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القريب، أشرقت بغداد عاصمة      في األمس 
للثقافة العربية، لتنال بذلك فرصة إظهار القيمة 
الفكرية  الرؤى  وتعميق  للمدينة،  الحضارية 
العربي  الخطاب  توحيد  ومحاولة  والقيمية، 
بشأن االرهاب، واإلنفتاح على ثقافات متعددة، 
وتأسيس مرحلة تفاهم جديدة، تدعو الى التآخي 
دخول  على  أصر  قد  االرهاب  لكن  والتسامح، 
العراق مرة أخرى، وأعلن وجوده الذي اسماه 
"دولة"، من محافظة الموصل في العام 2014، 
والتي أعدها عاصمته المزعومة، بعد ان استحوذ 
أخرى  كبيرة  ومساحات  وأهلها،  أرضها  على 
أفضل  في  يومئٍذ  العراق  يكن  ولم  البالد،  من 
حاالته؛ إقتصاديًا وعسكريًا، وحتى إعالميًا، اذ 
المشكالت السياسية، واألمنية والفساد وغيرها، 
فكانت  العراقي،  المشهد  عناوين  أبرز  كانت 
المحن أشد، وازفت لحظة تقرير المصير، أمام 
منه  تستثني  وال  اإلنساني،  الوجود  تهدد  قوى 
فبادرت  والمؤيدين،  المناصرين  سوى  احدًا، 
الكفائي،  الجهاد  بإعالن  الدينية  المرجعية 
وتأسس الحشد الشعبي، الذي شكل المصد األكثر 
صالبة أمام التنظيم اإلرهابي، فأخذت الجماهير 
زمام المبادرة، وإلتفت محتشدة كظهير للقوات 
أنفاسها حتى  التقطت  التي ما لبثت ان  األمنية، 

بدأت بتنظيم قطعاتها وصفوفها.

في ظل كل تلك المشكالت والتعقيدات، بادرت 
بتوجيه  العراقية  واإلتصاالت  االعالم  هيئة 
هذا  مع  بجدية  بالتعامل  العراقية  البث  وسائل 
التهديد، الذي استخدم فيه العدو أقصى درجات 
التأثير في الناس، عبر ماكنة أعالمية متطورة 
إستمالت االالف من الضعفاء من مختلف اسقاع 
االرض، وولدت اإلحباط على المستوى النفسي 
لذلك قامت وبتوقيت مثالي،  العراقي،  للمجتمع 
تال سقوط المدن العراقية، باصدار الئحة قانونية 
للوائح  تكميلية  وهي  العام 2014،  في  تنظيمة 
البث،  لوسائل  بوصلة  ُعدت  والتي  المعتمدة، 

ودليل أسلوب في التعامل مع قضايا اإلرهاب.

االعالم  مشروع  وشجعت  الهيئة  آزرت  وقد   
العراقي  اإلعالم  شبكة  أطلقته  الذي  الوطني، 

بالتنسيق مع وسائل إعالم محلية مختلفة، والذي كانت مهمته إعتماد خطة إعالمية ممنهجة لتغطية 
سير المعارك، وتقديم الخدمات الفنية والصحفية لوسائل االعالم. 

ومواصلة لدعم اإلعالم ونقل قضاياه العادلة، مثلت هيئة االعالم واإلتصاالت جمهورية العراق                           
وحققت نصرًا إعالميًا كبيرًا، عبر فوزها بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم العرب 

لمدة عامين، ولتكون بغداد عاصمة االعالم العربي، تثمينًا لدور العراق في مكافحة االرهاب.

 ساند اإلعالم المحلي وبعض القنوات العربية القوات األمنية العراقية بمختلف صنوفها، من خالل 
رفع الروح المعنوية للمقاتل العراقي، والتصدي للحرب الدعائية التي شنها اإلرهاب، وإعادة الثقة 
بين المواطن والمؤسسة العسكرية، والمشاركة الحقيقية في خطوط الصد والهجوم، ليأتي بعد ذلك 
فقدان  الخصوص  وجه  على  العراقية  الصحفية  واألسرة  عام  بشكل  العراق  كلف  الذي  النصر، 

الكثير من المراسلين الحربيين، والمصورين، والعاملين في هذا المجال خدمة لقضايا الوطن.

من الناحية العسكرية اإلرهاب قد ُهزم، وأسقطت دولته، إال أن المعركة لم تنته بعد، ولم ينجز 
االعالم كل ما عليه من مهام،  فعليه مهمة تربوية نبيلة، ال تكتفي بالمناهج التعليمية والتدريسية 
فحسب، بل ايجاد معايير جديدة في التعليم، تنسجم مع متطابات الحياة العصرية، وال تخل بالمنظومة 
االساسية للدين والعرف، لكي تجابه الفكر المتطرف الذي ما يزال قائمًا، ونعيد من خاللها انتاج 
التأثير ضئيلة في  ان فرص  الناحية االخالقية، وبما  االنسان من جديد، من  بناء  المجتمع، عبر 
المراهقين واالطفال،  فئة  الى  نتوجه  ان  فعلينا  السن،  وكبار  الشباب  تشمل  التي  العمرية  الفئات 
للحرية،  السامية  المبادئ  وينشأ على  والفكرية،  النفسية  األزمات  لتهيئة جيل متسامح وخاٍل من 
والديموقراطية، وإحترام حقوق اإلنسان، والعدالة اإلجتماعية، وغيرها من القيم التي تسهم ببناء 

مجتمع متحضر، يسمح لعجلة االقتصاد بالدوران، والتقدم.  

رئيس التحرير
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ابرز المحاور التي نوقشت في االجتماع:
• اقرارالئحة حجب الرقم. 

• مناقشة تقريرالممارسات االمثل إلحتساب األجر 
التنظيمي.

•  تحضيرات الورشة البحثية عن اإلرهاب.
•  دعم مبادرة التدريب المهني لكوادر الهيئة.

•  المشاركات الدولية في األنشطة.
• الورش الدولية المتعلقة باالعالم واالتصاالت.

التفاصيل
  عقد مجلس االمناء في هيئة االعالم واالتصاالت 
الموافق  االثنين  يوم  في  االول  دوريين،  اجتماعين 
بتأريخ  االربعاء  يوم  في  والثاني   20167/8/14
2017/8/16، حيث وضعت على جدول االعمال 
اإلعالم  بقطاعي  المتعلقة  الموضوعات  من  سلسلة 

واالتصاالت.
 

حجب  آلية  تنظيم  لالئحة  مستفيضة،  مناقشة  وبعد 
على  ثبتت  التي  التعديالت  المجلس  أقر  الرقم، 
أصل الالئحة، ليتسنى توسعة نسبة اإلفادة منها بما 
مع  ألصحابها،  المتحقق  الفعلي  والغرض  يتناسب 

مراعاة الظروف األمنية التي تمر بها البالد .

كما أولى المجلس اهتمامًا في مناقشة موضوع التقرير 
الصيغة  المتضمن   PWC شركة  قبل  من  المقدم 
بها  المعمول  الفضلى، واألنظمة  للممارسات  الفنية 
دوليًا في إحتساب األجر التنظيمي لشركات الهاتف 
النقال،وكان أعضاء المجلس قد استمعوا الى شرح 
مفصل، قدمه مدير الدائرة االدارية والمالية االستاذ 
أوجه  أبرز  خالله  إستعرض  الجبوري،  عباس 
المقترحات األساسية التي قدمت في تقرير الشركة 
إحتساب  عملية  في  المناسبة  واآلليات  الذكر،  آنفة 
تدريب  في  مخرجاته  أهمية  مبينًا  األجرالتنظيمي، 
كوادر الهيئة التي سيكون لهم الخبرة المستقبلية في 

العمل على أنظمته اإلدارية والفنية.

الدائرة  مدير  بحضور  ايضًا  المجلس  وناقش 
القانونية، آلية تنفيذ الغرامات المالية بحق خروقات 
بعض شركات اإلتصاالت، لقيامهم بنصب وتداول 
الطرفية  الفضائية  اإلتصاالت  منظومات  وتجهيز 
)VSAT( ، وقررالمجلس بموجبها تكليف اإلدارة 
التنفيذية إلتخاذ الالزم، وحسب الضوابط والقرارات 
السابقة الخاصة بالتقسيط، والصادرة عن المجلس.
وتوصيات  قرارات  نتائج  المجلس  ناقش  كما 

أعمال مجلس وزراء اإلعالم العرب، الدورة 

2017/8/16 - 2017/8/14 I   اجتماعان دوريان لمجلس االمناء

مقر  في  أقيمت  التي   ،)48( المرقمة  العادية 
المتميزة  النتائج  على  وإطلع  العربية،  الجامعة 
الهيئة، والتي تكللت باستصدار  التي حققها وفد 
قرر  اذ  العراق،  لصالح  فاعلة  قرارات  جملة 
لتنفيذ  عمل  لجان  تشكيل  بموجبها  المجلس 
الجهات  وإشراك  التوصيات،  هذه  مخرجات 
عملي  برنامج  لوضع  العالقة،  ذات  الرسمية 
االعالم  عاصمة  بغداد  إعتبار  قرار  لتفعيل 
العراقي، إضافة الى تشكيل لجنة إقامة الورشة 
للمدة  بغداد  في  اقامتها  المقرر  الخامسة  البحثية 
التنسيق  تقرر  كما  من2017/9/27-25، 
الجامعة  في  واالتصاالت  االعالم  قطاعي  مع 
لألنشطة  النهائية  الترتيبات  لوضع  العربية، 
والفعاليات التي يقيمها العراق، الستضافة الوفود 

العربية المشاركة بهذا النشاط .

الئحة  الثاني  إجتماعه  في  المجلس  ناقش  كما 
واستمع  والطعن،  والشكاوى،  الداخلية  األحكام 
النهائية  الصيغة  الى شرح مفصل عن  المجلس 
اإلستشارية،  الشركة  قبل  من  اعدادها  تم  التي 
االستشارية  الشركة  إلزام  األمناء  مجلس  وقرر 
ثالثة  اقصاها  مدة  خالل  التعديالت  باجراء 
مبالغ اضافية، ومن  اي  يترتب  ان  أشهر، دون 

تأريخ القرار.

المقترحة  اللوائح  بارسال  المجلس  واوصى    
الى مجلس شورى الدولة إلبداء الرأي، وتجنب 
وطالب  العالقة،  ذات  القوانين  مع  التعارض 
بعرض النسخة النهائية على المجلس للمصادقة 
النهائية، ومن ثم تنشر في جريدة الوقائع العراقية.
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باتخاذ مايلزم  التوجيه  لمجلس الوزراء والمتضمن 
المادة  بموجب  للهيئة،  تنفيذي  عام  مدير  لتعيين 
)2/4( باالمر االداري رقم 65 للهيئة، وبعد دراسة 
المتبعة  القانونية  الكتاب، ومراجعة اآللية  مضمون 
بهذا االجراء، فتح باب الترشح، وقرر المجلس على 
اثرها، تعيين الدكتور علي ناصر الخويلدي رئيسا 
واوصى  وباالغلبية،  اصالة،  التنفيذي،  للجهاز 
المجلس االدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم بصدد ذلك .

• تفعيل قرارات إجتماع وزراء اإلعالم العرب.
• إحتفالية اإلشادة باإلنتصار.

•  تكريم المؤسسات اإلعالمية.
واإلتصاالت  اإلعالم  هيئة  أمناء  مجلس  عقد     
االحد  يوم  في  عشر  الخامس  الدوري  إجتماعه 
لمناقشة  خصص  والذي   ،2017/7/16 الموافق 
اإلعالم  بقضايا  المتعلقة  الموضوعات  من  سلسلة 
واالتصاالت، كان من بينها مشروع جدول أعمال 
العادية  دورته  في  العرب،  االعالم  وزراء  مجلس 
حول  اليونسكو،  منظمة  وتقرير   ،)48( المرقمة 
اإلطار العالمي لمحو األمية اإلعالمية المعلوماتية، 
لمجلس  العامة  االمانة  كتاب  مناقشة  الى  باإلضافة 
لتعيين  مايلزم  باتخاذ  التوجيه  المتضمن  الوزراء، 
االداري  األمر  بموجب  للهيئة  تنفيذي  عام  مدير 

للهيئة .

مناقشات  الى  االعمال  جدول  المجلس  أخضع 
توصيات  جملة  اقرار  الى  خلصت  مستفيضة، 
بصددها وفي مقدمتها مناقشة مشروع جدول أعمال 
العادية  دورته  في  العرب،  االعالم  وزراء  مجلس 
التنفيذية،  االدارة  بحضور  و  واالربعين،  الثامنة 
ممثاًل  العراق  وفد  التي حققها  النتائج  وعلى ضوء 

بهيئة االعالم واالتصاالت، تم التوجيه بتشكيل لجنة 
اجتماع  توصيات  تنفيذ  عاتقها  على  تأخذ  خاصة 
بالعراق،  الخاصة  العرب  االعالم  وزراء  مجلس 

واالتفاق على وضع برنامج عملي لها .

الوزراء  مجلس  بمفاتحة  المجلس  اوصى  كما 
امر  باصدار  والمطالبة  االجتماع،  بنتائج  رسميًا 
ديواني بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة، تضم 
وتكلف  العالقة،  ذات  الجهات  جميع  بعضويتها 
العرب  االعالم  وزراء  قرار  تنفيذ  آليات  بوضع 

بوصف بغداد عاصمة لالعالم العربي .
لمحو  اليونسكو  منظمة  تقرير  المجلس  ناقش  كما 
الجهود  واستعرض  المعلوماتية،  االعالمية  االمية 
اليونسكو،  منظمة  مع  الهيئة  قبل  من  المبذولة 
منظمة  مع  الجهود  بمواصلة  المجلس  واوصى 
أهم  على  للوقوف  الزيارات،  وزيادة  اليونسكو، 
هذا  في  وتنفيذه   ، الموضوع  هذا  نجاح  متطلبات 
العام، والموافقة على المقترحات كافة، ذات الصلة، 
باالضافة الى تكليف االستاذ سالم مشكور لمراجعة 
تمت  كما  ترجمتها،  وتنقيح  العام،  االطار  مسودة 

المصادقة على طباعتها .
العامة  األمانة  كتاب  ايضًا  األمناء  مجلس  وناقش 

 I    مجلس االمناء يصوت على تعيين الدكتور علي ناصر الخويلدي رئيسًا للجهاز التنفيذي اصالة



 نشاطات وإخبار الهيئة  - مقررات مجلس االمناء

I    10  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

مجلس االمناء صادق على سياسة اطالق النطاق العراقي ). عراق( ويقر عددًا من المشروعات 
I   الخاصة باالعالم واالتصاالت وتقنية المعلومات

 عقد مجلس األمناء إجتماعه الدوري في مقر الهيئة 
إقرار  لمناقشة   ،2017/6/4 الموافق  االحد  يوم 
عدد من الدراسات والمقترحات الخاصة بقطاعات 
المعلومات، وهي كما  االعالم واالتصاالت وتقنية 

يأتي:
وفنايين  المصادقة على مقترح زيارة صحفيين    •
ومثقفين عرب الى العراق، لما لهذا الموضوع من 
بغية نقل صورة  للتواصل معهم،  أهمية وضرورة 
حقيقية، وواقعية الى بلدانهم عن الوضع في العراق، 
معارك  مع  تتزامن  التي  الفترة،  هذه  في  خاصة 
الواقع  الى االطالع على  الموصل، اضافة  تحرير 
االمني والسياسي العراقي، واالنتصارات المتحققة 
وترتيب  لتنظيم  لجنة  تكليف  وتم  االرهاب،  ضد 

ظروف الزيارة.
اإللكترونية  المواقع  إختراق  موضوع  مناقشة    •
إتخاذ  المسؤول  المهندس  وبين  الحكومية، 
المهمة،  البرامج  وتحديث  الالزمة،  االجراءات 

ووضع حلول ناجعة لمنع الخروقات االلكترونية.
موافقة  شهادة  إصدار  أجور  على  المصادقة    •

تاريخ      من  التنفيذ  حيز  تدخل  ان  على  نوعية، 
.2017-7-1

العراقي  النطاق  إطالق  سياسة  على  المصادقة    •
التعديالت  مع  السياسة،  الئحة  واعتماد  ).عراق( 
العراق،  وخارج  داخل  للمعتمدين  الشروط  على 

لتسهيل اإلجراءات.
المقرر  بالعراق،  الخاصة  العمل  ورقة  تحديث    •
مناقشتها في اجتماعات االمانة العامة لجامعة الدول 

العربية، التي ستعقد في الشهر المقبل.
الضوابط  مسودة  تعديالت  على  المصادقة    •
والتعليمات، لتنظيم اجراءات عملية الغاء الرخص 
باالجازات الالسلكية، ورخص بيع وتداول أجهزة 
ومنظومات  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت 

كاميرات المراقبة.
النقال  الهاتف  التزامات شركات  مناقشة موقف    •
المستحقات، وتنفيذها، والمضي باإلجراءات  حول 

القانونية بحق المخالفين.
المشفرة،  القنوات  واجراءات  ضوابط  مناقشة    •

وتنظيمها.

العامة  الشركة  من  المقدم  الطلب  مناقشة    •
تخصيص  على  الناص  والبريد،  لالتصاالت 
االرقام لصالح مشاريع )FTTH( في موقع الكرخ 

والرصافة، مع مراعاة الخطة الرقمية المعدلة.
الصيانة،  شركات  جلب  وضوابط  آلية  مناقشة    •
والخدمات، ألجهزة جودة الخدمة، لمشروع صوت 

المستهلك، والمراقب االعالمي.
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مجلس االمناء يمدد فترة التسوية للجهات االعالمية ويصدر عددًا من القرارات لتطوير قطاع 
I    االتصاالت

الموافق  االثنين  يوم  األمناء  مجلس  ناقش 
غرامات  مقدار  تحديد  موضوع   ،2017/5/29
التي  العقوبات،  الئحة  لمقترح  النهائية  الصيغة 
تفرض على الجهات المرخصة، والمخالفة لشروط 
الترخيص، واإلجازات الالسلكية، وتمت المصادقة 

على إعتماد الئحة العقوبات بعد التعديل عليها.

كما تداول المجلس في موضوع المهمتين الخامسة 
واإلحتفاظ  القانوني،  النفاذ  إسناد  السادسة الئحة  و 

بالبيانات.

الخاصة  الموضوعات  من  عددًا  المجلس  وناقش 
بلجنة اإلستماع، وتمت مناقشة موضوع إجراءات 
المجلس  وقرر  اإلعالمية،  للجهات  التسوية  عقود 
العام  نهاية  الى  التسوية  مدة  تمديد  على  الموافقة 
 ، التقسيط  مدة  تعديل  وبدون   ،2017 الحالي 
ومعالجة الجهات غير المرخصة، وتصحيح موقفها 

القانوني لشمولها بالتسوية.

وتمت مناقشة تقرير شعبة الرصد الراديوي وحدة 
النقال  الهاتف  شعبة  الى  باإلضافة  الخدمة،  جودة 
الفرق  ضمن دائرة تنظيم اإلتصاالت، حيث قامت 
محافظات  في  الميدانية،  الفحوصات  باجراء  الفنية 
باستخدام  )الكوت-النجف-كربالء-بابل-البصرة(، 
االجهزة المتخصصة لجمع بيانات الشبكة، وتحليلها 

ضمن برنامج خاص.
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بغداد عاصمة االعالم العربي  I الحلقة النقاشية البحثية الخامسة بإشراف جامعة الدول العربية بشأن دور االعالم العربي في التصدي 
         لظاهرة االرهاب ، واالجتماع الثامن عشر لفريق الخبراء الدائم .

العرب  االعالم  وزراء  مجلس  لقرار  تنفيذا    
واألربعين،  الثامنة  العادية  دورته  في  المتخذ 
استضافت العاصمة بغداد اعمال الحلقة النقاشية 
البحثية الخامسة، حول دور االعالم في التصدي 
لظاهرة اإلرهاب، واالجتماع 18 لفريق الخبراء 
الدائم، اللذين عقدا سيعقدا بإشراف قطاع االعالم 
من  للمدة  العربية  الدول  جامعة  في  واالتصال 

25-27/ أيلول/ 2017.

  وصول طالئع الوفود العربية المشاركة
عدد   2017/6/24 بتأريخ  بغداد  الى  وصل 
الحلقة  في  للمشاركة  العربية  الدول  ممثلي  من 

النقاشية واجتماع فريق الخبراء الدائم،

وكان اول الواصلين الى مطار بغداد ممثل سلطنة 
عمان السيد هود بن سيف العلوي المندوب الدائم 
ممثل  و  العربية،  الدول  جامعة  في  للسلطنة 
زكريا  حاتم  السيد  العربية  مصر  جمهورية 
وممثل  االعالم،  لتنظيم  األعلى  المجلس  عضو 
مصطفى  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 
و  البرلمان،  مع  العالقات  وزارة  من  مصطفى 
استقبل الوفود العربية السيد خليل الطيار و السيد 
جاسم  الالمي، عضوا مجلس امناء هيئة االعالم 

واالتصاالت.    
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  وصول فريق إدارة األمانة الفنية
 لمجلس وزراء االعالم العرب

  وصل الى مطار بغداد الدولي وفد إدارة األمانة 
الفنية العامة لمجلس وزراء االعالم العرب بتأريخ 
2017/9/24، لألشراف على إدارة اعمال الحلقة 
النقاشية البحثية الخامسة حول دور االعالم العربي 
 18 االجتماع  و  االرهاب  لظاهرة  التصدي  في 

لفريق الخبراء الدائم.
 

المستشار  ترأسه  بغداد  وصل  الذي  األمانة  وفد 
لمجلس  لمجلس  الفنية  األمانة  مدير  الغويل  فوزي 
األستاذ  من  كل  العرب، وعضوية  االعالم  وزراء 
عبدالمنعم السباعي، والسيدة امنة عبداهلل ملحق اول 
في اإلدارة الفنية، وكان في استقبال الغويل والوفد 
االعالم  هيئة  أمناء  مجلس  أعضاء  له  المرافق 

واالتصاالت السادة خليل الطيار و جاسم الالمي.

هذا وكان مجلس وزراء االعالم العرب في قراره 
المتخذ في دورته العادية الثامنة واألربعين قد رحب 
البحثية  النقاشية  الحلقة  ألعمال  العراق  باستضافة 
لظاهرة  التصدي  في  االعالم  دور  حول  الخامسة 

اإلرهاب واالجتماع 18 لفريق الخبراء الدائم.
استمرار تدفق الوفود العربية

مطار  الى  وصل   2017/9/25 يوم   في صباح   
والمملكة  فلسطين،  دولة  وفد  من  كل  الدولي  بغداد 
األردنية الهاشمية، والكويت، والصومال، للمشاركة 
الدول  جامعة  خبراء  واجتماع  البحثية  الورشة  في 

العربية..

األمناء  مجلس  أعضاء  الوفود  استقبال  في  وكان 
جاسم  و  مشكور،  سالم  و  الطيار،  خليل  السادة؛ 
االردنية  المملكة  مثل  الدهان.  اشرف  و  الالمي، 
العام  األمين  خرمة  أبو  خليل  اياد  السيد  الهاشمية 
فلسطين  دولة  الفضائي، ومثل  للبث  العربية  للهيئة 
اللواء عدنان الضميري من وزارة الداخلية مسؤول 
شعبة اتصال وزراء الداخلية العرب، و السيدة نداء 
وزارة  في  الصحفي  المكتب  مدير  الهرش  يوسف 
االعالم الفلسطينة، والوفد المرافق لهم، ومن دولة 
الكويت فخري بدر التميمي مستشار مؤسسة اإلنتاج 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  المشترك  البرامجي 

العربي .

انطالق اعمال الحلقة النقاشية 
فعاليات اليوم االول

االثنين  صباح  النقاشية،  الحلقة  اعمال  انطلقت 
رئاسة  ضيافة  دار  في   ،2017  /9  /25 الموافق 
االعالم  وزارات  ممثلي  بمشاركة  الوزراء، 
العرب،  الصحفيين  واتحاد  العرب،  والداخلية 
والمنظمات  واالتحادات،  التنظيمية،  والهيئات 
الممارسة لمهام إعالمية، وبحضور رسمي لممثلي 
النواب  ومجلس  الوزراء،  لمجلس  العامة  األمانة 
)لجنة الثقافة واالعالم النيابية(، ووزارة الخارجية، 
الوطني،  االمن  مستشارية  و  الداخلية،  ووزارة 
وجهاز مكافحة اإلرهاب، ومديرية االعالم الحربي 
العراقي،  االعالم  شبكة  و  الشعبي،  الحشد  لهيئة 
شؤون  في  المختصة  البحثية  الدراسات  ومراكز 

االعالم ومكافحة اإلرهاب، وخبراء امنيين.
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االمين  العالق  د. مهدي  البحثية  الحلقة  اعمال  افتتح 
العام لمجلس الوزراء، وبرئاسة السفير د. هيفاء أبو 
غزالة األمين العام المساعد – رئيس قطاع االعالم 
لهيئة  التنفيذي  الجهاز  واالتصال، وبمشاركة رئيس 
الخويلدي،  ناصر  علي  د.  واالتصاالت  االعالم 
ورئيس اتحاد الصحفيين العرب األستاذ مؤيد الالمي، 
الجامعة  في  األعضاء  العربية  الدول  من  عدد  و 
االعالم  وزارات  ممثلي  الى  باإلضافة  العربية، 
واالتحادات  المنظمات،  وبعض  العرب،  والداخلية 
الممارسة لمهام إعالمية، وبحضور مراكز األبحاث 
العربية  والمكاتب  األمنيين،  والخبراء  والدراسات، 
والشرطة  والتطرف  والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة 

الدولية.

الكريم،  القرآن  من  آيات  بتالوة  االجتماع  استهل 
العراق،  شهداء  أرواح  على  الفاتحة  سورة  وقراءة 
العالق  د. مهدي  ذلك   بعد  القى  ثم  العربية،  واألمة 
كلمة ترحيبية، اثنى فيها على الدور البارز لإلعالم 
العراقية  القوات  التي خاضتها  المعارك  في  الوطني 
بكل  واالحداث  الوقائع  نقل  في  كافة،  بصنوفها 
التعريف بمدى االنكسار  شفافية، والتي أسهمت في 
داعش  تنظيم  ويعيشهما  عاشهما  اللذين  والتراجع 
العراق قدم  الحربي في  اإلرهابي، مبينا ان االعالم 
واصابة  استشهاد  خالل  من  التضحيات  من  الكثير 
الفضائية  القنوات  ومصوري  مراسلي  من  عدد 

ووسائل االعالم.
 

وشدد العالق على انه ومع اتساع تأثيرات اإلرهاب 
الدولي المتمثل بتنظيم داعش اإلجرامي و استمرار 
الدول  أمن  تطال  التي  والتهديدات  العنف  موجات 
ألرواح  ازهاقًا  مسببة  المعمورة  ارجاء  جميع  في 
القالقل،  واثارة  التحتية،  البنى  وضرب  األبرياء، 
المستقرة، صار  المجتمعات  التطرف داخل  وفرض 
لدرئ  واحد،  صف  في  تقف  ان  الدول  على  لزاما 
هيفاء  د.  السفير  القت  ذلك  وبعد  الشاذ،  التنظيم  هذا 
قطاع  رئيس   – المساعد  العام  األمين  غزالة  أبو 
عن  خاللها  من  عبرت  كلمة  واالتصال  االعالم 
االستقبال،  حفاوة  على  للعراق  وتقديرها  شكرها 
وحسن التنظيم ،كما ورد في كلمتها: "ان انعقاد هذه 
العراقي،  الشعب  انتصارات  مع  يتزامن  الفعاليات، 
الطاهرة من  أرضه  اإلرهاب، وتحرير  معاقل  على 
تستهدف  كانت  التي  الظالمية،  التنظيمات  براثن 
وتراثه  إرثه،  تدمير  ممنهجة  خطة  وضمن  متعمدة 
اليوم  التاريخ، ولعل تواجدنا  الممتد عبر  الحضاري 
في  العراق  مع  وتضامن  دعم  رسالة  بمثابة  هو 
اإلرهاب،  مواجهة  في  والوطنية  اإلنسانية،  معركته 
االحتفال  مع  الفعاليات  هذه  تزامن  الوقت  ذات  وفي 

باختيار مجلس وزراء اإلعالم العرب بغداد عاصمة 
لمدينة  2018، فهنيئًا  لعام 2017-  العربي  لإلعالم 
يعد  ذلك  وكل  تستحقه،  الذي  التتويج  بهذا  السالم 

تتويجًا رسميًا بحق االعالم العراقي".

رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د. 
استغالل  من  حذر  كلمته  في  الخويلدي  ناصر  علي 
االعالم،  في  الحرية  لمجاالت  اإلرهابية  الجماعات 
عملية  في  وتسخيرها  االجرامية،  أفكارهم  لتصدير 
الدول،  امن  وتهديد  االجتماعي،  السلم  تقويض 
واالفراد، والتحريض على العنف والكراهية، مطالبا 
والنخب  الرسمية  العربية  القطاعات  تتحمل  بان 
لوضع  العمل  في  مسؤوليتها  واألمنية  اإلعالمية 
الخطط والبرامج التي تكفل عملية النجاح في مواجهة 

آفة اإلرهاب، ومكافحة آثاره.

