شكل من األشكال في منع أو تقييد
املنافسة فيما يتعلق بتقدمي خدمات اتصاالت الـشخصية
املتنقلة عبر االقمار الصناعية من قبله أو من قبل أي
مجهز.
 .4حماية البيئة
 1.4يتخذ املرخص له اخلطوات الالزمة فيما يتعلق ببناء
ونصب وتشغيل وصيانة شبكته وجميع املعدات لتقليل
الضرر على البيئة في جمهورية العراق.
 2.4يخضع املرخص له جلميع قوانني وأنظمة البيئة
النافذة في جمهورية العراق.
 .5حماية الزبائن
ال يحق للمرخص له مزاولة أي ممارسات غير عادلة أو
مضللة في تعامله مع الزبائن وعليه أن يلتزم بكل القوانني
واللوائح املعمول بها املتعلقة بحماية الزبائن.
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ال ميكن التفكير في الربيع العربي من دون تذكر سمير قصير ،فصدى كلماته
التي خطها على صفحات جريدة «النهار» يجد فعله اليوم في كل بقعة
عربية ،ويدفع في اجتاه حرية خبرها ونادى بها رغم كل محاوالت التضييق التي
الحقته.صحفي وأستاذ لبناني من أصل فلسطيني وأمه سورية .كان أستاذا ً
للعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت ودرس في جامعة
السوربون في باريس .وهو من الدعاة للدميقراطية ومعارضي التدخل السوري
في لبنان ،ويحمل اجلنسية الفرنسية .وفي العام  1990نال سمير قصير
شهادة الدكتوراه في التاريخ احلديث من اجلامعة نفسها ثم أصبح محاضرا ً
في قسم العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
كتب في عدد من الصحف اليومية واألسبوعية واملطبوعات الفصلية مثل
جريدة النهار اللبنانية واحلياة الصادرة في لندن وفي املطبوعة الفرنسية
الشهرية «لو موند ديبلوماتيك»  Le Monde Diplomatiqueوفي جريدة
«لوريان لو جور»  L’Orient Le Jourاللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية .شارك
عام  2004في تأسيس حركة اليسار الدميقراطي  .في  2يونيو  2005مت اغتياله
عن طريق قنبلة في سيارته ،وما زالت هوية الفاعلني مجهولة .وكان متزوجا ً
من اإلعالمية اللبنانية جيزيل خوري ،وله ابنتان من زواج آخر.
ومن أهم كتبه تاريخ بيروت الذي يعد الكتاب رقم واحد في تأريخ عاصمة
لبنان بيروت ،وتأمالت في شقاء العرب ،ودميقراطية سوريا واستقالل لبنان،
وكتاب عسكر على مني ،وحرب لبنان :من الشقاق الوطني إلى النزاع اإلقليمي
 ،1982-1975ولبنان :ربيع لم يكتمل.
بعد اغتياله في  2005استحدثت جائزة باسمه اطلق عليها جائزة سمير
قصير حلرية التعبير وتوزع سنويا ً في الثاني من حزيران ،وهو اليوم الذي اغتيل
فيه سمير .وأنشأ االحتاد األوروبي اجلائزة في عام  ٢٠٠٦إلعادة تأكيد التزامه
تخليد ذكرى سمير قصير ومعركته من أجل حرية التعبير ،ومن خالله ،دعم
جميع من يواصلون املعركة من أجل حرياتهم .في وقت يستمر الكثير من
الصحافيني والسيما في املنطقة في دفع الثمن غاليا ً من أرواحهم .ومع
استمرار االنتفاضات العربية في تصدر األخبار ،يستمر لسوء احلظ الكثير
من الصحافيني وغيرهم من العاملني في مجال اإلعالم في دفع ثمن باهض
نتيجة تغطيتهم لألحداث .فمنذ بداية االنتفاضات في املنطقة ،يقتل كل
ُ
ويح َّل
يوم  ١٢شخصا يعمل في مجال اإلعالم .اراد
القاتل ان يسودَ
ُ
الغياب ُ
حلم احلرية .كتبت عنه االعالمية جيزيل خوري قائلة :لم يكن
الصمت ،ويندثر ُ
ً
ُ
وقتل روح احلرية التي اطلقتها
روح بيروت وحدها،
الهدف من اغتياله هو قتل ِ
الشام كلها،
انتفاضة االستقالل ،بل كان الهدف ايضا اغتيال الروح في بالد
ِ
ووأد احتماالت الدميوقراطية.
سب ُع سنوات طويلة وقاسية ،لكن َحصادها لم يكن مثلما اشتهى القتلة
وارادوا .شتا ُء املوت الذي اسدلوه على عيني سمير قصير ،حت ّول التماعة حيا ٍة
اشعلت في تونس راية احلرية التي
جيل جدي ٍد من الشابات والشبان
ْ
في عيون ٍ
امتدت الى كل مكان من ديار العرب.

اتصاالت

تعامل النخب مع التقنيات احلديثة
استطالع
وفاء زنكنه
اعالمية

رؤى زهري شكر
اعالمية

هذان االستطالعان يلقيان الضوء على كيفية تعامل النخبة األكادميية واملثقفة مع تكنولوجيا
املعلومات ،ومن ذلك االنرتنيت .فتقنية االنرتنيت ،وما تقدمه لألكادميي والطالب واملثقف،
فتحت آفاقا واسعة لألرشفة والبحث والتنقيب يف منجم املعرفة هذا.
مل يعد ممكنا العيش دون احلاسوب واملوبايل والرسائل النصية واليوتيوب اذ انها اختصرت
الزمن ،واجلهد البشري ،ودفعت باجملتمعات احلديثة ،ومنها جمتمعنا العراقي اىل آفاق واسعة
من التطور .انها ثورة معرفية بامتياز ،مل تنحصر تأثرياتها على النخب فقط ،بل مشلت الفرد
البسيط أيضا.

األكادمييون والطالب يضعون املعترك التكنولوجي
على رأس األولويات
التكنولوجيا مبعناها العام والشائع ،هي املزاوجة
بني االختراعات واالكتشافات واستخداماتها ،على املواد
الطبيعية ،لتحويلها الى مواد أخرى قابلة لالستخدام
األفضل .والستخدامات التكنولوجيا اوجه متعددة ،تتيح
سيطرة أكبر للحصول على املصادر املعرفية ،إلعادة
انتاجها وتوفير الرفاه اخلدمي لإلنسان ،للتقليل من

معاناته البدنية والنفسية ،وزيادة القدرة اإلنتاجية وحتسني
نوعيتها واختزال الزمن .والتكنولوجيا ميكن ان تصدر او
تستورد ،ولكن العلة تكمن في حسن استيرادها والقدرة
على توظيفها واشتغال الطاقات البشرية احمللية عليها
مبساعدة املصادر املادية الوطنية إلعادة تشكيلها على
ضوء احلاجة والظروف الذاتية.
ال يعرف الكثيرون رمبا أن تقنية اإلنترنت قد بدأ تطويرها
لالستخدام العسكري البحت ،ففي عقد الستينات من
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القرن املاضي وفي أوج احلرب الباردة بني املعسكرين الغربي
الرأسمالي والشرقي االشتراكي ،بدأ القادة األمريكيون
يشعرون بالقلق ،من كون مراكز البيانات واملعلومات
العسكرية واإلستراتيجية كلها مخزنة في مكان واحد،
لو تعرض لضربة استباقية محتملة من الروس لتدمرت
بنية االتصاالت والتنسيق األمريكية ،وأصبح من السهل
على (اجليش األحمر) احتالل أمريكا وإسقاطها .وبالتالي
أصبح من الضروري جدا توزيع نسخ احتياطية من هذه
املعلومات عبر كافة أرجاء الواليات األمريكية ،لغرض تبادل
هذه املعلومات ومن ثم حتديثها أوال بأول .وذلك عمال مبقولة
(ال تضع بيضك كله في سلة واحدة) .أما مفهوم الشبكة
العنكبوتية العاملية ( )WWWوهي اختصار لعبارة (World
 )Wide Webهي منظومة للربط املتداخل بني الصفحات
اإللكترونية عبر احلواسيب املتباعدة جغرافيا باستخدام
ميثاق النص الفائق( )HTTPوهي اختصار لعبارة (Hyper
 )Text Transfer Protocolلتلك الصفحات اإللكترونية
املكتوبة بلغة قياسية اسمها لغة حترير النص الفائق
( )HTMLوهي اختصار لعبارة (Hyper Text Markup
 ،)Languageوهي التقنية التي ع ّرفت شكل اإلنترنت كما
هو عليه اليوم بعد أن كان مجرد شبكة بسيطة جملموعة
من احلواسيب املترابطة كما أسلفنا .وظهرت في هذه
اآلونة خدمة محركات البحث( )Search Enginesكاجلوجل
والياهو وغيرها .مما أتاح للعامة إستخدامه .وفي تسعينيات
القرن املنصرم دخل العالم العربي املعترك التكنولوجي
بإستهالك بسيط له ..ومبرور األعوام إزداد عدد
ليساهم
ٍ
مستخدمي محركات البحث األلكترونية حتى وصل في
القرن احلالي الى اعداد مساوية ملستهلكي املنظومات
األلكترونية في الدول الغربية .وفي نهاية العشر سنوات
األخيرة تفاعل الشباب العربي مع شبكات التواصل
اإلجتماعية تفاعال أسهم في تغير أنظمة احلكم ،ووصول
األفكار وزحفها عبر األزرار الكيبوردية الى الوسط الشبابي
الثوري .وبعد أن إتسعت ثورات الربيع العربي بإستخدام
التكنولوجيا ،على وسائل شبكات التواصل اإلجتماعية
كالفيس بوك والتويتر ،أصبحت فئة الشباب عامال رئيسيا
للتغيير اإلجتماعي والسياسي والثقافي وحتى اإلقتصادي
في تلك البلدان.
وبعد التغيير النيساني في عام  ، 2003اقبل العراق على
كمستهلك لها ،ومشارك فيها  ..وبعد
ابواب التكنولوجيا
ٍ
ان تطورت اساليبها وتعددت مناشئها ..تأثر بإستعمالها
كل طبقات اجملتمع ،وعلى وجه التحديد الشباب اجلامعي.
حيث لعبت تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت دورا هاما في
حياة اجلامعة ،وطلبتها وأساتذتها ،من خالل اإلستفادة
املمكنة ،من هذه الشبكة التكنولوجية العاملية في إعداد
وكتابة البحوث والدراسات اجلامعية ،ورسائل الشهادات
والدراسات العليا ،والعثور على مصادر لها متوفرة في
مكتبات الكترونية عاملية ،رمبا التتوفر بشكل الكتاب

الورقي التقليدي .اضافة الى ذلك مت استثمار هذه الثورة
التكنولوجية في قضية الدراسة عن بعد او اكمال الدراسة
في كليات عن طريق األنترنيت ،هذا مع الكثير من اخلواص
والفوائد األخرى لهذه الشبكة التكنولوجية ،التي دخلت
في كل زوايا البيت ،من خالل استالم والتقاط اشارة البث
الفضائي او االنتريت او االتصال الهاتفي .ورمبا في القريب
العاجل جند ان الفضاء بأكمله بات الكترونيا تكنولوجيا.
وحول هذا املوضوع ،أكد رئيس جامعة الكوفة األستاذ
الدكتور عقيل عبد ياسني :سعي جامعة الكوفة بأن تكون
إحدى اجلامعات الرصينة البارزة وطنيا ،واقليميا ،وعامليا،
وان تقدم خدمة تعليمية متميزة للدارسني فيها ،مبا يلبي
احتياجات العمل من خالل اعداد كادر تعليمي واداري وتقني
ذي كفاءة عالية .كذلك تطبيق أحدث التقنيات التعليمية،
وفق املعايير العاملية للتعلم واجلودة الشاملة.
هدف جامعة الكوفة ومن خالل وسائل العلم
والتكنولوجيا واالبتكار هو تعزيز قدرات البلد ،واجلامعة جادة
في استيراد واستخدام التكنولوجيا املتقدمة وصوال الى
حتسني رأس املال البشري في مجال التعليم وبناء القدرات
واستحداث معارف جديدة  .وبني ياسني إن جامعة الكوفة
تدراك ان وفرة اخلريجني غير املهرة ،لم تعد سبيال لتحقيق
النمو السريع والرفاهية على الصعيد الوطني .ففي عالم
اليوم الذي يتسم بحدة املنافسة العاملية ،وسرعة التغييرات
التكنولوجية ،صار مفتاح حتقيق الرفاهية يتمثل في توفر
قوة عاملة متعلمة تعليما تكنلوجيا جيدا ،وتتمتع مبهارات
فنية عالية .وقال أيضا :ومن اجل استمرار املنافسة في
اجلامعة ،وضعنا ستراتيجيتنا لطرق التدريس احلديثة ،وكل
ما يدور حول استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم،
وتعلمها واتقانها اي التكنولوجيا بكل انواعها واجتاهاتها.
وكذلك سبل توسيع الشراكة مع اجلامعات اقليميا ،وعربيا،
وعامليا ،سعيا لبلوغ اجلودة والتميز وصوال لنتائج تعليمية
معترف بها ،وقابلة للقياس .وال سيما في قضية االملام
باملهارات الالزمة لدخول معترك احلياة .وأهم ما وضعنا من
برامج ضمن خطة اجلامعة على املدى القريب هو  :انشاء
مركز الكوفة للبحوث والدراسات التقنية املتقدمة ،بعد
جتهيزه بأحدث التقنيات في العالم ،وايجاد نظام التعليم
االلكتروني ،وتوسيع املكتبة االلكترونية ،التي تشمل عددا
من املراجع الداعمة للعملية التعليمية ،وتنفيذ منظومة
احلكومة االلكترونية ،لتقليص الروتني ،وحتقيق صفرية
الهدر ،وتطوير املواقع االلكترونية للجامعة وكلياتها،
وتشجيع منتديات النقاش عبر االنترنيت ،وتطوير عمل
دائرة املنظومة التلفازية املغلقة ،لتأمني اتصال طلبتنا
وأساتذتهم مع الطلبة واألستاذة في جامعات العالم
املتقدمة لتبادل اخلبرات واملعلومات العلمية والتكنلوجية.
وأوضح رئيس جامعة الكوفة الدكتور عقيل عبد ياسني:
ان عزم جامعة الكوفة احلصول على رأس املال البشري،
املتسم بدرجة عالية من املهارات واملرونة للمنافسة ،مع
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د .باقر الكرباسي

د .عالء شطنان

السوق العاملية والعمل على إنتاج املعرفة واستخدامها
يعتبر العامل األساس في عملية التنمية واالرتقاء بنوعية
ورفاهية احلياة .ونحن على يقني ان التعليم اساس تنمية
اجملتمعات ،وهو عامل اساس لبناء قوى عاملة عالية املهارة
متثل العمود الفقري ألي اقتصاد لكل بلد.
استاذ اللغة الفرنسية في كلية اآلداب جامعة الكوفة
عالء شطنان التميمي قال عن التطور التكنولوجي في
اجلامعات العراقية  :إن التواصل عن طريق التكنولوجيا
احلديثة شيء رائع جدا ،ومهم للغاية فقد اسهم اسهاما
فاعال ،في اختصار الزمن و اجلهد ،وطي املسافات ،وسيسهم
في تطور االنسانية مبعدالت اسرع من السابق وقد تكون
معدالت التطور مضاعفة .ان لهذه الثورة التكنولوجية
دورا بارزا وهاما في تعميم وتعليم الكثير من املفردات
األجنبية وتعريبها ،وهي فائدة اخرى تضاف جلملة فوائد
وخواص قدمتها التكنولوجيا الى البشرية .فيما يرى
د.باقر الكرباسي استاذ الفلسفة في كلية التربية للبنات
جامعة الكوفة :ان التطور السريع في وسائل التكنولوجيا،
من محركات بحث عمالقة ،ومواقع تواصل اجتماعي من
فيس بوك وتويتر ،اضافة الى عالم االتصاالت والهواتف
الذكية ،يعمل ايجابيا على تغيير الواقع األكادميي في
جامعة الكوفة .وهذا ما يساعد كثيرا في التواصل
العلمي بني األستاذ وطلبته ليساهم وبشكل واضح في
انتشار احملاضرات الفيديوية سواء على شاشة الهاتف
النقال او ان كانت على شاشة احلاسوب .وهناك الكثير
من هذه احملاضرات باتت تلقى وتدرس عن بعد ،فبامكان
االستاذ احملاضر ان يلقي محاضراته ويحاور طلبته وهو في
ابعد نقاط األرض ،وهذا فضل كبير من أفضال هذا الثورة
املعلوماتية.

رأي الطلبة
الطالب فيصل ماجد من كلية اآلداب قسم اللغة

د .عقيل عبد ياسني

اإلنكليزية قال إن التكنولوجيا أخذت تلعب الدور األساسي
واألول بني الوسط الطالبي في اجلامعات ،فقد باتت وسيلة
مهمة للتحاور والتواصل بني الطالب فيما بينهم ،وبني
اساتذتهم .انا شخصيا قد استفدت منها ليس في مجالي
فقط ،وامنا في مجاالت اخرى عديدة مثل الترفيه عن الشاب
العراقي الذي يفتقد للكثير من مستلزمات الترفيه ،مثل
السينما واملسرح واملنتديات والنوادي االجتماعية ،وبشكل
خاص الشاب النجفي الن الشباب في النجف يفتقرون الى
ابسط مجاالت الترفيه في احملافظة .بينما رائت الطالبة
رانية احمد من كلية العلوم قسم بايولوجي :إن هذه
الوسائل غير متوفرة عند كل الطالب العراقيني ،لكونها
دخلت حديثا الى العراق ،وحتى ان توفرت عند البعض ،اال
انها التلبي احلاجات الفعلية للطالب العراقي اجملد واجملتهد.
ومع األسف نحن اآلن نتعامل معها على انها وسيلة
للتسلية والترفيه عن النفس ال وسيلة نستخدمها
لالرتقاء نحو األفضل للنهوض باجملمتع ،وتطوير قدرات
وقابليات وكفاءات الشاب اجلامعي .الطالبة سجى حسني
من كلية الصيدلة جامعة ابن حيان بينت الدور الكبير
لتكنولوجيا املعلومات وطرق االتصال ،في حياتها بشكل
عام وفي دراستها العلمية في كلية الصيدلة خاصة,
حيث استطاعت التواصل مع الكثير من االصدقاء واملعارف
ممن هم داخل وخارج البلد ،االمر الذي عمق العالقة بينها
وبينهم .ان الكثير من املعلومات واملصطلحات الطبية
والدوائية ،استطاعت متابعتها واالطالع عليها من خالل
مواقع شبكة االنترنيت ،األمر الذي وفر عليها الكثير من
جهد البحث عنها في املكتبات ،اضافة الى ادخار الوقت
واستغالله النشغاالت واهتمامات اخرى.

تعامل النخبة مع وسائل االتصال احلديثة
على الرغم من أهمية مواكبة التطور التقني الذي بات
يغزو العالم بخطوات سريعة ،وضرورة االملام بالتقنيات
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الفريد سمعان

زهير اجلزائري

احلديثة ،مبا يعزز قدراتنا على التواصل مع العالم اخلارجي،
وتواصل أدبائنا ومثقفينا مع بعضهم البعض ،اال ان
غالبيتهم يجدون صعوبة في تعلم مهارات استخدام
احلاسوب ،وتصفح مواقع الشبكة العنكبوتية التي تتيح
معلومات ال حصر لها في جميع مجاالت احلياة .وفي هذا
الصدد يقول رئيس احتاد األدباء والكتاب في العراق فاضل
ثامر :لألسف جند ان ظاهرة صعوبة التعامل مع االنترنت
موجودة لدى غالبية األدباء واملثقفني الذين تتجاوز اعمارهم
الـ  50عاماً ،والذين ال يبذلون جهودا ً حقيقية وجدية في
تعلم التقنيات اخلاصة بوسائل االتصاالت احلديثة ،وفي
مقدمتها االنترنت .ولهذا نالحظ حصول فجوة أحيانا في
متابعتهم للمستجدات احلديثة التي تطرأ على وسائل
االتصال احلديثة ،ويعتقد بعضهم ان مسألة تعلمهم هذه
التقنيات مسألة صعبة وشائكة ومستحيلة .ولكنني
اعتقد ان االستسالم هذا ال مبرر له ،السيما ان الطفل
في اجليل احلالي بات يتعلم هذه التقنيات بسهولة ،ونراه
يجيد استخدام احلاسوب واالنترنت .أرى انه مما الشك فيه
ان املثقف واألديب أكثر قدرة من غيره على تعلم هذه األمور.
فمن الضروري على املتعلم ان ي ّلم بهذه التقنيات والاعتقد
انها مسألة تعجيزية ،بل أراها ضرورة من ضرورات مواكبة
التطور العلمي والتقني .ويضيف ثامر :انا ال ا ّدعي انني
اجيد كل التقنيات احلديثة ،ولكنني ملم بطرق الطباعة
واملراسالت ،وم ّلم ايضا بجوانب مهمة في االنترنت ،وليست
لدي مشكالت بهذا الصدد ،اال انني مع ذلك أشعر بإلفة
اكثر مع الكتاب املطبوع ،اكثر من الكتاب االلكتروني .وهذه
رمبا تعود الى عادات قدمية متأصلة في نفوس اجليل السابق.
ولكن على الرغم من ذلك على جيل النخبة ان يثبت انه
قادر على التعامل مع هذه اللعبة اجلديدة ،ألنها جزء من
الثورة املعلوماتية األساسية ،وأدعو زمالئي الى املشاركة في
الدورات ،والى بذل جهود اكبر في هذا اجملال وأال يستسلموا
للكسل الذهني ،خاصة ان البعض منهم ال يجيد استخدام
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فاضل ثامر

حتى الهاتف احملمول بالطريقة الصحيحة.
نحن في احتاد األدباء قمنا منذ البداية بتخصيص غرفة
لالنترنت في مبنى االحتاد ،وكانت اجور استخدام االنترنت
لدينا رمزية وشبه مجانية ،علما انها كانت متاحة جلميع
األدباء ،ومع ذلك لم جند اقباال حقيقيا اال من عدد قليل
منهم ،على الرغم من اننا قمنا بتشجيعهم على مسألة
الدورات املتخصصة بتعليم احلاسوب واالنترنت .وقد أعلنا
عن دورات معينة ،ولكن ضعف االقبال جعلنا نوقف تلك
الدورات ولم يكتب لها االستمرار .اذ لم جند رغبة في التعلم،
وأؤكد اننا جادون في التعاون وتقدمي ما ميكننا تقدميه لألدباء
واملثقفني.
بدوره يقول الشاعر كرمي دشتي :ان استعمال التقنيات
احلديثة في اجملاالت األدبية والثقافية في اجملتمع يعتمد
بالدرجة األساس على ثقافة الفرد في هذا اجملال ،وكلما كانت
ثقافة الفرد متطورة نوعا ما تزداد القابلية على توظيف
التقنيات احلديثة واالنترنت .ويضيف :برأيي ان عدم استعمال
نعمة االنترنت ،هذه النعمة التكنولوجية من قبل غالبية
األدباء واملثقفني يرجع بالدرجة األساس الى نوع من الكسل
وعدم محاولتهم التعلم ،واعتيادهم على استعمال اليد
في الكتابة والتحرير .وميكن القول ان العامل االقتصادي
ايضا له دور في هذا اجملال ،ولكن هذا العامل ضعيف برأيي،
وليس بالقوة التي متنع استخدام هذه التقنية ،وان مواجهة
صعوبة من قبل بعض املثقفني في التعامل مع االنترنت
نابع من عدم االعتياد على التعاطي معه ،او االنشغال بأمور
اخرى ،وعدم جتربة االستفادة من هذه النعمة ،وبرأيي ان من
اعتاد عليه فأظنه لن يقوم باهماله ايضاً .ويقترح دشتي
ان يواصل املثقفون جهدهم في التعامل مع االنترنت،
ومبا ان تعلم هذه التقنية صعب نوعا ما ويحتاج الى إملام
وإحاطة باملعلومات ،فأرى ان املسألة ال تعدو احلاجة الى
دورات وورش عمل تكسبهم اخلبرة املطلوبة في هذا اجملال،
وهذا األمر متوافر ومتاح في غالبية معاهد تعليم احلاسوب
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اسماعيل البرزجني
واالنترنت.
اما رئيس حترير وكالة أصوات العراق ،األديب والصحفي
زهير اجلزائري ،فينصح املثقفني واألدباء بضرورة تعلم تقنيات
االتصال احلديثة ،وخاصة االنترنت ،ألنه مسألة ضرورية جدا
تعزز قدراتهم وامكانياتهم على ايصال صوتهم الى مجال
اوسع من الصحيفة او اجمللة التي ينشرون فيها نتاجاتهم.
واملسألة األخرى تتمثل في ضرورة ايصال صوتهم للشباب،
السيما ان غالبية الشباب مدمنة على تصفح مواقع
االنترنت بشكل يومي وعلى مدار الساعة ،ناهيك عن ان
املعلومة تخزن في الشبكة املعلوماتية كذاكرة ال متحى.
ويلفت اجلزائري الى ان شريحة الشباب ترغب في
الوصول الى مصادر املعلومات من خالل شبكة االنترنت
واملواقع املتاحة عبر هذه الشبكة العنكبوتية ،ولذلك من
املهم جدا ان يوصل املثقف صوته الى الشباب من خالل
االنترنت والتقنيات احلديثة .ولكني أقول أن غالبية مثقفينا
تشعر بالغربة من االنترنت حتى انها ال ترغب في تعلمه،
بل تصر على استخدام الورقة والقلم ورؤية رسم خطها
على الورقة ،وانا كنت واحدا من هؤالء الى مدة قريبة ،حتى
اجبرت نفسي على مواكبة تقنيات العصر وتعلم جوانب
التعامل مع الشبكة العنكبوتية.
اما عن سبب اصرار البعض على البقاء في دائرة الورقة
والقلم ،فأرى ان السبب يعود الى االعتياد .كنت طوال
حياتي مصرا على استخدام الورقة والقلم في كتابة
موضوعاتي وفجأة رأيتني أواجه احلاسبة فأحسست
بالغربة في بداية األمر ،ولم اشعر بالراحة حيالها .واألمر
اآلخر هو االفتقار الى اجلرأة وعدم الرغبة في التعلم اذ ان
التقدم في السن يجعل االنسان بطيء التعلم في بعض
األحيان ،ويخشى اآلالت احلديثة سواء السيارة ام التعامل
مع اية آلة حديثة .وانا افسر األمر انه استسالم للعادات
القدمية ،وهذا يجعل الكثير من املثقفني معزولني عن
وأسمي األمر (األمية التكنولوجية) .ويحضرني
التطور،
ّ
محام قريب لي ال يجيد استخدام
امنوذج في هذا اجلانب،
ٍ
احلاسوب واالنترنت ويسعى لالعتماد على بناته ملساعدته

في تلقي الرسائل البريدية االلكترونية التي ترده ،ومبا ان
بناته منشغالت بشؤونهن اخلاصة في اغلب األوقات فان
املسألة باتت تشكل معضلة ومشكلة بالنسبة اليه،
في داخل األسرة من جهة ،ومع زبائنه من جهة ثانية .اذ ان
االنترنت بات وسيلة ال ميكن االستغناء عنها في االتصال
بالعالم والتواصل بني مثقفي الداخل واخلارج ،وهو وسيلة
اساسية من الصعوبة جدا االستغناء عنها.
الشاعر الفريد سمعان ،األمني العام الحتاد األدباء
والكتاب في العراق يقول :ان االنترنت بات وسيلة خلدمة
الثقافة واجملتمع ،ونوعا ً من التعامل الودي ويسهم في
التعبير عن وجهات النظر ،وهي ظاهرة حديثة وحضارية.
ويعترف سمعان بالقول :انا واحد من الذين يجدون صعوبة
في تعلم التعاطي مع االنترنت ،ولكنني اسعى لتعلم هذه
التقنية ،وأرى املسألة مهمة جدا للتواصل وايصال رسالة
املثقف الى بقية شرائح اجملتمع.
وبدوره يقول الصحفي والشاعر الكوردي اسماعيل
البرزجني :بالنسبة لي ال امتلك اجازة قيادة مركبة ،وال
جواز سفر ،وليس لي إملام باحلاسوب واالنترنت ووسائل
االتصال احلديثة ألنني اخاف من جهاز احلاسوب ،ومازلت
استخدام قلم الرصاص حتى اآلن في كتابة نتاجاتي.
وبالنسبة ألطفالي جميعهم يجيدون استخدام االنترنت،
اما انا فأكره هذه اآللة املعقدة ،ولست مهتما بالتواصل مع
العالم اخلارجي .اذ يكفيني قلم الرصاص والكتب القدمية.
وعن سبب عدم الرغبة في اجادة استخدام االنترنت ،يقول
البرزجني :عندما شاهدت بعض مواقع االنترنت التي تبث
اشياء مبتذلة اصبحت ضد هذه التقنية ،وتوقفت عن
استخدامها ،السيما ان بعض املواقع يحوي شتائم وأمورا ً
ال تليق باملثقف .وأرى ان االنترنت سالح ذو حدود عدة،
ولكني ارى ان سلبياته اكثر من ايجابياته ،ولست مستعدا
للتعامل معه واستخدامه.
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فريق االستجابة لطوارئ احلاسب اآللي ()CERT
اجلزء الثاني

 -15الهندسة االجتماعية:
قد تستلم بريدا ً الكترونيا ً يبدو انه من مصرفك ،لكنه
يحتوي على رابط يقودك إلى موقع مشبوه .ما يحدث هنا
هو عملية تصيد الكتروني ( )Phishingتهدف إلى اإليقاع
بك .إن مصطلح التصيد االلكتروني ( )Phishingهو نوع
جديد من الهندسة االجتماعية التي تطورت في السنوات
األخيرة يحاول املهاجمون من خاللها إقناع املستخدم
بكشف معلومات مهمة ،وعند إدخالك لهذه البيانات
سيتم إرسالها للمهاجم عن طريق بريد الكتروني أو خزنها
في قاعدة بيانات محددة يتم استرجاعها فيما بعد.
 -16اإلجراءات:
عند استالمك رسالة تبدو مشبوهة ،فانه ي ُ َفضل
حذفها فورا .لكن لو كنت تعرف هوية الشخص املرسل
وتستطيع االتصال به فاألفضل أن تفعل لضمان التحقق
من محتواها ،أما إذا بدت الرسالة وكأنها محاولة لالصطياد،
فانه ينبغي في هذه احلالة االتصال بجهة العمل املرسل
منها ،والتحقق من صحة الرسالة حيث إن العديد من
املؤسسات واملصارف األهلية لها طرق عديدة في اإلخبار عن
tawasol@cmc.iq

56

م .امحد العمري
عضو جملس أمناء
هيئة االعالم واالتصاالت

محاوالت التصيد املشكوك فيها ،والتي تصل إلى زبائنهم
من وقت آلخر .وميكن االطالع على آخر اخملاطبات والتحذيرات
على املواقع الرسمية لهذه املؤسسات.

 -17الفرق بني البريد االلكتروني احلقيقي وبريد
التصيد االلكتروني (:)Phishing
يحتوي بريد التصيد االلكتروني على بعض املميزات
املتشابهة ،مثل:
 عادة ما يخبرك بوجود (حالة طارئة) مثل حالة عطلفي النظام ويطلب منك الدخول إلى حسابك من اجل
تأكيد صحة احلساب.
 يخبرك انه في حالة عدم إتباع التعليمات الواردة فيالبريد االلكتروني سوف يجمد حسابك فوراً.
 يطلب منك الضغط على رابط موجود في الرسالةااللكترونية ال يبدو مألوفا بالنسبة لك.
 يسألك عن كلمة املرور واالسم التعريفي. -18احلماية من الهندسة االجتماعية:
إن أفضل طريقة لتجنب وقوعك كضحية للهندسة

االجتماعية هي أن تكون مدركا ً كليا للوسائل احلديثة
التي تتبعها الهندسة االجتماعية للتغلب على الضحية.
عليك دوما أن تكون مدركا ً ألي سؤال تتلقاه عبر البريد
االلكتروني ،ال سيما إذا كان على صلة مبعلومات حساسة.
وإذا استلمت طلبا ً غير مألوف يجب التأكد منه( .على
سبيل املثال ،قم باالتصال فورا ً باملصرف إذا استلمت بريدا ً
منه يطلب فيه معلومات سرية) .عليك دوما االطالع على
املواقع االلكترونية التي تقدم معلومات حماية مثل (جهاز
فريق الرد على حاالت الطوارئ).

 -19ما سبب جناح املهندسني االجتماعيني:
يستغل املهندسون االجتماعيون جهل األفراد وقلة
معرفتهم باإلضافة إلى استغاللهم لسذاجة البعض ورغبة
البعض اآلخر في أن يكون محبوبا ً ومساعدة اآلخرين وعمل
أفعال اخلير وذلك من خالل االستفادة من التقنيات احلديثة
للهندسة االجتماعية عبر البريد واملواقع االلكترونية.
إن فضول الناس ورغبتهم في معرفة اجملهول تنصب في
مصلحة املهندسني االجتماعيني من خالل استغالل هذه
الروح اإلنسانية ومحاولتهم كسب ثقتك .ومن املمكن أن
تتنكر الهندسة االجتماعية بقناع حاجة الناس ملساعدتك
بوصفك شخص مؤثر وانك ستقوم على األرجح بتقدمي
تلك املساعدة املطلوبة منك في كال احلالتني.
 -20اإلجراءات التي يجب إتباعها في حال سقوطك
ضحية للهندسة االجتماعية واالستيالء على حسابك
املصرفي:
في حال اعتقادك بأنك ضحية للتصيد االلكتروني من
قبل احد املهندسني االجتماعيني ،عليك االتصال باملصرف
فورا ً وإخبارهم بذلك لعلك تكون قادرا على منع املصرف من
القيام بعمليات حتويل مالي زائفة ،وكذلك لتغيير معلومات
حسابك وكلمة املرور ملنع املهندسني االجتماعيني من
اختراق حسابك.
 -21ما املؤشرات التي تبني إن الرابط املوجود في بريد
الكتروني ميكن أن يكون رابطا ملوقع احتيالي؟
 -1الرابط يؤدي إلى موقع يبدأ بـ ( )//:httpsبدال ً من
()//:http
 -2صفحة تسجيل اسم الدخول تكون غير آمنة
وبإمكانك التأكد أن البحث على إيقونة القفل في أسفل
صفحة متصفحك.
 -3اسم املوقع يختلف عن االسم الذي اعتدت رؤيته في
شريط العنوان لدى دخولك كل مرة إلى حسابك.
 -22كلمة املرور:
اسم املستخدم وكلمة املرور
من املستحسن عدم استخدام نفس اسم املستخدم

وكلمة املرور في مواقع مختلفة على االنترنيت ملنع
القرصان ،في حال حصوله على معلومات حسابك من احد
املواقع ،من استخدام تلك املعلومات في الوصول إلى مواقع
أخرى تابعة حلسابك .ومن اجل حماية حساباتك ،فانه من
األفضل استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور مختلفة
في حساباتك اخملتلفة على مواقع االنترنت.
من ناحية أخرى ،فان استخدام كلمة مرور سهلة
التخمني تؤدي إلى سهولة وصول القراصنة إلى حساب
(التراسل الفوري) خاصتك.
كما إن الهاكرز يستطيعون كذلك الوصول بسهولة
إلى حساب (التراسل الفوري) من خالل استخدام تقنية
تسمى (القوة الوحشية) ،وعلى األرجح جدا ً عبر احتمالية
إرسال كلمة مرور (التراسل الفوري) عبر الشبكة بشكل
مشفر.
غير ان الهاكرز يستطيعون اعتراض شفرة كلمة
املرور باستخدام وسائل لكسر كلمات املرور ومحاولة فك
شفرتها .كلما كانت كلمة املرور أطول ومكونة من رموز
متنوعة مثل (أرقام وأحرف ورموز منوعة خاصة) فان وسائل
كسر وتشفير كلمة املرور ستأخذ وقتا ً طويالً أو إنها
ستالقي صعوبة لكسرها.

اتصاالت

 -23حماية كلمة املرور:
 -1عليك عدم التشارك بكلمات املرور خاصتك مع
اآلخرين حتى وان كانوا زمالءك في العمل ولديك ثقة بهم.
كلمة املرور سوف تقدمك بالتحديد على أنظمة مختلفة،
ميكنك حتضير البيانات التي قد يحتاجها زمالؤك في العمل
بدال من إعطائهم كلمة املرور اخلاصة بك .بعض التطبيقات
تسمح لك بتعيني بديل ميكنه القيام ببعض األعمال عبر
حاسوبك ،لكنه من السهل في هذه احلالة تتبع العمل
والعودة إليه إن كان ذلك ضرورياً .ميكنك مراجعة قسم
تكنولوجيا املعلومات من اجل املزيد من املعلومات حول
هذا األمر.
 -2جتنب طباعة أسماء احلساب وكلمات املرور على الورق
أو على الورق الالصق في املكتب بسبب سهولة فقدانها.
وميكن كبديل عن ذلك استخدام برنامج خلزن وتشفير كلمة
املرور من اجل تسهيل متابعة كلمات املرور اخملتلفة.
 -3معظم املؤسسات تتبع سياسة حتديد عمر كلمات
املرور ،وهذا يتطلب تغييرها من وقت آلخر وضبطها كل
 90يوماً .الغرض من وراء هذا هو احلد من الضرر الذي قد
يحدث أذا حصل احد القراصنة على كلمة مرورك .حتى
في حال عدم إتباع شركتك ملثل هذه السياسة ،فمن
األفضل أن تقوم أنت بتغيير كلمة مرورك دورياً .كما إنه
من املستحسن كذلك تطبيق هذا األمر على حساباتك
الشخصية وحسابات املصرف اخلاصة.
 -4على الرغم أن استخدام اسم احلساب وكلمة
املرور هي أفضل الطرق ملنع الدخول غير املرخص له على
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عليك استخدام كلمة مرور قوية حلسابك جلعله أكثر
صعوبة على القراصنة.
حني يحاول القراصنة معرفة كلمة مرورك ،فإنهم
يستخدمون أداة تسمى (شفرات التحليل) تعمل على
تخمني كلمة املرور .هذه الوسيلة ستقوم مبسح جميع
كلمات القاموس باإلضافة إلى بعض التغييرات في
الكلمات املستخدمة.
استخدامك لكلمة مرور قوية سوف يقلل من جناح
هذه الوسيلة في تخمني كلمة مرورك.

املعلومات و حمايتها ،لكنه من املمكن كذلك استخدام
طرق أخرى حلماية املعلومات األكثر سرية .الطريقة األولى
تتمثل في استخدام عاملني للتعريف والتوثيق ،وتكوين
تعريف لكلمة املرور والعامل اآلخر استخدام البطاقات
الذكية واملفاتيح أو التدخالت (البيولوجية) مثل بصمة
اإلصبع أو املسح الضوئي البصري .هناك طرق مختلفة من
الشك والتوثيق ضرورية من اجل الدخول إلى املعلومات،
وهو ما سيقلل من االختراق.
 -5عدم استخدام كلمة املرور نفسها حلسابات مختلفة
ال سيما إذا كانت هذه احلسابات تتباين ما بني حسابات
شخصية وأخرى مرتبطة بالعمل .في حال مت اختراق احد
هذه احلسابات من قبل اخملترقني ومعرفتهم لكلمة املرور،
فان بقية حساباتك األخرى سيتم اختراقها أيضا .لذلك
ينبغي عليك استخدام كلمات مرور مختلفة حلساباتك
اخملتلفة.

 -24مواصفات كلمة املرور القوية:
إن كلمة املرور اجليدة هي التي يصعب معرفتها أو
اختراقها .عندما تقوم باختيار كلمة مرور يجب اخذ اآلتي
بنظر االعتبار:
 -1تتكون كلمة السر من  8رموز على األقل
 -2تتضمن مزيج من احلروف الكبيرة والصغيرة
 -3حتتوي على أرقام
 -4بعض من عالمات التمييز على سبيل املثال (*،@ ،
! ،وغيرها)
إحدى أفضل الطرق الختيار كلمة مرور قوية وسهلة
التذكير في نفس الوقت تتمثل في حتديد عبارة مرور ميكنك
تذكرها بسهولة ومن ثم استخدام بعض عناصرها ،مثل
احلرفني األول والثاني من كل كلمة ،باإلضافة إلى بعض
األرقام والرموز وتغيير حالة األحرف.
علي استخدام كلمة مرور قوية؟
َ – 25
لم يتوجب ّ
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 -26ما الذي ينبغي جتنبه عند اختيار كلمة املرور؟
 -1جتنب استخدام الرموز املتتالية أو املزدوجة
 -2ال تعتمد فقط على مفتاح الرموز املتشابهة مبا في
ذلك األرقام مثل  Iأو 1
 -3جتنب استخدام الكلمات الواردة في القاموس وفي
أي لغة.
 -4ال تستخدم اسم حسابك كجزء من كلمة املرور.
 -5ال تستخدم كلمة مرور التي مت استخدامها مسبقا
لبعض الوقت ،فالقراصنة يحتفظون عادة بكلمة املرور
لفترة من الوقت ويجربونها من حني آلخر .لذلك يُفضل
عدم إعادة استخدام كلمات املرور القدمية عند اختيار كلمة
مرور جديدة.
 -27حماية البريد االلكتروني:
عند استالم بريد الكتروني من مجهز خدمة الدفع
االلكتروني عبر االنترنت ،والذي يتعامل مع املستخدم
عن طريق هذا البريد االلكتروني ،فأنه ينبغي على اجملهز
مراقبة الفعاليات االحتيالية على حساب املصرف التي مت
إبالغ املستخدم عنها في حال عدم التحقق من شرعية
الصفقات واألنشطة ،من خالل النقر على الرابط املتضمن،
ألن ذلك سيجمد حساب املصرف .إن هذه الرسالة هي
جزء من عملية احتيال تعرف باسم التصيد االلكتروني
( .)Phishingيتم عادة في مثل هذا النوع من االحتيال استالم
بريد الكتروني يطلب النقر على رابط ومن ثم الدخول إلى
حسابك .وقد تبدو هذه الصفحة شبيهة بصفحة املوقع
األصلي ،لكنها في الواقع تعود إلى احد القراصنة الذي
سيتمكن من الدخول إلى نظامك واالستيالء على البيانات
واستخدامها للدخول إلى حسابك أو بيعها إلى قراصنة
آخرين ،ولذلك فانه يجب عليك حذف مثل هكذا رسائل
على الفور .إذا كان هناك شك فيما إذا كانت هذه الرسالة
حقيقية أو ال ،فانه ميكنك حينها االتصال بالشركة التي
أرسلت هذا البريد االلكتروني بشكل مباشر للتحقق من
صحته.
 -28هل باستطاعتي إيقاف رسائل البريد االلكتروني
غير املرغوب بها؟

لسوء احلظ انه بعد إضافتك إلى قائمة بريد املرسل
فأنه من الصعب جدا ً إزالة البيانات اخلاصة بك ،ألن قائمة
البريد غالبا ً ما يتم بيعها ملرات عديدة جلهات متعددة.
وألجل إيقاف رسائل البريد االلكتروني غير املرغوب
فيها في حينها ،فأنك تستطيع تنصيب مكافح الرسائل
الدعائية ( ،)anti-spamأو من خالل استخدام خيارات تصفية
مثل هذا النوع من الرسائل التي يتم تقدميها من قبل
مجهز خدمة االنترنت .ولتجنب رسائل البريد االلكتروني
غير املهمة ( )junkمستقبالً ،فانه يفضل التسجيل في
حساب بريد الكتروني مجاني للتسجيل على املواقع.