واالجتماعات  الورش  هذه  ان  الخويلدي  وأضاف 
العربية  اإلعالمية  القطاعات  تحمل  على  داللة  هي 
العمل  في  مسؤوليتها  اإلعالمية،  والنخب  الرسمية، 
في  النجاح  عملية  تكفل  وبرامج  خطط  وضع  على 
مواجهة افة اإلرهاب، ومكافحة اثاره، وهذا ما تسعى 
اليه اهداف الحلقة النقاشية البحثية الخامسة، واجتماع 
العربي  االعالم  دور  بمتابعة  المعني  الدائم  الخبراء 

في التصدي لظاهرة اإلرهاب.

مؤيد  العرب  الصحفيين  اتحاد  رئيس  شدد  بدوره 
بالذات  العراقي  االعالم  قدمه  ما  ان  على  الالمي 
من تضحيات، ومشاركتهم للقوات األمنية في جميع 
معارك القضاء على عصابات داعش كان لها األثر 
البالغ في إيصال رسالة إعالمية صريحة، عن مدى 

تاثير االعالم في التصدي لالرهاب، بجميع اشكاله.
 

الف  باسم عشرين  الالمي  جدد  كلمته  معرض  وفي 
العراقية  الصحافة  قطاع  يمثلون  عراقي  صحفي 
رفضه التعامل مع االستفتاء، الذي اقدم عليه رئيس 
اإلقليم، ونتائجه، واصفا اياه بانه يشكل تحديًا صارخًا 
إلرادة الشعب العراقي، والمجتمع الدولي، معبرا عن 
تأييده المطلق لنهج مجلس النواب، ورئيس الوزراء 

حيدر العبادي، في رفضهما لالستفتاء، ونتائجه .

العراقيين،  الصحفيين  وباسم  انه  الالمي  واضاف 
على  تحفظه  يعلن  الصادقة،  الحرة  الكلمة  اصحاب 
بعملية  ضمنيا  اعترافا  ثناياها  في  تحمل  مبادرة  أي 

االستفتاء، رغم تأطيرها باطار التأجيل .
وبعد ذلك تم عقد مؤتمر صحفي للحديث عن محاور 
األستاذ  اداره  الخامسة،  البحثية  النقاشية  الحلقة 
االعالم  هيئة  أمناء  مجلس  عضو  الطيار،  خليل 

بمشاركة  التنظيمية،  اللجنة  رئيس  واالتصاالت، 
المساعد/  العام  األمين  غزالة  أبو  هيفاء  د.  السفير 
اتحاد  ورئيس  واالتصال،  االعالم  قطاع  رئيس 
الصحفيين العرب األستاذ مؤيد الالمي، ونائب رئيس 
المولى،  حيدر  النائب  النيابية  واالعالم  الثقافة  لجنة 
النقاشية  الحلقة  واهداف  محاور  عن  فيها  تحدثوا 
المرحلة  هذه  في  انعقادها  واهمية  الخبراء  واجتماع 
المفصلية من تاريخ العراق الذي يرفل بنصره على 

عصابات داعش.
 

وفور االنتهاء من المؤتمر الصحفي، انطلقت اعمال 
ابو  هيفاء  د.  السفير  ترأسها  التي  النقاشية  الحلقة 
غزالة، وبمشاركة د. علي ناصر الخويلدي، واالستاذ 
فوزي الغويل، اسُتعرض في الحلقة النقاشية البحثية 
العربية  الدول  من  المقدمة  العمل  اوراق  من  عدد 
أوراق  وتنوعت  العربية،  المنظمات  و  المشاركة 

العمل حول عدة عناوين هامة.

عناوين اوراق العمل البحثية المقدمة    
 – والمواجهة  التحديات  لداعش  اإلعالمية  االلة   •
وسبل  اإلرهابي  االعالم  وسائل  وآليات  منطلقات 
مواجهتها. من جمهورية العراق، قدمه الباحث سعيد 

الجياشي مستشار مستشارية االمن الوطني.
•  دور وسائل التواصل االجتماعي ووسائل االعالم 
دولة  من   – الشباب  لدى  اإلرهاب  بذور  زرع  في 
 – التميمي  بدر  فخري عوده  الباحث  قدمه  الكويت، 
البرامجي  االنتاج  مؤسسة  في  االعالمي  المستشار 

المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من   – اإلسرائيلي  االعالم  في  اللغوي  اإلرهاب    •
دولة فلسطين، قدمته الباحثة نداء يوسف الهرش من 

وزارة االعالم الفلسطينية.
•  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب 
زكريا  حاتم  الباحث  قدمه  مصر،  جمهورية  من   –

ممثل المجلس األعلى لالعالم المصري.
 • منطلقات واليات وسائل االعالم االرهابي وسبل 
الباحث  قدمه  العراق،  جمهورية  من  مواجهته- 
االعالم  هيئة  أمناء  مجلس  عضو  الطيار  خليل 
النقاشية  للحلقة  التنظيمية  اللجنة  واالتصاالت-رئيس 

و اجتماع الخبراء الدائم. 
من  ومقترحات،  مداخالت،  النقاشية  الحلقة  تخللت 
قبل باحثين، وخبراء امنيين، و مراكز مختصة حول 
مفاصل  مناقشة جميع  المقدمة، وتمت  البحوث  بنود 

البحوث المقدمة بشكل مستفيض.
من  عددا  المشاركون  اصدر  االجتماع  ختام  وفي 
التوصيات الهامة والتي سترفع الى االجتماع الثامن 
دور  بمتابعة  المعني  الدائم  الخبراء  لفريق  عشر 



 نشاطات وإخبار الهيئة  - ملفات

   15        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب، الذي 
اقل من  بعد  /ايلول /2017، اي  الـ 26  سينعقد في 

24 ساعة من موعد انطالق الحلقة النقاشية .

فعاليات اليوم الثاني

العرب يثنون على استضافة العراق ويؤكدون وقوفهم 
إلى جانب وحدة وسيادة واستقالل العراق

العربي”  االعالم  عاصمة  “بغداد  في  اختتمت      
صباح يوم الثالثاء الموافق 26/أيلول/2017 اعمال 
االعالم  دور  حول  الخامسة  البحثية  النقاشية  الحلقة 
واالجتماع  اإلرهاب،  لظاهرة  التصدي  في  العربي 
18 لفريق الخبراء الدائم، واللذين استضافتهما هيئة 
االعالم واالتصاالت، بإشراف جامعة الدول العربية/ 
لمجلس  الفنية  األمانة  واالتصال-  االعالم  قطاع 

وزراء االعالم العرب.
 

وبمشاركة الدول العربية، عقد االجتماع 18 للفريق 
اذ  العربية،  الدول  بجامعة  االعالم  لخبراء  الدائم 
النقاشية  الحلقة  في  المقدمة  التوصيات  مناقشة  تمت 
التصدي  في  العربي  االعالم  دور  حول  الخامسة 
لظاهرة اإلرهاب، والتي عقدت في دار ضيافة مجلس 

الوزراء يوم االثنين الموافق 25/أيلول/2017.
 

الخبراء،  الى مداخالت  الختام، وبعد االستماع  وفي 
ومناقشات  األعضاء،  العربية  الدول  طروحات  و 
من  عدد  اصدار  تم  المقترحات  لجميع  مستفيضة 
التوصيات التي سترفع الى االجتماع المقبل لمجلس 

وزراء االعالم العرب، وهي كما يأتي:

مجموعة  إلصدار  األعضاء  الدول  دعوة    -1
محتوى  ايقاع  وتضبط  تقنن  وتشريعات  قوانين 
منابع  وتجفيف  ردع  على  قادرة  تكون  اإلعالم، 
والتشريعات  بالقوانين  واالستئناس  اإلرهاب، 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  الميثاق  ومنها  الدولية، 
رقم  األمن  مجلس  وقرار  منه،   )20( المادة  في 
والمواثيق  القرارات  الى  باإلضافة   ،)2178(
مجلس  دورات  في  الشأن  لهذا  المقرة  العربية 

وزراء االعالم العرب.
 2- دعوة الدول العربية للعمل على وضع مدونات 
سلوك إعالمية، من شانها ان تكون قواعد لتنظيم 
العمل اإلعالمي، وتفعيل ميثاق الشرف اإلعالمي 
العربي الذي أقره مجلس وزراء اإلعالم العرب.

3-  دعوة وسائل اإلعالم العربية إلى بث برامج 
لكشف  العربي  اإلعالم  منظومة  في  التوعية 
المتطرف،  االرهابي  الفكر  ممارسات  وفضح 

والممارسات العنصرية، التي تقوم بها التنظيمات 
االرهابية، من انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان.

4-  الطلب من مجلس وزراء اإلعالم العرب في 
دورته القادمة تبني استصدار قرار يدعو وسائل 
الخطابات  ورفض،  نبذ،  إلى  العربية  اإلعالم 
تعميق  شأنها  من  التي  التحريضية،  اإلعالمية 
في  جديدة  صراعات  وتأجيج  االنقسامات، 
المبذولة  الجهود  تقويض  في  يسهم  بما  المنطقة، 

للقضاء على اإلرهاب.
 

5-  دعوة الدول األعضاء إلى ضرورة االسراع 
عربية  اعالمية  ومعايير  ومدونات  لوائح  بوضع 
لتكون  االعالمي”،  “االرهاب  لظاهرة  للتصدي 
الفضائي  البث  لمؤسسات  ملزمة  عمل  منهاج 
ضمن  لتدرج  العربية،  االعالمية  والمؤسسات 
قرارات مجلس وزراء االعالم العرب إلقرارها.

6-  حث الدول األعضاء على موافاة األمانة الفنية 
لمجلس وزراء اإلعالم العرب إلبداء مالحظاتهم 
العربي  االعالمي  المرصد  تفعيل  قرار  حول 
لإلرهاب، الذي تبنته جمهورية العراق لتضمينها، 
المنظمة  والقانونية  الفنية  االجراءات  الستكمال 
لعمل المرصد على مجلس وزراء اإلعالم العرب 

إلقراره.
اإلعالمي،  الخطاب  تحديث  على  العمل    -7
بين  التمييز  يتم  بحيث  بالمحتوى،  واالرتقاء 
ضد  والمشروعة  الشرعية  والمقاومة  اإلرهاب 

االحتالل واإلرهاب.
8-  الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
الذي  اإلرهاب  ضد  مصطلحات  مسرد  تعميم 
أعدته وزارة اإلعالم الفلسطينية على جميع الدول 
مصطلحات  وإضافة  الرأي  إلبداء  األعضاء، 
وسهولة  استخدامها،  لتجنب  وذلك  عليها،  جديدة 
تصنيف من يستخدمها كداعم لإلرهاب، على أن 
في  العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  على  تعرض 

اجتماعها القادم.
9-  التركيز على ثقافة السالم، والتسامح، ومنهج 
الوسطية في الفكر العربي، وإبراز آثاره اإليجابية 
اإلنساني،  والتواصل  والمجتمع،  الفرد،  على 

ودوره في التصدي لظاهرة اإلرهاب.
لمجلس  الفنية  األمانة  إدارة  من  الطلب    -10
وزراء اإلعالم العرب متابعة بعثات جامعة الدول 
العربية في الخارج، بالتعاون مع مجلس السفراء 
النمطية  الصورة  تصحيح  على  للعمل  العرب، 
للعرب والمسلمين في الخارج، وعرض ما قامت 
اإلعالم  وزراء  لمجلس  القادم  االجتماع  على  به 

العرب.
 

البحثية  النقاشية  الحلقة  في  المشاركون  وعبر  هذا 
العراق  لجمهورية  وتقديرهم  شكرهم  عن  الخامسة 
االستقبال،  وحسن  الحلقة،  فعاليات  احتضان  على 
التي  االستثنائية  الظروف  ظل  في  الضيافة،  وكرم 
تقديرهم  العراق، كما أكدوا على  تمر بها جمهورية 
الحلقة  تنظيم  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  لدور 
البحثية الخامسة حول دور االعالم العربي  النقاشية 
المشاركون  وثمن  اإلرهاب،  لظاهرة  التصدي  في 
هذه  لتنظيم  التحضيرية  اللجنة  بذلتها  التي  الجهود 
وتقدير  شكر  برقية  المشاركون  ورفع  كما  الفعالية، 
على  العبادي”  “حيدر  السيد  الوزراء  رئيس  لدولة 
العربية،  الدول  من  للمشاركين  الكريمة  استضافته 
الشكر  وقدموا  واألمنية،  اإلعالمية  والمؤسسات 
والتقدير الى األمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي 
العالق، ومدير االعالم واالتصال الحكومي د. يسرى 
العالق، لما قدموه من جهد في إنجاح اعمال الورشة 

واالجتماع 18 لفريق الخبراء.
 

و اختتمت االعمال بتأكيد الدول العربية المشاركة 
واستقالل  وسيادة  وحدة  جانب  إلى  وقوفهم  على 

جمهورية العراق.

على هامش الحلقة النقاشية البحثية واجتماع خبراء 
البرلمان د.  الدائم بالجامعة العربية رئيس  االعالم 
في  العربية  الوفود  وجود  ان  يؤكد  الجبوري  سليم 

العراق بهذا الظرف دعم لالعالم العراقي .

   عبر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري 
في  المشاركة  العربية  للوفود  وشكره  امتنانه  عن 
الحلقة النقاشية البحثية الخامسة، حول دور االعالم 
العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب، واالجتماع 
استضافتهما  واللذين  الدائم  الخبراء  لفريق   18
الدول  هيئة االعالم واالتصاالت، بإشراف جامعة 
الفنية  األمانة   - واالتصال  االعالم  قطاع  العربية/ 

لمجلس وزراء االعالم العرب.
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حيث استقبل د. الجبوري الوفود العربية بتأريخ 
2017/9/26، وكان وفد جامعة الدول العربية 
برئاسة د. هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد/ 
رئيس قطاع االعالم واالتصال، يرافقها د. علي 
لهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئيس  الخويلدي  ناصر 
مجلس  أعضاء  والسادة  واالتصاالت،  االعالم 
األمناء؛ سالم مشكور، و خليل الطيار، و جاسم 
الفنية  األمانة  ومدير  الدهان.  اشرف  و  الالمي، 
فوزي  السيد  العرب  االعالم  وزراء  لمجلس 

الغويل.
 

وشدد رئيس مجلس النواب على دور االعالم في 
له من  لما  اإلرهاب،  التصدي ومكافحة ظاهرة 
اإلرهابي،  الفكر  منابع  تجفيف  في  وتأثير  دور 
من  مفصلية  بمرحلة  يمر  العراق  ان  خصوصا 
تاريخه، تتمثل في القضاء على عصابات داعش 

األراضي  جميع  وتحرير  عسكريا،  اإلرهابية، 
التي اغتصبها، مضيفا ان وجود العرب االن في 
بغداد يعد دعمًا، وتعزيزًا، لوحدة وسيادة العراق.
د. هيفاء أبو غزالة  األمين العام المساعد/ رئيس 
قطاع االعالم واالتصال من جهتها عبرت عن 
شكرها وامتنانها لحفاوة الترحيب، التي حظيت 
للعراق، معربة عن اعجابها  بها خالل زيارتها 
االعالم  هيئة  انجزته  الذي  والتنظيم  باألداء، 
النقاشية  الحلقة  انعقاد  إلنجاح  واالتصاالت 
العربي  االعالم  دور  حول  الخامسة  البحثية 
واالجتماع 18  اإلرهاب،  لظاهرة  التصدي  في 

لفريق الخبراء الدائم.
 

دعم  النواب  مجلس  رئيس  غزالة  أبو  وطالبت 
اعمالها  بجميع  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
للهيئة  الفاعل  الدور  ان  الى  مشيرة  وخططها، 
بجامعة  االعالم  قطاع  اجتماعات  جميع  في 
العرب  العربية، ومجلس وزراء االعالم  الدول 
كان له األثر البالغ في إعادة العراق الى مكانته 
بغداد  اختيار  ان  مبينًة  والدبلوماسية،  اإلعالمية 
في  الريادة  للهيئة  كان  العربي  عاصمة لإلعالم 

تحقيق هذا المنجز للعراق.
 

الخويلدي  ناصر  علي  الدكتور  اعرب  بدوره 
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة عن شكره وامتنانه 
شرحا  وقدم  االستقبال،  لحفاوة  البرلمان  لرئيس 
قطاعات  دعم  في  الهيئة  حققته  ما  عن  موجزا 
اإلرهاب،  ومكافحة  للتصدي  العراقي  االعالم 
فضال عن المنجزات التي تحققت على المستوى 
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الوطني باختيار بغداد عاصمة لإلعالم العربي، 
مجلس  في  عربية  قرارات  جملة  استصدار  و 
االعتيادية  دورته  في  العرب  االعالم  وزراء 
48، والمتمثلة بالموافقة على عقد الحلقة النقاشية 
في  العربي  االعالم  دور  الخامسة حور  البحثية 
 18 واالجتماع  اإلرهاب،  لظاهرة  التصدي 
لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور االعالم 
العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب، وقرارات 

أخرى لدعم الهيئة واالعالم العراقي.
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الوفود العربية تختتم فعالياتها في العراق بزيارة ميدانية الى مقار هيئة االعالم واالتصاالت ونقابة 
الصحفيين العراقيين وشبكة االعالم العراقي 

جامعة  وفد  واالتصاالت  االعالم  هيئة  استقبلت 
المساعد/  العام  االمين  برئاسة  العربية  الدول 
د.  السفيرة  واالتصال  االعالم  قطاع  رئيس 
هيفاء ابو غزالة يرافقها ممثلو وزارات االعالم 
وباالضافة  االعضاء  الدول  في  والداخلية 
بمكافحة  المعنية  العربية  المكاتب  مدراء  الى 
االرهاب والجريمة والشرطة الدولية المشاركين 
دور  حول  الخامسة  البحثية  النقاشية  الحلقة  في 
التصدي لظاهرة االرهاب،  العربي في  االعالم 
واللذين  الدائم،  الخبراء  لفريق   18 واالجتماع 
العربي”  االعالم  “عاصمة  بغداد  استضافتهما 

للمدة من 25-27/ايلول/ 2017.

وكان في استقبال الوفد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة 
السادة اعضاء  الخويلدي وعدد من  ناصر  د. علي 

مجلس االمناء.
االعالمية  والشخصيات  العربية  الجامعة  وفد 
واالمنية عبروا عن امتنانهم لحفاوة االستقبال وكرم 
مطار  الى  وصولهم  منذ  بها  حظوا  التي  الضيافة 
بغداد الدولي ليحلوا ضيوفا على جمهورية العراق 

في هذه االنشطة والفعاليات العربية.

بدورها اشادت السفيرة د. هيفاء ابو غزالة بالدور 
المحوري لهيئة االعالم واالتصاالت في رسم

اكثُرها  اصبح  التي  العربي  االعالم  منظومة  تفعيل  على صعيد  العامة  القرارت  واتخاذ  السياسات 
منهاجا لقطاع االعالم واالتصال بجامعة الدول العربية و مجلس وزراء االعالم العرب، و اشارت 
ومنه  المستويات  مختلف  على  لالرهاب  التصدي  في  فاعال  دورا  له  كان  العراقي  االعالم  ان  الى 
الشهداء وجرحى االعالم  بتقديمه كوكبة من  االرهابي توجت  التصدي لالعالم  المهمة في  تجربته 

بجانب شهداء الجيش والقوات االمنية التي استبسلت بجدارة لدحر االرهاب في العراق.

من جهته قدم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة شكره الى قطاع االعالم واالتصال بالجامعة العربية وجميع 
الدول االعضاء الذين آزروا ودعموا العراق في وضعه الراهن، هذا وقدم شرحا مفصال عن االعمال 
ادارة  سياسات  رسم  في  الهيئة  به  تقوم  الذي  التنظيم  فاعلية  ومدى  الهيئة  تديرها  التي  والقطاعات 
قطاعات االعالم واالتصاالت وتقنية المعلومات، ومدى تأثير ذلك على الوضع العراقي الديمقراطي.
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الوفود العربية تختتم فعالياتها في العراق بزيارة ميدانية الى مقار هيئة االعالم واالتصاالت ونقابة 
الصحفيين العراقيين وشبكة االعالم العراقي 

المشاركة مستشار مؤسسة  الوفود  نيابة عن  تحدث  بدوره 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  المشترك  البرامجي  االنتاج 
العربية السيد فخري عودة بدر التميمي الذي قال: ان الدور 
كوادرها  قلة  مع  مهامها  واتساع  وكبر  الهيئة  تلعبه  الذي 
داللة على وجود كوادر عليا و موظفين متفانين في اعمالهم 
وهذا ما كان جليا في طبيعة وحرفية التنظيم للحلقة النقاشية 

البحثية و اجتماع خبراء االعالم بجامعة الدول العربية.

بعد ذلك رافق السيد رئيس الجهاز التنفيذي والسادة االمناء 
الصحفيين  نقابة  الى  زيارة  في  العربية  الدول  جامعة  وفد 
الوفد  اطالع  اجل  من  العراقي  االعالم  وشبكة  العراقيين، 
على طبيعة عمل هاتين المؤسستين ودور االعالم العراقي 
في مواكبة الوضع الراهن للعراق ووقفته المشرفة في دعم 

عمليات التحرير والتصدي لالرهاب بجميع اشكاله.

ممثلو الدول العربية شددوا على اهمية ايجاد اوجه للتعاون 
العرب  الصحفيين  واتحاد  واالتصاالت  االعالم  هيئة  بين 
وقطاع االعالم بجامعة الدول العربية والتنسيق في المواقف 
بما يعزز وحدة الكلمة العربية ويخدم قضايا االمة العربية 

في توجهاتها ومناهضتها لالرهاب ومواجهة التحديات.
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المحاور الرئيسة لإلجتماع:
• عقد الحلقة النقاشية البحثية الخامسة في بغداد.

• تحضيرات اإلجتماع )18( لفريق الخبراء الدائم 
التصدي لظاهرة  العربي في  المعني بدور اإلعالم 

اإلرهاب

2017/8/23
 بدعوة من اإلدارة العامة لقطاع االعالم واالتصال 
اإلعالم  هيئة  شاركت  العربية،  الدول  جامعة  في 
لوضع  التشاوري  اإلجتماع  في  واالتصاالت 
البحثية  النقاشية  الحلقة  لعقد  النهائية  الترتيبات 
الدائم،  الخبراء  لفريق   )18( واالجتماع  الخامسة، 
التصدي  في  العربي  اإلعالم  دور  بمتابعة  المعني 
المدة  خالل  انعقادهما  والمقرر  اإلرهاب،  لظاهرة 
من 25 ــ 2017/9/27 ببغداد، وذلك تنفيذًا لقرار 
ــ  )ق:437  رقم  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس 
”دور  بــ  الخاص  البند   )2017/7/12 ــ  دع/48 
اإلرهاب“،  لظاهرة  التصدي  في  العربي  اإلعالم 
”الترحيب  ونصها  منه،  الثالثة  الفقرة  وتحديدًا 
باستضافة جمهورية العراق ألعمال الحلقة النقاشية 
في  العربي  دوراإلعالم  حول  الخامس،  البحثية 
الثامن  واإلجتماع  اإلرهاب،  لظاهرة  التصدي 
األخير  الربع  خالل  الدائم،  الخبراء  لفريق  عشر 
لمجلس  الفنية  األمانة  وتكليف   ،2017 العام  من 
لإلعداد  والتنسيق  بالتعاون  العرب  اإلعالم  وزراء 

والتحضير لهما”.

االجتماع التحضيري لتنظيم الفعاليتين حضره ممثال 
عن هيئة االعالم واالتصاالت السيد خليل الطيار - 
المستشار/  وبحضورالسيد  األمناء،  مجلس  عضو 
الفنية  األمانة  إدارة  مدير  ــ  الغويل  محمد  فوزي 
األمانة  عن  ممثاًل  العرب  اإلعالم  وزراء  لمجلس 
العامة )قطاع اإلعالم واالتصال(، وأعضاء إدارة 
كما  العرب،  اإلعالم  وزراء  لمجلس  الفنية  األمانة 
حضر جوانب من االجتماع المندوب الدائم للعراق 

في جامعة الدول العربية الدكتور حيدر اسماعيل .
تقديم  بدايته  في  شهد  التحضيري  االجتماع 
تفصيليًا  إستعراضًا  األمناء  مجلس  عضو  السيد 
هيئة  بها  تقوم  التي  كافة،  الجارية  للترتيبات 

اإلعالم واالتصاالت لعقد اإلجتماعين المعنيين 

مشاركة الهيئة في االجتماع التحضيري بدعوةٍ من اإلدارة العامة لقطاع االعالم واالتصاالت في 
I    جامعة الدول العربية

بدور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب، وموضحًا الخطوات واإلستعدادات الرسمية التي 
العربية،  الوفود  إستكمال متطلبات إستضافة  العالقة بشان  الحكومية ذات  الجهات  الهيئة مع  بها  تقوم 
العربية  والهيئات، واإلتحادات، والمنظمات  الداخلية،  التي تشمل ممثلي وزارات االعالم، ووزارات 
وتأمين  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  وفد  الى  باإلضافة  اإلعالمية،  المهام  عن  المسؤولة 
التي ستحظى بتغطية إعالمية مناسبة من قبل  اللوجستية لنجاح وقائع األنشطة اإلعالمية،  المتطلبات 
وسائل اإلعالم بجمهورية العراق، ووسائل اإلعالم العربية، والعالمية المختلفة، وعقد مؤتمر صحفي 

حول مخرجاتهما .

من جهته أبدى المستشار فوزي محمد الغويل ــ مدير إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب، 
ممثاًل عن األمانة العامة )قطاع اإلعالم واالتصال(، ترحيبه بالجهود التي تقوم بها جمهورية العراق 
ممثلة بهيئة اإلعالم واالتصاالت، وأكد على أهمية، وضرورة، اإلسراع باالتصال بالدول األعضاء، 
من  ممثليها  تسمية  بغرض  المباشر،  واالتصال  الرسمية،  المراسالت  من خالل  المعنية،  والمنظمات 

وزارات اإلعالم والداخلية في موعد أقصاه 2017/9/15 .

كما تم بحث موضوع عناوين ومحتوى أوراق العمل المخصصة للورشة البحثية الخامسة، بما ينسجم 
وعنوان الورشة المخصصة لمناقشة دوراالعالم في التصدي لظاهرة االرهاب، وتم بموجب ذلك قبول 
إعتماد ورقتي العمل المقدمة من قبل العراق، باإلضافة الى ورقة عمل جمهورية مصر العربية، وورقة 
عمل مقدمة من المملكة العربية السعودية، وورقة عمل مقدمة من مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم بحث أجندة اإلجتماع الثامن عشر لفريق الخبراء الدائم، والذي سيعقد في بغداد ايضا بحضور 
الدول األعضاء المعنية .

قطاع  رئيس  المساعد،  العام  األمين  ــ  غزالة  أبو  هيفاء  الدكتورة  السفير  توجهت  اإلجتماع  ختام  في 
اإلعالم بالشكر والتقدير للحكومة العراقية، من خالل هيئة اإلعالم واالتصاالت، وذلك لحرصها الجلي 
والواضح، وتوفير كافة مقومات إنجاح هذه الفعاليات، بالشكل الذي يضمن تحقيق األهداف المرجوة، 
التصدي  الكبيرة في  العربي، وتجربته  تفعيل وإثراء مسار اإلعالم  المؤثر في  العراق  بدور  وأشادت 

لإلعالم اإلرهابي .
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االثنين  يوم  العربية  الدول  جامعة  مقر  في  عقدت  والتي  العربي،  لالعالم  الدائمة  للجنة  والثمانين  التاسعة  العادية  الدورة  باجتماعات  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة     شاركت 
رئيس  الياس،  المحسن  الدكتورعبد  برئاسة   ،2017/7/10
الدورة الحالية، وبحضور االمين العام المساعد رئيس قطاع 
االعالم واالتصال في الجامعة العربية السفير الدكتورة هيفاء 
ورؤساء  اإلعالم،  وزارات  ممثلي  وبمشاركة  ابوغزالة، 
االتحادات،  مشاركة  إلى  باإلضافة  التنظيمية،  الهيئات 
مجلس  منظومة  في  إعالمية  لمهام  الممارسة  والمنظمات 

وزراء اإلعالم العرب.
 

وكانت الهيئة ومن خالل مشاركة عضو مجلس األمناء السيد 
خليل الطيار في هذا االجتماع قد تقدمت بورقة عمل فاعلة، 
تضمت جملة توصيات، ومقترحات، تماشت مع بنود جدول 
االعمال، تم مناقشتها، واألخذ بما ورد فيها، من مقترحات 
هامة، سترفع إلقرارها في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس 
سيعقد  والذي  السابعة،  دورته  في  العرب  االعالم  وزراء 
الثالثاء 2017/7/11،   لمناقشة وتوحيد هذه المقترحات، 
ممثلوالدول  بها  تقدم  التي  والتوصيات،  والقرارات، 
األعضاء، من أجل المصادقة عليه وتوجيه وزارات االعالم 

والهيئات التنظيمية العربية للعمل بموجبها.

وكان المجتمعون من دول االعضاء قد ناقشوا في إجتماع هذه الدورة أكثر من سبعة عشر بندًا، تناولت أبرز اإلشكاليات، والفعاليات، ومذكرات، ومرئيات، الدول العربية 
المتعلقة بتفعيل منظومة االعالم العربي كان من ابرزها محورالقضية الفلسطينية، و دور االعالم في مواجهة االرهاب، والتي انتزع العراق فيها قبواًل عربيًا لجملة توصياته، 
ومقترحاته، باإلضافة الى تفعيل مسودة االستراتيجية اإلعالمية العربية، ووضع المؤشرات النهائية ألجندة اإلعالم والتنمية المستدامة، المزمع تبنيها في نهاية العام 2030، 
باإلضافة الى مناقشة مستجدات توصيات اللجنة العربية لالعالم االلكتروني، وتوصيات برنامج يوم االعالم العربي، الذي نال العراق فيه شهادة شكر وتقدير، الحتضانه 

احتفالية يوم االعالم العربي في بغداد.

كما تطرق المجتمعون لمناقشة إختيار المحورالفكري للدورة العادية الثامنة واالربعين لمجلس وزراء االعالم العرب القادمة، باإلضافة الى سلسلة بنود تتعلق بعمل المنظمات، 
واالتحادات، والمجالس، والهيئات العربية الممارسة لمهام االعالم، وانشطة قطاع االعالم، واالتصال، وبعثات الجامعة العربية في الخارج .

والجدير بالذكر ان هيئة االعالم واالتصاالت ستمثل العراق أيضًا في إجتماعات الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب، وإجتماعات الدورة 48 لمجلس 
وزراء اإلعالم العرب اللذين سينعقدان في مقر جامعة الدول العربية في منتصف الشهر الجاري .

I    بورقة عمل فاعلة هيئة االعالم واالتصاالت شاركت في اجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم العربي
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العراق بتمثيل هيئة االعالم واالتصاالت يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء االعالم العرب    

  فاز العراق بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم العرب لمدة عامين جديدين، وحسب ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس،
جرى ذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة واالربعين لمجلس وزراء االعالم العرب، التي إنعقدت في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 2017/7/13 ، والتي أعلن 
في ختام أعمالها إنهاء أعمال المكتب التنفيذي السابق بختام دورته الحالية السابعة، وتطلب ضمن جدول أعمالها التصويت على إنتخاب عشرة أعضاء جدد للدورة 

الحالية، وعلى وفق السياق المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، يتم إنتخاب أعضاء جدد من بين الدول األعضاء في مجلس وزراء االعالم العرب.
 

جرت اآللية بانتخاب ثالثة أعضاء من دول الترويكا )القمة العربية( وهي:
موريتانيا واألردن والسعودية، وذلك طوال مدة عضويتهم في الترويكا، الى جانب إنتخاب السودان والصومال والعراق لمدة عامين وفقًا للترتيب الهجائي ألسماء 

الدول العربية األعضاء بالجامعة.
وتم التصويت أيضًا ضمن الترشيح المباشر على إنتخاب مصر، واالمارات، كعضوين جديدين ليكون المجموع بذلك، عشرة أعضاء يشكلون المكتب التنفيذي 

الجديد لمجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته الثامنة.
كما تم إنتخاب السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي الجديد، وجمهورية السودان نائبًا للرئيس، لمدة عامين.

ويذكر ان هيئة اإلعالم واالتصاالت تمثل العراق في عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم العرب.
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أعمال  في  واالتصاالت،  االعالم  هيئة     شاركت 
لمجلس  التنفيذي  المكتب  إلجتماع  السابعة  الدورة 
وزراء اإلعالم العرب، والذي عقد في مقر األمانة 
العربية، وترأسته جمهورية مصر  للجامعة  العامة 
المكتب  في  األعضاء  الدول  وعضوية  العربية، 
التنفيذي؛العراق، واإلمارات، والسعودية، واالردن، 

وموريتانيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي.
  

وإسُتعرض في اإلجتماع ما توصلت إليه توصيات 
اللجنة الدائمة لالعالم العربي، التي أختتمت أعمالها، 
التنفيذي  المكتب  سيقوم  والتي  سابق،  وقت  في 
بتحضيرها إلجتماع مجلس وزراء اإلعالم العرب 
الذي سينعقد، بمشاركة احمد ابو الغيط، االمين العام 
الدول العربية، ووزراء االعالم، ورؤساء  لجامعة 
في  االعالمية،  والمنظمات  واالتحادات،  الهيئات، 

الدول العربية.
االجتماع  هذا  في  العراق  مثلت  قد  الهيئة  وكانت 
بمشاركة عضوي مجلس االمناء السيد سالم مشكور 

والسيد خليل الطيار.

االجتماع في مقدمة جدول اعماله كان قد شهد ترحيبًا 
وإشادة من قبل ممثلي الدول األعضاء باالنتصارات 
للتنظيمات  وطرده  تصديه  في  العراق  حققها  التي 
االرهابية، واسقاط خرافتها المزعومة، اضافة الى 
الترحيب بمطالبة العراق بتنفيذ توصية إصدار بيان 
العرب  االعالم  وزراء  توصيات  بنود  اقرار  أو 
المتحقق، ودور  تنص على االشادة بهذا االنتصار 
العراقيين  االعالميين  ومساهمة  العراقي،  االعالم 

الفاعلة في معركة دحر االرهاب.
قد  االجتماع  اعمال  جدول  ان  بالذكر  والجدير 
مقدمتها  في  ياتي  المهمة،  البنود  العديد من  تضمن 
للتنمية  العربية  االعالمية  الخريطة  “مسودة  بند 
االعالم  قطاع  اعدها  التي   ”2030 المستدامة 
ألجندة  االساسية  االهداف  تنفيذ  وسبل  واالتصال، 
التنمية المستدامة التي اقرتها الجمعية العامة لألمم 
االجتماع  ناقش  كما   ،2015 سبتمبر  في  المتحدة 
والمغرب،  العراق  قبل  من  المقدمة  العمل  اوراق 
للدورة  فكريًا  محورًا  لتكون  واالمارات،  ومصر، 

48 للمجلس.

في  الدائمة  البنود  الفلسطينية ضمن  القضية  وتأتي 
العرب،  اإلعالم  وزراء  مجلس  أعمال  جداول 
العربية  لألمة  والمركزية  المحورية  القضية  كونها 
العرب  إبقائها حية في عقول  واإلسالمية، وبهدف 
تبني برامج توعوية إعالمية  والمسلمين من خالل 
العالمي،  العام  الراي  حشد  على  للعمل  عربية، 
في  االسرائيلية  والسياسات  االجراءات  لمناهضة 

االراضي الفلسطينية.

وكان العراق قد حصل على موافقة مجلس وزراء 
االعالم العرب الستضافته الورشة البحثية الخامسة 
 ،2017 العام  من  االخير  الربع  في  العراق،  في 
الوزراء  مجلس  شكر  على  حصوله  الى  اضافة 

القامته احتفالية يوم االعالم العربي.
وكذلك اقرار العديد من التوصيات التي سبق للعراق 
ان قدم فيها ورقة عمل شملت العديد من القرارات 
الدورة 89  إجتماع  في  نوقشت  التي  والتوصيات، 

للجنة الدائمة لالعالم العربي.

 هيئة االعالم واالتصاالت تحصل على إقرار معظم توصياتها في إجتماع المكتب التنفيذي 
2017/7/13 I   لوزراء االعالم العرب
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  بتاريخ 2017/7/14 باركت االمين العام المساعد، 
رئيس قطاع االعالم واالتصال في الجامعة العربية 
عاصمة  بغداد  اعالن  غزالة  ابو  هيفاء  السفير 
لالعالم العربي 2017- 2018 بتغريدة في تويتر.

من جهته قال رئيس الوفد العراقي الى اجتماعات 
علي  الدكتور  العرب  االعالم  وزراء  مجلس 
طلبت  واالتصاالت  االعالم  هيئة  ان  الخويلدي 
ترشيح بغداد عاصمة لالعالم العربي، منذ الدورة 
وان  العرب،  االعالم  وزراء  لمجلس  الماضية 
التصويت تم تأجيله الى الدورة الحالية بعدما طلب 
المندوب السعودي ترشيح الرياض الى جانب بغداد.
واضاف الخويلدي ان هذا الموضوع كان قد ادرج 
ضمن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء 
داخل  بالتصويت  حسمه  ليتم  العرب،  اإلعالم 

االمين العام المساعد رئيسة قطاع االعالم واالتصاالت تبارك للعراق على حصوله قرار إعتبار
I     بغداد عاصمة لإلعالم العربي

االعضاء،  دول  بين  المغلق  اإلجتماع 
على  تحركه  في  العراقي  الوفد  نشط  وقد 
باقي الوفود، لكسب اصواتها التي اعطت 
عهدا بذلك، ليحسم االمر بمبادرة تقدم بها 
بالده،  ترشيح  لسحب  السعودي  المندوب 
انتصاره  في  العراق  لدور  وتثمينا  تقديرا 
على االرهاب، ومعتبرا ذلك اقل ما يمكن 
بذلك  ليفوز  للعراق،  في  لالشقاء  تقديمه 
االعضاء،  دول  جميع  وبموافقة  العراق، 
لالعالم  عاصمة  بغداد  اعتبار  بقرار 

العربي لعامي 2017- 2018.
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االمين العام المساعد رئيسة قطاع االعالم واالتصاالت تبارك للعراق على حصوله قرار إعتبار
I     بغداد عاصمة لإلعالم العربي

المشارك  العراق  وفد  حقق   2017/7/17 بتأريخ 
االعالم  لمجلس وزراء  الدورة 48  اجتماعات  في 
في  بنجاحه  تجلى  متميزا  اعالميا  نصرا  العرب 
عكست   ، فاعلة  وتوصيات  قرارات  عدة  تحقيق 
عمل  تفعيل  قضايا  حيال  العراق  ومواقف  رؤى 

منضومة االعالم العربي .
مع  تزامنا  االعالمي  االنجاز  هذا  ويأتي 
معركته  في  العراق  حققه  الذي  االنتصارالكبير 
فيها  كان   ، االرهابية  التنظيمات  لطرد  التاريخية 
االعالم العراقي احد اسلحة حسمها الفعالة ، استحق 
الجلها ان يكرم بجملة قرارات وتوصيات في ابرز 

اجتماع لالعالم العربي .

مجلس  رئيس  بمشاركة  المتمثل  العراقي  الوفد 
االمناء في هيئة االعالم واالتصاالت ، الدكتورعلي 
سالم  السادة   ، امناء  مجلس  واعضاء  الخويلدي 
تقدم  قد  الطيار، كان  الالمي وخليل  مشكوروجاسم 
انسجمت  مهمة  بنودا  تضمنت  فاعلة  عمل  بورقة 
بمناقشات  وحضيت  االجتماع  اعمال  جدول  مع 
لمجلس  التنفيذي  المكتب  اعضاء  بين  مستفيضة 

وزراء االعالم العرب .

الورقة العراقية المكونة من 17 عشر بندا تناولت 
منضومة  تواجه  التي  والتحديات  القضايا  مختلف 
الشأن  ابرزها  من  وكان  العربي  االعالم  عمل 
الفلسطينية  القضية  بتفعيل  المتعلق  االعالمي 
العربي  ودوراالعالم  المركزية  القضية  باعتبارها 

في تحريك مسار عمله حيال دعمها ومناصرتها .
 

I هيئة االعالم واالتصاالت تحرز للعراق مكاسب اعالمية كبيرة في اجتماع وزراء االعالم العرب 
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وكذلك تناولت الورقة مناقشة البند المتعلق بدور االعالم في مواجهة 
االعالم  وسائل  لمحاسبة  والفنية  القانونية  االليات  وتفعيل  االرهاب 
 ، االعضاء  الدول  الى  والمسيئة  والطائفية  العنف  على  المحرضة 
باالضافة الى تفعيل العمل ببند االستراتيجية االعالمية العربية ووضع 

البرامج العملية لها وفق توقيتات زمنية محددة .

والتي  المستدامة  التنمية  مشروع  مسودة  لموضوعة  التطرق  تم  كما 
مناقشة  الى  باالضافة  العام 2030،  نهاية  تفعيل مواردها حتى  سيتم 
حجم  وزيادة  الخارج  في  العربي  االعالمي  الحراك  تفعيل  موضوع 
الملتقيات والندوات وورش العمل لعكس النشاط االعالمي العربي في 

محيط العالم .

و اثارت الورقة في بنودها االخرى موضوعة المحاور االساسية بشأن 
حساب  على  تتوسع  بدأت  التي  فاعليته  وضبط  االلكتروني  االعالم 
والتي  له  االرهابية  الجماعات  استغالل  ومخاطر  التقليدي  االعالم 
وقواعد  مدونات  بوضع  المطالبة  على  العراق  ورقة  بشانها  اوصت 
قنوات  مصادر  في  وخصوصا  السلبية  اثاره  وتحجيم  لمنصاته  عمل 

التواصل االجتماعي

واكدت الورقة ايضا على موضوعة برامج يوم االعالم العربي المقبلة 
باالضافة الى المحور الفكري للدورة الجديدة التي انتهت الى تسمية 
شعارها بشعار ) التوعية المجتمعية للفكر المتطرف واليات مواجهته (

وزراء  مجلس  ناقشها  اخرى  مستجدة  وقضايا  المواضيع  هذه  مجمل 
الى  التنفيذي وتم رفع توصياتها  المكتب  اجتماع  العربي في  االعالم 
حضور  الحالية  دورته  شهدت  الذي  العرب  االعالم  وزراء  اجتماع 
جميع دول االعضاء في جامعة الدول العربية الذين توصلوا في ختام 
العراق  نصيب  كان   ، وقرارات  توصيات  جملة  اقرار  الى  اعمالهم 
منها عددا من القرارات الفاعلة ، سعى اعضاء الوفد العراقي خالل 
مشاركتهم الى  تفعيل مناقشاتهم بشانها من اجلها قبول مصادقة المجلس 
عليها والتي تكللت بحصول العراق على نتائج مهمه لصالح االعالم 

العراقي كان من ابرزها:-

باالشادة  فيه  اشار  قرارا  العرب  االعالم  وزراء  مجلس  اصدار 
بانتصارمعركة العراق ضد االرهاب ومطالبة وسائل االعالم العربية 
بدعمه اعالميا كونه يمثل انتصارا لمعركة كل العرب ضد االرهاب 
االعالم  مواجهة  في  وجهودهم  العراقيين  االعالميين  دور  ويثمن 

االرهابي

بموجبه  اعطى  قرارا  العرب  االعالم  وزراء  مجلس  اصدر  كما 
العراق حق انشاء المرصد العربي لالرهاب لخصوصية تجربته في 
هذا المضمار وحقق الوفد ايضا قرارا مثمرا نتيجه تفعيله موضوعة 

استحقاق العراق 

وتكلل  العربي  لالعالم  مصدرا  عاصمته  لتكون 
الوفود  جميع  صوتت  ان  بعد  بالنجاح  مساعيه 
لالعالم  عاصمة  بغداد  اعتبار  قرار  على  العربية 
اثرا  بذلك  محقق   2018-2017 لعامي  العربي 

اعالميا مهما على الصعيد العربي .

اصدر  االرهاب  مكافحة  في  لدوره  وتكريما 
العراق  استضافة  على  بالموافقة  قرار  المجلس 
في  “دوراالعالم  حول  الخامسة  البحثية  الورشة 
مواجهة االرهاب في الربع االخير من هذا العام في 

العاصمة بغداد” .

للعراق  الشكر  توجيه  القرارات على  احد  اكد  كما 
االعالم  يوم  احتفالية  اقامة  في  المتميز  لنجاحه 
الى  باالضافة  هذا   ، بغداد.  العاصمة  في  العربي 
جملة قرارات وتوصيات اصدرها االجتماع كانت 
ورقة العراق قد وضعت بصمة مالمحها االساسية 

لتمريراقرارها

ما حققه وفد العراق ممثال بهيئة االعالم واالتصاالت 
وفي ابرز اجتماع لوزراء االعالم والهيئات المنظمة 
واالتحادات العربية المعنية بالشأن االعالمي ، كان 
االمنية  قواتنا  حققته  االنتصارالذي  لحجم  تعزيزا 
العراقي  وقوات الحشد الشعبي وتضحيات الشعب 
حظي  والذي  االرهاب  على  القضاء  معركة  في 
بتأييد  وتكللت   ، المشاركة  الوفود  جميع  باشادة 
عبد  الرئيس  قبل  من  صريحة  واشادة  ومباركة 
العرب  االعالم  وزراء  لقائه  لدى  السيسي  الفتاح 
الذي خصص جزءًا كبيرًا من كلمته في هذا اللقاء 
لتسليط الضوء على نتائج هذا االنتصار الذي اعده 

انتصار تاريخيا لكل العرب .
 

ورؤساء  االعالم  لوزراء  صريحة  اشادة  كذاك 
الوفود المشاركة في االجتماع بانتصارات العراق 

في حربه على االرهاب .
استضافة  شهد  العراقي  الوفد  ان  بالذكر  الجدير 
متميزة العضاء الوفد في اغلب القنوات الفضائية 
انجازات  عن  فيها  تحدثوا  والعربية  المصرية 
معركة تحريرالموصل وعن نتائج ما حققه العراق 
اجتماع  في  تكريم  من  به  حظي  وما  قرارات  من 

وزراء االعالم العرب .
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I  هيئة االعالم واالتصاالت تسهم برفد صندوق دعم الدراما العراقية

    شاركت هيئة االعالم واالتصاالت باحتفالية فتح 
شبكة  أقامتها  التي  العراقية،  الدراما  دعم  صندوق 
االعالم العراقي، تحت عنوان “الدراما.. حياة”، في 
مساء يوم الثالثاء الموافق 2017/8/15 على قاعة 

فندق المنصورميليا .

علي  الدكتور  االحتفالية  في  المشارك  الوفد  ترأسه 
والسادة  التنفيذي،  الجهاز  رئيس  الخويلدي  ناصر 
أعضاء مجلس األمناء؛ األستاذ )خليل عبد الرحمن 
الطيار(، واألستاذ )أشرف عبد الكريم(، القى خاللها 
كلمة اشاد فيها بأهمية دعم انتاج الدراما العراقية، 
كونها فعاًل  ثقافيًا يجسد نشاط حياة االنسان العراقي، 

وتأريخه، ويعبر عن آماله وتطلعاته.

 وألن الدراما تمثل الوعاء الجمالي في التعبير عن 
بصبر  يقارع  وهو  شعبنا،  وطموح  وهموم،  آمال، 
فهي  متميزة،  إنسانية  صورًا  ويقدم  االرهاب،  آفة 
وتجسدها  الكاميرات،  عدسات  تتناقلها  ان  تحتاج 

الدراما العراقية باعمال فنية رصينة

كما عبر الخويلدي عن شكره إلدارات شركات الهاتف النقال، التي تفاعلت مع طلب الهيئة لرفد صندوق 
دعم الدراما العراقية، والتي سيكون لمساهمتهم فيها تأثير واضح على تحسين مستوى الوعي الثقافي لدى 

الفرد العراقي، وتنمية بيئته اإلجتماعية .

ومن الجدير بالذكر أن اإلحتفالية شهدت حضورًا متميزًا من كوادر الوسط الفني، والثقافي، والعاملين في 
إنتاج الدراما العراقية، على مستوى السينما، والمسرح، والتلفزيون، كما شارك نخبة من رجال األعمال، 

ومدراء المصارف العراقية األهلية .

المبادرة حظيت بتقديم دعم مالي من قبل شركات الهاتف النقال، ومجموعة المصارف األهلية، ودعم البنك 
التي تحرك عجلة  الخطوات  أولى  تحقيق  مبالغ سخية، تساعد على  ُقدمت  لها، حيث  العراقي  المركزي 

االنتاج الدرامي عبر بوابة القطاع الخاص .
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I      هيئة االعالم واالتصاالت تهنئ صحيفة الصباح بعيد تأسيسها

    زار وفد من هيئة االعالم واالتصاالت برئاسة 
السيد جمال جصاني مبنى صحيفة الصباح للتهنئة 
يوم  في  تأسيسها،  على  عاما   14 مرور  بمناسبة 

االربعاء الموافق 2017/5/17.

وقدم الوفد باقة ورد باسم هيئة االعالم واالتصاالت، 
في  والنجاح  التقدم  دوام  وكادرها  للصحيفة  متمنيأ 

مهمتها لبناء اعالم حر ومهني ومستقل.

 من جانبه عبر كادر الصحيفة عن سعادته وشكره 
للهيئة بمجلس امنائها وادارتها التنفيذية لمشاركتهم 

حفلهم ومبادرتهم بتقديم التهنئة للصحيفة.

هذا واقامت شبكة االعالم العراقي واسرة الصباح 
قواتنا  انتصارات  مع  تزامنأ  شعار”  تحت  احتفاال 
االمنية وحشدنا الشعبي على االرهاب توقد جريدة 

)الصباح( شمعتها الخامسة عشرة”.

الدكتور”علي  العراقي  االعالم  شبكة  رئيس  افتتح 
اهمية هذا  الى  فيها  بكلمة تطرق  الشاله” االحتفال 

الحدث في حياة الصحافة العراقية, بوصفها باكورة االعالم الحر بعد عقود من هيمنة النظام الشمولي, مثمنا 
دور وتضحيات الصحفيين منذ لحظة تأسيسها حتى اليوم ودعاهم الى تقديم المزيد من المثابرة والنشاط 

لترسيخ قيم الديمقراطية والحرية و الى توخي الصدق والموضوعية والدقة في تحرير االخبار.
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ورحب بامكانية التعاون عن طريق  تبادل الخبرات 
استراتيجية  وضع  حول  والتنسيق  البلدين،  بين 
خالل  من  االعالم،  مجال  في  الخبرات  لتطوير 

التعاون المشترك بين األطراف كافة . مؤيد  األستاذ  العراقيين  الصحافيين  نقيب  برفقة     
واالتصاالت  االعالم  هيئة  ايراني  وفد  زار  الالمي، 
استقبل  وقد   ,2017/7/31 الموافق  االثنين  يوم 
ناصر  علي  الدكتور  التنفيذي  الجهاز  رئيس  الوفد 
سالم  االستاذ  االمناء  مجلس  وعضو  الخويلدي، 
مشكور, وقد رحب الدكتور الخويلدي بالوفد وشاكرا 
في  تحققت  التي  االنتصارات  افراح  لمشاركتهم  اياه 

الموصل .

 
وقد قدم الدكتور الخويلدي عرضًا لدور اإلعالم في 
المعركة، والذي كان جزءًا ال يتجزأ من االنتصارات 
الى  جنبًا  االعالم  قدمها  التي  والتضحيات  الكبيرة، 

جنب مع القوات االمنية.

وزراء  إعتراف  إن  قائاًل:  الخويلدي  أضاف  كما 
محاربة  في  العراقي  االعالم  بدور  العرب  اإلعالم 
اإلرهاب تجسد باختيار بغداد عاصمة لإلعالم العربي 

لعامي 2017- 2018.
ومن جهته رحب عضو مجلس األمناء االستاذ سالم 
االساسي  بالدور  أشاد  وقد  االيراني،  بالوفد  مشكور 

لإلعالم وتحوله الى جزء من النصر. 

االعالم  هيئة  لدور  شرحا  مشكور  سالم  واضاف   
مشددًا  االعالمية،  الساحة  تنظيم  في  واالتصاالت 
قامعة لإلعالم، بل مهمتها  ليست جهة  الهيئة  إن  على 
مساعدة وسائل االعالم على تقديم خطاب بناء، في ظل 
حرية الرأي والتعبير، وفي المقابل حماية المجتمع من 

الخروقات التي تضر بأمنه وقيمه.

 

لالطالع  االعالمي  الرصد  قسم  بزيارة  الوفد  قام  ثم 
آليات عمله، وقد أبدى رئيس الوفد االستاذ علي  على 
االعالمي،  الخطاب  رصد  بآليات  إعجابه  رضائي 

وفد اعالمي رفيع المستوى من الجمهورية االسالمية االيرانية 
يزور العراق لمشاركة شعبه افراح االنتصارات المتتالية على 

I  االرهاب وتحرير الموصل



هو ان تبقى متواصل 
التصاالت وا العالم  ا هيئة  عن  تصدر  متخصصة  فصلية  لكترونية  ا مجلة 
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   إستقبل رئيس مجلس االمناء - المدير العام 
مجلس  رئيس  الخويلدي  ناصر  د.علي  وكالة 
النواب د. سليم الجبوري، في زيارة تفقدية لمقر 

الهيئة في يوم الثالثاء الموافق 2017/6/6.

اللقاء الذي حضره عضو مجلس االمناء االستاذ 
جاسم الالمي تم التباحث خالله مع السيد رئيس 
الفنية،  واالطر  الهيئة،  بوضع  النواب  مجلس 
الموكلة  للقطاعات  واالقتصادية،  والقانونية، 
 65 واالمر  الدستور،  وفق  ادارتها،  للهيئة 
النافذ، المتمثلة باالعالم، واالتصاالت، وتقنية 

المعلومات.  

إضافة الى ذلك، تم التداول فيما حققته الهيئة، 
القطاعات  لهذه  تنظيمها  في  منجزات،  من 
اهم  من  اصبحت  التي  التكنولوجية  الحيوية 

عناصر التقدم في البلدان.

الدكتور سليم الجبوري أكد على دعمه لعمل الهيئات 
عملية  في  الهيئة،  إستقاللية  عن  ودفاعه  المستقلة، 
وتقنية  واالتصاالت  االعالم  لقطاعات  تنظيمها 
المعلومات، مثمنًا في الوقت عينه دور االعالم في 

المجتمع وأهميته، وموقفه الدافع، لبناء البالد. 

المحوري  بالدور  الخويلدي،  الدكتور  أشاد  بدوره 
الهيئة،  اسناد جهود  النواب في  يؤديه مجلس  الذي 
لقطاعي  التنظيم  بعملية  لإلرتقاء  الدؤوب  وسعيها 
إلهتمام  تقديره  عن  معربًا  واالتصاالت،  اإلعالم 

رئيس مجلس النواب وزيارته للهيئة. 

الزيارة  هذه  الالمي  جاسم  االستاذ  عد  جهته  من 
آلية  في  الهيئة،  تؤديه  الذي  الدور  لدعم  اعالنًا 
أصبحت  التي  الحيوية،  القطاعات  لهذه  تنظيمها 

عصب حياة للدول المتقدمة.

رئيس مجلس النواب يزور الهيئة ويشيد بادائها الفني في 
 I      تنظيم قطاعي االعالم واالتصاالت
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النواب  مجلس  رئيس  السيد  أجرى  ذلك  بعد 
لإلطالع  الهيئة،  واقسام  دوائر   داخل  جولة 
وأعرب  به،  تقوم  الذي  العمل،  واقع  على 
واالداء  التنظيمي،  بالهيكل  اعجابه  عن 
االعالم  قطاعات  تنظيم  بعملية  الخاص  الفني 
واالتصاالت وتقنية المعلومات، وآليات متابعة 
هذه القطاعات، خاصًة في قسم الرصد بشعبتيه 
المستهلك،  وصوت  والمسموع،  المرئي 
خدمات  حول  المواطنين  شكاوى  يتابع  الذي 
البث االعالمي، واي  االتصاالت، وما يخص 

خدمات اخرى تقدمها الهيئة.   
 

رئيس  للسيد  التأكيد   تم  الزيارة  ختام  في 
البرلمان على ان ما أنجزته الهيئة في قطاعات 
االعالم واالتصاالت وتقنية  المعلومات كان له 
في مصاف  العراق  ايجابية وضعت  معطيات 
الدول التي لديها سياسة واضحة في تنظيم هذه 

القطاعات الحيوية.
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   زارت السيدة لويزا مدير مكتب منظمة اليونسكو في العراق، والوفد المرافق 
لها مقر هيئة االعالم واالتصاالت، بتأريخ 2017/6/7، اذ تجولت في أقسام 
االتصاالت، والرصد، وصوت المستهلك، لالطالع على الية عمل هذه االقسام، 
االقسام  الفنية والعملية، وجرى حوار مع مديري ومسؤولي  المهمات  وتبيان 
بلقاء  الزيارة  اختتمت  الهيئة،  مع  التعاون  وسبل  اليونسكو  عمل  طبيعة  حول 
وبعض  حاليًا،  التنفيذي  الجهاز  رئيس  سابقًا  االمناء  مجلس  رئيس  مع  موسع 

السادة االمناء وتم استعراض االمور االتية: 

تنقيح وتحديث مدونة قواعد السلوك لهيئة االعالم واالتصاالت بما يتالئم • 
عمل  ورش  وعقد  القطاع  هذا  في  الحاصلة  والتطورات  والمتغيرات 

ودورات تدريبية في الهيئة للمهنيين واإلعالميين والمهتمين.