 -29تقارير الفيروسات املستلمة عبر البريد
االلكتروني:
إن تقارير الفيروسات التي يتم استالمها هي عادة
رسائل بريد الكتروني من أصدقائك والتي تسمى (االحتيال
الفيروسي) .إن هذه التقارير أو الرسائل االلكترونية هي
فيروسات غير موجودة .وعادة ما حتذرك هذه الرسائل من
فيروسات البريد االلكتروني التي قد تصيب جهاز حاسوبك
حتى من دون فتح أي مرفق وتطلب منك إرسال حتذير إلى
جميع من في قائمة بريدك .يجب عليك ببساطة حذف
هذه الرسائل وعدم إرسالها إلى احد .في حال وجود شك
في الرسالة ،فانه بإمكانك دائما ً التحقق من ذلك من خالل
البحث عن الفيروس املذكور في املوقع من الشركات التي
تطور أي برامجيات معروفة مبضادات الفيروسات.
 -30التحقق من الروابط املوجودة في رسائل البريد
االلكتروني:
من السهل جدا إنشاء رابط يبدو كأنه رابط حقيقي،
لكنه في الواقع يقودك إلى موقع ألحد القراصنة .تتمثل
إحدى الطرق التي حتدد فيما إذا كانت هذه الروابط حقيقية
أو ال في مترير مؤشر الفأرة (املاوس) على الرابط حيث إن
معظم برامج البريد االلكتروني تُظهر محتوى الرابط أما
كتلميح أو في مربع اإلطار السفلي .ميكنك مقارنة محتوى
الرابط املتوقع تصفحه .في حال عدم تطابق الرابطني فإن
رسالة البريد االلكتروني املستلمة احتيالية .ومع ذلك ،فلو
كان لديك أدنى شك ،ال تنقر على أية روابط موجودة في
رسالة البريد االلكتروني .بدال من ذلك ادخل عنوان الرابط
( )URLمباشرة في املتصفح.
 -31تشفير البريد االلكتروني:
عليك أن تكون حذرا ً من إرسال املعلومات احلساسة
عن طريق البريد االلكتروني ألنها طريقة غير آمنة لتبادل
املعلومات احلساسة وألن محتوى البريد االلكتروني يكون
على هيئة نص واضح ،وهو ما يعني أنه بإمكان أي شخص
يقع بينك وبني املستلم قراءته .إذا كنت ترغب باستخدام
البريد االلكتروني إلرسال معلومات حساسة ،عليك

استخدام تقنية للتشفير ،فهنالك العديد من البرمجيات
اخلاصة بالتشفير ستساعدك على ضمان حماية خطاباتك
عبر البريد االلكتروني.
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 -32هل هنالك طريقة لضمان عدم كشف عناوين
املستلمني في القائمة البريدية؟
عند إرسال رسائل بريد الكتروني إلى قائمة كبيرة من
األشخاص ،فأنه يُفضل وضع هذه العناوين ضمن حقل
النسخة اخملفية ( ،)BCCإذ انك تستطيع من خالل هذه
الطريقة إخفاء عناوين املستلمني وعدم ظهورها لآلخرين.
كما إن هذه الطريقة ستمنع أيضا ً إرسال الرسائل عن
غير قصد إلى عدد كبير من األشخاص خصوصا في
حال استخدام خاصية (الرد على اجلميع) عند الرد على
الرسائل.
 -33تعليقات أخرى
 -1من السهل تزوير العناوين في البريد االلكتروني
والزعم انه مرسل من قبل شخص آخر .في هذه احلالة
فأنه من املمكن تزوير عناوين البريد االلكتروني .كما انه
من احملتمل أيضا ً أن يكون حساب البريد االلكتروني ألحد
األصدقاء مصابا ً بفيروس يحاول االنتشار عبر إرسال ملف
يحتوي على الفيروس جلميع عناوين األشخاص في قائمة
األصدقاء اخلاصة بك .لذلك ينبغي عليك احلذر دائما ً من
أي مرفقات تستلمها بغض النظر عن أصلها ،باإلضافة
إلى التأكد من حتديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل
دائم.
 -2إن معظم رسائل البريد االلكتروني حتتوي على رابط
إللغاء العضوية أو االشتراك ،وهذا مشابه للعرض املقدم من
بعض املؤسسات املوثوق بها كشركات التسويق لتعطيك
خيارا بحذف بياناتك من القائمة البريدية اخلاصة بهم.
لكن املرسل الذي يقوم بإرسال رسائل البريد االلكتروني
غير املرغوب بها يستغل هذا األمر للتأكد من إن حساب
البريد صحيح وفعال في حالة النقر على الرابط ،وهو ما قد
يؤدي إلى إرسال املزيد من الرسائل اخلبيثة في املستقبل .إن
احلل األفضل لتجنب الرسائل الدعائية هو عدم استخدام
حساب بريدك االلكتروني اخلاص بك والقيام ،بدال عن ذلك،
بعمل حساب مجاني آخر على االنترنت للتسجيل على
املواقع.
 -3إن املصارف وبقية املؤسسات األخرى ال تطلب منك
أبدا ً إرسال معلومات حساسة عبر البريد االلكتروني،
باإلضافة إلى إنهم ال يطلبون منك مطلقا ً الكشف
الصريح لكلمة مرورك حتت أي ظرف كان .ولذلك فأن أي
بريد الكتروني يتم استالمه من هذا القبيل هو احتيالي
وتصيدي ويجب حذفه فوراً .وعند استالمك لبريد الكتروني
لست متأكدا ً من صحته ،ميكنك دائما ً التحقق منه عن
طريق االتصال باملؤسسة أو املصرف الذي تتعامل معه.
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التطور التكنولوجي..صدمة املستقبل
منذ القدم وأكرب االهتمامات االنسانية انصبت حول املستقبل ،وقد شهد القرن العشرون منواً
هائالً يف مراكز البحوث والدراسات املختربية ،اليت ذهبت لدراسة املظاهر الكونية والتطورات
على األرض ،وكان الغرض من كل هذا اجلهد العلمي هو حتديد مستقبل اجملتمع االنساني ،وحياة
الفرد .وليس النظر اىل املستقبل هو فرار من احلاضر والذهاب اىل نعيم نتوهمه ،وال هو اهلرب من
هموم حضارتنا ومشاغل حياتنا ،او الذهاب اىل مدينة فاضلة نضع فيها رغباتنا ومتنياتنا ،وكل ما
هو نقيض النقائض اليت تعج بها حياتنا ،لكن التقدم التكنولوجي حقق يف جمال الكومبيوتر طفرات
تفوق كل التوقعات ،ويف مدة زمنية قصرية ،أدت اىل احداث نقالت سببت اختالال يف املوازين
والتقديرات والعالقات ،والسلوكيات.
ابراهيم األعسم  /كاتب
وقد صاغ عالم االجتماع األميركي(الفن توفلر) عام 1970
مصطلح (صدمة املستقبل) ،حيث أشار الى موضوع
يتعلق باملشاعر واألحاسيس واألفكار ،وربط هذه الظواهر
بالتطورات التكنولوجية الرهيبة لدى االنسان ،والتي
جتسدت باآلتي:

اوالً :التحمس واالنبهار
ثانياً :اخلوف واالرتياع
والنتيجة النهائية كما يقول« :ان هناك اضطرابا وبلبلة
في احلياة السايكولوجية لألفراد واجلماعات أحدثتها
التغييرات الواسعة واملستمرة» .لقد عرفت هذه الصدمة
بـ :ان االنسان يجد األشياء املأملوفة لديه وقد بدأت تتراجع
فجأة وحتل محلها أمور اخرى جديدة وغريبة عنه في الوقت
نفسه .وهذا ما يواجه اجملتمع االنساني اآلن كما هو الشأن
بالنسبة للطاقة واالحتباس احلراري وشؤون البيئة وثورة
املعلومات .وذهب العالم الكبير(آيليزر بوكوفسكي) في
مقال له عام  1999بعنوان (مستويات صدمة املستقبل)،
ميز فيه بني خمسة مستويات من الصدمة ،وهي:
 -1البداية من الصفر :حيث تبدأ التكنولوجيا احلديثة
السائدة اليوم ،وهي مقبولة اآلن ومستخدمة في مختلف
انحاء العالم ،صحيح سبقها رفض وعد التصديق وتشكيك
وخوف منها لكن في احملصلة اصبحت مقبولة.
 -2املستوى األول :ميثل الواقع االفتراضي في وضع االقتصاد،
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والقائم على التجارة االلكترونية.
 -3املستوى الثاني :يتمثل في السفر الى الكواكب األخرى
ومحاولة حتقيق األمل في تنفيذ فكرة استمرار احلياة او
خلودها ،عن طريق استخدام نتائج التقدم في البحوث
الطبية والهندسة اجلينية.
 -4املستوى الثالث :النانو تكنولوجيا (الذكاء االصطناعي)
وهو مماثل ومواز للذكاء البشري.
 -5املستوى الرابع :يتمثل بالفرادة ،وهذا املستوى مينح األفراد
فرصة هذا التصنيف لتهيئة انفسهم ملا سوف يواجهونه
في املستقبل من صدمات مختلفة ،ولكن يعترف بالوقت
نفسه بأنه تصنيف غير دقيق وفيه الكثير من الثغرات.
في سبعينيات القرن املاضي كان السياق يدور حول ضرورة
امتالك كل فرد جهاز كومبيوتر في منزله ،لكن حني حتقق
ذلك حتول الى صدمة للكثيرين ،واختالل في املوازين .لقد
بذل ريتشارد سمولي جهودا ً مضنية في تشخيص أهم
املشاكل التي تواجه اجملتمع البشري ،وكانت النتائج التي
توصل اليها هي( :الطاقة ،املاء ،الغذاء ،البيئة ،الفقر،
االرهاب واحلروب ،األمراض ،التعليم ،الدميقراطية ،الزيادة
السكانية) .كل هذه األمور بحاجة الى حلول غير تقليدية
تعتمد البحث العلمي ،وأحدث أنواع التقنية ،واال فاجملتمع
االنساني مهدد في إستقراره ،وتوازنه ،ومن هذه التقنيات
غير التقليدية هي تقنية النانو .عام  2003مت مترير قانون
تنمية أبحاث تقنية النانو في القرن احلادي والعشرين في
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مجلس الكونغرس األمريكي.
وهكذا منحت مراكز البحوث دفعة قوية لتنظيم تقنية
النانو ،وعدت هذه التقنية من أهم التخصيصات املتعلقة
باملستقبل ،وهي القدرة على تغيير احلياة ،فأين يكمن
تأثيرها:
 -1لها تأثير مباشر على أهم الصناعات احلالية
واملستقبلية.
 -2تقدم هذه التقنية عالجات جديدة لألمراض املستعصية،
مبا فيها السرطان.
 -3رفع كفاءة توليد الطاقة.
 -4إيجاد وسائل حديثة لتنظيف البيئة.
 -5املساهمة في حل مشكلة شحة مياه الشرب.
وأهم من كل ما ذكر فأن مستوى قياس النانو لم تعد
قوانني الفيزياء التقليدية مثل املغناطيس والكهربائية
وهي التي كانت مهيمنة ،وامنا حلت محله تفاعالت بني
ذرات او جزيئات تعد بالوحدة .وحدة النانو متر تبلغ من
الصغر قدرا يجعل شعرة رأس االنسان تساوي( )50000نانو
متر ،من هذه الوحدة جاءت كلمة نانو التي تعني (التقزمي).
ان التقدم الذي يحتمل ان حتدثه تقنية النانو قد يتعدى
كل ما توصلت اليه البشرية خالل العقود األخيرة ،ومما يعزز
هذا التقدم البد من االنتباه الى أهمية وفهم ادارة تقنية
االختراع او االبداع ،فنجاح اي منتج جديد يتجسد بطريقة
تسويقه ،اي ادارة ذلك املنتج عندما يتحقق اآلتي:
 -1االبداعية،
 -2االدارة،
 -3الفريق،
 -4االستثمار،
 -5الطلب.
وعلى اصحاب براءات االختراعات ان ينتبهوا الى اهمية علم
االدارة ،وعلى وجود الفريق املنظم ،ورأس املال االستثماري،
ثم وجود األمل لتحقيق عائد على االستثمار.

مستقبل تقنية النانو
يقول املثل الصيني القدمي ( ان املغفل هو الذي يتنبأ

باملستقبل) ،ان الصور التي رسمتها التنبؤات تشير الى ما
ينتظرنا من خير وشر ،من استقرار وقلق ،من سعادة وشقاء،
وكيف ميتزج التقدم مبخاطر التقدم(البارود /الذرة) فالتنبؤ
باملستقبل يعد عمال محفوفا باخملاطر ،ان ما نحتاجه هو
وجود اداة تتمثل في مجموعة من اصحاب اخلبرة والقدرة
على التوقع.
ان العلماء الذين ميلكون القدرة على فهم املبادىء األساسية
هم فقط الذين ميكنهم استشراف املستقبل .لقد ذهب
العالم ريتشارد سمولي الى اعالن اميانه بأن التحدي الكبير
الذي تواجهه البشرية في كل انحاء العالم يكمن في
مشكلة الطاقة ،فاحلاجة ستصبح تريليونات من وحدات
الطاقة الكهربائية .ان عدد السكان في العالم يتوقع ان
يصل في هذا القرن الى اكثر من ( )10مليارات نسمة ،ولهذا
فإننا يجب ان نتوصل الى احلقيقة املتعلقة مبدى اإلمكانات
املستقبلية للطاقة عبر القرن احلادي والعشرين .كما يجب
ان تكون الطاقة رخيصة الثمن ،لتوفر السالم والرفاهية
لسكان األرض في كل انحاء العالم ،هكذا مينح علم تقنية
النانو األولوية ملسألة الطاقة .إنتاج الطاقة الوفيرة هو
احلل ملسألة املاء الصالح للشرب ،وكذلك سيتوفر الغذاء
بكميات تدخل اإلطمئنان الى قلب البشر ،وانتاج طاقة
نظيفة تسهم في تنقية البيئة ،وكذلك تقلص الفقر بني
سكان املعمورة .ويركز علم تقنية النانو ايضا ً على الطاقة
الشمسية كأحد احللول لزيادة الطاقة ،فأمل البشر العثور
على مصدر جديد للطاقة ،كما ساهمت الذرة وقبلها
النفط في انتاج الطاقة ،في القرن املاضي .إننا كل يوم
نستقبل كميات هائلة من الطاقة الشمسية التي تهدر
وال يستفاد منها ،والتي تقدر بحوالي بـ( )165 000تراوا،
تسقط جميعها على األرض( ،التراو هو وحدة قياس الطاقة
الشمسية) ،بينما نحتاج الى ( )20تراوا فقط لنحل مشكلة
الطاقة بأكملها ،وسد احتياجات العالم كله منها.
الشمس مصدر هائل للطاقة ،واملشكلة هي اننا لم نعرف
بعد كيف نحصل على احتياجاتنا منها بكلفة رخيصة ،هذا
هو التحدي أمام تكنولوجيا النانو ،فهل ستشهد البشرية
حالً لهذه املشكلة ،أم يبقى الوهم هو املستقبل؟
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آي فون  5وكاالكسي نوت  2الصراع واملنافسة
أصبح مجيع املهتمني بالتقنية احلديثة على علم بالتنافس الكبري بني الشركتني العمالقتني  Appleو
 ،Samsungمن خالل تزويد اجهزتهما بأحدث التقنيات والتطبيقات وبرامج االتصال والتسلية ،اضافة اىل
تعدد طرق االتصال باالنرتنت واالقمار الصناعية ،مع الكثري من اخلدمات وامليزات االخرى اليت جعلت من
هاتني الشركتني ان تتصدرا املبيعات يف كل ارجاء العامل.
يف هذا التقرير نقدم مقارنة بسيطة وتعريفية بني أحدث جهازين من الشركتني  5 iPhoneو Samsung
.2 Galaxy Note
إعداد :تواصل
اوال  :التصميم
إن شركة  Appleتعتمد في تصاميمها على مواد غير
تقليدية مما يكسب أجهزة الـ  iPhoneتصميما فريدا ذا طابع
أنيق… لكن االصدارات السابقة من اجلهاز كانت مصنوعة
بشكل كامل من الزجاج وهذا يكسب اجلهاز وزنا أعلى…
لكن الشركة قامت باختيار مواد مختلفة لتدمج بني
التصميم األنيق والوزن اخلفيف ،فاعتمدت الزجاج واألملنيوم
أساسا لصناعة الـ  iPhone 5و هذا ما أعطى اجلهاز خفة
وزن و تصميما ً رفيعا ً فريدا ً من نوعه.
لقد كان جلميع شاشات االصدارات السابقة من آيفون
حجم موحد عبارة عن  3.5انش مما أدى الى استياء بعض من
عشاق هذه الشركة بعد رؤيتهم للتنوع الكبير في أجهزة
األندرويد واحلاجة امللحة لتطبيقات حتتاج شاشات أكبر.
هذا أدى إلى تغيير سياسة الشركة فقد طرحت اجلهاز
اجلديد الـ  iPhone 5بشاشة  4انش و كانت الزيادة بطول
الشاشة مما أعطى امتدادا كبيرا للشاشة مع احملافظة
على امكانية استخدام اجلهاز بيد واحدة.
بالنسبة جلهاز  Galaxy Note 2فهو يعد جهازا ضخما
جدا اذ يأتي بشاشة  5.5انش و من الصعب جدا استخدام
اجلهاز بيد واحدة ،وهذا أمر قد يكون مزعجا للكثير من
الناس لهذا ان من ينوي شراء اجلهاز فمن األفضل جتربته
فيما اذا كان مناسبا أم ال…
وكالعادة فإن اجلهاز مصنوع من البالستيك املقسى
و قد يتساءل البعض عن عدم اختيار الشركة ملواد اخرى
كمعدن ما أو زجاج ،لكن الشركة دوما تبحث عن خفة
الوزن مع احملافظة على السعر ضمن احلدود املقبولة…
ومن األمور االيجابية في جهاز بهذا احلجم هو إمكانية
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إزالة الغطاء وبالتالي سهولة تبديل البطارية وبطاقة الـ
 simو بطاقة الذاكرة الـ  micros sdوأيضا املكان اخملصص
للقلم اخلاص باجلهاز من اجلزء السفلي.

ثانياً :الشاشة
إن شاشة الـ  Galaxy Note 2الـ  5.5انش و بدقة
 1280X720وبكثافة  265ppiتعتبر في الواقع من أفضل
الشاشات بتقنية  Super AMELOD HDاملوجودة حاليا
املنتجة من قبل  ,Samsungحيث متلك ألوانا أكثر دفئا من
شاشات الِـ  AMELODالسابقة وسطوع أقوى مما يجعلها
أكثر فعالية حتت ضوء الشمس.
باملقابل فإن الـ  iPhone 5بشاشته الـ  4انش ميتلك دقة
 1136X640و بكثافة أعلى  326ppiو بسطوع أعلى ومعدل
انعكاس أقل بـ  % 4.6من االصدار السابق و بهذا يكون الـ
 iPhone 5ميتلك أفضل شاشة لالستخدام اخلارجي.
كال اجلهازين ميلكان زوايا رؤيا ممتازة و يبقى االختيار
حسب احتياجات الشخص…
طبعا الغالبية تفضل الشاشة األكبر في التصفح
الطويل لالنترنت ومشاهدة األفالم ،لكن باملقابل ليس
باألمر املريح استخدام شاشة بهذا احلجم بشكل دائم.
والكثيرون يفضلون استخدام شاشات بحجم  4انش و رمبا
أكثر أو أقل وهذا كله يكون حسب رغبة املستخدم نفسه
وال ميكن ألي شخص حتديد حجم الشاشة املثالي فهو
بالنهاية موضوع نسبي بني املستخدمني.
ثالثا  :الواجهات و نظام التشغيل
طبعا فإن كال من اجلهازين يعمالن على االصدارين
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أما الذاكرة العشوائية للـ  iPhone 5فهي  GB 1مقابل
 GB 2للـ  ,Galaxy Note 2والذاكرة الداخلية تبدأ من 16
 GBحتى الـ  GB 64بالنسبة للـ  iPhone 5أما الـ Galaxy
 Note 2فله منفذ  micro SDحلرية التبديل بني بطاقة
الذاكرة.