إنشاء لجنة لتطوير وتحديث مدونة قواعد السلوك في إطار تطوير وسائل • 
يكون مقرها ورئاستها في هيئة االعالم  اإلعالم والمعلومات واالتصال 

واالتصاالت.
قسم •  إلى  جديد  قسم  وإضافة  الرصد  قسم  في  للراصدين  القدرات  بناء 

المراقبة وهو رصد وسائل اإلعالم االجتماعية، مع إقرار برنامج تحديث 
لدائرة الرصد.

عقد نشاطات متنوعة إلعادة بناء الثقة بين وسائل اإلعالم وهيئة االعالم • 
واالتصاالت.

دعوة االجتماعات المقبلة “للجنة الوطنية لإلبالغ عن سالمة الصحفيين • 
ومسألة اإلفالت من العقاب” الستضافتها بمقر الهيئة.

االمية •  محو  اطار  في  والتعليم،  التربية  وزارة  مع  مكن  ان  التعاون 
المعلوماتية واستهداف الشباب والناشئة ممن هم في اعمار الدراسة.

 •.MIL المضي بتنفيذ المرحلة التمهيدية إلقرار مبتنيات

وعدت لويزا بتقديم مقترحات مشاريع للتعاون للعام القادم وبقية هذا العام • 
الراي  لهيئة االعالم واالتصاالت إلبداء  بعد شهر رمضان  تسليمها  ليتم 
والموافقة وتخصيص مبالغ للتنفيذ. أضاف عضو مجلس األمناء د. خليل، 
التوعية  حيث  من  اإلعالم  وسائل  دور  على  التركيز  جدا  المهم  من  أنه 
والتثقيف والبناء العقلي للمجاميع البشرية التي كانت واقعة لفترات طويلة 
تسامح وسالم عبر  ثقافة  وبناء  اإلرهابي  والفكر  اإلرهاب  تحت سيطرة 
مرحلة  تلي  التي  للفترة  وخصوصا  واالتصاالت  والمعلومات  االعالم 

التحرير من داعش.

وهيئة •  اليونسكو  بين  إعالمية  ومنشورات  مشتركة  منشورات  إصدار 
االعالم واالتصاالت، لتكون جزءا من الحمالت الوطنية التي تعالج قضايا 
وتجنيد  المرأة،  وقضايا  والطفل،  المجتمع  على  اإلنترنت  كتأثير  عامة، 

الصغار والمراهقين من قبل المتطرفين.

 I   مدير مكتب منظمة اليونسكو في العراق يزور هيئة االعالم واالتصاالت
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 ضمن الزيارات الميدانية لوسائل االعالم العراقية، 
زار وفد هيئة االعالم واالتصاالت، مقر قناة افاق 

الفضائية يوم االثنين الموافق 2017/6/5.
استقبل الوفد السيد محمد عبد روضان، مدير ادارة 
القناة، والسيد حسين المالكي مدير العالقات العامة، 

اللذان عبرا عن سعادتهما وترحيبهما بالوفد.

تاتي  الزيارة  هذه  ان  القناة  الدارة  الوفد  وبين 
كبادرة من الهيئة لفتح آفاق جديدة لتقريب وجهات 
النظر، ومد جسور مشتركة، وايجاد افضل الحلول 
للمشكالت العالقة بين الهيئة والفضائيات العراقية, 
المؤسسات  التزام  ضرورة  على  التشديد  وتم 
االعالم  لوسائل  المهنة  ممارسة  بمدونة  االعالمية 
والتوجيهات  االعالمي  البث  ونظم  وقواعد  )الئحة 

التطبيقية(. 

كما ناقش الجانبان الصعوبات التي تواجه مراسلي 
العاجلة،  لألحداث  االعالمية  تغطيتهم  في  القناة 
الحي  النقل  في  والمراسلين  المصورين  خاصًة 
تعاون  ايجاد  الى  القناة  ادارة  ودعت  لألخبار، 
بغداد،  عمليات  وقيادة  والقناة  الهيئة  بين  مشترك 

لتسهيل مهمة الصحفيين واالعالميين.

بعد ذلك إطلع وفد الهيئة على أقسام وستوديوهات 
المهنة  ممارسة  مدونة  من  مجموعة  وقدم  القناة، 
لوسائل االعالم ليتم إعتمادها من قبل المعنيين في 

القناة.

وفد الهيئة يزور قناة افاق الفضائية لتقريب وجهات النظر في االطر التي تخص تنظيم قطاع 
 I   االعالم
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    ضمن الزيارات الميدانية الى وسائل االعالم العراقية، زار وفد من هيئة االعالم واالتصاالت، مقر قناة هنا بغداد، يوم االربعاء الموافق 2017/5/31،
استقبل الوفد مدير القناة فارس المهداوي، واالعالمي عالء محسن، اللذان عبرا عن سعادتهما، وترحيبهما، بالوفد، عادين هذه الزيارة خطوة جيدة، لتقريب 
وجهات النظر، وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين الهيئة والفضائيات العراقية, مجددين التاكيد على التزام القناة بمدونة ممارسة المهنة لوسائل االعالم )الئحة 

وقواعد ونظم البث االعالمي والتوجيهات التطبيقية(.

 
وإطلع الوفد على أقسام وستوديوهات القناة، وقدم مجموعة من مدونة ممارسة المهنة لوسائل االعالم، ليتم اعتمادها من قبل محرري القناة.

عن  اإلمتناع  على ضرورة  التأكيد  وتم  الالئقة،  غير  العبارات  لبعض  واستخدامهما  الناس(،  )حديث  وبرنامج  بطيخ(،  )والية  برنامج  موضوع  مناقشة  وتم 
استخدامها مستقبال، كونها التناسب الذائقة المجتمعية، وال تتوافق مع سمعة القناة، واالعالم العراقي، فضاًل عن خرقها لمدونات السلوك االعالمي.

 I  وفد اعالمي من الهيئة يزور قناة ) هنا بغداد ( في اطار برنامج تعاون معد من االدارة التنفيذية
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مدير  يستقبل  التنفيذي  الجهاز  رئيس 
قناة الرشيد الفضائية لبحث آليات تنظيم 

 I   قطاع االعالم

 
بتأريخ 2017/5/30  التقى رئيس مجلس االمناء- 
الفضائية  الرشيد  قناة  بمدير  وكالة  العام  المدير 
د.طالب بحر، لبحث واقع االعالم العراقي، وآليات 
التنظيم لهذا القطاع، الذي تتبعه الهيئة، في تقييمها 
والمسموعة،  المرئية  العراقية،  االعالم،  لوسائل 
لوسائل  المهنة  ممارسة  بمدونات  التزامها  ومدى 
االعالمي  البث  ونظم  قواعد  )الئحة  االعالم 

والتوجيهات التطبيقية(.

و أكد د.علي الخويلدي على ان أبواب الهيئة مشرعة 
أمام جميع وسائل اإلعالم لتقديم المساعدة، وتذليل 
االعالمية،  رسالتهم  لتأدية  أمامهم  تقف  عقبة  اية 
القانون،  ووفق  التعبير،  حرية  حماية  اطر  ضمن 
الوقت  في  مشددًا  الدولية،  واالعراف  والدستور، 
ذاته على ضرورة االلتزام بمدونات ممارسة المهنة 

لوسائل االعالم.

إمتنانه  عن  الرشيد  قناة  عام  مدير  عبر  جهته  من 
مؤسسته  التزام  على  مؤكدًا  اإلستقبال،  لحسن 
ضمن  القانونية،  والضوابط  االعالمية،  بالمهنية 

مدونة ممارسة المهنة لوسائل االعالم.

ممثلي  يلتقي  التنفيذي  الجهاز  رئيس 
والعلوية  والكاظمية  الحسينية  العتبات 
لبحث الوضع الفني للمؤسسات االعالمية 

 I  التابعة لها

العام وكالة  المدير  التقى رئيس مجلس االمناء-     
الدكتور علي ناصر الخويلدي بممثل العتبة الحسينية 
الكاظمية  العتبة  وممثل  الشهرستاني،  جمال  السيد 
السيد ضرغام رعد، بمقر الهيئة ببغداد يوم الخميس 

الموافق 2017/5/18.

ُبحث خالل اللقاء الوضع الفني والقانوني للمؤسسات 
والكاظمية،  الحسينية  للعتبتين  التابعة  االعالمية 

اضافة الى وضعهما االداري، وآليات عملها.

المحطات  بذمة  المترتبة  الديون  مناقشة  وتمت 
االذاعية التابعة للعتبتين، لغرض تسديدها، واإلتفاق 
والضوابط  التعليمات  وفق  التسديد،  آليات  على 

القانونية المعمول بها من قبل الهيئة.

من جهتهم أعرب ممثاًل العتبتين الحسينية والكاظمية 
التعامل  لطريقة  وإمتنانهم  شكرهم  عن  المقدستين 
من  المتبعة  والفنية  القانونية  واآلليات  واإلستقبال، 

قبل الهيئة في تنظيم القطاع االعالمي في العراق.

إستقبل  المشترك  التعاون  أطر  لفتح  مساع  في 
رئيس مجلس االمناء المدير العام وكالة الدكتور 
علي ناصر الخويلدي في مقر الهيئة ببغداد نائب 
رئيس البعثة في السفارة السويدية السيد كريستيان 
نيلسون، في يوم الثالثاء الموافق 2017/5/30.

كريستيان،  بالسيد  العام  المدير  رحب  حيث   
على  مؤكدًا  الزيارة،  بهذه  سعادته  عن  واعرب 
بين  التعاون  وتعزيز  العالقات،  تطوير  أهمية 
البلدين في مختلف المجاالت، السيما في قطاعات 

االعالم واالتصاالت والمعلوماتية.
تمتلكها  التي  التطورات والخبرات  اللقاء  وتناول 
مجالي  في  المتخصصة  السويدية  الشركات 

هذه  تشجيع  وسبل  والمعلوماتية،  االتصاالت 
لما  وذلك  العراق،  في  والعمل  للقدوم  الشركات 
في  استغاللها  يمكن  واسعة  خبرات  من  تمتلكه 
خدمة  في  ذلك  واثر  القطاعات،  هذه  تطوير 

المستهلك العراقي.

تعترض  قد  التي  المعوقات  الطرفان  بحث  كما 
سبيل قدوم هذه الشركات للعمل في العراق، وأكد 
الدكتور الخويلدي سعي الهيئة الحثيث لتذليل هذه 

المعوقات.

الدكتور “علي ناصر  العام وكالة  المدير  إستقبل    
نقيب  العرب،  الصحفيين  إتحاد  رئيس  الخويلدي” 
الصحفيين العراقيين السيد مؤيد الالمي بمقر الهيئة 

ببغداد يوم الثالثاء الموافق 2017/7/4.
وجاء هذا اللقاء لبحث فتح آفاق للتعاون بين الهيئة 
على  واإلطالع  العراقيين،  الصحفيين  ونقابة 
الفنية،  واألطر  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  وضع 
الى  الموكلة  للقطاعات  واإلقتصادية  والقانونية، 
 65 االمر  وبنود  الدستور،  حسب  ادارتها،  الهيئة 

النافذ.
الهيئة من  التداول فيما حققته   إضافة الى ذلك، تم 
أصبح  الذي  االعالم،  لقطاع  تنظيمها  في  منجزات 
من أهم عناصر التقدم في البلدان، وبين المدير العام 
ان ما أنجزته الهيئة في تنظيم قطاع اإلعالم كانت له 
معطيات إيجابية على المستوين الداخلي والخارجي.
الرصد  قسم  عمل  آليات  على  الالمي  وإطلع  هذا 
اإلعالمي، التي يتم من خاللها تقييم، ومتابعة المواد 
والقنوات  العراقية،  القنوات  تبثها  التي  اإلعالمية 
العربية، واألجنبية التي توجه خطابها الى العراق، 
مدونة  بنود  إستخدام  آلية  فضاًل عن اإلطالع على 
ممارسة المهنة لوسائل االعالم )الئحة ونظم البث 
العمل  تنظيم  في  التطبيقية(  والتوجيهات  االعالمي 

االعالمي.

ممثل  يستقبل  التنفيذي   الجهاز  رئيس 
تشجيع  اطار  في  السويدية  السفارة 
االتصاالت  قطاعي  في  االستثمار 

 I  والمعلوماتية

الهيئة ونقابة الصحفيين تبحثان الوضع 
 I      العام لقطاعي الصحافة واالعالم
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ضمن اللقاءات الميدانية لوسائل االعالم العراقية، زار وفد هيئة االعالم واالتصاالت قناة الرشيد الفضائية، يوم االحد الموافق 2017/6/4، حيث 
إستقبل الوفد السيد محمد المحاويلي مدير اذاعة الرشيد، الذي عبر عن ترحيبه وسعادته بزيارة من جهة منظمة لقطاع االعالم في العراق، مجددًا التأكيد على 

التزام مؤسستهم بمدونة ممارسة المهنة لوسائل االعالم ) الئحة و قواعد ونظم البث االعالمي والتوجيهات التطبيقية(.

 
وتاتي الزيارات التي تقوم بها وفود من الهيئة لمؤسسات اعالمية، لتفعيل الرؤى المشتركة في حرية االعالم والتعبير، بغية االرتقاء باالداء االعالمي، وفتح افاق 

جديدة لتمتين اواصر التعاون، والعمل المشترك، بين الهيئة والقناة، وفهم مشترك للمشاكل التي تواجه العملية االعالمية, والفضائيات العراقية.

بعد ذلك اطلع الوفد على اقسام وستوديوهات القناة، وقدم الوفد مجموعة من مدونة ممارسة المهنة لوسائل االعالم )الئحة وقواعد ونظم البث االعالمي والتوجيهات 
التطبيقية ( ليتم توزيعها وإعتمادها على العاملين في المؤسسة، ألهميتها في تقديم مادة إعالمية رصينة خالية من المخالفات والسلبيات، من قبل محرري القناة.

 I  الهيئة تزور قناة الرشيد الفضائية لتفعيل الرؤى المشتركة مع المؤسسات االعالمية
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I    40  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

   إستضافت هيئة االعالم واالتصاالت في أمسية 
رمضانية مباركة، نخبة من اإلعالميين، والالعبين 
االساسيين، من كوادر مؤسسات االعالم، والجهات 
العاملة ضمن منظومة االعالم  االعالمية الرسمية 
تحت  حوارية  جلسة  في  اجتمعوا  الذين  العراقي، 
الموصل  تحرير  بعد  االعالم  مسؤولية   ” عنوان 

”بمقر الهيئة بتأريخ 2017/6/7 ، 
 

في بداية األمسية، قدم الدكتور علي ناصرالخويلدي 
وكالة  التنفيذي  المديرالعام  االمناء  مجلس  رئيس 
ترحيبًا باألخوة اإلعالميين، مثمنًا جهود مؤسساتهم 
معركة  لدعم  المساند  اإلعالمي  الجهد  تعزيز  في 
العراق ضد التنظيمات االرهابية، ودورها االساس 

في احتواء العدو، والرد على ترهاته .

الجلسة ادار مفاصلها الدكتور “هاشم حسن ” عميد 
مقدمته  في  وجاء  بغداد،  جامعة  في  االعالم  كلية 
االستهاللية عن قيمة الكلمة الصادقة، واثرها على 
دعم المقاتلين، ومساندة حجم الثراء االنساني التي 
المتحقق،  واالنتصار  البطولة  صور  فيها  تزخر 
مؤكدا على مسؤولية النخب االعالمية على اشاعة 
مفهوم انسنة االعالم ،وتاكيده على مسحة التفاؤل، 
الوطنية  الهوية  وترصين  االنتصار،  وتعظيم 

لالعالم العراقي .

عضو مجلس االمناء السيد سالم مشكور تطرق الى 
انجاز الصفحة االولى لمسؤولية االعالم العراقي، 
التي اجتازها بنجاح، في المرحلة الماضية، ويتطلب 
منه في المرحلة المقبلة، مواصلة هذه المسيرة، في 
تعزيز االنتصار، وتحمل مسؤولية البناء واالعمار، 
االرهابية،  للتنظيمات  االعالمية  الماكنة  خلفته  لما 
المؤسسات االعالمية، وتمكينها  الى دعم  والحاجة 
الوعي  صناعة  عملية  في  دورها  تحقيق  من 

المجتمعي المثبت ألسس المواطنة الصالحة .

النائبة سروة عبد الواحد عن لجنة الثقافة واالعالم 
حاالت  مواجهة  على  التأكيد  في  مداخلتها  استهلت 
والصحفيين،  االعالميين  عمل  على  التجاوز 
في  دورها  ألخذ  المسؤولة،  الجهات  وناشدت 
العمل  لحرية  المقيدة  الممارسات  لهذه  التصدي 
االعالم،  ومسؤولية  دور  على  واكدت  االعالمي، 
في مؤازرة مؤسسات الدولة، وانجاح عملها اتجاه 
مساندة الشرائح المتضررة من االرهاب، وتطمين 
النازحين والمكونات التي تعرضت النتهاك حقوقهم 
االعالم  على  وأوجبت  واالجتماعية،  االنسانية 
عودتهم  وحلم  همومهم،  التعبير عن  في  مسؤوليته 
الى مدنهم، واشاعة روح االمل، والعيش المشترك، 

بين جميع مكونات الشعب العراقي .
العراقيين  الصحفيين  نقيب  تحدث  له  مداخلة  وفي 
ورئيس اتحاد الصحفيبن العرب االستاذ مؤيد الالمي 

التي ينبغي ان يعيها خطاب االعالم  عن المخاطر 
الحذر  نتيجة  القادمة،  للمرحلة  الوطني  العراقي 
وتحريف  االنتصار،  منجز  سرقة  محاوالت  من 
داخلي،  الى صراع فردي،  الوطنية، وجره  هويته 
االعالم  تحدث  ظاهرة  الى  الوقت  ذات  في  مشيرا 
بانفرادية، وبانشغال داخلي لقراءة ومتابعة المنجز 
وعدم  للخارج،  تسويقه  الى  القدرة  دون  الوطني، 
الى  داعيًا  العراق،  لصالح  الدولي  القرار  استثمار 
على  العمل  في  مسؤوليتها  الجهات  مختلف  تحمل 
النفاذ الى محيط العالم الخارجي، وبلورة، وايصال 
الصورة الحقيقية للواقع العراقي، المتفائل، وتسويقه 
ليكون مؤثرًا ومسموعًا ومقروءًا في الخارج، بشكل 
االعالم  تعاطي  في  السائدة  للنمطية  ومغير  فاعل، 

العربي والعالمي عن واقع العراق .

مداخلة الدكتور علي الشاله مدير عام شبكة االعالم 
العراقي جاءت لتؤكد على أهمية قلب مفاهيم خطاب 
االعالم العراقي للمرحلة المقبلة، وتأكيده على مبدأ 
االنتصارات  وحجم  قيمة  على  والتأكيد  التفاؤل، 
المتحققة، وتحمل االعالم دوره في اشاعة االمل لدى 
العراقيين، على تجاوز محنهم، وازماتهم والتعاطي 
بلغة  الموصل،  تحرير  بعد  ما  مرحلة  احداث  مع 
الرد، والمواجهة بقوة على محاوالت المتصيدين في 
الكبير  وتقليل حجمه  المنجز،  لسرقة  العكرة  ألمياه 

المتحقق بسواعد كل العراقيين.

 I     مسؤولية االعالم بعد تحرير الموصل  جلسة رمضانية أقامتها هيئة االعالم واالتصاالت   
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 بعدها تم اإلستماع الى مداخالت عدد من االعالميين، 
ومدراء القنوات، والتي أجمعت بمجملها على ضرورة 
على  والعمل  المقبلة،  المرحلة  في  االعالم  دور  تفعيل 
االعالم  خطاب  لتعضيد  مشتركة،  منصات  تأسيس 
كما  الموصل،  تحرير  بعد  ما  لمرحلة  الوطني  العراقي 
والمقترحات  الرؤى  من  جملة  المداخالت  بعض  قدمت 
اعالمية،  استراتيجية  بناء  في  تتبلور  ان  ينبغي  التي 
على  مقوماتها  تتركز  الموصل،  تحرير  بعد  ما  لمرحلة 
اشاعة روح التفاؤل، و قدرة العراق للخروج من ازماته، 
وتؤكد على تضخيم واثراء عناصر االنتصار الذي تحقق 
بالتضحيات الجسام للعراقيين، ورفض محاوالت التثبيط، 
وتهوين المنجزات المتحققة على ارض الواقع، والدعوة 
للعمل بشكل مشترك، لتشكيل مجلس اعالم وطني، يعمل 
ودعمه  العراقي،  االعالم  منظومة  وإثراء  ترسيخ  على 
لمساندة إشاعة السلم المجتمعي، وتغليب روح التسامح، 
اجمعت  االمسية  ختام  وفي  الوطني،  الوعي  وتعضيد 
بالتوصيات  الخروج  على  واالفكار  الرؤى  مختلف 

والمقترحات اآلتية:

اإلعالمي  الخطاب  توحيد  أهمية  على  التركيز   -1
الوطني للمرحلة القادمة، ومحاصرة، ومواجهة، اي جهد 
اعالمي يبرر التطرف، مهما كانت عناوينه، وبأي شكل 

من االشكال .
2- دعوة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة 
العداد دراسات، وكتابات، وبرامج، تدعو لنبذ التطرف، 
بين مختلف  المشترك،  والتعايش  المحبة،  ثقافة  واشاعة 
العراقيين، وتضميد الجراح التي تعرض لها المنكوبون 
الطوائف،  مختلف  من  االرهابية،  العصابات  من 

والديانات، واالفراد .
3- دعوة الجهات المعنية لمساندة وسائل االعالم لتوثيق 
الجماعات  يد  على  العراق  في  ارتكبت  التي  الجرائم 
االرهابية، الستثمارها في المعادل الصوري، وتسويقها 

اقليميا وعالميا .
القطاعين  في  االعالمية  المؤسسات  وتعزيز  دعم   -4
العام والخاص، لوقفتها المشرفة في مساندة معركة كل 
العراقيين لطرد التنظيمات االرهابية، وتعزيز دورها في 

عملية اشاعة اللحمة الوطنية.
5- الدعوة لتأسيس مجلس االعالم العراقي، ينطلق من 
تشكيلة الجهات الرسمية االعالمية، ورؤساء المؤسسات 
استراتيجية  وضع  مسؤولية  يتبنى  الوطنية،  االعالمية 
ضد  العسكري  الحسم  انجاز  مرحلة  بعد  لما  اعالمية 
التنظيمات االرهابية، ويرسخ دور االعالم، في الحفاظ 
المرحلة  إلستحقاقات  الوطنية،  واألسس  الثوابت،  على 

القادمة .
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رئيس  وبرعاية  فانتصرنا  توحدنا  شعار  تحت 
الوزراء اقامت هيئة االعالم واالتصاالت حفال 
مركزيا احتفاًء باالنتصارات وتحرير الموصل، 
يوم  ببغداد  بابل  فندق  في  كلكامش  قاعة  على 

االثنين الموافق 2017/7/24.

الحفل الذي اقيم تزامنا مع تتويج بغداد عاصمة 
االعالم  شهداء  لتكريم  اقيم  العربي  االعالم 
في  المميزة  االعالمية  والمؤسسات  والصحافة 
تغطيتها لعمليات التحرير نظرا لمكانة االعالم 
يتخلف  لم  اذ  المعركة  هذه  في  ودوره  العراقي 
بل  المصيرية  المعركة  سالح االعالم عن هذه 
كان احد ابرز اعمدتها واسلحتها الفاعلة، حيث 
كان االعالم العراقي وفيا لقضايا شعبه ووطنه، 
الحفل  هذا  قاعدة  الهيئة  عليه  اسست  ما  وهذا 
ولتكريم  االعالميين  تضحيات  وتخليد  لتثمين 

المؤسسات االعالمية.

تمت  بعده  الوطني،  بالنشيد  الحفل  واستهل  هذا 
قراءة آٍي من الذكر الحكيم وسورة الفاتحة على 
شهداء  وبالخصوص  العراق  شهداء  ارواح 

االعالم والصحافة.

بعد ذلك قدمت الهيئة رسالتها والهدف من اقامة 
التنفيذي  الجهاز  رئيس  عرضها  الحفل  هذا 
قال  له  كلمة  في  الخويلدي  ناصر  الدكتور علي 
الرجال  اولئك  لمشاركة  يأتي  االحتفال  ان  فيها: 
االشداء بالحق الذين صنعوا التاريخ من جديد في 

لغة الدفاع عن الوطن.

المعادالت  لغة  في  االنتصار  هذا  ان  واضاف 
ثوابت  من  وثابت  عالمي  انتصار  هو  الدولية 
الجدارة العسكرية التي تمتعت بها قواتنا االمنية 
قتل  في  يتوانون  ال  قتلة  مجرمين  قاتلت  حين 
القتال  فيها  معركة  فكانت  المدنيين  من  االبرياء 
المسلح يذوب فيه الحديد بنيران المعارك وفيها 

من  قتال  وهو  المدنيين  ارواح  على  الحفاظ 
انها حرب شرسة على االعداء  االنسانية،  اجل 

وانسانية مع االبرياء حيث تعمد الى الحفاظ على 
حياة المدنيين.

وقدم الخويلدي التبريكات والتهاني الى المرجعية 
الكبيرة،  الحكمة  بصاحبة  وصفها  التي  الرشيدة 
للقوات  العام  القائد  الوزراء  رئيس  دولة  والى 
وطننا  وابناء  العبادي،  حيدر  الدكتور  المسلحة 

الحبيب، بعودة الموصل وتحريرها.

دور  لالعالم  كان  المعركة  هذه  ان  الى  واشار 
والحقيقة  الكلمة  نقل  بمسؤولية  تمثل  فيها  فاعل 
بين  الطاحنة  النزاالت  فيها  اشتدت  ارض  من 
الحربيين  المراسلين  دور  فكان  والشر،  الخير 
له االثر البالغ في نقل الصورة الواقعية لمعادلة 
هزيمة الظالميين الدواعش، مشيرا الى ان للهيئة 

االعالمية  التوجهات  كل  دعم  في  الفاعل  الدور 
صنوفها،  بكل  المسلحة  القوى  لمساندة  الوطنية 
اجل  من  والتآزر،  العون  يد  ومدت  فناصرت، 

برعاية رئيس الوزراء وتزامنا مع اعالن بغداد عاصمة االعالم العربي الهيئة تقيم حفاًل مركزيًا 
 I    لتكريم ذوي شهداء الصحافة وتحتفل باالنتصارات المتتالية على االرهاب
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العمليات  لدعم  االعالمية  للمؤسسات  وتوجيهها 
العسكرية واالغاثية.

في  كلمة  لها  كانت  النيابية  واالعالم  الثقافة  لجنة 
الحفل قدمها النائب حيدر المولى ثمن فيها الموقف 
تحرير  هدف  نحو  توحد  الذي  العراقي  الوطني 
االرض واسهم في توحيد صفوف شرائح المجتمع 
العراقي باتجاه انجاز النصر والقضاء على االرهاب 

وتحرير جميع اراضي العراق.

الجنود  كانوا  االعالميين  ان  المولى  واضاف 
في  بارز  دور  لهم  كان  اذ  السواتر  في  المجهولين 
نقل وقائع المعركة، واستطاعوا اخراس المغرضين 

واالعالم المضاد.

نقيب الصحفيين العراقيين وفي كلمة له اشاد بدور 
على  مميز  اعالم  صناعة  في  العراقي  االعالم 
االعالمي  المشهد  تتصدر  جعلها  العربي  المستوى 
كان  العراقي  االعالم  ان  مضيفا  قياسي،  وبوقت 
ودعم  التحرير  عمليات  دعم  في  مميز  موقف  له 

عمليات اغاثة النازحين.

في  جدارته  اثبت  الوطني  االعالم  ان  واضاف 
اظهار الصورة الواقعية لحيثيات المعركة والتعامل 
االنساني والبطولي في ذات الوقت لقواتنا االمنية، 
على  النصر  وتحقيق  للمعارك  ادارتها  وكيفية 

الدواعش ومن يدعمهم.

اختتم الحفل بتكريم شهداء االعالم والصحافة بدرع 
الشهداء  لعوائل  وتثمين  تقدير  وشهادة   االنتصار 
فقدانهم  على  وصبرهم  باعزائهم  تضحياتهم  على 
من اجل الوطن، كما تم تكريم المؤسسات االعالمية 
المميز  لدورها  والنقابات  الهيئات  وبعض  العراقية 
لحقيقة  وبيانها  التحرير،  عمليات  وتغطية  دعم  في 
والحشد  االمنية  لقواتنا  واالنساني  البطولي  العمل 

الشعبي.