األخيرن فالـ  iPhone 5يعمل على نظام  iOS 6و الـ Galaxy
 Note 2سيعمل على نظام .Android 4.1 Jelly Bean
و بالنسبة للواجهات فإن  Googleوضعت كل جهدها
ملنافسة سالسة واجهات الـ  iPhoneوقد جنحت في ذلك
حيث إن واجهات الـ  Jelly Beanتعمل بسالسة  60إطار
بالثانية مع قابلية التحكم بالـ  Widgetsبشكل أكبر
والتحكم بحجمها.
أما واجهات الـ  iPhoneفهي كما هو معروف سلسة
وبسيطة جدا لكنها محدودة في قابلية التخصيص وهذا
ما يعد نقطة ضعف في مواجهة نظام الـ  Androidلكن مت
إضافة بعض من األوامر اجلديدة لشريط التنبيهات في الـ
 iPhoneمما يعطي حرية أكبر في مساعدة املستخدم على
قيام مبهام اضافية بشكل أسرع.
كما ال ننسى اضافة خدمة الـ  Google Voiceبشكل
محسن إلى نظام الـ  Jelly Beanمما يجعله منافسا
حقيقيا خلدمة  siriفي الـ  , iPhoneو تقنية الـ  NFCلنقل
البيانات من جهاز أندرويد آلخر يحمل امليزة نفسها.
ومن أكبر العيوب التي واجهها املستخدمون أثناء
استخدانهم لـ  iOS 6اجلديد هو برنامج اخلرائط الرديء
املتأخر عن برنامج الـ  Google Mapsبأشواط كثيرة.

سادساً :البطارية
تتفوق بطارية الـ  Galaxy note 2على بطارية الـ
 iPhone 5وذلك مبدة التحدث حيث بينت التجربة أن معدل
التحدث في الـ  Galaxy 16ساعة مقابل  8ساعات فقط
للـ  iPhoneاجلديد ،و كالهما أعطى نتائج ممتازة في تصفح
االنترنت و مشاهدة مقاطع الفيديو ملدة تزيد عن 10
ساعات وهي نتائج رائعة جدا أمام مختلف األجهزة الذكية
احلالية.

رابعاً :املعالج و الذاكرة
استخدمت  Appleفي جهازها اجلديد معاجلا ً ثنائي
النواة  GHz 1.3شريحة  A6التي تعطي أداء قد يتفوق على
معاجلات رباعية النواة في بعض األحيان أما Samsung
استخدمت معاجلا ً رباعي النواة  GHz 1.6من نوع Exynos
.4412

في النهاية أي اجلهازين تختار؟؟
لو كنت ترغب بجهاز ذي تصميم فريد خفيف الوزن
وعمر بطارية جيد وكاميرا رائعة فإن الـ  iPhone 5هو
هدفك أما ان كنت من محبي الشاشات الكبيرة و الرسم
و الكتابة و التحرير بخط يدك فإن الـ  Galaxy Note 2هو
هدفك املثالي.

خامساً  :الكاميرا
لدى كل من اجلهازين كاميرا بدقة  MP 8وتصوير فيديو
بالدقة العالية  Full HD 1080pوسنترك احلكم على جودة
الكاميرا األفضل بناء على حكمكم أنتم استنادا إلى
الصور امللتقطة بعدستي كال اجلهازين.
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احلساسية الناجتة عن احلقول الكهرومغناطيسية
املتولدة من استخدامات اهلواتف النقالة
(عرض موجز لعدد من األحباث الطبية)

يتناول هذا االستعراض املوجز عدداً من األحباث الطبية اليت أجريت حول حقيقة ومدى انتشار ما
يسمى بفرط احلساسية الكهرومغناطيسية ( )Electromagnetic Hypersensitivityأو
ما يعرف اختصارا بـ ( ،)EHSوهو جمموعة واسعة من األعراض املتنوعة وغري احملددة متاماً ،تتصل
بشكل وثيق باالنتشار اهلائل لتقنيات االتصاالت احلديثة وبشكل خاص الستخدام اهلواتف النقالة
وما تنشره من حقول كهرومغناطيسية ( )Electromagnetic Fieldsأو (.)EMF

إعداد وترمجة :د.ماجد احليدر
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فرط احلساسية الكهرومغناطيسية:
أعراضها وانتشارها
توجد احلقول الكهرومغناطيسية فى كل مكان من
حولنا ،بغض النظر عن املكان الذي يعيش املرء فيه ،فهى
تنبع من خطوط الطاقة الكهربائية وأجهزة التليفزيون
وتوزيعات األسالك الكهربائية داخل املنزل وأطباق الرادار
وأبراج االتصاالت وإشارات الهاتف اخللوي واإلنترنيت
الالسلكي والكمبيوتر احملمول واألجهزة الكهربائية املنزلية
واملايكروويف والراديو الذي يُبث عن طريق الهاتف احملمول
وموجات الواي فاي
ويشير مصطلح فرط احلساسية الكهرومغناطيسية
أشخاص يعزون أعراضهم الصحية الى تعرضهم
الى
ٍ
للحقول الكهرومغناطيسية .وفي دراسة جرت على
أساس عدد السكان قدر تفشي ( )prevalenceهذا النوع
من التحسس عام  2002ب  %1,5في السويد ،و  %3,2في
كاليفورنيا .وهو ما ميكن أن يعزى (في هذا السياق) الى
حقول الترددات الراديوية واملايكرويفية لالتصاالت النقالة،
والى النطاق الكيلوهرتزي ألجهزة العرض ،عالوة على
احلقول ذات الترددات املتناهية في الصغر إلمدادات الطاقة
املنزلية.
من الضروري مالحظة أن مصطلح ( )EHSيشير بشكل
حصري الى حاالت فرط احلساسية التي يبلغ عنها أو
يصفها من يعتقدون بأنهم مصابون بها ،إذ لم تتوفر حتى
اآلن معايير موضوعية وطيدة لتصنيف ومتييز املصابني عن
غير املصابني؛ فاألفراد الذين يشتكون من هذه احلالة (مثلهم
مثل الذين يشتكون مما يسمى بالتحسس الكيميائي
املتعدد ( )Multiple Chemical Sensitivities-MCSأو
())Sick-Building-Syndrome-SBS
متالزمة املكتب
كثيرا ما يصفون ألطبائهم الكثير من األعراض الصحية
غير احملددة .التي تتميز أغلبها بكونها ذاتية ()subjective
مثل :احمرار اجللد /الشعور بحرقة في الوجه واجللد /الوخز
واحلكة /طنني أو رنني أو سخونة في األذنني /اإلرهاق /األرق/
العصبية /آالم وجفاف احللق واللسان /صعوبات في التركيز
والذاكرة /الدوار والغثيان /الصداع واألوجاع اجلسدية /التوتر
العصبي /الكآبة .وقد تؤدي هذه األعراض الى قدر ال يستهان
به من اإلجهاد النفسي .لكن االفتقار الى معرفة دقيقة
بالفسيولوجيا املرضية لهذه اجملموعة املعقدة من األعراض
املتزامنة يزيد في صعوبة تقدمي عالج ناجع لهم.
في هذا السياق هناك ظاهرة أخرى هي ما يدعيه البعض
من قدرة على اإلحساس باحلقول الكهرومغناطيسية عند
عتبات ( )thresholdsأدنى بكثير من اآلخرين دون أن تظهر
عليهم بالضرورة أيا من األعراض املرضية املذكورة .لذا
فإن وجود عتبات إحساس منخفضة جداً ،من جهة ،وعزو
األعراض املرضية الى التعرض للحقول الكهرومغناطيسية
من جهة أخرى ،ميكن النظر اليهما كظاهرتني مستقلتني،
رغم أن مسحا ً أجري على أشخاص صرحوا بأنهم مصابون
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بال ( )EHSبني أن  %56منهم صرحوا كذلك بقدرتهم على
اإلحساس باحلقول الكهرومغناطيسية.
إن القدرة على اإلحساس بهذه احلقول عند عتبات
منخفضة ميكن دراستها وحتريها عن طريق ما يدعى
بدراسات التحفيز أو اإلثارة ( . )Provocation studiesغير
أن حتري الروابط احملتملة بني األعراض املرضية والتعرض
للحقول الكهرومغناطيسية أمر أكثر صعوبة من الناحية
املنهجية ،وعلى األخص تلك اآلثار التي ال ميكن إثباتها
وتوضيحها إال بعد تعرض طويل املدى بدون (أو مع) فترة
كامنة (.)latency Period
لقد حاولت العديد من الدراسات أن توضح ما إذا كان
فرط احلساسية الكهرومغناطيسية كيانا ً مرضيا ً مستقالً
أناس ميتازون بقدرة أكبر على التحسس
وهل يوجد بالفعل ٌ
االلكتروني بالترددات الصادرة عن االتصاالت النقالة.
وتتصدر السويد والدول االسكندنافية قائمة الدول التي
أجريت فيها هذه األبحاث والدراسات اخملتلفة في مناهجها
معماة
وطرائقها؛ فقد كان البعض منها أبحاثا ً حتفيزية
ّ
( )blinded provocation Studiesطلب من املتطوعني فيها
أن يحددوا (باالستناد الى شعورهم الذاتي) إن كان مصدر
معني يبث إشعاعا كهرومغناطيسيا ً بالفعل أم ال .لذا
فقد كانت مناسبة إلعطاء الدليل على إمكانية التحسس
باجملال الكهرومغناطيسي عند عتبات منخفضة .وقد
بينت إحدى تلك الدراسات التحفيزية أن  16شخصا ً ممن
زعموا إصابتهم بالـ ( )EHSلم يكونوا بقادرين (ال بشكل
فردي وال جماعي) على إدراك وحتسس حالة اجملال بأكثر مما
يتوقع منهم باملصادفة.
وقد سعت مجموعة أخرى من الدراسات الى تقييم
آثار التعرض على احلالة الصحية بشكل عام ،وليس على
شكاوى بعينها .وكان لتلك الدراسات ،التي أجريت على
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أفراد مختلفني (ممن أبلغوا عن إصابتهم أو لم يبلغوا عنها)
أن تختبر فرضية وجود شكاوى صحية ذات عالقة بالتعرض
ومختلفة من فرد آلخر .كما سعت دراسات أخرى الى تقييم
اآلثار الصحية بالعالقة مع مستويات محددة من احلقول
الكهرومغناطيسية داخل املنازل واملنبعثة من محطات
الهواتف النقالة القريبة.
 فيما يخص النوم ونوعيته فقد أوضحت بعضالدراسات التي أجريت في البلدان الناطقة باألملانية أن
اإلرهاق واضطرابات النوم هي األكثر شيوعا ً بني الشكاوى
التي تعزى الى احلقول الكهرومغناطيسية ،بينما ركزت
أبحاث جتريبية أخرى على استقصاء آثار هذه احلقول على
مخططات الدماغ الكهربائية ( )EEGأثناء النوم .غير آثارها
على التقييم الذاتي لنوعية النوم لم يجر بحثها بشكل
مفصل .وقد وجدت إحدى الدراسات أن التعرض للحقول
الكهرومغناطيسية الصادرة من الهواتف النقالة قد
أحدثت تغييرا ً (حسب ما أفاد املشمولون بها) في طبيعة
ونوعية النوم في عينة من  16ذكرا ً شاباً .في الوقت الذي
أظهرت دراستان أخريتان أجريت كل منهما على  24فردا
أن التعرض الى هواتف ( )GSMالنقالة ملدة  60دقيقة
لم يحدث تأثيرا على مستويات اإلرهاق أثناء النهار .لكن
الدراسات القائمة على املراقبة ()observational study
التي أجريت حول العالقة املفترضة بني اإلرهاق النهاري
ومقدار استخدام الهواتف النقالة قد متخضت ،على
العموم ،عن نتائج متناقضة؛ فقد أخفقت دراسة عينية
( )cross-sectionalجرت في النمسا عام  2002في إيجاد أي
ارتباط بني نوعية النوم املبلغ عنها وبني التعرض للمحطات
األرضية لالتصاالت النقالة.
 أما فيما يخص الدوار فلم تعثر دراسة تعابريةعشوائية ( )randomized cross-overأجريت على 48
شخصا ً أية عالقة بينه وبني استخدام أجهزة الهاتف
احملمول .لكن الدراسات األخرى أظهرت نتائج متناقضة؛
ففي حني بينت دراسة نرويجية شملت  2800شخص نوعا
من العالقة ،لم تتمكن دراسات أخرى في السويد (7800
شخص) وسنغافورة ( 808أشخاص) وإحدى اجلامعات
الفرنسية ( 161شخصا) من تأكيدها.
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 أما بالنسبة الى الصداع فقد كانت النتائج هياألخرى متضاربة؛ ففي الوقت التي نفت بعض الدراسات
وجود عالقة بني الصداع والتعرض للهواتف النقالة أو
مختلف احلقول الكهرومغناطيسية املنبعثة من محطات
االتصاالت النقالة األرضية ،أكدت دراسات أخرى وجود
عالقة مهمة بني حاالت اإلبالغ عن الصداع واستخدام
الهاتف النقال ،وهي عالقة تزايدت بشكل طردي (حسب
تلك الدراسات) مع عدد املكاملات وطول مدتها وأنواعها.
وكانت أكثر شدة عند استعمال الهواتف ذات اإلشارة
التماثلية  analog phonesذات الطاقة االنبعاثية األعلى
من نظيراتها من نوع .GSM
 وفيما يتعلق باملشاكل اجللدية فإن دراسة عشوائيةعن احلكة والشعور بالوخز واحمرار اجللد لم تكتشف أية
زيادة في تلك األعراض عند استخدام الهاتف النقال من نوع
( )GSM900ملدة  60دقيقة على بعد  4سنتيمترات عند األذن
باملقارنة مع تعريض كاذب ( .)sham exposureبيد أن عددا
من الدراسات العينية أو املستعرضة ()cross-sectional
التي درست الشعور بالوخز اجللدي عند استخدام الهواتف
النقالة قد وجدت نوعا ً من الترابط الذي بلغ في إحدى
الدراسات االسكندنافية مستوى ال يستهان به ،رغم أن
دراسة أخرى متت في سنغافورة قلصته الى مجرد ميل
بسيط ،فيما نفت دراسة فرنسية ثالثة هذا الترابط من
األساس!
أما ارتفاع حرارة اجللد (حرقة أو حرارة األذن) فلم جتد
الدراسات احملكمة ( )controlled trialsعالقة مؤكدة رغم
أن بعض الدراسات القائمة على املالحظة وخصوصا ً في
الدول االسكندنافية وجدت نوعا من العالقة وخصوصا ً مع
زيادة مدة املكاملات.
ً
إن من الصعب طبعا (بسبب من القيود اإلجرائية
واملنهجية) أن نخلص الى استنتاجات مؤكدة من عدد
محدود من الدراسات الوبائية التي وجدت عالقة موجبة بني
التعرض للحقول الكهرومغناطيسية واألعراض الصحية
غير احملددة .فقد كان من املتعذر (على سبيل املثال) أن تتيح
لنا تلك الدراسات العينية قياسا ً دقيقا ً لنسبة اخلسائر
الناجمة عن هذا التعرض وآثاره وذلك ألن كال من حالة احلقول

والشكاوى املرضية جرى احتسابهما في وقت واحد ،ناهيك
عن أن تقديرات حجم التعرض للحقول لم يتم التوثق منها
بشكل مؤكد .أضف الى ذلك أن عدد الدراسات التي مت فيها
تعريض الذين يدعون إصابتهم باحلساسية املشار اليها
بشكل جتريبي تلك احلقول محدود للغاية ،وحتى في حال
تعريضهم لـ( )EMFفإن قدرتهم على اإلحساس بالتغيرات
التي أحدثت عليها لم تكن بأفضل من إحساسهم بها
عن طريق الصدفة .ولهذا فإن نتائج الدراسات العينية على
الذين يشتكون من أعراض صحية ناجتة عن كثرة تعرضهم
للهواتف النقالة كانت متناقضة الى حد بعيد.
إال أن ذلك ال يعني عدم وجود ارتباط حقيقي بني األمرين
على املدى البعيد ،بل يشير الى احلاجة الى املزيد من
الدراسات واألبحاث األوسع نطاقا ً واألكثر تفصيالً وتعقيداً.

مالحظة عن الدراسات الطبية وأنواعها
كثيرا ما تترد في النشرات والتقارير والدراسات الطبية
(ومنها هذا االستعراض) مصطلحات مثل األبحاث املوجهة
والعشوائية واملعماة ..الخ ،مما يستدعي برأيي إيراد هذه
التعريفات املوجزة:
 تقسم األبحاث الطبية عادة الى أبحاث أساسية( )Basic Researchوهي التي ليس لها تطبيقات عملية
مباشرة (مثل البحوث السرطانية التي جتري على الطفرات
اجلينية التي حتول اخللية السليمة الى سرطانية ،على
سبيل املثال) وهذه عادة ما تتم في املعامل واخملتبرات ولها
أهمية عظيمة في فهم األمراض وأسبابها وآلياتها ..الخ،
والى أبحاث تطبيقية ( )Applied Researchذات أهداف
عملية وتطبيقية محددة (مثل تطوير أدوية أكثر كفاءة
لعالج سرطان الثدي على سبيل املثال) وجتري مراحلها
األولى عادة في اخملتبرات ثم يجري اختبارها وتطبيقها في
املستشفيات والعيادات الطبية وتسمى عندها األبحاث
السريرية (.)Clinical Research
 هناك نوع من األبحاث يدعى بالدراسات العينية أواملستعرضة ( )Cross-sectional studiesوتدعى أحيانا ً
دراسات التفشي أو االنتشار ( )prevalence studyوهي
دراسات وصفية إحصائية وغير جتريبية تتضمن مالحظة
جميع السكان أو مجموعة فرعية منهم خالل نقطة
محددة من الزمن لبيان نسبة انتشار حالة معينة في
أوساطها.
 وقد ظهرت في أواسط اخلمسينات من القرنالعشرين تقنية تدعى التجارب السريرية احملكمة أو
الشاهدة ( )controlled clinical trialالتي يتم فيها
تقسيم األشخاص املشتركني فيها الى مجموعتني األولى
مجموعة العالج ( )treatment groupأو مجموعة التجربة
( )experiment groupالتي تتلقى العالج اجلديد أو املؤثر قيد
الدرس ،ومجموعة املراقبة أو املشاهدة ()control group
التي تتلقى عالجا وهميا ً أو قياسيا ً أو مؤثرا ً كاذباً .ثم يقوم

الباحثون مبراقبة اجملموعتني خالل مدة معينة لتخضع
النتائج اجملموعة بعدها الى حتليل إحصائي دقيق.
 غير أن هناك حاالت ال يستطيع فيها الباحثون تقسيماألشخاص بهذه الطريقة (ألسباب إجرائية أو اجتماعية أو
أخالقية كما في حالة استحالة تعريض عدد من النساء
الى اإلجهاض لبيان عالقته بسرطان الثدي الحقاً) ،فيلجأ
الباحثون عندها الى الدراسة القائمة على املالحظة أو
املراقبة ( )observational studyوهي رغم عدم قدرتها على
إعطاء نتائج يعتمد عليها فإنها مفيدة في إعطاء صورة
تقريبية على أرض الواقع ومؤشرات مفيدة في بناء فرضيات
معينة.
 أما الدراسة أو التجربة التعابرية (crossover study )or trialفهي دراسة شاقولية يتلقى فيها األشخاص
سلسلة متعاقبة من العالجات أو املؤثرات لبيان ردود
أفعالهم ومقارنة النتائج بني املرحلة واألخرى.
 أما أبحاث اإلثارة أو التحفيز (provocation trial or )provocation studyفهي نوع من التجارب الطبية التي
يتم فيها تعريض املشاركني أما الى مؤثر أو عالج يدعى أنه
يسبب رد فعل معني وأما الى مؤثر أو عالج وهمي أو كاذب
ثم مقارنة النتائج بني اجملموعتني.
 تقوم أغلب التجارب السريرية على أساس ما يعرفبالتعمية أو التجربة املعماة ( )Blind Trialوفيها ال يسمح
للخاضعني اليها مبعرفة إن كانوا يتلقون الدواء اجلديد (أو
املؤثر قيد الدرس) أم يتلقون دوا ًء أو مؤثرا ً وهمياً .وهو على
ثالثة أنواع :نظام التعمية املفردة .Single Blind Experiment
ونظام التعمية املزدوجة .Double Blind Experimentونظام
التعمية الثالثي  Triple Blind Experimentفي نظام
التعمية املفردة تقتصر التعمية على األفراد اخلاضعني
للتجربة فقط ،بحيث ال يعلم املشاركني في التجربة
أيهم في مجموعة التجربة أو املراقبة .أما في نظام
التعمية املزدوجة فتشمل التعمية أفراد التجربة أنفسهم
(مجموعتي املراقبة والتجربة) إضافة الى من يقوم بالتجربة،
وذلك للتقليل من التحيز الذي يكون لظروف خارجية تؤثر
على الدارس واجملموعة التي حتت الدراسة .وهو النظام األكثر
استعماالً .أما في نظام الثالثي فتمارس التعمية على أفراد
الدراسة والشخص الذي يقوم بالدراسة والشخص الذي
يقوم بالتحليل واستخالص نتائج الدراسة.
 عالوة على ذلك فإن التجارب أو األبحاث السريرية تقومعادة على أساس العشوائية ( )Randomizedحيث يقوم
الباحثون بتوزيع املرضى أو اخلاضعني للتجربة الى اجملموعتني
املذكورتني أعاله (مجموعة التجربة ومجموعة املراقبة)
بشكل عشوائي لضمان أن ال تضم أيا من اجملموعتني عددا
زائدا ً من املرضى ذوي األعراض احلادة أو ذوي امليول أو األعمار أو
احلاالت الخ التي تقوم التجربة بدراستها .وهذا ما سيضمن
دقة أكبر في النتائج.
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استكشافات «كيوريوسييت» يف املريخ
من «برادبري» حتى «كلينلك»

« -1كيوريوسيتي» مركبة روبوتية متحركة هبطت في املريخ في احلفرة النيزكية
«كيل» يوم  2012/8/5وهي حتمل  10أجهزة علمية و 17كاميرا تستخدمها للبحث عن آثار
للحياة املايكروبية السابقة.
«كيوريوسيتي»  Curiosityهي مركبة روبوتية جوالة
ذكية جيولوجية وكيمياوية في آن واحد صنعت في مختبر
الدفع النفاذ في كاليفورنيا  -بسادينا وقد هبطت في املريخ
في احلفرة النيزكية «كيل» يوم  2012/8/5ألختبار ما اذا كان
هذا املوقع سبق ان وفر ظروفا بيئية مناسبة لنشوء احلياة
البدائية والبحث عما اذا كان ماضي او حاضر املريخ قد
احتضن حياة ميكروبية .فالتحليل املعدني للصخور والترب
الذي تقوم به اآلن «كيوريوسيتي» ميكنه الكشف عن
الظروف البيئية السابقة في املريخ والتحليل الكيمياوي
للعناصر ميكنه الكشف عن املكونات الضرورية للحياة
السابقة التي سادت املريخ قبل  3باليني سنة.
كلفت «كيوريوسيتي» (صورة )1-وكالة الفضاء
األميركية «ناسا»  2500مليون دوالر وقد صممت للتجوال
في املريخ ملدة سنة واحدة (تعادل سنتني في األرض) للبحث
عن آثار احلياة اجملهرية في املنطقة التي هبطت فيها في
احلفرة النيزكية «كيل» التي يبلغ قطرها  154كيلومترا
ويتوسطها جبل ارتفاعه  5كيلومترات يسمى جبل
«شارب» (صورة.)2-
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 -2أهم أهداف «كيوريوسيتي» هو تسلق طبقات
جبل «شارب» (اخلط أألخضر) حتى قمته بحثآ عن
بقايا احلياة امليكروبية .وفي مركز الدائرة في سفح
اجلبل هبطت «كيوريوسيتي» يوم .2012/8/5

وجبل «شارب» يرتفع تدريجيآ بطبقات متسلسلة من
التربة الرسوبية الطينية الكبريتية التي ال ميكن ان تتكون
اال بوجود املاء السائل ،األمر الذي قاد الى اختيارها كموقع
لهبوط املركبة اجلوالة «كيوريوسيتي» من اصل  60موقع
مرشح لهبوطها في املريخ .ووجود املاء السائل سابقا في
هذه التربة الرسوبية جعلها بيئة صاحلة لنشوء احلياة
البدائية البكتيرية  ،ومعادن التربة السليكونية الكبريتية
فيها هي حافظة جيدة لعنصر الكاربون العضوي
احلياتي .ورغم اختفاء املاء السائل من املريخ قبل حوالي
ثالثة باليني سنة (وهو ال يزال لغزا محيرا) فأن آثار احلياة
البدائية وبصماتها موجودة في طبقات جبل «شارب» وعلى
«كيوريوسيتي» استكشافها.
سوف تتسلق «كيوريوسيتي» جبل «شارب» طبقة
بعد اخرى وحتلل عينات من صخور وتربة وغبار وهواء كل
طبقة .وكل طبقة من التربة أعلى من التي حتتها هي
أحدث في تكوينها وتكون مختلفة في تركيبها .وعندما
تصل «كيوريوسيتي» قمة جبل «شارب» تكون قد حللت
عينات من كل الطبقات الرسوبية في اجلبل (وهذا يستغرق
أكثرمن سنة) وبذلك تصبح آالف الصور والتحليالت التي
ترسلها «كيوريوسيتي» يوميا الى األرض موسوعة تروي
قصة كوكب املريخ وقد تفك لغز اختفاء املاء واحلياة منه
وتفسر كيفية حتوله الى كوكب صحراوي ميت.
و»كيوريوسيتي» تسمى ايضآ «مختبر العلم املريخي»
لكنها ال حتمل اداة ألستكشاف اخلاليا احلية في املريخ .فماذا
حتمل «كيوريوسيتي» ؟ وماذا تفعل ؟ وماذا وجدت في املريخ
خالل اول شهرين بعد هبوطها ؟ هذا ما توضحه هذه املقالة
من استكشافات «كيوريوسيتي» بعد جتوالها من موقعها
الذي سمي «برادبري»  Bradburyبأجتاه منطقة في سفح
جبل «شارب» تبعد حوالي  400متر عن موقع هبوطها
سميت «كلينلك»  Glenelgحيث تتقاطع فيها ثالثة انواع
مختلفة من تضاريس التربة وتوفر مكانا جيدا الختيار اول
صخرة هدف لثقبها مبثقب الذراع الروبوتية وأخذ اول عينة
مسحوقة منها وحتليلها في األجهزة املوجودة داخل جسم
«كيوريوسيتي» (صورة.)3-

 -3خارطة جتوال «كيوريوسيتي» في املريخ من
موقع هبوطها «برادبري» ( Bradburyيسارآ) لغاية

يوم  2012/10/2حيث قطعت مسافة  484مترا (اخلط
األبيض) وتواصل السياقة الى «كلينلك» 176 Glenelg
مترا (اخلط أألخضر ميينا).
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«كيوريوسيتي» تختبر كل تقنياتها
قبل البحث عن آثار احلياة
يسمى اليوم املريخي «صول»  ،ولغاية مرور  17يوما
(صول )17-بعد هبوطها الناجح في املريخ لم تتحرك
«كيوريوسيتي» من موقعها في احلفرة النيزكية «كيل».
وقد قامت بالتقاط مئات الصور حمليط موقعها بكاميراتها
املتنوعة وأرسلتها الى فريقها في كاليفورنيا املكون من
 400عالم ومهندس .وبعد ان درس الفريق الصور أرسلوا الى
«كيوريوسيتي» أمر التخلي عن برامجياتها التي ساعدتها
في الهبوط في احلفرة النيزكية «كيل» يوم  2012/8/5والتي
لم يعد لها وظيفة  ،والقيام باستبدالها بالبرامجيات
اجلديدة اخلاصة بالعمليات السطحية (اي السياقة وحتليل
عينات من الصخور والترب والغبار والهواء) فنفذت األمر
واستغرق ذلك  4أيام.
وبرامجيات العمليات السطحية متكن «كيوريوسيتي»
من السياقة والتجوال فوق سطح تربة املريخ بصورة آمنة
دون تعرضها لالنقالب او االصطدام بصخرة او عارض ،
ومتكنها من تسلق الطبقات الرسوبية في جبل «شارب»
 ،وتساعدها في استخدام ذراعها الروبوتية حلفر الصخور
والترب مبثقبها الطارق «هامر درل» احملمول في كفها في
نهاية الذراع  ،وأخذ عينات مسحوقة منها وتسليمها
الى مختبر التحليل العمالق «سام» الواقع داخل جسم
«كيوريوسيتي» .و»سام» هو أكبر األجهزة العلمية العشرة
التي حتملها «كيوريوسيتي» للكشف عن مركبات احلياة.
فبعد ان تسلم الذراع الروبوتية عينة من تربة او مسحوق
صخرة او غبار او هواء الى «سام» يقوم بتحليلها بحثا
عن العناصر واجلزيئات العضوية التي تدخل في تركيب
اخلاليا احلية (اي الكيمياويات احملتوية على عناصر الكاربون
والهايدروجني واألوكسجنب والنايتروجني والفسفور
والكبريت وغيرها) والتي تشكل اجلزيئات األساسية للحياة
(الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون واحلوامض النووية).
ويحتوي اخملتبر «سام» ثالثة أجهزة هي :
 -1املطياف (سبكترومتر) الليزري الذي يبحث عن
مركبات معينة مثل غازات امليثان وثاني اوكسيد الكاربون
وبخار املاء ويقيس نسبة النظائر املشعة فيها ويحسب
عمرها.
 -2مطياف الكتلة الذي يشخص املركب من وزنه
اجلزيئي وشحنته في احلالة املتأينة ويبحث عن وجود تلك
العناصر املهمة للحياة.
 -3الكروماتوكراف الغازي الذي يفصل املركبات عن
بعضها ويغذيها الى اجلهازين املذكورين ملواصلة حتليلها
(صورة.)4-
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« -4سام» هو أكبر األجهزة العشرة التي حتملها
«كيوريوسيتي» للكشف عن مركبات احلياة .ويحتوي
 3أجهزة :سبكترومتر ليزري (حتت يسارآ) وسبكترومتر
الكتلة (فوق ميينآ) وكروماتوكراف غازي (حتت ميينآ).
خالل اول اسبوعني بعد هبوطها في املريخ انشغلت
«كيوريوسيتي» في اختبار محركات عجالتها الستة قبل
ان تبدأ بأول سياقة  ،وكذلك اختبار حتريك ذراعها الروبوتية
التي يبلغ طولها مترين .وفريق «كيوريوسيتي» العلمي
متشوق الختبار سياقتها وجتوالها في سفح جبل «شارب»
الذي يبعد عنها مسافة مستقيمة حوالي  400متر واملكون
من طبقات التربة الرسوبية الطينية التي حتمل بصمات
احلياة البدائية ويستطيع جهاز التحليل «سام» ان يكشف
عنها (صورة.)5-

واستهدف الشعاع نقطة صغيرة في الصخرة بحجم رأس
القلم اجلاف (قطرها  0.4ملم) والتقطت كاشفات الكاميرا
«كيم كام» الضوء املتوهج وأطيافه بعد كل نبضة ليزر
ضربت تلك النقطة .فالطاقة الليزرية العالية في شعاع
الكاميرا «كيم كام» حتول مواد تلك النقطة في الصخرة
الى غازات متأينة ومتوهجة (ذرات مشحونة) تسمى
بالزما .وعندما يلتقط تلسكوب الكاميرا «كيم كام»
ضوء البالزما يرسله عبر  6أمتار من األلياف البصرية داخل
عمود السارية (الذي يبلغ ارتفاعه مترين) الى ثالثة أجهزة
سبكترومتر واقعة داخل جسم «كيوريوسيتي» وهي -1 :
مطياف فوق البنفسجي و -2مطياف ضوئي و -3مطياف
األشعة حتت احلمراء .وتسجل تلك األجهزة كثافة األضواء
امللتقطة بأستخدام  6144طوال ً موجيا ً مختلفا ً (مداها
من  240نانومتر الى  850نانومتر) .فالعناصر الداخلة في
تركيب الصخرة تبعث في حالتها املتأينة (بالزما) أضواء
بأطوال موجية مختلفة وخاصة بكل عنصر وبذلك متيزها
سبكترومترات «كيم كام» وتشخص عناصر الصخرة
«كورونيشن» ونسبها.
ووجد الباحثون الذين درسوا تلك األطياف املوجية
ان الصخرة مكونة من عناصر ومعادن كثيرة وأهمها
الكاربون الذي ظهر طيفه عند الطول املوجي  708نانومتر
والهايدروجني عند الطول املوجي  642نانومتر .واتضح ان
اصل الكاربون هو غاز ثاني اوكسيد الكاربون الذي يوجد في
هواء املريخ بنسبة ( % 95اي بركاني وليس كاربون حياتي)
اما الهيدروجني فكان موجودآ فقط في سطح الصخرة
ألن طوله املوجي ظهر فقط في اول نبضة ليزرية وجهت
الى تلك النقطة الصغيرة في الصخرة (اي ان اصله ايضآ
الحيوي بل الغبار النيزكي األحمر الذي يغطي سطح تربة
املريخ وصخورها) .واتضح ان اصل الصخرة «كورونيشن»
هو بازلتي (اي من احلمم البركانية التي يوجد منها الكثير
في املريخ) وليس من سطح تربة املريخ (صورة.)6-

 -5لقطة بانورامية بكاميرا السارية «ماست كام»
في «كيوريوسيتي» تظهر قمة جبل «شارب» (فوق)
وتبعد  400متر عن «كيوريوسيتي» التي لم تتحرك من
موقعها في املريخ «برادبري» اال بعد مرور  17يوما.
في اليوم املريخي صول )2012/8/19( 14-قامت
«كيوريوسيبتي» (وهي ال تزال واقفة في مكان هبوطها)
باختبار عمل كامرتها الكيمياوية الليزرية «كيم كام»
املثبته في رأس ساريتها ألول مرة (صورة .)1-فضربت صخرة
بحجم كفة اليد سميت «كورونيشن» Coronation
(قطرها  7.6سم) تبعد عنها  2.5متر مبقدار  30نبضة
ليزرية (بقوة مليون واط للنبضة الواحدة) خالل  10ثوان
وذلك بشعاعها الليزري املنبعث من الكاميرا «كيم كام».
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 -6أختبرت «كيوريوسيبتي» كامرتها الكيمياوية
الليزرية «كيم كام» ألول مرة بتوجيه ليزرها الى نقطة
في الصخرة «كورونيشن» (يسارآ) .فأظهر التحليل
كاربونا بركانيا وهيدروجينا غباريا وكالهما الحياتي
(ميينآ).

وفي اليوم املريخي صول )2012/8/20( 15-قامت
«كيوريوسيتي» (وهي ال تزال واقفة في موقعها) باختبار
مد ذراعها الروبوتية ألول مرة ويبلغ طولها مترين تنتهي
بكف حتمل املثقب «هامر درل» والكامرة اجملهرية «ماهلي»
وجهاز حتليل العناصر بأشعة أكس «أبي أكسس» ومجرفة
تسليم مسحوق العينة «سكوب» الى فتحة اخملتبر «سام»
(صورة.)7-

 -7جربت «كيوريوسيتي» مد ذراعها الربوتية
لألعلى ألول مرة وحتمل في كفها في نهاية الذراع
(فوق) مثقبا ومجرفة وجهاز التحليل «أبي أكسس»
والكاميرا اجملهرية «ماهلي».
بأي اجتاه تتحرك «كيوريوسيتي»
و كيف تصل الى هدفها
يختار العلماء الهدف من الصورة البانورامية اجملسمة
امللونة التي تلتقطها كامرة السارية «ماست كام» املثبته
في رأس سارية «كيوريوسيتي» ويعطى له اسم (عادة باسم
شخصية علمية او منطقة مشهورة) ،ويستخدم العلماء
صورة الكامرة املالحية «ناف كام» (غير ملونة) املثبتة في رأس
السارية ايضا العداد األمر الى «كيوريوسيتي» الذي يتضمن
مسافة واجتاه وموقع الهدف اخملتار واملطلوب الوصول اليه
لتحليله .وعندما تستلم «كيوريوسيتي» األمر من فريقها
تفكر وتختار بذكائها الطريق اآلمن للوصول الى الهدف.
ويحدث ذلك بتفاعل األمر مع برامجيات جتنب اخلطر اخملزونة
في كومبيوتر «كيوريوسيتي» ومع املنظر اجملسم (الثالثي
األبعاد) الذي تلتقطه كامرتا جتنب اخلطر «هاز كام» املثبتتان
في مقدمة ومؤخرة «كيوريوسيتي» .ويحول الكومبيوتر
األبعاد الثالثة للمنظر اجملسم امام وخلف «كيوريوسيتي»
الى خارطة احداثيات مجسمة .ثم تقوم برامجيات جتنب
اخلطر باجراء املقارنات وحتديد املسارات اخلطرة (مثل حفرة
عميقة او سطح شديد األنحدار) في اخلارطة لتجنبها.
وتبقى في اخلارطة فقط املسارات املمكنة وغير اخلطرة
للوصول الى الهدف وتختار «كيوريوسيتي» منها املسار
األسهل .وهذه الطريقة من تفكير «كيوريوسيتي» تتكرر
قبل البدء بأي سياقة ،وتعاد بعد كل حركة او سياقة

جديدة حيث يتغير املنظر الذي تراه كاميرات جتنب اخلطر
«هاز كام».
في اليوم املريخي صول )2012/8/22( 17-قامت
«كيوريوسيتي» بأول سياقة لها في املريخ وحتركت من
موقع هبوطها األصلي «برادبري» باجتاه منطقة «كلينلك»
التي توجد فيها ثالثة انواع مختلفة من الترب والصخور
في سفح جبل «شارب» .وساقت اوال  4.5متر الى األمام
وأستدارت  120درجة وعادت  2.5متر واصبحت تبعد  6أمتار
عن موقعها «برادبري» .ثم أرسلت اول صورة آلثار سياقتها
في التربة (التقطتها الكاميرا املالحية «ناف كام» غير
امللونة في رأس السارية) الى فريقها األرضي من العلماء
واملهندسني .وما ان شاهدوها حتى صفقوا لها بحرارة
مثلما صفقوا ألول صورة لنجاح هبوط «كيوريوسيتي» في
املريخ يوم .2012/8/5
اذ بدون سياقة وجتوال «كيوريوسيتي» فوق سطح
املريخ ال معنى لكل رحلتها التي كلفت  2500مليون
دوالر .واتضح من اختبار السياقة ان كل انظمتها احلركية
سليمة وسوف تواصل السياقة بتجاه اجلنوب الشرقي
الى منطقة «كلينلك» في سفح جبل «شارب» املتميزة
بطبقات رسوبية طينية كبريتية (صورة.)8-

اتصاالت

 -8اول سياقة قصيرة جربتها «كيوريوسيتي»
ملسافة  4.5متر الى األمام وصورت آثار عجالتها
بالكاميرا املالحية «ناف كام» (وسط) .وأصبحت تبعد
 6أمتار عن موقع هبوطها األصلي «برادبري».
في صول )2012/8/25( 20-اختبرت «كيوريوسيتي»
كاميرتها الكيمياوية «كيم كام» لتحليل عينة تربة
سميت «بيجي» فعملت فيها  5ثقوب متجاورة قطر كل
ثقب  4 - 2ملم بشعاع ليزرها حيث استلم كل ثقب 50
نبضة ليزر بقوة مليون واط /النبضة وسجل تلسكوب
الكاميرا اطياف بالزما التربة «بيجي» وحدد العناصر
الداخلة في تركيبها وظهر انه يختلف من نبضة ليزرية
الى نبضة تالية ومن ثقب الى آخر.
في صول )2012/8/27( 22-قامت «كيوريوسيتي» بثاني
سياقة ملسافة  5أمتار وفي اليوم التالي قامت بثالث سياقة
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ملسافة  16مترا باجتاه الشرق ملواصلة قطع مسافة الـ 400
متر الى منطقة «كلينلك» التي يوجد فيها  3أنواع من الترب
ويستغرق ذلك عدة أسابيع .وعندما تصل الى هناك ستقوم
بتجربة ثقب اول صخرة هدف يختارها العلماء مبثقبها
«هامردرل» احملمول في نهاية الذراع وأخذ عينة منها بشكل
مسحوق مبجرفتها «سكوب» وتسليمها الى اخملتبر «سام»
لتحليلها .وقبل الوصول الى «كلينلك» سوف تتوقف يوما
أو أكثر في الطريق لتختبر عمل األجهزة اخلمسة احملمولة
في كفها في نهاية ذراعها .وفي صول)2012/8/30( 24-
قامت «كيوريوسيتي» برابع سياقة ملسافة وصل مجموعها
الكلي منذ هبوطها في املريخ الى  21مترا .وخالل السياقة
صورت «كيوريوسيتي» السماء بكاميرتها املالحية «ناف
كام» وجمعت معلومات عن الطقس بواسطة محطتها
لألنواء اجلوية «رميز» األسبانية الصنع خالل اول أسبوعني
بعد الهبوط .فكانت درجة حرارة الهواء تتراوح بني  2-الى
 75مئوية حتت الصفر وحرارة سطح التربة تتغير من 3+مئوية بعد الظهر الى  91-مئوية حتت الصفر في منتصف
الليل .وقام اجلهاز «دان» الروسي الصنع احملمول في مؤخرة
«كيوريوسيتي» بقذف سطح التربة بالنيوترونات (التي
تتبعثر عندما تضرب ذرات الهيدروجني املوجودة في ماء
التربة) فيقيس اجلهاز شدة تبعثرها كدليل على وجود املاء
احلر في التربة لعمق نصف متر ويكشف اجلهاز «دان» ايضآ
عن وجود املاء املعدني املتحد بالصخور والترب املائية (اي
غير احلر) فهذا املاء ال يزال متمسكآ بقوة بالترب الطينية
الكبريتية رغم اختفاء املاء السائل من املريخ قبل ثالثة
باليني سنة.
في صول )2012/9/1( 26-ساقت «كيوريوسيتي»
مسافة  30متر ثم أختبرت اشتغال جهاز حتليل املعادن
بأشعة أكس املسمى «كيم من» الذي يبحث عن املعادن
ونسبها في عينات الصخور والتربة مستخدما تقنية
انحراف اشعة أكس عند اختراقها البلورات املعدنية في
العينات التي تسلمها مجرفة الذراع الى فتحة اجلهاز
«كيم من» الواقع في جسم «كيوريوسيتي» .وفي الليل قام
اخملتبر «سام» بتحليل عينة من هواء املريخ واستغرق في
ذلك ليلتي  9/2و 2012/9/3و»كيوريوسيتي» تشتغل ليل
نهار ألنها تعتمد على الطاقة التي تولدها محطتها الذرية
«آر تي جي» (العمود األسود في وسط صورة )1-وليس على
الطاقة الشمسية.
وفي صول )2012/9/4( 29-أجنزت «كيوريوسيتي» أطول
سياقة لها (مسافة  30متر) متجهة الى اجلنوب الشرقي
وأصبح مجموع ما قطعته منذ هبوطها في املريخ يساوي
 109أمتار وهذه هي ربع املسافة الى منطقة «كلينلك».
وأمضت «كيوريوسيتي» عدة ايام الختبار عمل جهاز
حتليل عناصر الصخور «أبي أكسس» الكندي الصنع الذي
يستخدم جسيمات ألفا (نوى ذرات غاز الهليوم) واشعة
أكس املرافقة لها .وكذلك اختبار عمل الكاميرا اجملهرية