انجاح معادلة النصر، والحفاظ على بلدنا العراق، 
في  المؤامرات  كل  تستطيع  ان  دون  والحيلولة 

النيل من وحدة شعبنا، وتراب بلدنا..

رئيس  ممثل  الحلي  وليد  الدكتور  كلمة  وفي 
ودور  االمنية  قواتنا  بانتصارات  اشاد  الوزراء 
ان  مؤكدا  المعركة،  هذه  في  العراقي  االعالم 
مع  شرائحه  بمختلف  الشعب  صفوف  توحد 
خطاب الدولة نحو هدف واحد تحقق من خاللها 
وفتواها  العليا  المرجعية  بدور  مشيدا  النصر، 
التي  العبادي  للسيد  الحكيمة  والقيادة  المباركة، 
الوطني نحو  استطاع من خاللها توحيد الصف 
االعالمي  المنهج  ان  عن  فضال  واحد،  هدف 
به  تميزت  الذي  الفاعل  والدور  المحترف 
تغطياتها  خالل  العراقية  االعالمية  المؤسسات 
الشعبي في  القوات االمنية والحشد  النتصارات 
ميادين القتال مفردات مكنتها من ايصال رسالتها 

الوطنية.

عكسوا  الذين  االعالميين  ان  الحلي  واضاف 
المعركة هم ايضا شاركوا فيها اخوانهم المقاتلين 
الن االعالم يعكس الجانب االخر من المعركة، 
تغطية  دون  من  المعركة  ان  على  مشددا 
االنسانية  رسالتها  تصل  ان  يمكن  ال  االعالمية 
والوطنية التي حملتها لتحرير االرض واالنسان 
االرض  في  عاثت  ارهابية  جماعات  بطش  من 
نقل  في  كبير  دور  لالعالم  كان  لهذا  فسادا، 
طبيعة  عن  للعالم  والناصعة  الواضحة  الصورة 

المعركة وعكس الصورة الحقيقية.

ونقل الحلي تحيات وشكر وتقدير وتثمين رئيس 
لتضحيات  العبادي  حيدر  الدكتور  الوزراء 
معارك  في  العراقيين  االعالميين  وموقف 

التحرير.

الهيئة  دور  عن  وثائقي  فيلم  عرض  تم  ذلك  بعد 
لكوادرها  استنفارها  وكيفية  التحرير  معارك  في 
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   أقيمت في قاعة قصر المؤتمرات في فندق شمس 
البصرة ورشة عمل بعنوان )ابراج الهواتف النقالة 

وتأثيرها على البيئة( بتاريخ 2017/7/27 .

مختصة  وصحية  فنية  جهات  الورشة  في  شارك 
والصحية  الفنية  الجوانب  جميع  ناقشت  البيئة،  في 
الهواتف  إتصاالت  أبراج  من  المحتملة  للتأثيرات 

النقالة.
المعلومات  وتقنية  اإلتصاالت  قسم  مسؤول  أكد  و 
الجنوب  في  واإلتصاالت  اإلعالم  هيئة  مكتب  في 
ناتج  بيئي،  لتأثير  وجود  ال  الفنية  الناحية  من  انه 
الهاتف  المؤين ألبراج وشبكات  عن االشعاع غير 
وطرق  آليات  عن  ينتج  الضرر  ان  مبينا  النقال، 
إستخدام الهاتف النقال بصفة شخصية، ال كما يثار 

بأن االبراج هي المسبب.
 

من  العديد  الى  التطرق  الورشة  خالل  تم  كم 
الموضوعات الفنية، والبيئية، وسط حضور لوسائل 
والجهات  والمقروءة،  والمسموعة  المرئية  اإلعالم 

المنظمة للعمل، المتمثلة بالصحة والبيئة.

 I     مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية يناقش االثر البيئي ألبراج وشبكات الهاتف النقال 
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 انطلقت صباح يوم الثالثاء الموافق
ورشة  من  اليوم  اعمال   2017/  5/  23
العمل الفنية تحت شعار )دور االتصاالت في 
التي  العراق(،  الروافد االقتصادية في  تطوير 
بالتعاون  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  تعقدها 
عدد  وبمشاركة  المحلية،  البصرة  حكومة  مع 
قار،  ذي  ميسان،  ومحافظات  الوزارات،  من 
المثنى، وشركات القطاع الخاص، على قاعة 

المركز الثقافي النفطي في البصرة.

افتتحت الورشة بجلسة حوارية برئاسة رئيس 
الدكتور  وكالة  العام  االمناء_المدير  مجلس 
علي ناصر الخويلدي، وعضوية رئيس مجلس 
االتصاالت  وزير  ووكيل  البصرة،  محافظة 

للشؤون الفنية السيد أمير البياتي.

 I   ) تحت شعار ) دور االتصاالت في تطوير الروافد االقتصادية في العراق



 نشاطات وإخبار الهيئة  -شاطات واخبار مكتب المنطقة  الجنوبية

I    46  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 استهلت الجلسة بكلمة للدكتور علي ناصر الخويلدي 
جاء فيها:

السيد رئيس مجلس محافظة البصرة المحترم
السيد وكيل وزير االتصاالت المحترم

السادة أعضاء مجلس محافظة البصرة المحترمون
السيد مدير عام البنى التحتية في وزارة االتصاالت 

المحترم
والمصنعون  العالمية  الشركات  اصحاب  السادة 
وممثلو شركات االتصاالت في العراق المحترمين

 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بتوجيه  المناسبة،  هذه  أستغل  أن  أود  البدء،  في 
جيش  من  االمنية،  القوات  كل  الى  التحايا  خالص 
يرابطون  الذين  وعشائر،  شعبي  وحشد  وشرطة 
على جبهات القتال، في الخطوط االمامية، من أجل 
تحرير كامل االراضي العراقية، والتي قاربت على 
منذ  األعمى،  االرهاب  براثن  من  تخليصها  نهاية 
أن دخلها تنظيم داعش االرهابي في العام 2014، 
تتجلى  العراق  ابناء  وحدة  نرى  اليوم  نحن  وها 
تريد  التي  التآمرية  المخططات  كل  على  بالقضاء 
تمزيق وحدة العراق، وجعله حديقة خلفية لالرهاب 
للعراقيين جميعا هذا  نبارك  إذ  هنا،  العالمي، ومن 
النصر المؤّزر، ليتجه العراق نحو البناء والتطور 
الحاصل  التقدم  يواكب  التكنولوجي واالعمار، كي 
بخير  ابناؤه  ويعيش  والعالم،  المنطقة،  دول  في 
الورشة  هذه  في  نجلس  اليوم  نحن  ولذلك  وأمان، 
ثمرة  وهي  واالزدهار،  التقدم  اجل  من  الفنية، 

انتصار العراقيين على االرهاب،
أيها األحبة يسعدنا ويشرفنا حضوركم، ومشاركتكم، 
في هذه الورشة الفنية، ونستغل هذه الفرصة للتعبير 
عن وافر شكرنا، وتقديرنا، إلى الجهات التشريعية 
جهود  وتدعم  تساند  التي  والقضائية  والحكومية 
هيئتنا في سبيل تطوير الروافد اإلقتصادية في بلدنا 

العزيز.

توصيات  بناًء على  قد جاء  الورشة  هذه  إنعقاد  إن 
عقدت  التي  والغاز،  النفط  قطاعي  شؤون  مؤتمر 
وتنفيذًا   ،2016/10/25-24 للفترة  بيروت  في 
في  المؤرخ   105 بالعدد  األمناء  مجلس  لقرار 

2016/10/31
دعم  على  تعمل  طويلة  سنوات  ومنذ  الهيئة  أن 
القطاعات الحيوية كجزء من دورها في توفير البنية 
التحتية، والتنظيمية للتنمية المستدامة، كون خدمات 
اإلتصاالت والمعلوماتية باتت العمود الفقري للحياة 

اليومية بشتى مفاصلها.

شهدها  التي  الرقمية  الفجوة  الجميع  على  يخفى  ال 
المتسارعة،  التكنولوجية  القفزات  ظل  في  العالم 
األوضاع  بسبب  الحبيب،  بلدنا  في  وخصوصًا 

التي عانى منها طيلة الفترات السابقة، ما أدى إلى 
كبير على  بشكل  اثر  والذي  التحتية،  البنية  تخلخل 

هذا المفصل الحيوي.
ولهذا السبب فقد سارعت الهيئة ومنذ تأسيسها الى 
والسياسات،  الرؤى،  ووضع  الفجوة،  هذه  ردم 
التنفيذية،  اآلليات  وتهيئة  اإلستراتيجية،  والخطط 
واإلجرائية الكفيلة لالرتقاء بنوعية وجودة الخدمات 

المقدمة، لتلبية المتطلبات للجهات كافة.

االتصاالت  خدمات  تنظيم  في  الهيئة  دور  أن 
بالتنسيق  إال  يتكامل  لن  المعلومات  وتكنولوجيا 
أن  كما  كافة،  األطراف  مع  المشترك  والتعاون 
سياسة الهيئة تعتمد على مرتكز أساسي وجوهري 
مع  والحوار  والتباحث،  التشاور،  مبدأ  وهو  اال 

المستفيدين، والمصنعين، ومقدمي الخدمات.

لطلبات  اإلستجابة  اجراءات  تبسيط  ولغرض 
على  والكهرباء  النفط  قطاعا  ومنها  كافة،  الجهات 
من  العديد  الهيئة  وضعت  فقد  الخصوص،  وجه 
اللوائح التنظيمية الخاصة بمنح حق إستخدام الطيف 
الموافقة  إصدار  آليات  إلى  باإلضافة  الترددي، 
الجهات  مع  بالتنسيق  األجهزة  وإدخال  النوعية، 

المختصة.

إنجاز  في  اإلسراع  وألهمية  الهيئة،  أن  كما 
وبرامجها  رؤيتها  ضمن  وضعت  فقد  المعامالت، 
التنفيذية فتح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات، 

ال سيما المحافظات النفطية.

هذه  إثراء  إلى  الحضور  السادة  ندعو  الختام  وفي 
الصراحة  معتمدين  وأفكارهم،  بآرائهم،  الورشة 
وتشخيصها،  األخطاء،  على  للوقوف  والشفافية 
والخروج  إنضاجها  بغية  الناجعة  الحلول  ووضع 
مصلحة  في  تصب  وفعالة،  واقعية،  بتوصيات 

تطوير الخدمات على الصعد كافة.

ولعله من أبرز ما تم إنجازه خالل الحقبة السابقة في 
تطوير أداء الهيئة هو: 

أواًل: سياسة إدارة وتنظيم الطيف الترددي،
سبق للهيئة التعاقد مع أحدى الشركات العالمية األربع 
األولى المختصة في مجال الخدمات اإلستشارية، ) 

شركة E&Y(، حيث تم إنجاز مايأتي:

وتنظيم  إلدارة  شاملة  سياسة  واصدار  وضع   -1
الطيف الترددي في جمهورية العراق.

2- تم إعداد الجدول الوطني لتوزيع الطيف الترددي، 
لالتصاالت،  الدولي  اإلتحاد  توصيات  بإعتماد 
التزال  ولكن  الدولية،  الخبرات  من  واإلستفادة 
اإللتزام  وعدم  التنسيق،  غياب  من  تعاني  الهيئة 

بالصالحيات الممنوحة للهيئة دستوريا وقانونيًا، ما 
الوطني،  الجدول  تحديث، وتطوير،  أثر سلبًا على 
الدولي  اإلتحاد  عن  الصادرة  للمستجدات  وفقًا 
لالتصاالت، أو الناتجة عن التطورات التكنولوجية 
تكنولوجيا  من  المستفيدين  متطلبات  أو  المستمرة، 
االتصاالت، أو المعلومات، في مختلف القطاعات.

المناسبة،  اإلستراتيجيات  ووضع  رسم،  تم   -3
لتدوير الطيف الترددي، وفتح آفاق جديدة، لتطوير 
الخدمات الحالية، بإستخدام تقنيات أحدث، وفرص 
منح  خالل  من  الترددي،  الطيف  إلستثمار  جديدة 
المتنقلة  للخدمة  الرابعة  )الرخصة  جديدة  رخص 

والتراخيص المزمع منحها للخدمة الثابتة(.

الرقمي في جمهورية  البث  4- خطة نشر خدمات 
العراق ال تزال قيد اإلجراءات، وقد تم إعداد مسودة 
لإلجراءات المطلوبة من قبل الجهة المزمع التعاقد 

معها، إلدارة المزاد العلني.

5- وضع وإدخال التعديالت المناسبة على اجراءات 
اصدار شهادات الموافقة النوعية لالجهزة السلكية، 
والالسلكية، وقد تم اإلعالن عنها من خالل الموقع 
اإللكتروني، وباللغتين لتسهيل اإلجراءات الخاصة 

بالهيئة، ومطالبة الجهات األخرى بزيادة التنسيق.
احتساب  آلية  على  التعديالت  مسودة  تم وضع   -6

اجور الترددات، وقد دخلت حيز التنفيذ.

الحكومية،  المشروعات  من  العديد  دعم   -7
)الحكومة  لعملها،  الالزمة  الترددات  وتخصيص 
ومشاريع  الكهرباء  توزيع  مشاريع  اإللكترونية، 
النفط والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط، مشاريع 

حماية أمن المدن(.

المتنقلة  والمعلوماتية  االتصاالت  خدمات  ثانيًا: 
والثابتة:

العراقي، تضمنت طبيعة  للسوق  1- وضع دراسة 
المشتركين،  وعدد  المقدمة،  الخدمات  ومستوى 
الهيئة  وتسعى  شركة،  لكل  المشاركة،  وحجم 

لتطويرها بشكل متجدد بين الحين واآلخر.

التقنيات  المناسبة آلخر  الراديوية  الحزم  تحديد   -2
المتنقلة،  الخدمة  ألغراض  المستخدمة  المتطورة، 
وعدد  اإلستثمارية،  للفرص  المناسبة  والسعات 
أحد  التعاقد مع  العمل على  الرخص، حيث جاري 

الجهات المختصة، لمنح تراخيص الخدمة الثابتة.

ثالثًا:- تدقيق العائدات المتحققة من عمل الشركات 
المرخصة:

العالمية  الشركات  بالتعاقد مع أحدى  الهيئة  بادرت 
مجال  في  المختصة  للخدمات  األولى،  األربع 
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لتدقيق   KPMG شركة  والتدقيق  اإلستشارية 
اإليرادات المالية المتحققة من بيع خدمات شركات 
نسبة  تدقيق  إلى  باإلضافة  الثالث،  النقال  الهاتف 
)خزينة  الهيئة،  لصالح  المتحقق  التنظيمي  األجر 
الدولة(، وكذلك تدقيق أنظمة الفوترة لضمان وحماية 

حقوق المستهلكين أيضًا، وقد استكملت مهمتها.
وبعد نجاح هذه التجربة ولضمان تدقيق االيرادات 
مع  الهيئة  تعاقدت  فقد  مستمرة،  بصورة  المالية 
المختصة  األولى  األربع  العالمية  الشركات  أحدى 
شركة  والتدقيق،  اإلستشارية  الخدمات  مجال  في 
PWC  لتدقيق اإليرادات المالية المتحققة من بيع 
الهاتف  وشركات  النقال،  الهاتف  شركات  خدمات 
العامة  والشركة   ،  )WLL( الثابت  الالسلكي 
لالتصاالت والبريد، مع دعم الهيئة وضع متطلبات 

بناء منظومة لتدقيق اإليرادات المتحققة.

رابعا: الدور الرقابي للهيئة:
حديثة  ومعدات  بأجهزة  الهيئة  تجهيز  تم   -1
إلى  الهيئة  تسعى  حيث  الخدمة،  جودة  لمراقبة 
توثيق مستويات الخدمة من الناحية الفنية، وتحديد 
المخالفات، والتحديات إن وجدت، لضمان اإلرتقاء 

بالخدمة.
2- تم تجهيز الهيئة ببدالة متخصصة، ُتّمكن الهيئة 
توثيق،  مسألة  في  الحالية  إمكانياتها  تطوير  من 
الرقم  خالل  من  المستهلكين،  شكاوى  ومتابعة 
المجاني 177، ولما لهذا األمر من أهمية في تحديد 
من  الخدمة،  مستويات  في  والخلل،  المشكالت، 

وجهة نظر المستهلك بشكل مباشر.
3- كما تم تجهيز الهيئة بأجهزة قياس شدة الموجات 
شبكات  أبراج  من  المنبعثة  الكهرومغناطيسية، 
االتصاالت الالسلكية، والبث اإلذاعي والتلفزيوني، 
وجاري العمل بالتنسيق مع وزارة البيئة على القيام 
المستفيدين  وطمأنة  الشدة  لقياس  ميدانية،  بجوالت 
المعايير  المحطات  تجاوز  عدم  من  والمستخدمين 

العالمية.
4- تم تجهيز الهيئة بمنظومة مراقبة البث االذاعي 
إلزام  في  الهيئة  دور  يدعم  الذي  والتلفازي، 

المرخصين بالعمل وفقًا لمدونات السلوك المهني.
5- كما أن الهيئة اآلن في مرحلة الدراسة والتعاقد، 
لتصميم، وتجهيز، منظومة مراقبة، وادارة الطيف 

الترددي.

امكانيات الوصول، وزيادة رقعة التغطية لخدمات 
االتصاالت والمعلوماتية:

الجهات  أحدى  مع  وبالتنسيق  العمل  جاري   -1
دراسة  بعد  تنظيمية،  الئحة  على  المتخصصة، 
متكاملة، ومستفيضة حول تنفيذ مشروع المشاركة 
في  كبير  بشكل  سيسهم  والذي  األبراج،  في 
لجميع  والتشغيلية،  الرأسمالية،  التكاليف  تقليل 
الكلفة  تقليل  وبالتالي  العاملة،  االتصاالت  شركات 
المستحصلة من المستهلك، كما سيسهم في تحسين 

جودة الخدمة المقدمة، وتسريع إنتشارها، باألخص 
ويقلل  الواطئة،  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  في 
يجعل  الذي  األمر  الجدد،  المشغلين  أمام  العقبات 
شركات  يستقطب  العراقي  االتصاالت  سوق 
االتصاالت العالمية لالستثمار فيِه، وتوفير الحماية 
الى  يؤدي  االبراج  تلك  تقليل عدد  ان  للبيئة، حيث 
المستخدمة،  الكهربائية  الطاقة  مولدات  عدد  تقليل 
تقليل  كذلك  عنها,  الناتجة  المخّلفات  تقليل  وبالتالي 
استخدام الوقود والمياه، تقلل المخاوف المنتشرة لدى 
المواطنين حول تأثير االشعة غير المؤينة الصادرة 
قياس  امكانية  وتسهيل  االبراج،  تلك  هوائيات  عن 
االشعة المتجمعة من تلك الهوائيات قيد اإلجراءات، 

وان هذا المشروع في مراحله النهائية.
اللوائح  من  مجموعة  مؤخرًا  الهيئة  استكملت   -2
ومنها  المتخصصة،  الجهات  إحدى  مع  التنظيمية 
واليزال  وتنظيمها،  الشاملة،  الخدمة  سياسة  وضع 
البعض منها في المرحلة النهائية، التي من المؤمل 

إنجازها خالل األسابيع القادمة.

سوق المنافسة والثقة:
اللوائح  من  مجموعة  مؤخرًا  الهيئة  استكملت 
ومنها  المتخصصة  الجهات  إحدى  مع  التنظيمية 
بالرقم،  االحتفاظ  بخدمة  الخاصة  اللوائح  وضع 
اتفاقيات  التعرفة،  وتنظيم  سياسة  البيني،  الترابط 
معالجة  كآلية  منها  البعض  واليزال  التجوال، 
النهائية  المرحلة  الطعن في  آلية معالجة  الشكاوى، 

التي من المؤمل إنجازها خالل األسابيع القادمة.

تنظيم خدمات األنترنت
الموقف  لتصحيح  التنظيمية  اللوائح  وضع   -1

القانوني لمقدمي خدمات األنترنيت.

الجوانب األمنية:
1- التحديث والتطوير لمدونة النفاذ القانوني.

حول  األمنية  الجهات  مع  المتواصل  التنسيق   -2
االتصاالت  بقطاع  الخاصة  المتعلقات  جميع 

والمعلوماتية.

البنية التحتية:
حق  النقال  الهاتف  شركات  منح  قرار  أصدار   -1

بناء ومد الكابل الضوئي.
2- المطالبة بتحرير قطاع االتصاالت.

الجوانب التشريعية:
1- التنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء حول 

مسودة القوانين
2- التنسيق مع اللجان النيابية حول مسودة القوانين.
امير  االستاذ  االتصاالت  وزير  وكيل  اثنى  بدوره 
عملية  في  الهيئة  تلعبه  الذي  الدور  على  البياتي 
بأنها  الورشة  هذه  واصفًا  لالتصاالت،  تنظيمها 

القطاعات  باكورة عمل فنية، اقتصادية، لفتح افاق 
هذه  من  انطالقا  االتصاالت  بقطاع  االقتصادية 
معربا  العراقي،  االقتصاد  عاصمة  ومن  الورشة، 
عن امله بان تخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، 
الحيوي  العصب  االتصاالت  تكنولوجيا  لتجعل من 

في تدعيم اقتصاد العراق.

واقع  عن  حوارية  فنية  جلسة  عقدت  ذلك  بعد 
خاص  بشكل  والبصرة  العراق  في  االتصاالت 
ادارها رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة 
البصرة السيد التأكد من االمم، وعضوية مدير عام 
الدكتور  التحتية  والبنى  لالتصاالت  العامة  الشركة 
ناظم لفته، ومدير عام نفط البصرة، والمعاون الفني 
المهندس  واالتصاالت  االعالم  هيئة  عام  لمدير 
شركات  عن  وممثلين  الغرباوي،  عبداهلل  محمد 
سكاي  وشركة  اويل،  لوك  وشركة  اركسون، 
العام  الوضع  الجلسة  هذه  خالل  نوقش  ستريم؛ 
والمشكالت،  العراق،  في  االتصاالت  لقطاعات 
والمعوقات التي تعرقل تقدمه، اضافة الى النجاحات 
تطوير  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  حققتها  التي 
هذا القطاع الحيوي، الذي اسهم في تدعيم وتطوير 
لها  دولة  العراق  من  وجعل  للبلد،  العام  االقتصاد 
سياسة واضحة في ادارة وتنظيم االتصاالت، والتي 
كانت لها اسهامات واضحة، ظهرت جليا من خالل 
تسهيل عمل شركات النفط االستثمارية العاملة في 
العراق، ومدى استفادتها من هذا القطاع، في تسريع 

تطوير القطاع النفطي.

الهيئة  مكتب  مدير  برئاسة  عقدت  الثانية  الجلسة 
مهدي صالح،  االستاذ صفاء  الجنوبية  المنطقة  في 
وبمشاركة ممثلين عن شركة سكوب سكاي، وشركة 
إيرث لنك، وشركة هواوي، استهلت الجلسة بعرض 
مكتب  عمل  طبيعة  فيه  بين  لالستاذ صفاء صالح، 
الهيئة في المنطقة الجنوبية، والخدمات التي يقدمها 
في آلية تنظيم قطاع االتصاالت، وتقنية المعلومات، 
اضافة الى دوره في تذليل جميع العقبات، وتسهيل 
في  المحلية  والحكومات  للشركات  االجراءات 
التنظيم،  عملية  من  تستفيد  التي  الجنوبية،  المنطقة 
التي تديرها الهيئة لهذه القطاعات، مؤكدا على ان 
للجميع، من اجل تسهيل  بابه  الهيئة مشرعا  مكتب 
ويعمل  والقوانين،  والضوابط  يتوافق  بما  مهامهم 
االستثمارية،  الشركات  اجراءات  لتسهيل  جاهدا 
تطوير  في  اهمية  من  لها  لما  النفطية،  وخصوصا 
االقتصاد العراقي، بعدها قامت الشركات المشاركة 
التي  خدماتها  عن  عروض  بتقديم  الجلسة  في 
تطرحها في سوق العراق الخاص بقطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
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االعالمية،  القنوات  مكاتب  معظم  بحضور 
هيئة  أقامت  الدولية،  والوكاالت  واالذاعات، 
اإلعالم واالتصاالت مكتب الفرات االوسط الملتقى 
يوم  االشرف،  النجف  في  الرمضاني،  االعالمي 

الثالثاء الموافق 2017/6/20.

 
وفي كلمة له بالحاضرين اكد عضو مجلس االمناء 
هذه  إنعقاد  أهمية  على  الطيار،  خليل  االستاذ 
الفعاليات، وبشكل مستمر، للتباحث باهم االوضاع 
العراقية الراهنة، التي تلعب فيها الوسائل االعالمية 
دورا فاعال، بنقل الحقيقة، كما هي، وبشكل مهني، 
السيما ان هذا الملتقى تزامن مع انتصارات جيشنا، 
منوهًا  الدواعش،  ضد  االبطال،  الشعبي،  والحشد 
التي  البطولية،  والمالحم  المعارك،  معظم  ان  الى 
كان  الشعبي،  والحشد  العراقي،  الجيش  سطرها 
على  التواجد  في  بصمة  الحربيين  لالعالميين 
اعالم  من  العراقي  االعالم  انتقل  ،حيث  السواتر 

الصد، الى اعالم المواجهة والمبادرة.
واضاف الطيار، ان المسار االعالمي الواقعي، هو 
االولويات،  لتحديد  الراهن  بالوقت  العراق  احتياج 

إختتام أعمال الملتقى اإلعالمي الرمضاني لمحافظات الفرات االوسط

تاثيرًا،  اكثر  اعالمية  واستراتيجيات  اليات  وتنظيم 
عنوان،  أي  وتحت  إرهابية،  قوة  أي  جماح  لكبح 
ومسمى، تحاول المساس بوحدة العراق والعراقيين.

 
سند  االستاذ  هنأ  بالملتقى،  كلمته  معرض  وفي 
العابدي، مدير مكتب الفرات االوسط لهيئة االعالم 
بالعيد  واالعالمية  الصحفية  االسرة  واالتصاالت، 
االعالم  ان  موضحًا  العراقية،  للصحافة  الوطني 
المفاهيم  ترسيخ  في  كبيرة  العراقي خطى خطوات 
الوطنية، مبينا ان الهيئة اخذت على عاتقها دعم كل 
المؤسسات االعالمية الوطنية، من اجل تنمية الحس 
الذاتي،  البناء  استراتيجيات  وفق  والعمل  الوطني، 
أداة  لتكون  المهنية،  اإلعالمية  الطاقات  واستثمار 

فاعلة في البناء لتأمين السلم المجتمعي.
بها  قامت  التي  الجوالت  ان  الى  العابدي  ونوه 
االتصاالت،  خدمات  جودة  لفحص  الهيئة،  كوادر 
في محافظات الفرات االوسط، فضاًل عن المتابعة 
الهيئة، سواًء  الى  التي ترد  الشكاوى  لكل  الميدانية 
تحريريًا،  مكتوبة  او   ،177 المجاني  الرقم  على 
مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام المعايير، 

والمدونات واللوائح المهنية، الصادرة عن الهيئة.

من جانبه قال استاذ االعالم في جامعة بابل الدكتور 
الحرب  على  راهنوا  الدواعش  إن  ؛  القيم  كامل 
االعالمية، التي استطاعوا من خاللها النفاذ، لتحقيق 
بناء  على  عملوا  أنهم  الى  مشيرًا  الخبيثة،  غاياتهم 
النيل  من خاللها  ارادوا  اعالمية،  وماكنة  منظومة 
لكل  ومنافي  بشع،  بشكل  والعراقيين،  العراق،  من 
االخالق السامية، اال ان خطوط الصد، والمبادرة، 
والمبادءة االعالمية العراقية كانت حاضرة، وعملت 

بقوة، على تقويض تلك المساعي، واكثر من ذلك.
هذا وقد حضر الملتقى االعالمي الرمضاني مدراء 
وممثلي االعالم واالتصال الحكومي في محافظات 

الفرات االوسط.
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    أقامت هيئة االعالم واالتصاالت/ مكتب الفرات 
االوسط، دورة تدريبية العالميي الفرات االوسط، 
استمرت  الحلة،  مدينة  في  السياحي  بابل  بمنتجع 

ثالثة ايام للمدة من 19- 21 / 2017/9 .
 شارك في الدورة صحفيين من مختلف المؤسسات 
في  ومختصين  خبراء  فيها  وحاضر  االعالمية، 

مجال االعالم.
 انضم السيد سالم مشكور عضو مجلس امناء هيئة 
عن  تحدث  اذ  فعالياتها،  الى  واالتصاالت  االعالم 
كوادر  وتهيئة  االعالمي،  العمل  تنظيم  ضرورة 
هذا  في  العراق  تواجه  التي  التحديات  لمواجهة 

المجال الحيوي.
السيد  بابل  محافظ  حضور  الدورة  شهدت  كما   
صادق مدلول السلطاني، الذي اعرب عن استعداده 
لتقديم الدعم المطلوب لتسهيل مهمة تنظيم دورات 

مماثلة، خدمة للوسط االعالمي.