«ماهلي» وكالهما محمول في كف الذراع الروبوتية .وفي
صول )20122/9/7( 32-واصلت «كيوريوسيتي» اختبارات
حركة الكف في نهاية ذراعها الروبوتية والتي حتمل خمسة
أجهزة هي  :املثقب «هامر درل»  Drillواجملرفة «سكوب»
 Scoopواملنخل امليكانيكي االهتزازي «كيمرا» CHIMRA
وجهاز حتليل العناصر «أبي أكسس»  APXSوالكامرة
اجملهرية «ماهلي» ( MAHLIصورة.)9-

 -9األجهزة اخلمسة في كف «كيوريوسيتي» في
نهاية ذراعها :املثقب  Drillواجملرفة Scoopوجهاز
التحليل «أبي أكسس»  APXSواملنخل امليكانيكي
 CHIMRAواالكامرة اجملهرية «ماهلي» .MAHLI
في صول )2012/9/9( 34-صورت الكاميرا اجملهرية
«ماهلي» (احملمولة في نهاية الذراع) باطن «كيوريوسيتي» (أي
حتتها) من اجلهة األمامية .والكاميرا «ماهلي» تلتقط صورا
مجهرية مقربة حلبيبات التربة والصخور لكنها تستطيع
ايضا تغيير بعدها البؤري (من  2سم الى مسافة ماالنهاية)
والتقاط صور اعتيادية بعيدة  ،واذا رفعت «كيوريوسيتي»
ذراعها الى األعلى تستطيع التقاط صورة بهذه الكاميرا
لكل جسمها .ويظهر في باطن «كيوريوسيتي» العيون
األربع لكاميرات جتنب اخلطر األمامية «هاز كام» وعجالت
«كيوريوسيتي» الضخمة التي يبلغ قطر الواحدة  50سما
وسمكها  40سما ويرتفع الباطن عن سطح التربة 66
سما (صورة.)10-

 -10التقطت الكاميرا «ماهلي» صورة لباطن
«كيوريوسيتي» من األمام وتظهر العيون األربع

لكاميرات جتنب اخلطر األمامية «هاز كام» (فوق) وأربعة
من عجالت «كيوريوسيتي» الستة (حتت).
في صول )2012/9/11( 35-حركت «كيوريوسيتي»
مفاصل كفها في نهاية ذراعها الروبوتية والتقطت كاميرا
السارية «ماست كام» صورة لكل من الكاميرا اجملهرية
«ماهلي» وجهاز التحليل «أبي أكسس» وكالهما محمول
في الكف (صورة.)11-

 -11الكاميرا اجملهرية «ماهلي» (يسارآ) وجهاز
حتليل العناصر «أبي أكسس» (ميينآ) وكالهما محمول
في كف الذراع وقد صورتهما كاميرا السارية «ماست
كام احملمولة في رأس سارية «كيوريوسيتي.
يستطيع جهاز التحليل «أبي أكسس» (ميني صورة-
 )11تعيني العناصر الكيمياوية الداخلة في تركيب عينات
الصخور والترب والغبار والهواء باللمس .فهو يستعمل
عنصر الكيوريوم املشع كمصدر لقصف العينة الهدف
بجسيمات ألفا (نوى ذرات الهليوم) وأشعة أكس املرافقة
لها .وهذا القصف يجعل كل عنصر داخل في تركيب
العينة يبعث أشعة أكس ثانوية خاصة به فيسجلها
الكاشف املوجود في رأس مجس «أبي أكسس».
«كيوريوسيتي» تكتشف مجرى مائيا
قدميا ميتد من «لنك» الى «هوتاه»
في اليوم املريخي صول )2012/9/2( 27-التقطت
«كيوريوسيتي» بكاميرة ساريتها «ماست كام» صورة
ملنطقة سميت «لنك» حيث وجد فيها كتل من الصخور
النظيفة (بدون غبار) تبرز فوق غطاء التربة من الغبار األحمر
 البني بصورة طبيعية .وظهر فيها حصى مدور بحجومتصل الى بضعة سنتمترات مطمورة في وسط مادة بيضاء
وكثير منها تآكل وانكشف سطحها .وتشير هذه التكتالت
الصخرية الرسوبية التي تكونت بتجمع مواد من أحجار
مدورة صغيرة اندمجت مع بعضها بوجود املاء السابق الى
بداية مجرى مائي قدمي كان جريانه هو الوحيد املسؤول عن
تكونها بهذه األشكال (صورة 12-ميينآ).
ومن اليوم املريخي صول )2012/9/14( 39-الى اليوم
املريخي صول )2012/9/17( 41-قامت «كيوريوسيتي»
بسياقة متقطعة لتمكني اجلهاز «دان» من الكشف عن
املاء املوجود مع املعادن حتت سطح التربة (بقذف النيوترونات

نحو التربة وقياس تبعثرها) فاجلهاز حساس لهيدروجني
املاء لعمق  50سم في التربة .لذلك توقفت «كيوريوسيتي»
بعد سياقة كل  10أمتار لتشغيل «دان» ملدة دقيقتني وحتى
أصبح مجموع املسافة التي قطعتها منذ هبوطها في
املريخ  259مترا.
ومبواصلة تلك السياقة الى «كلينلك» في صول41-
( )2012/9/17عثرت «كيوريوسيتي» في موقع صخري آخر
على دليل أقوى لوجود مجرى مائي قدمي كان يجري سابقا
بسرعة في منطقة سميت «هوتاه» ويبدو انه ميتد اليها
من املنطقة السابقة «لنك» .وهذا االكتشاف للمجرى
املائي القدمي هو األول من نوعه الذي ظهر بشكل صخور
محتوية على حصى مطمورة في مادة سمنتية كفراش
جملرى مائي قدمي.
ويدرس العلماء اآلن صور األحجار املطمورة في طبقة
سمنت التكتالت الصخرية في منطقة «هوتاه» التي يوجد
منها أكثر مما في «لنك» .ويشير حجم وشكل تلك األحجار
الصخرية الى سرعة اجملرى املائي التي تقدر بحوالي  3أقدام/
الثانية .ويقع هذا اجملرى املائي القدمي بني احلافة الشمالية
للحفرة النيزكية «كيل» وسفح جبل «شارب» .واألشكال
املدورة لبعض األحجار في التكتالت تشير الى طول اجملرى،
وكثرة قنواته املنحوتة تشير الى استمرار جريانه لفترة
طويلة من الزمن قبل ان يختفي منه املاء  ،وأحجاره الدائرية
الشكل التي تتراوح حجومها بني حبات الرمل واحلصى
اخلشن (قطرها حوالي  4سم) تدل على اجنرافها الشديد
بواسطة املاء وليس بالرياح.
وسوف يلجأ فريق «كيوريوسيتي» الى حتليل تلك املواد
السمنتية التي جتمع التكتالت معا وكذلك بعض األحجار
املطمورة فيها (صورة.)12-

اتصاالت

 -12اكتشفت كيوريوسيتي» مجرى مائيا قدميا
يبدأ من منطقة «لنك» بكتل صخرية من احلصى
املتماسك بالسمنت تبرز من الغبار األحمر الذي
يغطي املنطقة (ميينا) ويستمر بكثافة الى منطقة
«هوتاه» (يسارآ).
في اليوم املريخي صول )2012/9/19( 43-قرر فريق
«كيوريوسيتي» سياقتها نحو صخرة قريبة بحجم كرة
القدم سميت باسم «جاك ماتيفك» (رئيس مشروع
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اتصاالت

«كيوريوسيتي» ورئيس مهندسني العمليات السطحية
مبناسبة بلوغه في هذا اليوم صول 43-سن التقاعد 64
سنة) .وهذه الصخرة أختيرت لتكون أول هدف يلمس
ويصور ويحلل بأجهزة كف الذراع الربوتية .لذلك توقفت
«كيوريوسيتي» مبسافة  2.5متر عن تلك الصخرة التي يبلغ
عرضها  40سم وطولها  25سم.
وأصبحت «كيوريوسيتي» في منتصف الطريق تقريبا
حيث قطعت  290مترا (مسافة متعرجة) بني موقع هبوطها
«برادبري» ومنطقة «كلينلك» التي تنوي الوصول اليها.
وفي صول )2012/9/22( 46-ملست «كيوريوسيتي» ألول
مرة الصخرة «جاك ماتيفك» فوضعت جهاز «أبي أكسس»
عليها لتحليلها ومعرفة العناصر الكيمياوية املوجودة
فيها .والتقطت الكاميرا املالحية «ناف كام» صورة (غير
ملونة) لهما .وبعد يومني (صول )48-صوبت الكاميرا
الكيمياوية الليزرية «كيم كام» املوجودة في أعلى السارية
ليزرها نحو الصخرة «جاك ماتيفك» لتبخير بقعة صغيرة
جدا منها وحتويلها الى بالزما لتحليل عناصرها الكيمياوية
ومقارنة نتائجها مع نتائج حتليل جهاز «أبي أكسس».
ويتعني في هذا التحليل املزدوج بتقنيتني مختلفتني (في
الذراع وفي السارية) ان تؤيد كل تقنية األخرى (صورة.)13-

 Rocknestمساحتها  5 x 2.5متر وعدها الفريق هدفا ً مهم
للبقاء فيها مؤقتآ والقيام بحملة لتحليل عينات تؤخذ
منها بأستعمال مجرفة الذراع «سكوب» ألول مرة (ويبلغ
عرض اجملرفة  4.5سم وطولها  7سم وعمق جتريفها 3.5
سم) وتسليم العينات الى أجهزة التحليل املوجودة داخل
جسم «كيوريوسيتي» («سام» و»كيم من»).
واجملرفة هي جزء من نظام املنخل امليكانيكي الهزاز
«كيمرا» احملمول في الكف في نهاية الذراع الروبوتية .ووصل
مجموع املسافة التي قطعتها «كيوريوسيتي» حتى هذا
اليوم (مسافة متعرجة) الى  0.48كيلومتر (صورة.)14-

 -14رقعة «روكنست» مساحة صغيرة من تربة
رملية غبارية متطايرة بالرياح الى األسفل من عنقود
صخري داكن (فوق) واختيرت للقيام بأول استعمال
جملرفة الذراع «سكوب» جلرف عينات منها وحتليلها.
 -13صخرة «جاك ماتيفك» (ميينآ) هي اول هدف يتم
ملسه وتصويره بالكاميرا «ماهلي» وحتليله بجهاز «أبي
أكسس» في كف ذراع «كيوريوسيتي» (يسارآ) ملعرفة
العناصر الكيمياوية املوجودة فيها.
في اليوم املريخي صول )2012/9/28( 52-ساقت
«كيوريوسيتي»  37متر شرقآ بأجتاه منطقة «كلينلك»
وأصبح مجموع املسافة التي قطعتها حتى هذا اليوم
هو  0.45كم .وتضمنت نشاطات هذا اليوم أيضآ فحص
البيئة احمليطة بـ «كيوريوسيتي» بجهاز «راد» الذي يقيس
مستوى األشعاعات الكونية في املنطقة وفحص وجود املاء
في التربة بجهاز «دان» وقياس األنواء اجلوية بواسطة احملطة
«رمز».
في صول )2012/10/2( 55-ساقت «كيوريوسيتي»
مسافة  23.5مترللوصول الى رقعة صغيرة مرتفعة من تربة
رملية  -غبارية جترفها الرياح لألسفل سميت «روكنست»
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وفي صول )2012/10/6( 59-حيث مضى شهران على
«كيوريوسيتي» في املريخ ارسلت هذه املقالة للنشر في
مجلة «تواصل» بينما تواصل «كيوريوسيتي» سياقتها
باقي املسافة  100متر الى منطقة «كلينلك» (التي توجد
فيها ثالثة انواع من تضاريس التربة) الختيار صخرة هناك
تكون أول هدف يتم ملسه بواسطة الذراع وثقبه باملثقب
الطارق وأخذ عينة مسحوقة من داخله وتسليمها الى
أجهزة التحليل في جسم «كيوريوسيتي» ألول مرة.
يتضح ان كل ما أجنزته «كيوريوسيتي» خالل اول شهرين
من وجودها في املريخ هي اختبارات الشتغال أجهزتها
وكاميراتها أكثر مما هي استكشافات ألن املهندسني جربوا
«كيوريوسيتي» في ظروف األرض قبل انطالقها الى املريخ
حيث تختلف متاما قوة اجلاذبية والضغط اجلوي واحلرارة
والرطوبة واالشعاعات الكونية والتربة.
فال ميكن الوثوق باشتغال األجهزة في املريخ اال بتجربتها
هناك اوآل ثم البدء باالستكشافات احلقيقية التي ستستمر
على ما يبدو الى اربع سنوات بعد متديدها.
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تأثري االشعاعات غري املؤينة على الصحة العامة

اعداد :املكتب االعالمي
اقامت هيئة االعالم واالتصاالت يوم االثنني املوافق
 ،2012/12/3على قاعة فندق املنصور ميليا ببغداد ،ورشة
عمل تعريفية حتت شعار (االتصال والتواصل في بيئة
آمنة) ،للتعرف على تأثير االشعاعات غير املؤينة املنبعثة
عن اجهزة البث الالسلكي على البيئة والصحة العامة.
حضر الورشة رئيس مجلس امناء هيئة االعالم
واالتصاالت (املدير التنفيذي وكالة) د.صفاء الدين ربيع،
وأعضاء مجلس امناء الهيئة د.علي ناصر اخلويلدي،
ود.سركوت نامق ،واالستاذ سالم مشكور ،ومدير دائرة
تنظيم املرئي واملسموع االستاذ مجاهد ابو الهيل ،ومبشاركة
خبراء من املنظمة الدولية للوقاية من االشعاعات غير
املؤينة ،وعدد من الباحثني الدوليني في هذا اجملال ،وممثلي
وزارة البيئة ،وشركات الهاتف النقال ،وشركات الهاتف
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الالسلكي الثابت العاملة في العراق ،اضافة الى العديد
من وسائل االعالم.
ان االسباب التي دعت هيئة االعالم واالتصاالت لعقد
هذه الورشة هي تناقل الشارع العراقي ملعلومات تفيد أن
االشعاعات الصادرة عن الهوائيات وأبراج االتصاالت تؤثر
بشكل أو بآخر على البيئة والصحة العامة للمواطنني،
حتى بدأت هذه املعلومات تأخذ طريقها إلى وسائل
اإلعالم اخملتلفة ،ومن خالل متابعة الهيئة ملا ينشر في هذه
الوسائل ،وجدت ان هناك الكثير من املواطنني يطالبون
برفع هذه األبراج من األحياء السكنية ،وعدم نصب أبراج
في مناطق سكنية أخرى .ويأتي عقد هذه الورشة في اطار
سعي الهيئة لتنظيم قطاع االتصاالت في العراق ،واعادة
ترميم البنى التحتية لهذا القطاع ،لتنسجم مع تطلعات
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الهيئة في تأسيس بيئة اتصالية صحية آمنة ومتطورة،
اضافة الى رغبتها احلقيقية في تقدمي معلومات علمية
وصحيحة للمواطنني ،صادرة عن مؤسسات دولية مختصة
في مجال االتصاالت.

االفتتاح
استهلت اعمال الورشة بتالوة آي من الذكر احلكيم،
بعد ذلك عزف النشيد الوطني جلمهورية العراق.
وألقى كلمة االفتتاح رئيس مجلس امناء هيئة االعالم
واالتصاالت د.صفاء الدين ربيع وحتدث فيها عن الهدف
االساس من عقد هذه الورش ِة حتت شعار «االتصال والتواصل
في بيئ ٍة آمن ٍة» حتديداً ،مبيناً« :أن الهيئة حتاول جاهدة
دالالت عديد ٍة منها
للوفاء بهذا الشعار الذي ينطوي على
ٍ
مبهام هيئتنا املطالب ِة بتوفير اخلدمات للمواطنني،
ما يتعلق
ِ
ملتزمني بشرطي السالمة للبيئة والصحة للجميع ،كما
نلتزم بحفظ مصالح الدولة وتشجيع االستثمار في قطاع
االتصاالت وفق الشروط والضوابط العاملية».
كما اشار ربيع في كلمته الى« :إن البيئة اآلمنة والصحة
االجتماعية هي مبتغانا في إيصال خدمة االتصاالت جلميع
العراقيني».
وفي نهاية كلمته شكر الدكتور ربيع جميع احلاضرين،
متمنيا ً لهذه الورشة أن حتققَ أهدافها.
بعد ذلك القى مستشار وزير البيئة د .طعمة احللفي
كلمة الوزير اخلاصة بأبراج االتصاالت ،وبني فيها ان شركات
االتصاالت بعد عام  2003بدأت بنشر خدمة االتصال في
عموم محافظات العراق ،بعد حصولها على التراخيص من
هيئة االعالم واالتصاالت ،دون الرجوع الى جهة حكومية

تنظم عملها ،وحتدد مواقع ابراجها ،مشيرا ً إلى ان انتشار
االبراج وقربها من املناطق السكنية وكثرة الشكاوى الواردة
إلى وزارة البيئة دعت إلى اصدار تعليمات وفقا لقانون
حماية وحتسني البيئة رقم ( )3لسنة  ،1997فأصدرت الوزارة
التعليمات رقم ( )1لسنة  2007اخلاصة باألشعة غير املؤينة
الصادرة عن ابراج الهاتف احملمول ،والتي تضمنت محددات
موقعية ومسافات بني هوائيات البث وأقرب وحدة سكنية.
كما اكد احللفي ان الوزارة على استعداد ملواكبة التطورات،
وأخذ جميع االجراءات القانونية واالحترازية للحد من تأثير
ابراج االتصال بكل أنواعها على الساكنني القريبني منها.
بعد ذلك قدمت الهيئة عرضا ً مصوراً ،حول تأثيرات
االشعاعات غير املؤينة املنبعثة من اجهزة البث الالسلكي
على البيئة،
واعتمد هذا العرض على جملة من الدراسات والبحوث
الدولية والعاملية اخملتصة بهذا الشأن ،مثل املعهد الدولي
لالتصاالت ،ومؤسسة الصحة العاملية ،واملنظمة الدولية
للوقاية من االشعاعات غير املؤينة .وتطرق العرض الى نتائج
العديد من الدراسات التي قامت بها منظمات ومختبرات
عاملية ،والتي توصلت مبجملها الى نتائج متقاربة ،مفادها ان
التعرض الى االشعاعات غير املؤينة املنبعثة من الهوائيات
وفقا للقياسات العاملية اليؤثر على الصحة العامة لالنسان
والبيئة.

محاور الورشة
ترأس احملور األول عضو مجلس امناء هيئة االعالم
واالتصاالت د .علي ناصر اخلويلدي  ،والذي تضمن القاء
بحثني:
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البحث األول حمل عنوان( نتائج الدراسات اخملتبرية على
الترددات الراديوية) ،ألقاه د .بروفيسور اليكساندر ليركل/
جامعة جيكوبس برمين /املانيا ،وتطرق فيه الى أن الدراسات
العاملية حول هذا املوضوع أثبتت ان تعرض االنسان الى
االشعاعات غير املؤينة ال يسبب األمراض السرطانية،
اذا كانت نسبة التعرض وفق القياسات العاملية املعمول
بها ،كما تضمن البحث نتائج العديد من الدراسات في
هذا اجملال ،والتي تدور معظمها حول نسبة التعرض إلى
االشعاعات غير املؤينة ،وضرورة وضع ضوابط في جميع دول
العالم للسيطرة على هذه االشعاعات.
البحث الثاني ألقاه د .باولو فيكيا ،الرئيس السابق
للمنظمة العاملية للوقاية من االشعاعات غير املؤينة
( ) ICNIRPروما /ايطاليا ،وحمل عنوان (معايير منظمة
 ICNIRPللحقول الكهرومغناطيسية للتردددات الراديوية)،
حيث تطرق فيه إلى دور املنظمة في إعداد الكثير من
الدراسات حول هذا املوضوع ،وأن املنظمة جادة في إيصال
املعلومات الدقيقية والصحيحة إلى اجلميع.
احملور الثاني ترأسه عضو مجلس امناء هيئة اإلعالم
واالتصاالت د .سركوت نامق ،والذي تضمن إلقاء ثالثة
بحوث:
البحث األول القاه د .بروفيسور اليكساندر ليركل
حتت عنوان (نظرة عامة على الدراسات الوبائية ألورام املخ
والرأس) ،وتطرق فيه الى أن األدلة التي تقول أن استخدام
الهاتف النقال قد يسبب ورما ً في الدماغ ،قليلة ،وان وجود
بعض احلوادث ليس من شأنها أن يتطابق مع زيادات اخلطر
امللحوظة ،كما أشار ليركل في بحثه إلى ان االشعاعات غير
املؤينة ،وحسب دراسة قدمتها منظمة الصحة العاملية،
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التؤثر على البيئة او الصحة العامة ،وإن التأثير الوحيد هو
الناجم عن هذه االشعاعات هو التسخني.
البحث الثاني ألقاه م .جواد العبودي من مركز البحوث
البيئية لدائرة البيئة واملياه وزارة العلوم والتكنولوجيا
بعنوان (تقييم التأثيرات البيئية للطاقة املشعة GSM
والبث االذاعي لل  FMفي بغداد) ،وتطرق فيه الى أن
االشعاعات الكهرومغناطيسية تؤثر على دماغ األطفال
دون سن البلوغ ،ألن الدماغ في تلك املرحلة العمرية يكون
في طور النمو.
البحث الثالث قدمه د .كريس دويل من جامعة ووروك
في اململكة املتحدة ،وحمل عنوان (العواقب االقتصادية
املترتبة على اخملاطر الصحية لالتصاالت املتنقلة التي
نوقشت بتقرير ستيوارت في اململكة املتحدة) ،والتي تطرق
فيها إلى العواقب االقتصادية التي قد تنجم عن تأثير
االنسان إلى االشعاعات املنبعثة من الهوائيات ،في حال
كون هذه االشعاعات لم تتطابق مع القياسات العاملية
املوضوعة من قبل املنظمات اخملتصة.
احملور الثالث ترأسه د .صفاء الدين ربيع ،والذي تضمن
القاء بحثني:
البحث األول القاه د .باولو فيكيا حمل عنوان (حالة
قرار احملكمة العليا في ايطاليا) وبني فيه :ان هناك معايير
مختلفة تعتمدها الدول االوروبية في حتديد تاثير االشعاعات
غير املؤينة ،فمثال ايطاليا وروسيا لديها معايير تختلف عن
املعايير املوجودة في سويسرا ،ولكن جميع هذه املعايير
تسعى الى احلفاظ على البيئة والصحة العامة.
البحث الثاني قدمه م .البيئي كمال الدين مصطفى،
وكان حتت عنوان (تأثيرات ابراج الهاتف اخللوي).
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وقد تضمنت اعمال الورشة الكثير من االسئلة
واالستفسارات ،والتي متحورت جميعها حول ضرورة تنظيم
نشر االبراج والهوائيات داخل العراق للحفاظ على الصحة
العامة اوالً ،وجمالية املدن ثانياً ،وان الهيئة هي املعني االول
بهذا املوضوع وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
في ختام اعمال الورشة القى د .صفاء الدين ربيع
التوصيات النهائية الجتماع بغداد والتي نصت على:
«استعرض هذا االجتماع الدولي نتائج البحث العلمي
حول التأثيرات الصحية للتعرض للموجات الراديوية .ان
املشروع الدولي ملنظمة الصحة العاملية حول احلقول
الكهرومغناطيسية يوصي السلطات الوطنية باعتماد
معايير دولية .وقد تبنت الكثير من الدول اجملاورة حدود
التعرض الدولي للمنظمة الدولية للوقاية من االشعاعات
غير املؤينة .حيث ان هذا االجتماع الدولي ،فضال عن
الدراسات العلمية ملنظمة الصحة العاملية والدراسات
الدولية والوطنية ،خلصت الى عدم وجود آثار مؤكدة
على الصحة نتيجة التعرض جملاالت الترددات الراديوية دون
احلدود املنصوص عليها من املبادئ التوجيهية للمنظمة
الدولية للوقاية من االشعاعات غير املؤينة ،فإنه يوصي بأن
تعتمد احلكومة العراقية حدود التعرض الدولية للترددات
الالسلكية كمعيار وطني حلماية مواطنيها من اي تأثيرات
ضارة ناجمة عن التعرض جملاالت الترددات الراديوية من اي
مصدر كان .وان مسؤولية هيئة االعالم واالتصاالت العراقية
هي ضمان االمتثال حلدود التعرض التي وضعتها املنظمة
من جميع اجهزة ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية،
وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
بعد ذلك قام د .صفاء الدين ربيع بتوزيع الهدايا على

احملاضرين ،شاكرا ً إياهم على تلبية دعوة الهيئة ،وتقدميهم
معلومات قيمة ،تسهم في تطوير قطاع االتصاالت في
العراق ،اضافة إلى إغناء الشارع العراقي مبعلومات دقيقة
حول تأثير االشعاعات غير املؤينة.

التوصيات
استعرض هذا االجتماع الدولي نتائج البحث العلمي
حول التأثيرات الصحية للتعرض للموجات الراديوية .إن
املشروع الدولي ملنظمة الصحة العاملية حول احلقول
الكهرومغناطيسية يوصي السلطات الوطنية باعتماد
معايير دولية .وقد تبنت الكثير من الدول اجملاورة حدود
التعرض الدولي للمنظمة الدولية للوقاية من االشعاعات
غير املؤينة.
وحيث أن هذا االجتماع الدولي ،فضال عن الدراسات
العلمية ملنظمة الصحة العاملية والدراسات الدولية
والوطنية خلصت الى عدم وجود آثار مؤكدة على الصحة
نتيجة التعرض جملاالت الترددات الراديوية دون احلدود املنصوص
عليها في املبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للوقاية من
االشعاعات غير املؤينة ،فانه يوصي بأن تعتمد احلكومة
العراقية حدود التعرض الدولية للترددات الالسلكية
للمنظمة كمعيار وطني حلماية مواطنيها من أي تأثيرات
ضارة ناجمة عن التعرض جملاالت الترددات الراديوية من أي
مصدر كان.
وان مسؤولية هيئة االعالم واالتصاالت العراقية هي
ضمان االمتثال حلدود التعرض التي وضعتها املنظمة من
جميع أجهزة ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية،
وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
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أبل تتهم الشائعات باملسؤولية عن تباطؤ مبيعات آيباد
قال رئيس شركة أبل التنفيذي تيم كوك للمستثمرين في الشركة العمالقة ان الشائعات التي سرت عن إطالق
منتجات جديدة هي السبب في كون مبيعات لوحيها آيباد كانت أقل من املتوقع.
وكان تباطؤ مبيعات آيباد خالل الربع األخير من العام احلالي احد األسباب التي حالت دون ارتقاء ارباح ابل في الربع األخير
الى مستوى توقعات احملللني .وكانت ابل اعلنت في  25تشرين األول ان ارباحها في الربع األخير بلغت  8.22مليار دوالر فيما
توقع خبراء السوق ان تبلغ ارباحها  8.30مليار دوالر.
وبلغت مبيعات ابل من هواتفها الذكية  26.9مليون آيفون في األشهر الثالثة املنتهية في  29أيلول بزيادة قدرها  58في
املئة فاقت توقعات احملللني .ولكن مبيعات آيباد بلغت  14مليون وحدة بزيادة قدرها  26في املئة كانت أقل من املتوقع.
وقال كوك ان التغيرات املوسمية كانت أحد األسباب ولكنه اضاف ان املستهلكني ارجأوا شراء الكومبيوتر اللوحي
بتأثير الشائعات التي راجت عن اطالق منتجات جديدة وان هذه الشائعات تزايدت خالل شهري آب وأيلول
وكانت أبل اتهمت الشائعات أيضا عندما لم ترتق مبيعات آيفون الى مستوى التوقعات في الربع الثالث .وقال املدير
املالي للشركة بيتر اوبنمهامي في حينه ان التكهنات بشأن اطالق هواتف آيفون جديدة أدت الى التريث في شراء اجلهاز
املطروح في السوق.
واملعروف ان ابل اعلنت عن آيباد في كانون الثاني  2010وأطلقته في نيسان من العام نفسه .وأطلقت آيباد  2في آذار
 2011وأعلنت اجليل الثالث من آيباد بعد عام ،في آذار  .2012ولكن الشائعات استمرت بعد اطالقه قائلة ان ابل تعتزم اطالق
آيباد اصغر قبل نهاية .2012
وتأكدت هذه الشائعات في  23تشرين األول باعالن ابل عن آيباد ميني .كما كشفت الشركة عن جيل رابع جديد من
آيباد .وأعلن كوك وقتذاك ان ابل باعت ما مجموعه  100مليون آيباد .وأوحى هذا الرقم حملللني بأن مبيعات آيباد في الربع
األخير من العام ستكون على األرجح أقل من املتوقع وقرر البعض اعادة النظر في توقعاتهم ألرباح الشركة الى اقل من
تقديراتهم األولى.
في غضون ذلك بلغت مبيعات تلفزيون ابل تي في  5.3مليون وحدة خالل األشهر االثني عشر السابقة .وقال كوك
ان اجلهاز الذي يعرض برامج تلفزيونية وأفالما مؤجرة ومحتويات أخرى هو اآلن «هواية محبوبة» .واستمرت مبيعات آيبود
لتشغيل امللفات املوسيقية في الهبوط حيث بلغت  5.2مليون وحدة في الربع األخير أو ما يقل بنسبة  19في املئة عن
مبيعاته في الفترة نفسها من العام املاضي.
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سقوط نوكيا من قائمة الشركات اخلمس األوىل
يف العامل للهاتف الذكي
عززت شركة سامسونغ
موقعها في صدارة شركات الهاتف
الذكي األكثر مبيعا في العالم
خالل الربع الثالث من عام 2012
تليها أبل باملركز الثاني ،كما أظهر
تقرير نشرته شركة انترناشنال ديتا
كوربوريشن ـ آي دي سي ـ ألبحاث
السوق.
وقال تقرير نشرته شركة
انترناشنال ديتا كوربوريشن ـ آي
دي سي ـ ألبحاث السوق ان نوكيا
التي كانت تتصدر شركات الهاتف
الذكي في العالم سقطت من
قائمة الشركات اخلمس األولى
في العالم ألول مرة منذ بدأت
آي دي سي رصد األسواق في عام
 .2004وقال كيفن ريستيفو احمللل
في شركة آي دي سي لصحيفة
الديلي تلغراف ان خسائر نوكيا
وهبوط حصتها من السوق كانت
تعني مكاسب ملنافساتها مشيرا
الى ان انتقال الشركة من الهواتف
الذكية التي تعمل بنظام سيمبيان
التشغيلي الى هواتف ذكية تعمل
بنظام ويندوز منح منافساتها
فرصة ذهبية لقضم حصتها من
السوق خالل األشهر الثمانية عشر
املاضية.
ولكن ريستيفو اضاف ان سوق الهاتف الذكي ما زالت سوقا فتية وبالتالي ما زال هناك مجال الزدهار العديد من
الشركات وأنظمة التشغيل .وحلت محل نوكيا بني شركات الهاتف الذكي اخلمس األولى في العالم شركة ريسيرتش إن
موشن ـ آر آي أم ـ الكندية التي تصنع هواتف بالك بيري .وكانت مبيعات آر آي أم وحصتها من السوق انخفضت باملقارنة
مع العام املاضي ولكنها تسلقت الى املركز الثالث بني الشركات اخلمس األولى في العالم بفضل تراجع نوكيا واتش تي
سي التي كانت متقدمة على آر آي أم في مثل هذا الوقت من العام املاضي ولكنها تراجعت الى املركز اخلامس في الربع
األخير من العام احلالي.
وجاءت باملركز الرابع على قائمة آي دي سي شركة زد تي إي الصينية بحصة من السوق تبلغ  4.2في املئة .وتبني هذه
األرقام هيمنة سامسونغ على سوق الهواتف الذكية بنسبة  31.3في املئة من السوق تليها ابل بنسبة  15في املئة .ولكن
ارقام آي دي سي ال تشمل إال االسبوع األول من مبيعات هاتف آيفون  .5واحتفظت نوكيا باملركز الثاني عامليا في إجمالي
مبيعات الهاتف اخللوي بنسبة  18.7في املئة من السوق متقدمة على ابل التي تبلغ حصتها  6.1في املئة ولكنها تأتي بعد
سامسونغ التي تبلغ حصتها من سوق اخللوي اجماال .23
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كامريا سرتيت فيو من غوغل بنسخة مصغرة للهاتف الذكي
قد يالحظ الذين يعيشون في مناطق تغطيها خدمة غوغل
ا خلرائطية «ستريت فيو» سيارة اخلدمة وكاميرتها ذات الشكل
الشبيه بالفقاعة منصوبة على سطح السيارة اللتقاط
صور بانورامية من كل الزوايا مبا يكفل إدخال املنطقة احمليطة
كلها في إطار العدسة .ولكن أولئك الذين يريدون التقاط صور
بانورامية كهذه دون برمجية خاصة لكاميرا هاتفهم الذكي
يستطيعون التعويض عن مثل هذه البرمجية بجهاز ببلسكوب
.Bubblescope
ويتكون جهاز ببلسكوب الذي ميكن تركيبه على الهاتف من عدسة ذات قدرة على الدوران  360درجة تستطيع
التقاط الصورة اجلامدة فضال عن تسجيل اشرطة الفيديو  ،وهو ما تسميه الشركة املنتجة «فقاعات» .وكل ما
يتطلبه إعداد اجلهاز إخراج العدسة من غطائها الواقي وتثبيت آلة التصوير على الهاتف واطالق تطبيق ببلبيكس
 BubblePixاجملاني وستكون لديك كاميرا شبيهة بالكاميرات املنصوبة على سيارات خدمة ستريت فيو ولكن
بنسخة مصغرة .ويعتبر جهاز ببلسكوب العدسة الوحيدة التي تغطي دائرة كاملة ذات  360درجة لتضفي
منظورا جديدا على املنطقة التي تتحرك فيها سواء بالصورة اجلامدة أم املتحركة.

إطالق غاالكسي أس  3ميين من سامسونغ
من سمات غاالكسي أس  3ميني املتوقع إطالقه قريبا شاشة بحجم  4بوصة
مقارنة مع غالكسي أس  3الذي يبلغ حجم شاشته  4.8بوصة مع معالج ثنائي
النواة بدال من املعالج رباعي النوى في املوديل الرئيسي الكبير.
أعلنت شركة سامسونغ من إطالق هاتفها الذكي املصغر غاالكسي أس 3
ميني في الثامن من تشرين الثاني لتنهي بذلك فترة طويلة من االنتظار .وسيباع
أجنح هاتف ذكي يعمل بنظام اندرويد في العالم مصحوبا بلعبتني مجانيتني هما
 3 The Simsو .2 Bejewelledومن سمات غاالكسي أس  3ميني شاشة بحجم 4
بوصة مقارنة مع غالكسي أس  3الذي يبلغ حجم شاشته  4.8بوصة مع معالج
ثنائي النواة بدال من املعالج رباعي النواة في املوديل الرئيس الكبير .ومن املتوقع ان
يستثمر الهاتف اجلديدة فترة التحديثات في موسم العطل واالجازات وان يتوجه
الى املستهلكني الذين يجدون ان شاشة هواتف اندرويد الرئيسة كبيرة على
احتياجاتهم .وسيتنافس غاالكسي اس  3ميني مباشرة مع آيفون  5اجلديد من
ابل الذي ايضا له شاشة حجم  4بوصة .وجرى حتديث غاالكسي أس  3وأس 3
ميني الستخدام أحدث نسخة من نظام اندرويد جيلي بني  .4.1وميكن اآلن حتميل
التغييرات التي أُجريت مؤخرا على خدمة غوغل ناو للبحث الصوتي وبريد جي
ميل بصورة منفصلة .ومن ابرز سمات غاالكسي أس  3وأس  3ميني األخرى تقنية
سمارت ستاي التي تتبع حركة العني إلبقاء الشاشة مضيئة إذا كان املستخدم
ما زال ينظر اليها ،وسحابة التخزين دروب بوكس بسعة  50غيغابايت ملدة عامني
وخدمة دايركت كول لالتصال املباشر بأي عنوان .
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غوغل تطرح حاسوب
«سامسونغ كروم بوك» اجلديد

أعلنت عمالقة محركات البحث األميركية ،غوغل ،عن إطالق
حاسوبها احملمول اجلديد «سامسونغ كروم بوك» ،والذي
ينتظر أن يتم بيعه مقابل  229جنيها ً إسترلينيا ً فقط.
وأشارت غوغل إلى أنها تعاونت مع سامسونغ من أجل
إطالق ذلك احلاسوب الذي يعتبر استمرارا ً لتلك احلواسيب
التي تعتمد على اإلنترنت ،وأنه سيكون «حاسوبا ً جلميع
األشخاص» .وهو مزود ببطارية ميكنها االستمرار ملدة 6
ساعات ،وسعة تخزين على اإلنترنت مساحتها  100غيغا
وسمكه  8بوصات.
بايت ،ووزنه يبلغ  2.5رطلُ ،
ومت مؤخرا ً حتديث حواسيب «كروم بوك» لتشتمل على بيئة
حاسوبية أكثر ألفة ،تعتمد على سطح املكتب وسلسلة
من النوافذ املبنية على متصفح غوغل كروم .ومع هذا،
ظلت املبيعات بطيئة ،رغم طموح استحواذ احلواسيب
احملمولة على عشر املبيعات .ولفتت غوغل في اإلطار ذاته
إلى أن أجهزة «كروم بوك» تقوم تلقائيا ً بتثبيت التحديثات
األمنية وتطلب حد أدنى من الصيانة من ِقبل املستخدمني.
وأضافت أن ذلك اجلهاز اجلديد ي ُ َه َّيأ في أقل من  10ثوان،
ويعرض فيديوهات بدقة  1080بيكسل.