هيئة االعالم واالتصاالت تنظم دورة تدريبية إلعالميي الفرات االوسط .



 نشاطات وإخبار الهيئة  -أخرى
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 I     الهيئة تنظم سوقًا خيريًا لرعاية االرامل وااليتام واالطفال المصابين بالسرطان 

 نظمت لجنة العمل التطوعي في هيئة االعالم واالتصاالت، وبالتعاون مع )جمعية التعاون الخيرية(، 
الجهة المتبنية لرعاية األيتام في العراق، نظمت سوقًا خيريًا في مقر الهيئة، يوم االربعاء الموافق 

. 2017 /5/31
السوق الخيري الذي استضافته الهيئة، يذهب ريعه الى األرامل واأليتام واألطفال المصابين بالسرطان، 

وشارك فيه المدير العام، وأعضاء مجلس االمناء، وجميع موظفي الهيئة.

وعبر المدير العام عن دعم واسناد الهيئة، ورعايتها للجمعيات الخيرية التي تسهم في الحد من معاناة 
األيتام، واألطفال، والمرضى.

من جهته أعرب المتحدث باسم الجمعية عن شكره وإمتنانه للهيئة, داعيأ الوزارات والهيئات ومؤسسات 
الدولة كافة الى اإلقتداء بتجربة هيئة االعالم واالتصاالت في دعمها ورعايتها للجمعيات الخيرية.



 نشاطات وإخبار الهيئة  -البيانات والتوجيهات
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من  أبطالنا  وبسواعد  وتوفيقه،  اهلل  بعون     
مختلف صنوف القوات المسلحة والحشد، أعلن 
عمليات  إنطالق  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
األورام  من  تبقى  ما  إلجتثاث  تلعفر،  تحرير 
وبدعم  أرضنا،  من  داعش،  المسماة  الخبيثة، 
العراق  بإرادة  الدولية  الثقة  ضاعفته  دولي 

وعزيمته في محاربة اإلرهاب.
مكافحة  عملية  في  أساسي  شريك  اإلعالم  ان 
خالل  تجلى  وهذا  العراق،  في  اإلرهاب 
السنوات الماضية، وتكلل بالدور البطولي في 
معركة الموصل، وما التضحيات الكبيرة التي 
قدمها الجسد اإلعالمي من شهداء وجرحى اال 

مؤشر واضح على حجم هذا الدور.
وفي معركة تلعفر فان دور االعالم لن يتوقف، 
بل سيستمر متسلحًا بزخم اإلنتصارات السابقة، 
ليكون مع جنودنا األبطال شريكًا في المعركة، 

والنصر الجديد بإذن اهلل.
تجدد  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  فان  هنا  من 
الوطنية، وتنتظر منها  لوسائل اإلعالم  دعمها 
ما إعتادت عليه دائما، من التزام بمعايير المهنة 
وأخالقيات الصحافة، وتوخي الدقة في تسجيل 
بطوالت قواتنا، ودحض كل ما يسيء لها، من 
فبركات األطراف المتضررة من القضاء على 

داعش.
القتال  جبهتي  على  االبطال  سواعد  بوركت 

العسكري و االعالمي.
 

 

هيئة االعالم واالتصاالت
  20/ آب/ 2017        

 

بيان  I  بمناسبة إطالق عمليات تلعفر 
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     ليس بالجديد القول ان تصدعات بأشكال مختلفة 
االحتالل  بعد  العراقي  االجتماعي  النسيج  طالت 
االمريكي في 2003، وما مر من سنوات عجاف 
إقتتااًل  المناطق  من  العديد  فيها  شهدت  ذلك،  بعد 
حربًا  يكون  ان  من  واسعة  بحدود  إقترب  محليًا 
أهلية، وإنتهت بعد أكثر من عقد الى إحتالل داعش 
العراقية،  االراضي  من  كبيرة  لمساحات  وبسهولة 
ثقافة  ان  الى  منه  جانب  في  يشير  وغيره  ذلك  كل 
العراقي،  المجتمع  لدى  بعد  تتبلور  لم  المواطنة 
المواطنة  بثقافة  تتشرب  التي  الشعوب  ان  ذلك 
لها  تتعرض  التي  التحديات  ضد  محصنة  تكون 
التي  التحديات  بضمنها  الخطوب،  إدَلهمت  مهما 
تغدو  وبذلك  المجتمعي،  النسيج  تدمير  تستهدف 
التي  للمجتمعات  أساسية  حاجة  المواطنة  ثقافة 
ضيقة  ُأطر  حبيسة  تظل  وبدونها  لإلرتقاء،  تتطلع 
من التمييز العرقي و المذهبي وغيرهما، ما يشكل 
اشكالها،  بكافة  الوطنية  التنمية  عمليات  أمام  عقبة 
بين  من  المواطنة  ثقافة  ذلك صارت  من  وإنطالقًا 
باشباع  معنية  التربية  ان  ذلك  التربية،  متطلبات 
التي  والثقافية  الفكرية  للمضامين  المجتمع  حاجات 
بلغته  لما  مواكبا  المجتمع  ذلك  جعل  شأنها  من 
التصدعات  تلك  تكشف  كما  االخرى،  المجتمعات 
كالمدرسة  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  ان  عن 
ووسائل االعالم واالسرة وغيرها لم تعمل بما يكفي 
المدرسة معنية  المواطنة، واذا كانت  ثقافة  لتشكيل 
أكثر من غيرها بهذا األمر، بوصفها الجهة الرسمية 
أخذت  التي  التربوية  االستراتيجيات  بتنفيذ  المكلفة 
لوطنها  ومحبة  صالحة  أجيال  إعداد  عاتقها  على 
لن  المدرسة  ان  إال  أجله،  من  للتضحية  ومستعدة 
المواطنة  ثقافة  ترسيخ  في  ومؤثرة  فاعلة  تكون 
التي تنطوي على قيم محورية؛ كالمساواة، وتكافؤ 
بوسائل  تستعن  مالم  الوطني،  واالنتماء  الفرص، 
اإلتصال وبخاصة الجماهيرية منها، اذ حدثت خالل 
ميدان  في  مذهلة  تقنية  تطورات  االخيرة  العقود 
وسائل االتصال التي تمكنت من القفز على الحواجز 
الزمانية والمكانية كالبث الفضائي المباشر، ومواقع 
على  االعالمية  والمنصات  االجتماعي،  التواصل 

شبكة االنترنيت.

في  والتربوية  التعليمية  المؤسسات  تمكنت  وقد 
وسائل  مختلف  توظيف  من  العالم  أرجاء  مختلف 
اإلتصال لخدمة التربية واهدافها، فضاًل عن تكييف 
نفسها مع التحوالت التي تشهدها تلك الوسائل، األمر 
األدوات  من  التربوي  االعالم  وسائل  جعل  الذي 
المهمة التي يستعان بها لتعزيز قيم معينة، وتطهير 
من  وغيرها  بها،  مرغوب  غير  اخرى  من  الثقافة 
المضامين التربوية التي يراد اشاعتها لدى التالميذ، 

والطلبة، على وفق الحاجات االساسية للمجتمع.
 والسؤال الذي يفترض طرحه )اين العراق من كل 
اطره  غادر  قد  التربية  مفهوم  وان  خاصة  ذلك؟(، 
الضيقة واصبح اوسع مدى، واكثر داللة فيما يتصل 
التربية  الى  والنظر  وتقويمه،  االنساني  بالسلوك 
على انها عملية شاملة ومستدامة، فضاًل عن تنامي 
الرسالة  مستقبل  جذب  على  اإلتصال  وسائل  قدرة 
به  تقوم  لما  مواز  تربوي  بدور  والقيام  االعالمية، 

المدرسة.
في  الفاعل  الدور  هذا  التربوي  لإلعالم  كان  واذا 
ونفوسهم،  الطلبة  عقول  في  المواطنة  ثقافة  تشكيل 
الى ضعف  يشير  العراق  في  المدرسي  الواقع  فان 
منعدما  يكون  ان  يكاد  او  المدارس،  في  الدور  هذا 
وسائله  غياب  في  ذلك  ويتجسد  كثيرة،  أحيان  في 
والمسرح  المدرسية،  كالتلفزيون، واالذاعة  أصاًل، 
التشكيلية،  الفنون  عرض  وقاعات  المدرسي، 
واالنشطة  اشكالها،  بمختلف  والمطبوعات 
الحقيقي  االستثمار  وعدم  والوطنية،  الالصفية، 
واالتصاالت  المعلومات  ثورة  انتجته  لما  والفعال 
في  التفكير  عدم  عن  فضال  اتصالية،  وسائل  من 
مع   تتوافق  التي  البرامج  واعداد  االستثمار  كيفية 
حال  هو  وهذا  وسائله،  من  وسيلة  كل  خصائص 
الجهات التي تملك صناعة القرار التربوي، فما بالك 

بالجهات االدنى التابعة منها.

ماذا نريد؟
االعالم  اداء  بتفعيل  المتمثل  الهدف  نحقق  لكي 
التربوي في بالدنا، فان ذلك ال يرتهن بالتوصيات 
والمناشدات، اذ يقتضي برنامجًا علميًا ينطوي على 
المواطنة،  ثقافة  اشاعة  شأنها  من  مقترحة  رؤية 

يسهم  ان  تطبيقه  حال  في  البرنامج  لهذا  ويمكن 
مع  تتوافق  وتربوية  تعليمية  سياسة  تحقيق  في 
وتنمية  المواطنة،  ثوابت  وغرس  التربية،  حاجات 
في  العليا،  والمثل  البناءة،  السلوكية  االتجاهات 
مشكالت  تلمس  عن  فضاًل  المدرسي،  المجتمع 
الذي  االمر  المواطنة،  بثقافة  المتعلقة  المجتمع  هذا 
يستدعي التفكير بالكيفيات التي من شأنها التصدي 
التربوي  الوعي  المشكالت، والعمل على بث  لهذه 
من  تّحسن  اعالمية  تربية  الطلبة  وتربية  ازاءها، 
تبعًا  التواصل، واالتصال،  لوسائل  الطلبة  استخدام 
الدولة  جهود  عن  والكشف  الفعلية،  إلحتياجاتهم 
ومتابعة  التربوي،  االعالم  إطار  في  المبذولة 
التجارب الدولية بهذا الخصوص، وحث المالكات 
عناصر  بجميع  االهتمام  على  والتربوية  التعليمية 
العملية االتصالية، وما يقود ذلك من ضرورة اعداد 
المعنيين  من  مقترحة  وفعاليات  ودراسات  بحوث 
منظومة  قيام  الى  يقود  بما  التربوي،  باالعالم 
متكاملة، تشكل نظاما اعالميا تربويا هادفا ومنتجا.

 

I  االعالم التربوي واشاعة ثقافة المواطنة
أ.د جليل وادي
م.م  نزار أحمد
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هيكلية البرنامج

التربوي اليمكن  لتفعيل االعالم  اقتراح برنامج  ان 
في  للتطبيق  قابلة  واقعية  اسس  على  تصميمه 
في  التربوي  لالعالم  جهاز  إلنعدام  وذلك  العراق، 
يقوم  لالعالم  قسم  باستثناء  حاليا،  التربية  وزارة 
وانعدام  ضعف  وكذلك  بسيطة،  اعالمية  بواجبات 
المدارس،  في  فعليا  المستخدمة  االعالم  وسائل 
لذلك فان البرنامج الذي نتحدث عنه يظل في اطار 
الن  واالضافة،  والحذف  للتعديل  القابل  االقتراح 
بناءه استند الى رؤية افتراضية مستمدة من االطالع 
في  الميدانية  والمالحظات  العربية،  التجارب  على 

مجال االعالم التربوي.
من  متكاملة  مجموعة  يعني  البرنامج  كان  واذا 
التي  واالشخاص  والمعدات  والوسائل  الطرائق 
لتحقيق غرض  الالزمة  الوظائف  اداء  في  تشترك 
او أكثر، على نحو فعال، فان البرنامج الذي نقترحه 

يمكن تلخيصه بما يأتي:
وايجاد  التربوي،  لالعالم  وطنية  اعداد خطة  ــ   1
المعنية  والهيئات  االجهزة  من  متكاملة  منظومة 
باالعالم عامة، واالعالم التربوي خاصة، للتنسيق 

والتكامل فيما بينها.
وربط  االعالمية،  للوسائل  االمثل  االستثمار  ــ   2
االعالم التربوي بالحياة المجتمعية من خالل برامج 

تحقق ذلك.
االعالم  مجاالت  في  العلمي  التعاون  تدعيم  ــ   3
الدولية  والهيئات  والمنظمات  الدول  مع  التربوي 
من  االستفادة  لغرض  المجال،  هذا  في  الرائدة 
في  التربوي  االعالم  تفعيل  كيفية  في  خبراتها 
على  التربية  وقضية  عامة،  التربوية  القضايا 

المواطنة خاصة.
4ــ ربط المؤسسات التربوية من مدارس ومراكز 
بحوث وجميع المؤسسات ذات العالقة ببعضها عبر 

االقمار الصناعية وشبكة االنترنيت.
والمراكز  والوحدات  اللجان  احتياجات  توفير  ــ   5
باحتياجات  التربوي  المجال  في  العاملة  االعالمية 
واستقبال  عرض  اجهزة  من  االعالمي  العمل 
انتاج  من  الجهات  هذه  لتتمكن  وغيرها،  وطباعة 

البرامج الثقافية والتربوية.
االحتياجات  تغطي  التي  الميزانيات  رصد  ــ   6

المذكورة.
االعالم  سياسة  في  المباديء  بعض  مراعاة  7ـ 
التربوي، من اجل المواطنة لضمان فعالية المحتوى، 
االعالمية  الرسالة  مناسبة  المباديء؛  تلك  ومن 

إلهتمامات وتطلعات المتعلمين في مختلف المراحل 
التخاطب  اسلوب  يكون  ان  وضرورة  الدراسية، 
والنفسي  والثقافي  العقلي  المستوى  مع  متناسبا 
بالبساطة والوضوح مع دقة  للمتعلمين، وان تمتاز 
يثيرهم،  بينها ما  المعلومات والحقائق، وانتقاء من 
ويجذب انتباههم، ومراعاة الوقت المناسب للرسالة 
االعالمية، ذلك ان نجاح وفاعلية الرسالة وتأثيرها 
فضاًل  لتقديمها،  المناسب  الوقت  بأختيار  مرهون 
من  الرسالة  في  الجاذبية  توافر  على  الحرص  عن 

خالل تقديم المحتوى بأشكال مشوقة.

تصميم البرنامج وأهدافه

تباينت وجهات نظر الباحثين في عدد المراحل التي 
يفترض ان يتخذها البرنامج، اال ان موضوع اشاعة 
تتناسب  التربوي  المواطنة من خالل االعالم  ثقافة 
مراحل،  ثمان  يتضمن  الذي  كيمب  نموذج  مع 
واقتصرت دراستنا على مراحله االربع االولى لعدم 
القدرة على األخذ بالمراحل االخرى، كونها مراحل 

تطبيقية، ويتضمن تصميم كيمب ما يأتي:

واالهداف  والموضوعات  الفعاليات  تحديد  ــ   1
العامة للبرنامج.

2 ــ التعرف على الخصائص المميزة للمقصودين 
بالبرنامج.

3 ــ تحديد االهداف السلوكية.
4 ــ تحديد واختيار المحتوى.

5 ــ التقدير القبلي.
المالئمة  واالنشطة  والوسائل  الطرق  اختيار  6ــ 

للبرنامج.
7 ــ اعداد االمكانيات المطلوبة والخدمات المساندة.

8 ــ التقويم النهائي.
باالعالم  الخاصة  البرنامج  أهداف  ايجاز  ويمكن 
التربوي في انشاء مديرية مستقلة لالعالم التربوي 
سياسة  تحقيق  في  لإلسهام  التربية،  وزارة  في 
في  لها  المحددة  بالمهام  والقيام  التربوية،  الوزارة 
واهداف  عام،  هدف  للبرنامج  ان  كما  البرنامج. 
ويركز  المواطنة،  على  بالتربية  تتعلق  فرعية،  
الهدف العام على ترسيخ ثقافة المواطنة عبر اساليب 
في  حاضرة  مادة  تصبح  بحيث  منهجية،  تدريسية 
عالقة الطالب باالستاذ، وفي عالقتهما مع بعضهما 
والنشاطات  الكتب  خالل  من  الدراسي  المنهج  في 
والندوات،  العمل،  وورش  والالصفية،  الصفية 

ووسائل 
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 ان التسويق على المستوى اإلجتماعي العام، 
عن طريق وسائل اإلعالم، له عوائد اخرى ال 
تلك  بين  الرابط  العنصر  كونه  أهمية عن  تقل 
أهميتها  في  تتجسد  بالتغيير،  المعنية  المفاصل 
بتشكيل صورة ذهنية، تعين تلك اإلستراتيجيات 

في بلوغ أهدافها على المدى البعيد.

الواقع  عن  ُرسمت  التي  الصورة  وشكلت 
والتعليمي  والثقافي  واإلقتصادي  اإلجتماعي 
العقود  طيلة  العام  بشكل  واألمني  والسياسي 
الماضية تحديًا كبيرًا أمام جذب رؤوس األموال 
وإستقطاب اإلستثمارات من الخارج، وتشجيع 
فعالياتهم  توظيف  على  الداخل  مستثمري 
اإلقتصادية لخدمة الواقع العراقي ودعم اإلنتاج 

المحلي، بداًل من إستخدامها في الخارج.

فضاًل عن تلك الصورة التي رسمت عن صانع 
إرسال  على  تساعد  لم  والتي  نفسه،  القرار 
مؤشرات تطمئن المستثمرين ورجال األعمال، 
وهو ما أنعكس سلبًا في عمليات تسويق المنتج 

المحلي بشكل عام، ومنه المنتج الجامعي.

االتجاهات  إحدى   Image الذهنية  الصورة  وتعد 
الحديثة في دراسة السوق االجتماعي، وفقًا للعديد من 
المختصين، فيما يتم النظر الى وسائل اإلعالم على 
الصور  التي تكون  المؤسسات  أهم  انها واحدة من 
نشر  في  المتمثل  اإلتصالي  نشاطها  طريق  عن 
المعلومات واألخبار والصور والرسوم والتحليالت 
سعيها  سياق  في  ذلك  ويأتي  والشروح،  واألفكار 

لتحقيق وظائفها وإنتاج أهدافها ومهامها.

صنع في العراق
I توظيف صورة جهة المنشأ بتسويق المنتجات العراقية في المجتع

د.صفد حسام الشمري
خبير التواصل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية
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لإلعالم حصة..
تكون وسائل اإلعالم معنية بشكل مباشر في عملية 
تكوين الصور )المعاني والمفاهيم والتعاميم(، وهي 
الدول  عن  للمعلومات  الرئيسة  المصادر  أهم  من 
واألحداث والثقافات، حين تنقل لجمهورها أخبارًا، 
ومن ثم تشّكل لهم صورًا ذهنية عن دول العالم عن 

طريق عرض وجهات النظر والصور والعناوين.
بدور  تقوم  اإلعالم  أجهزة  إن  الباحثون  ويؤكد 
الفرد على  إذ يحصل  المجتمع،  هام وجوهري في 
المعلومات واآلراء والمواقف من وسائل اإلعالم، 
يعيش  الذي  للعالم  تكوين تصوره  تساعده في  التي 
المعرفي  اإلدراك  اليوم من عوامل  تعد  فيه، وهي 
المعلومات  بتقديم  تقوم  ألنها  الجمهور،  لدى 

وتوجيهها بالطريقة التي ترغب فيها.

لقد أهتمت أغلب الدول بمسائل تكوين صورة ذهنية 
الرخاء  اإلستثمارات وديمومة  لجذب  إيجابية عنها 
اإلمارات  ومنها  المعيشي،  والرضا  اإلقتصادي 
اإلعالم  وسائل  تناول  كان  التي  المتحدة،  العربية 
قتل  بجرائم  تتعلق  موضوعات  عالجت  لتغطيات 
عن  خطورة  يقل  ال  وغيرهم،  ومشاهير  لفنانين 
صورة هذه الدولة أثر أزمة ديون دبي على خلفية 
تلك  مع  التعامل  وتم  العالمية،  االقتصادية  األزمة 
اإلعتبار  في  وضعت  إستراتيجيات  وفق  الجرائم 
مقدار التحدي الذي بدأت تواجهه تلك الدولة حول 

صورة اإلستقرار األمني واإلقتصادي فيها.

ومن هنا تبرز أهمية دور وسائل اإلعالم في تشكيل 
مدارك الجمهور العراقي نحو التطورات الهامة في 
مجاالت الحياة جميعها، وهذا ما نسعى إلى التنويه 
إليه حول دور وسائل اإلعالم على أشكالها المختلفة 
في رسم التصورات، السيما ))ان كثيرًا من خبراء 
بناء  لعملية  كبيرة  أهمية  يعطون  بدأوا  التسويق 
أو تصميم  أو دعم  بناء  تستهدف  إخبارية،  قصص 
الصورة الذهنية للجهة المستفيدة من هذا التسويق((.
للوصول  إستراتيجيات  عن  بحثنا  معرض  وفي 
بالمنتج العراقي إلى المجتمع، البد من التأكيد على 
"الصورة  بمفاهيم  اإلهتمام  الضروري  من  أنه 
بوصفها  المنشأ"،  بـ"بلد  يرتبط  وما  الذهنية" 
متغيرات تمارس دورًا هامًا في التأثير على أحكام 

المستهلكين والزبائن المحتملين وتقييماتهم.

ممارسات عالمية في صورة جهة المنشأ
عبر  ُأجريت  التي  المستهلك  سلوك  دراسات  تشير 
بصفة  يميلون  المستهلكين  أن  إلى  مختلفة  ثقافات 
مالءمة  ومدى  جودة  عن  صور  تكوين  إلى  عامة 
وجاذبية المنتجات الواردة من دول ومناطق معينة، 
إذ يميل المستهلكون إلى ان يقّيموا المنتجات بشكل 
إيجابي عندما يكون منشأها أو إنتاجها في بالد تتمتع 
الرئيس  المنطق  ويكمن  إيجابية،  ذهنية  بصورة 
يقدمان  المنشأ  جهة  أو  بلد  ان  في  الدراسات  لهذه 
للمستهلكين معلومات عن جودة المنتج وغيرها من 

الجوانب.

المنشأ،  ببلد  المختصة  المعلومات  أُُتيحت  وطالما 
صلة  ذات  معلومات  المستهلكون  يعدها  سوف 
فيما  للمنتج،  تقييمهم  في  عمد  عن  يستخدمونها 
هذه  عكس  أخرى  مسحية  دراسات  أظهرت 
)الفرضية العامة(، بينت عدم توافر النية أو الرغبة 
في  كأساس  المنشأ  بلد  إلستخدام  المستهلكين  لدى 

عملية تقييمهم للمنتجات.

إال أن باحثين غرب يرون أن عدم رغبة المستهلكين 
في اإلعتراف بتأثير بلد المنشأ قد تعكس محدودية 
أحكامهم  على  التأثير  مصادر  تمييز  على  قدراتهم 
في  المنشأ  بلد  تأثيرات  يعكس  مما  أكثر  التقييمية، 

حد ذاتها.

االختصار المعرفي
ويمكن ان يمثل بلد المنشأ )إختصارًا معرفيًا( يمّكن 
تقييمهم  عند  والجهد  الوقت  توفير  من  المستهلكين 
المعلومات  تأثير  يتوسط  أن  ويستطيع  للمنتج، 
األخرى المختصة بالمنتج على تقييمات المنتج، إال 
أن هذا التأثير قد يقل في ظل قدرة المستهلكين على 

تمثيل المعلومات.
في  أساسية  بصفة  المنشأ"  "بلد  تأثير  ويتأصل 
سبيل  فعلى  المعلومات،  لتمثيل  المعرفية  الجوانب 
المثال: قد يشير "بلد المنشأ" في بعض األحيان إلى 
جودة المنتج، أو ينظر إليه في أحيان أخرى كأحد 
خصائص المنتج، وبذا.. يعد تأثير بلد المنتج نوعًا 
من )الصورة الذهنية( التي يصّنف المستهلكون فيها 
المنتجات إلى فئات، ويطبّقون المعرفة السابقة بشأن 

الفئات.

وقد تم التوصل إلى أن "بلد المنشأ" يمكن أن يؤثر 
على سلوكيات المستهلكين، عن طريق العاطفة أو 
أي  المعرفي،  الجانب  على  التأثير  بدون  الشعور، 
أنه حتى لو لم يكن لـ"بلد المنشأ" للمنتج المعلن عنه 
فمن  لإلتجاهات،  المعرفي  المكون  على  سلبي  أثر 
الوارد أن يكون له أثر سلبي على الجانبين العاطفي 

والسلوكي.
ويمكن أن يّوجه تأثير "بلد المنشأ" سلوك المستهلك 
بشكل  المستهلكون  يفكر  قد  شعوره،  طريق  عن 
عقالني بأن بلدًا ما خبير في عدد من الفئات الُمنتجة، 
قد تؤدي  البلد  بهذا  المرتبطة  السلبية  المشاعر  لكن 
كبار  يسعى  أن  يجب  لذا  نتائج سلوكية سلبية،  إلى 

المسّوقين في تعزيز صورة مؤسساتهم.

من جهة ُأخرى يتحدث المختصون عن ثالث آليات 
)اآللية  في  تتمثل  المنشأ"  "بلد  تأثيرات  لتوضيح 
كإلماع  المنشأ"  "بلد  إستخدام  قبيل  من  المعرفية: 
Cue على جودة المنتج. واآللية الشعورية/ العاطفة: 
فقد  وعاطفية،  رمزية  قيمة  المشأ"  "بلد  يحوز  فقد 
واآللية  الوطنية،  الوطن/  حب  أو  بالمكانة  يوحي 
المعيارية Normative: إذ يعّبر "بلد المنشأ" عن 
مثل  للمستهلك،  الشخصية  أو  اإلجتماعية  المعايير 
شراء منتجات محلية الصنع، أو رفض الشراء من 

بلد يرفضه المستهلك(.

ويالحظ التشابه بين هذه اآلليات، وإنموذج التأثيرات 
الهرمية لإلعالن على سلوك المستهلك، إذ يبدأ تأثير 
أو  شعوره  ثم  المستهلك  معلومات  على  اإلعالن 
عاطفته منتهيًا بسلوكه، وهو ما يمكن التأسيس عليه 
في مجال صياغة آليات تسويق المنتج العراقي على 

المستوى المحلي وكذلك الخارجي.
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»آيشلون« أو »إيشلون«.. ال فرق ُيذكر.. ولكن بين 
المعلومات  من  هائٌل  كمٌّ  المكسورة  والهمزة  الَمدَّة 
حواسيب  المنصتة..  اآلذان  من  ماليين  المراَقَبة.. 
تحلل وتترجم كل شاردة وواردة، ما خفي وما ظَهَر.. 
الشيء يمرُّ مرور الكرام.. حيث ال يوجد مكان آمٌن 
سوى بضع سنتيمترات من المخ، يمكنك هناك فقط 
كل  بين  األقوى  النظام  إنه  بمعلوماتك..  تحتفظ  ان 
بين  لزواج مبارك  البار  االبن  إنه  المراقبة،  أنظمة 
»آيشتون«  المخابراتية،  واألجهزة  المراقبة  أنظمة 
ببساطة هو قدرات تقنية ولوجيستية هائلة في التقاط 

المعلومات وتخزينها واستغاللها.
 وإذا كان النظام )نظام إيشلون( قد خرج من رحم 
بغرض  الخمسينات  بداية  القومي  األمن  وكالة 
حماية المكالمات الحكومية والعسكرية أساسا، فإنه 
المدنية  الصبغة  ذي  المضاد  بالتجسس  أيضا  تكفل 
شبكة  إلى  الزمن  مرور  مع  ليتحول  الخالصة، 
وذات  التقنية  العناصر  متكاملة  مندمجة،  ضخمة، 

طابع شمولي.

الخبراء  وعدنا  حياتنا  التكنولوجيا  دخلت  أن  ومنذ 
والخصوصية،  المعلومات  سرية  عصر  ببداية 
المرور  وكلمة  المستخدم  »اسم  وجود  ظل  في 
بعد سنوات  الجن االزرق«، ولكن  يعرفها  التي ال 
ليبدد  وأخواته  آيشلون  جاء  الوعود  تلك  من  قليلة 
بمزيد  والمبشرين  التكنولوجيا  صانعي  أحالم 
المعلومات  عصر  في  والسرية  الخصوصية  من 
واالنترنت، وأصبحت كل تفاصيل حياتنا وأسرارنا 

مباحة أمام من يريد كشفها. 

َمْن هو إيشلون؟
باللغة  المتخصصون  السيما  البعض،  يستغرب  قد 
العربية، من استخدام اسم االستفهام )َمْن( بداًل عن 
)ما(، على الرغم من أن )َمْن( يستخدم للعاقل و )ما( 
لغير العاقل، وهنا نقول ال تستغربوا، فهنا استخدام 
حيٌّ  نظام  هو  )آيشتون(  نظام  ألن  مجازي،  )َمْن( 
يحتضر  قد  لحظات  ستأتي  وربما  يوم،  كل  يكبر 
تكنولوجيا  يدفن في مقبرة  ذلك  فيها ويموت، وبعد 

االتصاالت وأنظمة المراقبة والتجسس..
الصناعية  األقمار  من  منظومة  قلب  هو  آيشلون 
أنواع  معظم  تلتقط  والوطنية(  والجهوية  )الدولية 
تعالج  االتصاالت،  بشبكات  المتداولة  المعلومات 
المتحدة  الواليات  من  بكل  ضخمة  بمحطات 
ونيوزلندا  وألمانيا  واستراليا  وكندا  وبريطانيا 
القومي  األمن  وكالة  يدي  بين  لتتمركز  وغيرها، 
 ،)N.S.A( )National Security Agency(
درجة  وتحديد  وتصنيفها  فرزها  على  تقوم  التي 

أهميتها.

والتقاط  العتراض  عالمي  آلي  نظام  هو  آيشلون 
أية اتصاالت، مثل: مكالمات الهاتف، والفاكسات، 
مبنية  اتصاالت  وأية  اإللكتروني،  البريد  ورسائل 
على اإلنترنت، وإشارات األقمار الصناعية بشكل 
روتيني يومي ألغراض عسكرية ومدنية. في حين 
لجزء من  اسم كودي  آيشلون هو  أن  البعض  يرى 
بين  تتم  التي  االتصاالت  ويلتقط  يعترض  نظام، 

آيشلون »ُأُذن الشيطان«..
إعداد: ابراهيم األعسم/ جابر عبداألمير
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األقمار الصناعية.
وتشير بعض التقارير إلى تجاوز الميزانية السنوية 

إلدارة هذا النظام )10 مليارات دوالر أميركي(.

كيف يعمل آيشلون؟
القيام  من  إيشلون  تمكِّن  التقنيات  من  العديد  هناك 
باعتراض  تبدأ  عدة،  بمراحل  وتمر  بمهماته، 
المراسالت والتقاطها، ثم مرحلة الترجمة، ثم مرحلة 
االستنتاج  مرحلة  المراحل  تلك  وآخر  التحليل، 

والوصول إلى خالصة عملية التجسس هذه.
يمتلك هذا النظام القدرة على التنصت على مليوني 
بعد  االتصاالت  تلك  يوجه  ثم  الدقيقة،  في  اتصال 
في  المعنية  االستخبارية  الوكاالت  إلى  ترشيحها، 
المصادر  بعض  ذكرت  وقد  فيه،  األعضاء  الدول 
بداية  مع  اإلنترنت  إلى  طاقته  بمعظم  توجه  أنه 
كل  من   %90 على  يتنصت  إنه  حتى  التسعينيات؛ 

االتصاالت التي تتم عبر هذه الشبكة الدولية.

االعتراض وااللتقاط 
هناك ثالث طرق رئيسة العتراض االتصاالت:

التفريع المادي
وهي طريقة لالعتراض يدل عليها اسمها بالضبط؛ 
بوسائل  فعلي  مادي  اتصال  هناك  يكون  حيث 
االتصاالت؛ كاألسالك، أو كوابل األلياف الضوئية، 
أو محوالت الهواتف؛ لذا تعد تلك الطريقة ضعيفة 
تقنّيا، مقارنة بقدرات تقنيات االتصال الحديثة، وهي 
تفريعة  أو  خفي،  سري  تفريع  طريق  عن  إما  تتم 

تقدمها شركات الهواتف.

 اعتراض إشارات األقمار الصناعية
المحادثات  تتجه  الحديثة  االتصاالت  عالم  في 
التليفونية من مدينة إلى مدينة عبر األقمار الصناعية؛ 
حيث يتم إرسال إشارة اتصاالتية إلى قمر صناعي 
لالتصاالت، والذي يقوم بدوره بإرجاعها إلى أقرب 
لتقوم  المقصودة  الجهة  من  أرضية  استقبال  محطة 
هذه  استقبال  الممكن  من  إنه  وبما  إليها،  بتوجيهها 
مساحات  عبر  األرض  إلى  الراجعة  اإلشارات 
شاسعة )مئات اآلالف من الكيلومترات(، فإنه يمكن 
ألي هوائي أرضي موّجه تجاه ذلك القمر الصناعي 
أن يلتقط إشارة تلك المكالمة، وبالفعل فإنه وانظالقًا 
من تلك الحقيقة العلمية، فإن نظام آيشلون له محطات 
أرضية موّجهة لكل قمر اتصاالت صناعي في أي 

مدار حول األرض.
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»آيشلون« أو »إيشلون«.. ال فرق ُيذكر.. ولكن بين 
المعلومات  من  هائٌل  كمٌّ  المكسورة  والهمزة  الَمدَّة 
حواسيب  المنصتة..  اآلذان  من  ماليين  المراَقَبة.. 
تحلل وتترجم كل شاردة وواردة، ما خفي وما ظَهَر.. 
الشيء يمرُّ مرور الكرام.. حيث ال يوجد مكان آمٌن 
سوى بضع سنتيمترات من المخ، يمكنك هناك فقط 
كل  بين  األقوى  النظام  إنه  بمعلوماتك..  تحتفظ  ان 
بين  البار لزواج مبارك  إنه االبن  المراقبة،  أنظمة 
»آيشتون«  المخابراتية،  واألجهزة  المراقبة  أنظمة 
ببساطة هو قدرات تقنية ولوجيستية هائلة في التقاط 

المعلومات وتخزينها واستغاللها.
 وإذا كان النظام )نظام إيشلون( قد خرج من رحم 
بغرض  الخمسينات  بداية  القومي  األمن  وكالة 
حماية المكالمات الحكومية والعسكرية أساسا، فإنه 
المدنية  الصبغة  ذي  المضاد  بالتجسس  أيضا  تكفل 
شبكة  إلى  الزمن  مرور  مع  ليتحول  الخالصة، 
وذات  التقنية  العناصر  متكاملة  مندمجة،  ضخمة، 

طابع شمولي.
الخبراء  وعدنا  حياتنا  التكنولوجيا  دخلت  أن  ومنذ 
والخصوصية،  المعلومات  سرية  عصر  ببداية 
المرور  وكلمة  المستخدم  »اسم  وجود  ظل  في 
بعد سنوات  الجن االزرق«، ولكن  يعرفها  التي ال 
ليبدد  وأخواته  آيشلون  جاء  الوعود  تلك  من  قليلة 
بمزيد  والمبشرين  التكنولوجيا  صانعي  أحالم 
المعلومات  عصر  في  والسرية  الخصوصية  من 
واالنترنت، وأصبحت كل تفاصيل حياتنا وأسرارنا 

مباحة أمام من يريد كشفها. 

َمْن هو إيشلون؟
باللغة  المتخصصون  السيما  البعض،  يستغرب  قد 
العربية، من استخدام اسم االستفهام )َمْن( بداًل عن 
)ما(، على الرغم من أن )َمْن( يستخدم للعاقل و )ما( 
لغير العاقل، وهنا نقول ال تستغربوا، فهنا استخدام 
حيٌّ  نظام  هو  )آيشتون(  نظام  ألن  مجازي،  )َمْن( 
يحتضر  قد  لحظات  ستأتي  وربما  يوم،  كل  يكبر 
تكنولوجيا  يدفن في مقبرة  ذلك  فيها ويموت، وبعد 

االتصاالت وأنظمة المراقبة والتجسس..
الصناعية  األقمار  من  منظومة  قلب  هو  آيشلون 
أنواع  معظم  تلتقط  والوطنية(  والجهوية  )الدولية 
تعالج  االتصاالت،  بشبكات  المتداولة  المعلومات 
المتحدة  الواليات  من  بكل  ضخمة  بمحطات 
ونيوزلندا  وألمانيا  واستراليا  وكندا  وبريطانيا 
القومي  األمن  وكالة  يدي  بين  لتتمركز  وغيرها، 
 ،)N.S.A( )National Security Agency(

درجة  وتحديد  وتصنيفها  فرزها  على  تقوم  التي 
أهميتها.

والتقاط  العتراض  عالمي  آلي  نظام  هو  آيشلون 
أية اتصاالت، مثل: مكالمات الهاتف، والفاكسات، 
مبنية  اتصاالت  وأية  اإللكتروني،  البريد  ورسائل 
على اإلنترنت، وإشارات األقمار الصناعية بشكل 
روتيني يومي ألغراض عسكرية ومدنية. في حين 
لجزء من  اسم كودي  آيشلون هو  أن  البعض  يرى 
بين  تتم  التي  االتصاالت  ويلتقط  يعترض  نظام، 

األقمار الصناعية.
وتشير بعض التقارير إلى تجاوز الميزانية السنوية 

إلدارة هذا النظام )10 مليارات دوالر أميركي(.

كيف يعمل آيشلون؟
القيام  من  إيشلون  تمكِّن  التقنيات  من  العديد  هناك 
باعتراض  تبدأ  عدة،  بمراحل  وتمر  بمهماته، 
المراسالت والتقاطها، ثم مرحلة الترجمة، ثم مرحلة 
االستنتاج  مرحلة  المراحل  تلك  وآخر  التحليل، 

والوصول إلى خالصة عملية التجسس هذه.
يمتلك هذا النظام القدرة على التنصت على مليوني 
بعد  االتصاالت  تلك  يوجه  ثم  الدقيقة،  في  اتصال 
في  المعنية  االستخبارية  الوكاالت  إلى  ترشيحها، 
المصادر  بعض  ذكرت  وقد  فيه،  األعضاء  الدول 
بداية  مع  اإلنترنت  إلى  طاقته  بمعظم  توجه  أنه 
كل  من   %90 على  يتنصت  إنه  حتى  التسعينيات؛ 

االتصاالت التي تتم عبر هذه الشبكة الدولية.

االعتراض وااللتقاط 
هناك ثالث طرق رئيسة العتراض االتصاالت:

التفريع المادي
وهي طريقة لالعتراض يدل عليها اسمها بالضبط؛ 
بوسائل  فعلي  مادي  اتصال  هناك  يكون  حيث 
االتصاالت؛ كاألسالك، أو كوابل األلياف الضوئية، 
أو محوالت الهواتف؛ لذا تعد تلك الطريقة ضعيفة 
تقنّيا، مقارنة بقدرات تقنيات االتصال الحديثة، وهي 
تفريعة  أو  خفي،  سري  تفريع  طريق  عن  إما  تتم 

تقدمها شركات الهواتف.

 اعتراض إشارات األقمار الصناعية
المحادثات  تتجه  الحديثة  االتصاالت  عالم  في 
التليفونية من مدينة إلى مدينة عبر األقمار الصناعية؛ 
حيث يتم إرسال إشارة اتصاالتية إلى قمر صناعي 
لالتصاالت، والذي يقوم بدوره بإرجاعها إلى أقرب 

لتقوم  المقصودة  الجهة  من  أرضية  استقبال  محطة 
هذه  استقبال  الممكن  من  إنه  وبما  إليها،  بتوجيهها 
مساحات  عبر  األرض  إلى  الراجعة  اإلشارات 
شاسعة )مئات اآلالف من الكيلومترات(، فإنه يمكن 
ألي هوائي أرضي موّجه تجاه ذلك القمر الصناعي 
أن يلتقط إشارة تلك المكالمة، وبالفعل فإنه وانظالقًا 
من تلك الحقيقة العلمية، فإن نظام آيشلون له محطات 
أرضية موّجهة لكل قمر اتصاالت صناعي في أي 

مدار حول األرض.

 اعتراض موجات المايكروويف
تتم معظم اتصاالتنا اإلقليمية من وإلى أبراج تحمل 
هوائيات إلرسال واستقبال موجات المايكروويف، 
فالكثير منا يراها أثناء سفره؛ حيث تفصل مسافات 

)عادًة حوالي 25 مياًل( بين برج وآخر.
هوائي  من  مباشرة  تتجه  اإلشارة  أّن  من  وبالرغم 
اإلشارة  من   %  100 أن  يعني  ال  هذا  فإن  آلخر، 
تنتقل للهوائي المستقبل، بل إن أقل من 1% فقط هو 
الباقي  يستمر  بينما  المستقِبل،  الهوائي  يتلقاه  الذي 
باقي  التقاط  لقمر صناعي  في خط مستقيم. ويمكن 
هذه الموجات إذا اعترض سبيلها، بدال من ضياعها 
في الفضاء، وإذا كان لألقمار التجارية القدرة على 
مسارها  عن  حاد  وإن  حتى  الموجات،  هذه  التقاط 
بزاوية 8 درجات، فإّن نظام آيشلون يمكنه مراقبة 
نفسه،  الوقت  في  المايكروويف  أبراج  من  المئات 

والتقاط اإلشارات الصادرة عنها والواردة إليها.

الترجمة
بمجرد التقاط إشارة ما، فإن الحاسبات اآللية، تفككها 
حسب نوعها )صوت، فاكس، بيانات رقمية.. إلخ(، 
وتوجهها إلى نظامها المناسب، أما البيانات الرقمية، 
إلى  مباشرة  توجه  باإلنترنت،  الخاصة  تلك  مثل 
الفاكسات واألصوات  بينما تحتاج  التحليل،  مرحلة 
رقمية  إشارات  إلى  وتحويلها  الترجمة  عملية  إلى 

أواًل. 
فصلها  بعد  الفاكس  رسائل  تمر  الفاكس:  بيانات   -
االتصاالت على حواسب  إشارات  من  عن غيرها 
 Optical( ضوئية  ماسحات  عن  عبارة  آلية 
لها  السرعة،  فائقة   )Character Recognition
الموجودة  اللغات  لكل  الخطوط  تحليل  على  القدرة 

على األرض، ثم تحويلها إلى إشارات رقمية.
وبالرغم من عدم توافر برامج لها القدرة على تحليل 
رسائل  إهمال  يعني  ال  هذا  فإن  اليدوية،  الخطوط 
برامج  توجد  أنه ال  أو  اليد،  بخط  المكتوبة  الفاكس 

 مجلة تواصل - اتصاالت  
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I    االثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي في البيئة العراقية
ا.م.د.عمار طاهر محمد

معاون عميد كلية االعالم – جامعة بغداد
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قرن  هو  والعشرين  الواحد  القرن  اعتبار  يمكن 
هذا  بدايات  شهدت  حيث  بامتياز  الجديد  االعالم 
القرن انتشارا واسعا واقباال منقطع النظير من قبل 
سكان العالم على استخدام هذا النوع من االعالم بعد 
احداث  المتسارعة من  الحديثة  التقنيات  نجحت  ان 
ايجاد  الى  افضت  االتصال  في مجال  ثورة حقيقية 

نوع من التكامل بين االعالم التقليدي والجديد .

حد،  عند  يقف  لم  العنكبوتية  الشبكة  تأثير  إن 
من  العديد  أشارت  حيث  واحد،  باتجاه  يسر  ولم 
والسلبية  اإليجابية  اآلثار  من  عدد  إلى  الدراسات، 
دراسة  الدراسات  هذه  ومن  اإلنترنت،  الستخدام 
اإلنترنت،  استخدام  أن  بينت  والتي   ، ني وارنبرج 
ومن خالل  تظهر،  التي  البيانات  ومن خالل حجم 
هوس المستخدم بتقصي هذه البيانات، سيؤدي إلى 
األمر  الكمبيوتر؛  أمام شاشة  فترات طويلة  قضائه 
السياق  اجتماعية، وفي ذات  ينجم عنه عزلة  الذي 
نجد أن دراسة شاو وجانت ، قد بينت أن استخدام 
اإلنترنت يسهم وبدرجة جيدة  في خفض متغيري 
تقدير  متغيري  من  يزيد  بينما  واالكتئاب،  الوحدة 
انجلبرج  دراسة  أما  االجتماعية،  والمساندة  الذات 
وسجوبيرج ، فقد كشفت عن عالقة عكسية قوية بين 
الشخصي،  والتوازن  باإلنترنت،  االرتباط  درجة 
والعزلة  االجتماعي،  والتكيف  العاطفي،  والذكاء 

وقوة االلتزام بالنظام القيمي.

تجلت  االنترنت  احدثه  الذي  الكبير  التاثير  هذا 
سلبياته بشكل كبير في مواقع التواصل االجتماعي 
والسيما في الوطن العربي السباب عديدة سنحاول 
من خالل هذه الورقة البحثية اماطة اللثام عنها من 
الدول  لبقية  التي تعد انموذجا  البيئة العراقية  خالل 
التجربة حديثة والخصائص  العربية االخرى كون 
حيث  من  الدول  هذه  معظم  بين  تقريبا  متشابهة 
الفردية  السمات  عن  فضال  والحاجات  الدوافع 

للمجتمعات.

واقع شبكات التواصل االجتماعي:
تشير احدث االحصائيات " 1" الى ان قطاع مواقع 
اذ ان %75  التواصل االجتماعي يشهد نموا كبيرا 
من مستخدمي االنترنت يستخدمون مواقع التواصل 

االجتماعي يوميًا.

 وقد بلغ عدد الحسابات النشطة على هذه الوسائل 
حساب  مليار   2.6 اصل  من  حساب  مليار   1.9
في  االنترنت  يبلغ عدد مستخدمي  في حين  مسجل 
 %48 يعادل  ما  اي   , مستخدم  مليار   )3,4( العالم 
من اجمالي سكان العالم البالغ حوالي 7 مليار"2".

الدراسات  مؤسسة  نشرته  الذي  التقرير  وبحسب 
مستخدمي  عدد  فان  )غوتنر(  العالمية  واالبحاث 
 %29 بنسبة  ارتفع  االجتماعي  التواصل  منصات 
خالل عام 2015-2016 وأشارت الى ان مسببات 
تلك الطفرة هو توسع دائرة استخدام الهواتف الذكية 
التي تجاوزت مبيعاتها نحو 1.9 مليار هاتف عام 

"3".2016

التواصل  مواقع  البرز  االحصائيات   وتبين 
التي  و  عام 2017  نشرت مطلع  التي  االجتماعي 
موقع  ان  النشطة  الحسابات  عدد  على  اعتمدت 
)Facebook( الذي تأسس عام 2004 هو االكثر 
بلغت 1.871  بمشاركة  استخداما  االكثر  و  شهرة 

مليار مستخدم .

يليه موقع )WhatsApp( الذي تأسس عام 2005 
بمشاركة مليار مستخدم و هو العدد نفسه لمستخدمي 
موقع   )Facebook messenger( الخدمة التي 
لسلسلة  تتمة  لتكون   2011 عام  فيسبوك  اطلقتها 

الخدمات التي تقدمها .

اما على مستوى العالم العربي فأن هناك زيادة كبيرة 
في عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في 
عدد  اجمالي  من   %  39 بلغت  إذ   , العربية  الدول 
السكان نهاية عام 2016 , وان نسبة الزيادة بلغت 
10% , خالل عام 2016 مقارنة بعام 2015 مما 
المواطن  تلقي  طريقة  في  واضح  تغيير  الى  يشير 
العربي لالخبار والمعلومات "4"، انظر الشكل رقم 

:)1(

شكل رقم )1( بيبن عدد مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي في العالم العربي مقارنة بالعالم

التواصل االجتماعي   ويبلغ عدد مستخدمي مواقع 
في الدول العربية 83,1 مليون مستخدم مقارنة ب 
46.4 مليون مستخدم عام 2013 اي بزيادة ضعف 

االعداد تقريبا"5".

 وأوضحت االرقام ان مصر لها الحصة االكبر من 
وبنسبة  مستخدم  مليون   21 بحوالي  المستخدمين 
المستخدمين  اعداد  اجمالي  من   %25 الى  تصل 
العرب , وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعدد 
9.8 مليون مستخدم بحصة تتجاوز 12% , وجاء 
 8.4 يبلغ  مستخدمين  بعدد  الثالثة  بالمرتبة  العراق 
الجزائر  حلت  كما   ،  %10 بنسبة  مستخدم  مليون 
مستخدم  مليون   8.1 يبلغ  بعدد  الرابعة  بالمرتبة 
بنسبة تتجاوز 9.5% , وتليها االمارات التي سجلت 
التي  تونس  ثم   ,  %5 بحصة  مستخدم  مليون   5.7
سجلت 4.5 مليون مستخدم بحصة تجاوزت %4.5 
, واالردن التي سجلت 3.4 مليون مستخدم بحصة 
المستخدمين  اعداد  اقل  كانت  فيما   ,  %4 تصل 
 310( الصومال  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
و  مستخدم(  الف   88( جيبوتي  و  مستخدم(  الف 
جزر القمر )41 الف مستخدم("6" ، انظر الشكل 

رقم )2(.

شكل رقم )2( يبين عدد مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي في الدول العربية مطلع2017

 
الباحثين  معظم  جعلت  غيرها  و  االحصائيات  هذه 
يصنفون موقع Facebook على انه الدولة االولى 

في العالم من حيث عدد السكان )المستخدمين( , 
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ويقضي ثلث المستخدمين العرب اقل من 30 دقيقة 
وسائل  استخدام  عند  الواحدة  الجلسة  في  تقريبا 
يقضون   %5 ان  حين  في  االجتماعي,  التواصل 
اكثر من 4 ساعات في كل جلسة و ينشط اكثر من 
التواصل  وسائل  استخدام  في  المستخدمين  نصف 
الشكل رقم  انظر   ، المساء  االجتماعي في ساعات 

:)3(
الجلسة  في  المستغرقة  المدة  يبين   )3( رقم  شكل 
التواصل االجتماعي  اثناء استخدام وسائل  الواحدة 

في الدول العربية
 

االثار السبية لمواقع التواصل االجتماعي في 
العراق :

ثمة )40( اثرا سلبيا نتيجة استخدام مواقع التواصل 
 )8( على  توزعت  العراقية  البيئة  في  االجتماعي 

محاور وكما ياتي :
اوال : االثار االخالقية :

اباحية  وافالم  وصور  موضوعات  الى  تروج   -1
المجتمعية واالخالقية واالقدام  القيم  تسبب بضعف 
االعراف  ترفضه  وما  المحرمات  ارتكاب  على 

والفطرة االنسانية. 
طريق  عن  المستخدمين  من  السذج  ابتزاز   -2
ومطالبتهم  معينة  مشاهد  تصوير  الى  استدراجهم 

بدفع مبالغ مالية وتهديدهم بالفضيحة عكس ذلك.
خاصة  مواقع  خالل  من  الرذائل  على  تشجع   -3
حيث  الجنسي  والشذوذ  الزنئ  ارتكاب  على  تحفز 

يتجمع هؤالء في مواقع مخصصة لهذا الغرض.

4- تشجع على الكذب وعدم االفصاح عن الشخصية 
استخدام  طريق  عن  الموقع  لصاحب  الحقيقية 

االسماء الوهمية او المستعارة.
مواقع  تعد  حيث  االخالقي  الضابط  الى  تفتقر   -5
التواصل االجتماعي صفحات شخصية ال يوجد فيها 
او  الضارة  باالفعال  القيام  على  المستخدم  مايردع 

المسيئة باستثناء قيم مبادىء االنسان نفسه.
نشر  طريق  عن  االخرين  الى  االساءة   -6
او استخدام برنامج  باوضاع ال يحبذونها  صورهم 

)الفوتوشوب( واساليب الفبركة االلكترونية.
بين  والقومية  والدينية  الطائفية  النعرات  اثارة   -7
افراد المجتمع العراقي ونشر مواضيع او تعليقات 

تحض على نشر العنف واالحقاد . 
العراقي  الشعب  بين  والضغينة  الكراهية  اثارة   -8
عليها  الرد  او  باالساءة  والشروع  اخرى  وشعوب 
بما يتنافى مع طبيعة االنسان العراقي وكرم خلقه. 

9- االساءة الى الراحلين من خالل نشر مواضيع او 
تعليقات تسيء الى تاريخ شخصيات غدت في ذمة 

اهلل واجترار احداث اصبحت من الماضي. 

ثانيا : االثار االجتماعية :
1- تحول دون التواصل بين افراد االسرة وتفضي 
العائلة  داخل  االجتماعي  التفاعل  ضعف  الى 
العراقية حيث اسقط االعالم الجديد المفاهيم القديمة 
التي تتعلق بوقت الذروة وتجمع االسر امام شاشة 

التلفزيون في اوقات معينة. 
2- نشر االفكار الهدامة وااللحاد وترويج كل ما من 

شانه ان يفضي الى تفكيك القيم االسرية واالخالقية 
وازدراء االديان.

واالعراف  والتقاليد  العادات  هدم  الى  ادت   -3
المجتمعية من خالل التواصل غير الشرعي واقامة 

عالقات محرمة مما جعلها نافذة الغواء الشباب.
المجتمع  في  الطالق  حاالت  زيادة  الى  ادت   -4
حسب  مسبوقة  غير  ارقام  الى  ووصولها  العراقي 
احصائيات وزارة العدل حيث تشجع على ارتكاب 

الخيانة الزوجية والمشاكل بين االزواج.

ثالثا : االثار الثقافية :
اضمحالل  الى  تؤدي  سطحية  معلومات  تقدم   -1
غير  معظمها  مواضيع  لتناولها  االيجابية  الثقافة 

مفيدة ولمحدودية المساحة كما في موقع تويتر.
تقتل االبداع وتؤسر االنسان وتجعله يدور في   -2
فلك افكار محدودة وال تدفعه الى االبتكار او تقديم 

منجز مهم.
3- تفتقر في النقاشات والتعليقات الى ثقافة الحوار 
المتمدن وتتصف بعدم قبول الراي االخر في معظم 

المواضيع التي تدور بشان القضايا المختلفة.
مفيدة  باشياء  استغالله  وعدم  الوقت  اهدار   -4
حيث  عامة  او  خاصة  منافع  تحقيق  الى  تؤدي 
تشير الدراسات ان استخدام هذه المواقع قد يستمر 

ويتواصل الى ساعات عدة. 
بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  توظيف   -5
خاطىء عن طريق اقتصارها على عرض الصور 
الطعام  موائد  معينة وعرض  اماكن  في  الشخصية 
استخدامها  وعدم  عليها  التعليق  طلب  ثم  وغيرها 

بشكل يحقق فوائد حقيقية لالفراد والمجتمع. 

رابعا : االثار التشريعية :
1- غياب الرقابة االنية او الصارمة على المواضيع 
او الصور او االفالم المسيئة او الخادشة للحياء العام 

واقتصارها على بعض االجراءات غير الفاعلة .
الجريمة  ضد  العراق  في  قوانين  توجد  ال   -2
توجد  فال  الموضوع  لحداثة  نتيجة  االلكترونية 
االعالم  استخدام  سوء  من  تحد  حديثة  تشريعات 
وجه  على  االجتماعي  التواصل  ومواقع  الجديد 

الخصوص.
واالجهزة  الحديثة  االساليب  الى  العراق  يفتقد   -3
المطلوبة الكتشاف الجريمة االلكترونية او االساءة 
اهتمام  عدم  بسبب  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
خطورته  رغم  الموضوع  بهذا  المختصة  الجهات 
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المتنامية.
االخرين  لتصوير  الحي  البث  استخدام خاصية   -4
مواقع  على  اني  بشكل  ونشرها  معينة  بمواقف 
التواصل االجتماعي دون ترخيص منهم مما يشكل 

اساءة صريحة وخرقًا واضحًا للقوانين النافذة . 
واالهلية  الحكومية  المؤسسات  على  التحريض   -5
والحط من هيبة الدولة والتشجيع على تخريب المال 

العام وتعطيل مصالح الناس. 
الخاصة  الحياة  وانتهاك  الخصوصية  اختراق   -6
الملفات  على  والسطو  القرصنة  خالل  من  لالفراد 
عن  فضال  الفيديو  وافالم  والمعلومات  الصور 
الى  واالساءة  عليه  المستولى  الموقع  استخدام 

االخرين باسم صاحب الموقع.
االخرين واطالق مختلف  التحريض ومهاجمة   -7
االوصاف والنعوت بحقهم بدون رادع االمر الذي 

يشكل اساءة صريحة باحدى الطرق العلنية. 
ودفعهم  والمحاكاة  التقليد  على  االحداث  تحفيز   -8
اشارت بعض  الجنح والجنايات حيث  ارتكاب  الى 
الدراسات ان مواقع التواصل االجتماعي تقف وراء 

العديد من جرائم االحداث .