ذاكرة فالش جديدة تتيح تشغيل نظام ويندوز  8مباشرة
بدأت شركة «كينجستون ديجيتال» شحن الذاكرة الفالشية اجلديدة «كينجستون داتا ترافيلر وورك سبايس» تساعد هذه
السواقة في استخدام وظيفة  Windows To Goالرئيسة في نظام ويندوز .8
ومتكن هذه الذاكرة الفالشية اجلديدة تخصيص جهاز كمبيوتر مكتبي للشركة على إحدى سواقات الذاكرة الفالشية
اخلارجية ،مما يتيح للمستخدمني تشغيل نظام ويندوز  8منها على أجهزتهم احملمولة .وتعد هذه السواقة اخلارجية اجلديدة 3.0
فريدة من نوعها وقادرة على العمل واألداء مثل أقراص احلالة الصلبة .SSD
وصممت هذه الذاكرة اجلديدة للشركات الراغبة بتشغيل ميزة «ويندوز تو جو» اجلديدة في نظام التشغيل اجلديد ويندوز
 ،8كما صممت ملساعدة خبراء تقنية املعلومات في دعم قاعدتهم من مستخدمي أجهزة الهاتف النقال من املوظفني في
مسافات بعيدة وحتى املتعاقدين واالستشاريني .وتساعد الذاكرة اجلديدة الشركات واملؤسسات على االستفادة من مفاهيم
استخدام األجهزة الشخصية في العمل ومتطلبات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.
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تقنية جديدة للتحكم يف الروبوتات بالتفكري
جنح فريق من الباحثني الدوليني في تطوير تقنية جديدة للتحكم البشري في الروبوتات عن طريق التفكير ،األمر الذي
يفتح باب األمل للمعاقني حركيا ً في إمكانية التفاعل مع البيئة احمليطة بشكل أفضل.
وتقول مجلة «نيوساينتست» البريطانية ،في تقرير حديث لها ،إن الباحثني استعانوا بتقنية تسمى التصوير الوظيفي
بالرنني املغناطيسي ،التي تسمح مبراقبة عمل الدماغ عند القيام مبختلف مهامه على اختالف تعقيدها على بعد
كيلومترات.
وقد استخدم الباحثون ،الذين يعملون ضمن املشروع الدولي للتجسيد االفتراضي وإعادة التجسيد الروبوتي ،تقنية
التصوير بالرنني املغناطيسي الوظيفي ملسح
دماغ طالب جامعي يدعى تيروش شابيرا
،بينما يقوم بتصور أنه يحرك أجزا ًء مختلفة
من جسده .وخضع الطالب ملراحل عدة من
التدريبات حاول خاللها توجيه شخصية
افتراضية من خالل التفكير في أنه يقوم
بتحريك يده اليسرى أو اليمنى أو ساقيه.
ويعمل املاسح الضوئي عن طريق
قياس التغيرات في تدفق الدم إلى القشرة
األساسية في الدماغ.
وباستخدام هذا ،متكن الفريق من إنشاء
خوارزمية ميكن أن متيز بني كل تفكير في
احلركة.
ومت إرسال األوامر بعد ذلك عن طريق
االتصال بشبكة االنترنت إلى روبوت صغير
في معهد بيزييه للتكنولوجيا في فرنسا.
وسمحت عملية اإلعداد لشابيرا
بالتحكم في الروبوت في وقت شبه حقيقي
من خالل أفكاره ،في حني تسمح له الكاميرا
املثبتة على رأس الروبوت بأن يرى من منظور
الروبوت .وعندما ّ
فكر في حتريك يده إلى
اليسار أو اليمني ،يتحرك الروبوت  30درجة
إلى اليسار أو اليمني.
ومبجرد تخيل حتريك ساقيه يجعل الروبوت
يسير إلى األمام .التغلب على املعوقات
وأوضحت «نيوساينتست» في تقريرها أن
األمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للروبوت
لتسجيل األمر.
يقول أوري كوهني ،أحد فريق الباحثني
في املشروع« :هناك تأخير ضئيل بني بداية
النشاط العصبي،
وبني حتديد نوع األفكار التي يعتزم االنسان
تنفيذها» .إال أنه يرى إمكانية التغلب على
ذلك من خالل التفكير في احلركة قبل
الوقت.
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نشاطات وأخبار
إعداد :تواصل
التصوير الفين :عمر عبد احلسن

العراق يساهم يف تأسيس منتدى سلطات تنظيم البث
االذاعي والتلفزيوني

أقر منتدى سلطات تنظيم البث االذاعي والتلفزيوني عقد
أجتماع ُه القادم املقرر نهاية العام ، 2013في بغداد  ,وكان
وفد هيئة االعالم واالتصاالت  ,ممثالً بعضوي مجلس االمناء
السيدين سالم مشكور  ,وجاسم الالمي شارك في
االجتماع التأسيسي للمنتدى الذي عقد في مدينة جدة
السعودية يومي  3-2تشرين االول اجلاري  ,الذي ناقش وأقر
ميثاق املنتدى .
وكان وزراء أعالم الدول االعضاء في منظمة التعاون
االسالمي صادقوا في اجتماعهم االخير على تشكيل
منتدى للسلطات املسؤولة عن تنظيم البث االذاعي
والتلفزيوني في الدول االعضاء ليكون مجاال ً لتبادل االفكار
واالراء حول سياسات تنظيم البث في الدول االسالمية .
وفي اجتماع جدة شارك وفد الهيئة ممثالً العراق بشكل
فاعل في تعديل واعادة صياغة مسودة بنود امليثاق املقترحة

فيما قدم الوفد في اليوم االول لالجتماع شرحا ً مفصالً عن
دور الهيئة في عملية تنظيم البث في العراق مبا يتناسب
ومتطلبات النظام الدميقراطي وحرية الرأي ومبادئ حقوق
االنسان املنصوص عليها في الدستور .
كما عرض الوفد إستضافة العراق لالجتماع القادم وهو ما
رحبت به الوفود .
وفي االجتماع مت انتخاب رئيس الوفد السعودي رئيسا ً
للدورة احلالية للمنتدى ورئيسي وفدي العراق وتركيا نائبني
ل ُه .
وعلى هامش االجتماع التقى وفد الهيئة مسؤول االعالم
في منظمة التعاون االسالمي وأطلعه على ان هيئة االعالم
واالتصاالت متثل اعلى سلطة معنية باالعالم في غياب وزارة
االعالم التي ال محل لها في الدول الدميقراطية ،وان الهيئة
هي املمثلة للعراق في اية اجتماعات معنية باالعالم .
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التحضريات األولية لعقد ورشة عمل
حول تأثريات االشعاعات غري املؤينة
عقد في مقر هيئة اإلعالم واالتصاالت يوم اخلميس املوافق
 ،2012/10/18اجتماع بني الهيئة ووزارتي البيئة والعلوم
والتكنولوجيا ،ملناقشة استعدادات الوزارتني للمشاركة
في ورشة العمل التي ستقوم الهيئة بتنظيمها حول
تأثيرات االشعاعات غير املؤينة البراج االتصاالت ووسائل
البث ،مبشاركة اجلهات واملنظمات ذات العالقة.
تهدف الورشة الى تقدمي آخر الدراسات والبحوث في
مجال تأثير االشعة املنبعثة من اجهزة البث الالسلكي
(الهاتف النقال ،والهاتف الالسلكي الثابت ،البث االذاعي
والتلفزيوني).
وتأتي هذه اخلطوة في اطار محاولة الهيئة اليضاح ما
يتم تداوله في وسائل االعالم من معلومات حول تأثيرات
االبراج على الصحة العامة ،وتأطيرها بصيغ علمية وفنية

ومهنية.
حضر االجتماع عن الهيئة دائرة تنظيم االتصاالت ،وممثلي
وزارتي البيئة ،العلوم والتكنولوجيا.

اهليئة جتتمع مع شركات اهلاتف النقال وشركة هواوي

عقد قي مقر هيئة اإلعالم واالتصاالت يوم االحد
املوافق ،2012/11/4اجتماع مع ممثلي شركة هواوي
(املصنعة الجهزة االتصاالت) ،وممثلي شركات الهاتف
النقال زين ،اسياسيل ،كورك ،العاملة في العراق ،لالطالع
على العرض التوضيحي املقدم من قبل شركة هواوي،
واخلاص بتنفيذ مشروع خدمة االحتفاظ بالرقم.
تناول العرض جميع التفاصيل املتعلقة باجلانب الفني،
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واملشكالت التي قد تواجه تطبيق هذا املشروع ،وآلية حلها.
وجتدر االشارة إلى أن شركة هواوي ،اضافة الى شركتني
أخريني ،قد مت االتفاق عليها ،وترشيحها من قبل شركات
الهاتف النقال ،ليتم بعد ذلك اختيار شركة واحدة من بني
هذه الشركات ،لتنفيذ هذا املشروع.
حضر االجتماع عن الهيئة مهندسو دائرة تنظيم
االتصاالت ،اضافة الى ممثلي الشركات.

نشاطات
وأخبار

اهليئة تسعى الستضافة مشروع ( .عراق)

عقد في مقر هيئة االعالم واالتصاالت يوم االثنني املوافق
 ،2012/10/8اجتماع بني الهيئة ووفد من وزارة االتصاالت
العراقية ،لالطالع على مدى جاهزية الهيئة في ادارة
وتشغيل اسم النطاق العلوي العربي للعراق ( .عراق) .وهو
اسم نطاق عربي يدخل ضمن اسم النطاق العلوي للعراق
(.).IQ
ومت خالل االجتماع مناقشة جميع اآلراء واالستفسارات
املتعلقة باملشروع ،ومدى جاهزية الهيئة من الناحية
الفنية واللوجستية الستضافته.

واتفق احلاضرون على قيام الهيئة بتزويد الوزارة بتقرير فني
يوضح قدرة أجهزة وتطبيقات الهيئة الفنية الالزمة إلدامة
هذا املشروع ،وضمان استمرارية عمله.
وعلى هامش االجتماع قام وفد وزارة االتصاالت بجولة
ميدانية لالطالع على آليات عمل السيرفرات اخلاصة مبشروع
( ،)IQوبني الوفد موقف الوزارة االيجابي لتبني الهيئة هذا
املشروع احليوي الذي يقدم خدمة كبيرة للعراق.
حضر االجتماع عن الهيئة مهندسو دائرة تقنية املعلومات،
وعدد من مهندسي وزارة االتصاالت.

رسالة إىل وسائل البث املرخصة
وجهت هيئة اإلعالم واالتصاالت ،بناء على طلب من وزارة حقوق االنسان /دائرة رصد األداء وحماية احلقوق /قسم حقوق
األقليات ،بتاريخ  ،2012/10/3رسالة إلى جميع وسائل البث املرخصة من قبلها ،تضمنت دعوة هذه الوسائل إلى إيالء
املناطق األثرية والتأريخية واملراكز الدينية املهمة في العراق أهمية خاصة ،من خالل احلمالت الدعائية واإلعالمية ،وجميع
الوسائل املتاحة ،من أجل إبراز الوجه التأريخي املشرف للعراق ،واالسهام في تنشيط احلركة السياحية داخل البلد.
نص الرسالة

م /املناطق األثرية والسياحية
تهديكم هيئتنا أطيب حتياتها..
نظرا ً ملا يتمتع به العراق من إرث حضاري ،جتسده بشموخ حضارة وادي الرافدين ،التي تعود إلى آالف السنني ،والتي خلدت لنا
مناطق أثرية وتاريخية ومراكز دينية مهمة ،تعود خملتلف أطياف العراق ،وبعد اختيار عاصمتنا احلبيبة بغداد عاصمة للثقافة
العربية لعام  ،2013فإن هيئة اإلعالم واالتصاالت ترتأي أن تقوم جميع وسائل البث املرخصة من قبلها بإيالء هذا املوضوع
أهمية وتغطية استثنائيتني ،من خالل احلمالت الدعائية واإلعالمية وعلى األصعدة جميعها ،من أجل إبراز الوجه احلقيقي
حلضارتنا ،وتنشيط احلركة السياحية في بلدنا احلبيب.
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الدورة التاسعة والثالثون
من معرض بغداد الدولي

شاركت هيئة االعالم واالتصاالت في معرض بغداد الدولي-
الدورة  ،39والذي اقيم على ارض معرض بغداد الدولي للمدة
 /10-1تشرين الثاني.2012/
وأقيمت هذه الدورة حتت شعار (معرض بغداد الدولي بوابة
االستثمار واالعمار) ،برعاية دولة رئيس الوزراء السيد نوري
كامل املالكي.
وجاءت مشاركة الهيئة بجناح خاص بها ،مت من خالله تقدمي
أبرز منجزاتها ،اضافة إلى التعريف بدوائرها وأقسامها
وطبيعة عملها ،وقد مثل الهيئة في املعرض عدد من
موظفيها.
وقدم موظفو الهيئة للزائرين شروحات مفصلة عن طبيعة
عمل دوائر وأقسام الهيئة ،السيما أقسام صوت املستهلك،
والنطاق العلوي العراقي ( ،) IQوالرصد اإلعالمي (املرئي-
املسموع -املقروء) ،والتراخيص.
كما متت دعوة الزائرين للتسجيل وحجز اسم نطاقهم (IQ
) على شبكة االنترنت وتسجيل شكواهم على اخلدمات
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التي تقدمها شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف
الالسلكي الثابت العاملة في العراق ،بشكل مباشر.
وتأتي مشاركة الهيئة في الدورة احلالية من املعرض ،لتمثل
فسحة للتعريف بأبرز وأهم نشاطاتها ،وتعريف املواطنني
بعملها.
وعلى هامش افتتاح املعرض زار مدير دائرة تنظيم املرئي
واملسموع في الهيئة االستاذ مجاهد ابو الهيل جناح
الهيئة ،مثنيا ً على عمل القائمني على اجلناح.
وشارك في هذه الدورة ،التي تعد األوسع منذ عام ،2003
أكثر من  20دولة ،مثلتها أكثر من  1500شركة محلية
وعربية وأجنبية ،عرضت من خاللها منتجاتها.
وجتدر االشارة الى ان اول افتتاح ملعرض بغداد الدولي كان
عام  1956عندما اقيم املعرض الصناعي والزراعي الذي
اشرفت عليه متصرفية لواء بغداد ،فيما انعقدت الدورة
االولى للمعرض  ،1964وكانت املشاركة متواضعة ،حيث
شاركت فيها خمس دول عربية فقط.

نشاطات
وأخبار

هيئة اإلعالم واالتصاالت تتابع معاجلات
شركات االتصاالت لشكوى املواطنني
من اجل االرتقاء مبستوى خدمات االتصاالت التي تقدمها
شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف الالسلكي
الثابت ملستخدميها ،عقدت هيئة اإلعالم واالتصاالت
في مقرها يوم الثالثاء املوافق  ،2012/11/13اجتماعا ً مع
شركات الهاتف النقال (زين ،اسياسيل ،كورك) وشركات
الهاتف الالسلكي الثابت (كلمات ،اتصالنا) العاملة في
العراق ،حول االجراءات التي تتخذها هذه الشركات ملعاجلة
الشكاوى الواردة من املشتركني الى قسم صوت املستهلك
على الرقم اجملاني (.)177
حضر االجتماع عن الهيئة ممثلو قسم صوت املستهلك،
وممثلو شركات الهاتف النقال والهاتف الالسلكي الثابت.
ناقش اجملتمعون املشكالت االساسية التي ترد الى قسم
صوت املستهلك ،والتي تركزت حول (االشارة الضعيفة،
زيادة في تكلفة االتصال احمللي والدولي ،تعذر ادخال رصيد،

رسائل الدعاية ،استقطاع رصيد ،فقدان املكاملات ،ضعف
خدمة االنترنت ،عدم ارسال الرسائل) ،واآلليات التي تتخذها
شركات الهاتف النقال والهاتف الالسلكي الثابت ملعاجلة
هذه املشكالت.
وتعمل هيئة اإلعالم واالتصاالت على متابعة ومراقبة اداء
هذه الشركات ،من اجل تنظيم وتطوير قطاع االتصاالت في
العراق واإلسهام في بناء سوق اتصاالتية تنافسية تساعد
على جلب افضل االستثمارات في هذا القطاع.
وجتدر اإلشارة إلى أن الهيئة تستقبل شكاوى املواطنني
عن طريق الهاتف اجملاني ( )177اخملصص لهذه اخلدمة او
عبر موقع الهيئة على شبكة االنترنت ،ويتم توثيق هذه
الشكاوى لتكون وثيقة قانونية حية تسهم في حتسني
اخلدمات ومتابعة أداء شركات االتصاالت العاملة في العراق،
وبيان مدى التزامها بعقد الرخصة املوقع مع الهيئة.

صدور عدد جديد من جملة راصد
صدر العدد الثاني من مجلة راصد/السنة الثانية ،2012
وهي مجلة فصلية ،تصدر عن هيئة اإلعالم واالتصاالت،
وتعنى بنشر تقارير الرصد اإلعالمي وتقارير قسم صوت
املستهلك ،اضافة الى املقاالت املتعلقة بهذا اجملال.
افتتاحية العدد كتبها رئيس التحرير مجاهد ابو الهيل،
وكانت بعنوان (ما الذي تريده وسائل االعالم..؟) حتدث فيها
عن واقع اإلعالم العراقي ،واملعوقات التي حتول دون تقدمه
وتطوره ،ودور هيئة اإلعالم واالتصاالت ،في دعم وتطوير
االعالم في العراق ،بوصفها املنظم الوحيد لقطاع اإلعالم،
مبوجب االمر  65لسنة  2004النافذ .كما تطرق ابو الهيل
في االفتتاحية الى ان الهيئة تعمل على انشاء معهد
متخصص مبجاالت اإلعالم واالتصاالت واملعلوماتية ،الذي
سيشكل نقلة نوعية في تطوير اإلعالم العراقي.
كما تضمن هذا العدد تقارير حول اداء قنوات البث
الفضائي املرئي وقنوات البث االذاعي العراقية ،للمدة من
 2012/4/1ولغاية  ،2012/6/30اضافة الى دراسة حتليلية،
اعدها علي يوده سلمان ،عن مصداقية القنوات الفضائية
املوجهة في حتقيق الوظيفة االخبارية ،وتناول قناة احلرة
عراق امنوذجاً.
واشتمل العدد اجلديد من مجلة راصد على شكاوى

املستخدمني الواردة الى صوت املستهلك( ،)177تلك
الشكاوى التي تتناول اداء شركات الهاتف النقال والهاتف
الالسلكي الثابت العاملة في العراق ،لشهر آب ،2012
كما تضمن العدد جداول بوسائل اإلعالم املرخصة من
قبل الهيئة ،اضافة الى لوائح وقواعد نظم البث اإلعالمي
الصادرة عنها.
tawasol@cmc.iq
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إعــالم

هاجس «استقاللية» اهليئات التنظيمية !

تسمية «الهيئات املستقلة « املنصوص عليها في الدستور  ،تثير احلساسية لدى السلطة التنفيذية عندنا .
مكمن احلساسية هي صفة «املستقلة « التي تصرف االذهان الى معنى التغريد خارج السرب احلكومي  ،وهو ما
ال تقوله ال املواد الدستورية وال القوانني اخلاصة بعمل هذه الهيئات  .االستقالل هنا يعني ان احلكومة تضع قوانني
وضوابط عمل خاصة بهذه الهيئات يصادق عليها مجلس النواب  .وخالل العمل يرتبط كثير من تفاصيل أدائه أو
يتكامل مع أداء الوزارات واملؤسسات احلكومية االخرى  ،فيما يخضع هذا االداء الى مراقبة مجلس النواب كما هي
حال باقي مؤسسات السلطة التنفيذية .
هيئة االعالم واالتصاالت واحدة من هذه الهيئات  .أنشئت عام  2004ونصت املادة  103من الدستور على انها
مستقلة إداريا وماليا  ،مبعنى االستقالل الوارد سالفا  .وفي كثير من الدول املتطورة او التي تنزع الى التحديث  ،يجري
انشاء هيئات لالعالم واالتصاالت لتقوم مبهمة تنظيم هذين القطاعني احليويني املرتبطني بشكل وثيق بكل جوانب
وشؤون الدولة واجملتمع من إقتصاد وأمن وإستقرار ورفاهية  .الى ذلك فانهما ( االعالم واالتصاالت)  ،يشهدان تطورا
ّ
مطردا ،تدخل فيه تقنيات حديثة وبالتالي فان تنظيمهما يحتاج الى اليات عمل وتعليمات ّ
متكنه من تأمني السرعة
واحليوية اللتني يتطلبهما هذا التنظيم  ،وهو مما ال يتوفر في الدوائر واملؤسسات احلكومية التقليدية التي يك ّبلها
الروتني والبيروقراطية  .والن االعالم واالتصاالت في بلد دميقراطي ال تقوم بهما احلكومة بل القطاع اخلاص بسبب
اقتران احلكم الدميقراطي باالقتصاد احلر وحرية الراي واالعالم فان تنظيمهما يحتاج الى عقلية مستوعبة ملنطق
احلرية االقتصادية واالعالمية  ،وهو ما ال يتوفر في مؤسسات حكومية تقليدية خصوصا في بلد خارج من حكم
مركزي كانت احلكومة فيه محورا ً ومتوليا ً لكل الشؤون لعقود مديدة .
في الواليات املتحدة وانكلترا ودول مثل البوسنة وماليزيا جرى الدمج في عملية تنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت
في هيئة واحدة  ،فاالعالم احلديث ميلك مساحة مشتركة واسعة جدا مع قطاع االتصاالت حتى ليبدوا متداخلني
بشكل يصعب الفصل بينهما  .هذه التجربة مت نقلها الى العراق الذي بات رائدا فيها اقليميا  ،تستهوي دوال
عدة – مثل االردن – التي تبحث االن في الدمج بني هيئتني عندهم االولى خاصة باالعالم واالخرى باالتصاالت  .وخالل
اجتماع لسلطات تنظيم البث في الدول االسالمية عقد في جدة مؤخرا  ،استهوت التجربة العراقية مندوبي الدول
املشاركة فكان بعضهم يطلب من وفد الهيئة توضيحات اضافية عن آليات عمل هذه الهيئة ودورها .
رمبا يعود جانب من حساسية بعض املسؤولني من «الهيئات املستقلة « الى ان هذه الظاهرة جديدة  ،وكل
جديد يثير الريبة  ،خصوصا لدى مسؤولني تقليديني ما زالوا يتمسكون بالشكل التقليدي ملؤسسات الدولة ودورها
املركزي واحملوري بحيث ينظرون الى هذه الهيئات وكأنها تغتصب صالحيات ودور املؤسسات احلكومية  .فضال عن
ذلك فان بعض مسؤولي هذه الهيئات رمبا يتمادى في تفسير «استقاللية « الهيئات فيعزز من حساسية السلطة
التنفيذية.
هيئة االعالم واالتصاالت  ،من الهيئات التي مت ّول اخلزينة  ،على العكس من كثير من الهيئات االخرى  .فالعائدات
التي حتققها تذهب الى اخلزينة وهي ليست بالرقم القليل  .مهمتها تنظيم عمل القطاعني احليويني  ،االعالم
ّ
وتنظم االستثمار فيهما  ،حتمي حقوق املستثمرين وفي الوقت نفسه حتمي حقوق
واالتصاالت  .تشجع وتساند
ميس حقوق االنسان
مستهلكي خدمات االتصاالت عبر مراقبة جودتها  ،ومتلقي املادة االعالمية ،عبر إبعادهم عما ّ
واجملتمع  .وأي ضعف او تراجع لعمل الهيئة سيعني سريان الفوضى في هذين القطاعني واخلاسر هو اجملتمع واالقتصاد
والبالد ككل .

سامل مشكور

عضو جملس أمناء هيئة االعالم واالتصاالت
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