خامسا : االثار الصحية :
الى  نتيجة  الحسية  بالبالدة  االطفال  اصابة   -1
استخدام هذه المواقع بدون قيد او شرط وتركيزهم 

على الشاشة وانصرافهم عن الحركة واللعب.
الحركة  وعدم  والكسل  التقاعس  الى  تؤدي   -2
بالواجبات  القيام  او  العمل  مزاولة  عن  واالنشغال 

المطلوبة.
خالل  من  االنسان  حياة  على  خطر  تشكل   -3
االستخدام اثناء قيادة السيارات حيث سجلت دوائر 
السائق  انشغال  نتيجة  الحوادث  من  الكثير  المرور 

بمتابعة مواقع التواصل االجتماعي.
الجسمانية  االنشطة  ممارسة  دون  تحول   -4
الجلوس  على  وتشجع  الحقيقية  الرياضة  وممارسة 

وبطء الحركة لفترات طويلة .
تكلس  مثل  عضوية  امراض  الى  الى  تؤدي   -5
وضعف  الفقري  العمود  وانحناء  العنقية  الفقرات 
ولفترات  الخاطئ  االستخدام  الى  نتيجة  البصر 

طويلة . 

سادسا : االثار التعليمية : 
العامية  اللهجات  ونشر  العربي  الخط  رداءة   -1
واضعاف اللغة العربية والتاثير السلبي في االبتعاد 
الفصحى  اللغة  او  المبسطة  اللغة  استخدام  عن 

وتعميمها بين افراد المجتمع العراقي. 
الطلبة في مختلف  الى اضعاف مستوى  تؤدي   -2
بمتابعتها  الطلبة  النشغال  نتيجة  الدراسية  المراحل 
بين  المستمر  والتفاعل  الالتزامني  االتصال  بسبب 

الحين واالخر .

سابعا: االثار النفسية :
واالمراض  واالكتئاب  العزلة  حالة  من  تزيد   -1
النفسية والسيما بين فئة المراهقين والشباب نتيجة 
شاشة  على  واالنكفاء  المفرط  واالستخدام  السهر 

الحاسوب او الهاتف النقال.   
2- االنفصام عن الواقع واالبحار في عالم افتراضي 
ليس له عالقة بالبعد الفيزيائي الذي يعيشه الفرد من 

خالل االدمان واالستخدام المزمن.

ثامنا : االثار المهنية : 
الشائعات  واطالق  الكاذبة  االخبار  ترويج   -1
انعكس  الذي  االمر  الخاطئة  المعلومات  وتسويق 

سلبا على مصداقية وسائل االعالم العراقية. 
دون  االخبار  نقل  في  الصحفي  دور  تقمص   -2

مراعاة المعايير المهنية المطلوبة
مواضيع  نشر  خالل  من  العام  الراي  تضليل   -3
الرموز  االساءة وتسقيط بعض  الى  تهدف  مفبركة 

المجتمعية او الشخصيات العامة .
4- التوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعي 
بطريقة غير مهنية واستخدام مواقع وهمية لمهاجمة 
الخصوم او اضفاء البريق على شخصيات لم تقدم 

المأمول منها للبلد والمجتمع.
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الذي  األثر  طبيعة  في  كريستال  ديفيد  يحقق 
فهناك  وبالفعل  اللغة،  على  اإلنترنت  يتركه 
على  المنتشرة  الشعبية  اإلعتقادات  من  الكثير 
سلبا  سيؤثر  اإلنترنت  أن  ترى  واسع  نطاق 
على مستقبل اللغة، وأن هذه التقنية المتطورة 
ستكون لها الهيمنة، وحينها ستضيع المعايير، 
ستفرض  العولمة  ان  ذلك  اإلبداع،  ويتضاءل 
ترى  الكتاب  هذا  طروحات  لكن  التشابه، 
الواقع  في  اإلنترنت  إن  تقول؛  إذ  العكس، 
وتنوعها،  اللغة  مديات  في  كبيرًا  توسعًا  يوفر 
ويوفر فرصًا غير مسبوقة لإلبداع الشخصي، 
وحتى االن عايشنا االنترنت مدة كافية تمكننا 
التي  الطريقة  عن  نظر"  "وجهة  من صياغة 
تمت عبرها صياغته لغويا، وقيامه هو ايضا 
ديفيد  كتبه  الذي  والكتاب  اللغات،  بصياغة 
يستعمل  من  لكل  مفيدا  سيكون  كريستال 

االنترنت وله إهتمام بشؤون اللغة.

يستعمل  الذي  المواطن  نشبه  أن  يمكن  بماذا 
"كلمة  مواطنت  هو  هل  بإنتظام،  االنترنت 

مركبة من مواطن + نت"؟.

الذين يقضون اوقاتاًً طويلة وال يمكن تجاهلها 
التأمل  إلى  فقط  يحتاجون  االنترنت،  على 
الذاتي؛ اما الذين ال يقومون بذلك، فإن معرفة 
التفاصيل الذاتية من )يوم في حياة المواطنت( 

ستزودنا بالمعلومات الغنية.

I   اللغة واإلنترنت
تأليف: ديفيد كريستال

ترجمة: عبد علي سلمان
الجزء الثاني
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بالنسبة  االفتراضي  المجتمع  ويلبر  شون  يصف   
إلى  ومقسم  اليوم،  في  لبضع ساعات  بأنه عمل  له 
بعد  طويل  وقت  لغاية  الفجر  قبل  من  تمتد  دقائق، 
في  الليل،  في  استيقظ  النت عندما  الظالم، وسافتح 
في  الماء  تحت  اكون  أو  القهوة،  ماء  أغلي  حين 
الحمام، أو بين أجزاء المسودات أومواعيد الطلبة، 
أو ُأبقي شبكة االتصاالت مفتوحة في الخلفية بينما 
أقوم بإنجاز أعمال أخرى، واقوم لمرة أو لمرتين في 
لمدد طويلة، ومعظمها  للنت  بتسجيل دخولي  اليوم 
إحتياجاتي،  يشبع  الحقيقي  التواصل  في  لالنخراط 
وزمالئي  فأصدقائي  يكفي،  ال  هذا  أن  أجد  ولكن 
يعبرون عن حاجات مماثلة لالتصال بشكل متكرر، 
سواء عبر المحادثة أو من خالل نظراتهم الطامعة 
التي يوجهونها  صوب أماكن في المكتب، المجتمع 
اإلنغماس،  وهذا  العمل،  هذا  هو  االفتراضي 
التواصل  أحيانا تكون هي  تمثله  التي  واالتصاالت 
الحقيقي، وفي كثير من األحيان يكون غير متزامن 
ومعظمه فردي، وهو نوع من الغزل الكتابي الذي 
المواجهة  من  نوع  أي  الى  آلخر  حين  من  يهدف 

الجسدية أو الصوتية".

لك  ستقدم  التي  المواقع  من  العديد  اآلن  وهناك 
إذا  فيها  التمعن  عليك  التي  األعراض  عن  النصح 
تحت  وقع  شخصا  كنت  إن  تعرف  أن  تريد  كنت 
اإلنترنت، وسنعرض هنا مجموعة مختارة  سطوة 
"المدمنون  عنوانها  شتى  صفحات  من  صغيرة 
على اإلنترنت، "تستيقظ في الساعة الثالثة صباحا 
البريد  من  للتحقق  *وتتوقف  الحمام.  إلى  للذهاب 
إلى  عودتك  طريق  في  بك  الخاص  اإللكتروني 
انك  الى  وتشيرالشاشة  خروجك  *تسجل  السرير. 
كنت قد سجلت دخولك منذ ثالثة ايام و 45 دقيقة. * 
كنت قد نقلت الثالجة الى جانب حاسوبك الشخصي، 
يسألك شخص عما  لألعلى "عندما  تقول: "تحرك 

كنت قد قلت له.

*كل أصدقائك توجد @ في أسمائهم.
*تقول لسائق سيارة األجرة إنك تعيش في

elm.street/house/bluetrim..123//:http
html

بانه  يخبرك  الذي  االلكتروني  بريدك  من  *تتحقق 
التوجد رسالة جديدة لك لكنك تعود لتتحق من جديد.

*فاتورة هاتفك تصل الى عتبة بابك في صندوق.
  ليس هدف هذا الكتاب التأمل في العواقب والنتائج 
حد  إلى  عاشت  التي  المجتمع  أو  األفراد  لحيوات 
من  تواضعا  أكثر  هو  هدفي  االنترنت،  في  كبير 
ان  يمكن  التي  السبل  استكشاف  هو  بكثير،  ذلك 
سوية  هذه،  االلكترونية  الوسيلة  طبيعة  فيها  تؤثر 

مع مدى اإلنترنت العالمي وكثافة االستخدام، على 
اللغة بصفة عامة، وعلى اللغات كل على حدة على 
وجه الخصوص، وعلى ما يبدو فإن من المرجح أن 
هذه التأثيرات ستكون واسعة اإلنتشار وذات طابع 
االتصال  لتقنيات  بالنسبة  كانت  مثلما  مصيري، 
المطبوعة  اللغة  أعطت  والتي  ذكرها،  اسلفنا  التي 
من  العديد  وّلدت  أبعادًا  والمرئية  والمسموعة 
التنويعات واإلستعماالت المميزة الجديدة، بدءًا من 
وصواًل  الصحف  لعناوين  التلغرافي  الرسم  أهمية 
الى التفخيم الصوتي الباذخ للتعليقات الرياضية، إن 
الوسائط اإللكترونية تأتينا مع قناة تسهل وتحد من 
قدرتنا على التواصل بطرق مختلفة جذريًا عن تلك 
التي وجدت في حاالت داللية أخرى، والعديد من 
التوقعات والممارسات التي نربطها باللغة المنطوقة 
والمكتوبة، كما سنرى في )الفصل 2(، لم يعد يمكن 
هي  األولى  المهمة  فإن  وبالتالي  عليها،  الحصول 
التحقيق في الخصائص اللغوية لما يسمى بـ"الثورة 
اإللكترونية"، ولتبني وجهة نظر حول ما إذا كانت 
الطريقة التي نستعمل فيها اللغة على شبكة اإلنترنت 
السابق  اللغوي  سلوكنا  كثيرًا عن  تختلف  أصبحت 

بحيث يمكن وصف هذه الطريقة بأنها ثورية.

بعيدة  اللغوية  العواقب  تكون  أن  أيضا  بد  وال 
يشارك  وسط  في  التطورالحاصل  هذا  في  المدى 
البنية  كانت  فاذا  المبدأ،  حيث  من  فيه،  كله  العالم 
لهم  يسمحان  لبلدانهم  الداخلي،  واالقتصاد  التحتية، 
الطبيعة  في  نبالغ  أال  علينا  ويجب  اليه،  بالوصول 
العالمية لإلنترنت، فإنه ما يزال إلى حد كبير متاحًا 
للمواطنين ميسوري الحال في البلدان المتقدمة فقط، 
يحدث  الذي  فما  يهمنا،  الذي  المبدأ  هو  هذا  ولكن 
لغويا، عندما يستعمل أعضاء الجنس البشري تقنية 
بشكل  اتصال  على  يكون  أن  منهم  واحد  أي  تمكن 
كان  ولقد  آخر؟،  شخص  أي  مع  واعتيادي  منتظم 
القرية  وجود  فكرة  عن  الحديث  من  الكثير  هناك 
العالمية، وهذه للوهلة االولى تبدو استعارة مقنعة، 
وبعد كل شيء فإن هذا المفهوم يثير كل أنواع األسئلة 
اللغوية، فالقرية هي مجتمع مترابط، و تقليديا هي 
محددة بلهجة محلية، أو بلغة تميز سكانها عن اي 
شخص آخر في المعمورة، ليس هكذا نسمي االشياء 
عالمية  قرية  هناك  كانت  وإذا  االنحاء،  هذه  في 
لهجتها؟  ما هي  نسأل  أن  إلى  بحاجة  فإننا  حقيقية، 
وما هي السمات المشتركة للغة التي تعطي مجتمع 
العالم احساسهم  مستخدمي االنترنت من كل أنحاء 
بالهوية الواحدة، وبالتطابق؟، وإذا لم يكن بمقدورنا 
ان نحدد أية لهجة أو لغة موحدة، أو بوجود اتجاه 
أن  إلى  حينها سنحتاج  فاننا  الوحدة،  هذه  مثل  نحو 
ليست  العالمية(  )القرية  هذه  ان  هل  أنفسنا؛  نسأل 
ويمكن  اإلعالم،  وسائل  اختراع  من  خيال  سوى 
المفاهيم ذات الصلة، مثل؛  طرح أسئلة مماثلة من 
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نوع محدد من الرياضة، وستكون النتيجة تعابير مثل 
)اإلنجليزية البريطانية(، أو )إنكليزية ليفربول(، او 
الرياضي(،  )التعليق  الفرنسية(،  القانونية  )اللغة 
وتغيير أي عنصر هام في أية وضعية او حالة من 
حاالت من االنترنت هو تحفيز لتغيير في استعمال 
التصرف  في  يرغبون  كانوا  إذا  فيما  للغة،  الناس 
إلى  منطقة  من  هو  التغيير  كان  إذا  وما  تقليديا، 
أخرى، من محكمة قضائية إلى الشارع، من المنزل 
من  أو  الكثيرين،  الى  واحد  مستمع  من  حانة،  إلى 
محادثة تتم وجها لوجه الى محادثة بعيدة، في بعض 
األحيان تكون خصائص التنوع مقيدة تماما من قبل 
الحالة، على سبيل المثال هناك قواعد صارمة تحكم 
اللغة التي قد تستخدم في المحكمة، وإذا ما تم تحطيم 
لغة المحكمة فمن المحتمل ان نكون عرضة لالنتقاد، 
أو حتى نتهم بازدراء المحكمة، وفي حاالت أخرى 
قد يكون هناك عنصر لالختيار في ما نقول أونكتب، 
كما هو الحال عندما نختار إعتماد لهجة رسمية أو 
غير رسمية في مناسبات محددة، مثل؛ الحفالت، أو 
ان نزاوج بين لهجتين، ولكن في جميع الحاالت التي 
نستخدم فيها اللغة تبرز لنا القيود التي يجب أن نكون 
على علم بها ويجب أن ناخذها باالعتبار إذا اردنا 

ان يحكم على مساهمتنا بالمقبولية.
 إن عوامل مثل التأدب، والمنفعة، والوضوح تتحكم 
بما نجرؤ أن نقوله في خطاب المناسبات، وتنطبق 
الذي  الرأي  أما  الحاالت،  جميع  في  المعايير  هذه 
في  أو  أبدًا،  بخيار  فليس  مباح  شيء  كل  إن  يقول 
األقل، إذا قرر األشخاص التكلم أو الكتابة من دون 
إيالء إهتمام إلى  التوقعات اللغوية واالجتماعية من 
محاوريهم، والمجتمع ككل، فيجب أن نتوقع أن يتم 

الحكم عليهم وفقا لذلك.

وهناك أصناف عدة للسمات المميزة للتنوع اللغوي، 
أنواع  خمسة  األسلوبية  المناهج  من  الكثير  وتحدد 

رئيسية للغة مكتوبة:

اللغة  وتنظيم  العام  العرض  إن  الرسم:  ميزات   *
المكتوبة، يتم تحديده على وفق عوامل مثل:

الصفحات، والفواصل،  المميزة، وتصميم  الطباعة 
وعلى  واللون؛  التوضيحية،  الرسوم  واستخدام 
الصحف  من  متنوعة  مجموعة  فإن  المثال،  سبيل 
اإلنجليزية سيتم تحديدها بصورة رئيسية على هذا 
العناوين،  مثل  مفاهيم  استخدام  خالل  من  الصعيد 

واألعمدة، والتعليقات.

كتابة  نظام  الى  التعرف  يتم  الهجائية:  *الميزات   
لغة معينة، عبر عوامل عدة مثل االستخدام المميز 
 )capital letters( الكبيرة  الحروف  لألبجدية، 
عن  التعبير  وأساليب  الترقيم،  وعالمات  التهجي 
فعلى  الخ(؛  بارزة،  أو  مائلة،  بحروف   ( التركيز 
عن  األمريكية  االنجليزية  تتميز  المثال،  سبيل 
اإلمالئية  االختالفات  من  العديد  عبر  البريطانية 
االنجليزية  واإلعالنات  لون(،  مقابل  لون  )كأنما 

ُتستبعْد من معظم  التي  اإلمالئية  بالتعديالت  تسمح 
مثلما  مثال  الكلمة  نكتب  أن  اي  االخرى،  الحاالت 
 )Beanz( ننطقها وليس مثلما ألفنا كتباتها فتصبح
 ،)Photo( بدال عن )Foto( و )Beans( بدال عن
في اللغة العربية ال نرتضي ذلك، فال نكتب ذلك بداًل 

عن ذلك، أو مصيطر بداًل عن مسيطر / المترجم.
النحو  احتماالت  من  العديد  النحوية:  *الميزات 
المميز  االستعمال  مثل  عوامل  تحددها  والصرف، 
من  واالشتقاقات  الكلمات  وترتيب  الجملة،  لبناء 
الدينية  فاإلنجليزية  المثال،  سبيل  على  الكلمة؛ 
  O God( تستخدم تركيبة غيرعادية في النداء مثل
يدري..(،  من   who knows( وكذلك  ياربي(، 
 )thou, thee, thine(باستعمال الضمائر وتسمح 
 ...You ( لمخاطبة الشخص الثاني المفرد بدال من

.)your أو

عبر  ُتحدد  اللغة  مفردات  المعجمية:  *الميزات 
استعمالها  حين  والتعابير  الكلمات  من  مجموعة 
المثال،  سبيل  وعلى  التنوع؛  ضمن  مميز  بشكل 
فان اللغة اإلنجليزية القانونية توظف تعبيرات اليتم 
بالطبع بعض  القطاعات، ومنها  بقية  استعمالها في 
التي   )ex post facto( مثل  الالتينية  العبارات 

تعني بأثر رجعي.

*مميزات الخطاب: التنظيم الهيكلي للنص، ُيعّرْف 
عبر عوامل عدة مثل التماسك والصلة بين الكلمات 
وعلى  لألفكار؛  المنطقي  والتطور  الفقرة،  وبناء 
انَكليزية  علمية  مجلة  ورقة  فان  المثال،  سبيل 
يتكون عادة من تسلسل محدد من أقسام بما في ذلك 
والمنهج،  والتجريد، وإالدخال،  والمقدمة  الملخص 

والنتائج، والمناقشة، واالستنتاج.

وأيا كانت ثقافة اإلنترنت، فإنه ما يزال إلى حد كبير 
المحكية حاليًا ليس  النص واللغة  قائمًا على أساس 
من  اإلنترنت  شبكة  على  محدود  وجود  سوى  لها 
خالل استخدام مقاطع الصوت، واألفالم، والفيديو، 
التخاطب سينمو بال شك مع تطور  استخدام  ولكن 
نرى  أن  قبل  طوياًل  وقتًا  يمر  ولن  التكنولوجيا، 
والحوارات  التفاعلي  للصوت  المنتظم  االستخدام 
عما  يعبر  كالم  لتوفير  الكالم،  وتركيب  الفيديوية، 
هو على الشاشة، أو إلعطاء دعمًا صوتيًا للعرض 
من  المستخدمين  لتمكين  تلقائي  وكالم  البياني، 
االنواع  إلى  باإلضافة  لفظيا،  المواقع  مع  التفاعل 
إلى  بحاجة  نحن  لذلك  ذكرها،  سبق  التي  الخمسة 

االعتراف باثنين أكثر:

الميزات الصوتية: هي الخصائص السمعية العامة 
للغة المنطوقة، تحددها عوامل مثل استخدام نوعية 
التينور  )مثل  الصوتي  السجل  المميزة،  الصوت 
)مثل  الصوت  إستعمال  وطريقة  الباس(،  مقابل 

المثال  سبيل  وعلى  والترنيم(،  والغناء  التحدث 
شتى  رياضية  انواع  بشأن  التلفازية  التعليقات  فان 
استعمال  )مثل  مختلفة  صوتية  معايير  ستستعمل 
في  التشجيع  عند  المتحمس  الصوت  مراتب  اعلى 
مباريات كرة القدم مقابل النغمات المتكتمة الرهبانية 

في السنوكر(.

للغة  الصوت  نظام  إن  العلمية:  الصوت  ميزات 
معينة، تحدده عوامل مثل االستخدام المميز ألحرف 
والضغط  والترنيم،  الساكنة،  وللحروف  العلة، 
اللهجات  تحديد  يتم  المثال،  سبيل  وعلى  والوقفة؛ 
المناطقية من خالل طريقتها في استخدام األصوات 
بشكل مختلف، والتلفظ المميز هو أيضا سمة بارزة 
والوعظ،  الصحف،  قراءة  في  كما  التنوع  هذا  في 

واإلعالنات التلفزيونية.
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I    عصر المعلومة واإلتصاالت

الميول  طبيعة  في  شك  ادنى  هناك  يعد  لم       
واالندماج  التقارب  صوب  الشديدة،  واالنعطافات 
والتراص في الزمان والمكان بين سالالت بني آدم 
بفضل التطور السريع الحاصل في شبكات االتصال 
والتواصل، التي قلصت المسافات وحولت ما كان 
شاسعًا ومترامي االطراف الى ما يعرف بـ )القرية 
نهاية  )منذ  االخيرة  العقود  في  سيما  ال  الكونية(، 

السبعينيات من القرن المنصرم والى يومنا هذا(. 

لقد طبعت هذه االندفاعات عصرنا الحالي بميسمها، 
بـ)اقتصاد  اليوم  يعرف  ما  بدقة  يعبر عنه  ما  وهذا 
المجتمعات  تسخر  حيث  المعلومات(  او  المعرفة 
الحقل  الموازنات لالستثمار في هذا  والدول أعظم 
الحيوي، وقد برهنت النتائج والمعطيات عن حصاد 
استقرارها  على  ال  واضح  بشكل  انعكس  مذهل، 
استعدادها  على  بل  وحسب  الراهن  وازدهارها 
للمزيد من النجاحات والفتوحات على شتى األصعدة 
المادية والمعنوية. لقد تعاظمت مكانة حقلي االعالم 
واالتصاالت في تحديد مصائر المجتمعات والدول 
بشكل غير مسبوق، وعند التوقف قليال عند طبيعة 
التحوالت وهرم االولويات عند الدولة االعظم في 
االميركية،  المتحدة  الواليات  أي  الحديث،  التاريخ 
حيث  واضح،  بشكل  متجلية  الحقيقة  هذه  نجد 
االكثر  الشخصيات  الحقل سلم  هذا  يتصدر عمالقة 
ثراء وتأثيرا ونفوذا في الواليات المتحدة االميركية 
والعالم، وهذا ما نعرفه اليوم عن بيل غيتس مؤسس 
ستيف  عالمنا  عن  مبكرًا  والراحل  المايكروسوفت 
أبل ومارك زوكربرغ مالك  جوبز صاحب شركة 
نفوذًا  االكثر  االجتماعي  التواصل  شبكة  ومؤسس 
الشخصيات  من  الكثير  ذلك  اليوم، وغير  عالم  في 
على  المميزة  بصماتها  وضعت  التي  والشركات 
المزيد  صوب  ابدًا  المتغيرة  عالمنا  مالمح  تشكيل 
النوعية، ومن االهمية  من االنعطافات والتحوالت 
وروح  االنسانية  التوجهات  الى  االشارة  بمكان 

على  تمييز  دون  من  البشر  حاجات  مع  التضامن 
توجهات  طبعت  والتي  القاتلة"  "الهويات  اساس 

وسلوك هذا الجيل من أثرياء صناعة االتصاالت.
في  شهدناها  التي  الكبيرة  التحوالت  من  بالرغم 
العقدين االخيرين في مجال التواصل واالتصاالت، 
الراهن،  للمشهد  المتابعين  من  القليل  غير  ان  اال 
الغير،  البداية  سوى  يمثل  ال  ذلك  كل  ان  يجدون 
والذي  الحقل،  هذا  في  المرتقبة  التحوالت  حيث 
والمالكات  والعقول  المواهب  خيرة  بقوة  جذب 
للكثير  للعمل والنشاط فيه، ستكون مفاجاة  البشرية 
من العقول التي تنظر للمشهد بشكل تقليدي. كما ان 
الصراع المتالك القدرة وزمام المبادرة فيه وبسبب 
من طبيعته المعولمة، قد سمح لغير المنتسبين لنادي 
الدول المتقدمة صناعيا وعلميًا للتسلل اليه والكشف 
عن استعدادات واعدة في هذا الحقل الحيوي، وما 
تبوأت  التي  الشابة  الهندية  والقيادات  الكوادر  مثال 
مسؤولية مفاصل مهمة فيه، اال مثال ودليل على ما 
والتحوالت من فرص  االنعطافات  هذه  مثل  تتيحه 
بركب  واللحاق  والتخلف  الفقر  قبضة  من  للتحرر 
االمم التي عرفت قيمة االستثمار في المعرفة وسن 
ان  وتشريعات.  قوانين  من  معها  يتناغم  ما  كل 
تؤكد  المجال  هذا  في  والواعدة  الناجحة  التجارب 
النظام  نوع  مع  المعطيات  تلك  مثل  ترابط  على 
السياسي وفلسفته وبالتالي التشريعات التي تسن من 
اجل توفير افضل الشروط والمناخات لذلك التطور. 

بعد  بثمن  تقدر  ال  فرصة  كعراقيين  لنا  اتيحت  لقد 
السياسي  نظامنا  بناء  العادة  المباد،  النظام  زوال 
الديمقرطية  من  اساس  على  واالقتصادي  والقيمي 
والتعددية والحقوق والحريات، وهي كل ما يتطلبه 
على  والدولة  المجتمع  بناء  اعادة  اجل  من  امرنا 
اكرمتها  التي  االمم  بركب  للحاق  المجربة  االسس 
لكن  الحضاري.  التكليف  لسن  للوصول  االقدار 

قوى  تمكنت  الجميع؛  على  خافية  تعد  لم  والسباب 
الردة والتقوقع واالنعزال واالنحطاط، على حرف 
عربة التحوالت عن ذلك المسار، مما اجبرنا على 
المشهد  من  جعلت  واضافية،  قاسية  فواتير  دفع 
أكثر تعقيدًا وعسرًا عما كان عليه. ان مهمة وضع 
الحيوية  المجاالت  في  وواقعية  لبداية جادة  االسس 
التي اشرنا اليها، ال يمكن ان تحصل مع مثل هذه 
االوضاع من عدم االستقرار االمني واالجتماعي، 
كونها كانت دائمًا مترافقة مع ترسيخ سلطة الدولة 
واالمن  السالم  تصون  التي  والتشريعات  والقانون 
االقتصادي واالجتماعي. لكن مع االنتصارات التي 
العسكرية واالمنية على رأس رمح  القوات  حققتها 
بعصابات  المتمثلة  واالرهاب  واالنعزال  الهمجية 
داعش، أصبح الطريق سالكًا لتحوالت نوعية، تمهد 
واالستقرار،  والتعايش  االمن  من  جديدة  لمرحلة 
وعندها ستشرع االبواب امام تحوالت جادة وواقعية 
في المجاالت االشد تأثيرا في رسم مصائر الدول، 
وعلى رأسها االعالم واالتصاالت؛ بوابتنا الى عالم 

اغتربنا وانقطعنا عنه لقرون عديدة.

الحروب  وسلسلة  السابقة  السياسات  انعكست  لقد 
المجتمع  تطور  على  وخيمة  عواقب  من  وماتبعها 
ووضع الطبقات فيه وانحراف خارطة تراكم الثروة 
التاريخية؛  المنعطفات  وقراصنة  لصوص  لصالح 
مؤسسات  من حطام  تبقى  وما  المجتمع  قدرة  على 
بـ)مرحلة  يعرف  ما  بمهمات  النهوض  في  الدولة 
بوضوح  تلمسه  يمكن  ما  وهذا  االنتقالية(  العدالة 
واالتصاالت  االعالم  حقلي  في  حصل  ما  على 
حصول  في  يبقى  االمل  لكن  "التغيير".  بعد 
التوازن  تعيد  اخرى،   واصطفافات  تحوالت 
المناسبة  والقيمية  واالجتماعية  االقتصادية  للعالقة 
المعبر  يمثل  والذي  الحقل،  هذا  مع  والمتناغمة 

االساس لما يعرف بـ )اقتصاد المعرفة(.

 مجلة تواصل -  اتصاالت
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والتنمية  السريع،  التكنولوجي  التطور  أحدث    
تغييرات  الواسع،  االنترنت  واستخدام  المعلوماتية، 
االنتاج،  عمليات  اليومية،  االنشطة  لجميع  ثورية 
في طريقة  الترفيه حتى  و  التعليم  المالي،  التحويل 
تفكير االنسان المعاصر احدثت تغييرات، جنبًا الى 
اساسيات  من  تعتبر  التي  التغييرات  هذه  مع  جنب 
أخرى  أبعادًا  أيضا  اليومية، وتظهر  حياتنا  تحسين 
وتحت مصطلح  الجرائم،  من  جديدة  أشكال  ُتطور 
"الجريمة اإللكترونية" نحدد جميع أشكال الجريمة 

هذه.

ماذا نقصد بـ "الجريمة االلكترونية"  

أعمااًل  إرتكاب  المعلومات  تكنولوجيا  أتاحت    
مزيدًا  تتطلب  وهي  واسع  نطاق  على  اجرامية 
"الجريمة  فان  لذلك  والتدريب،  التخصص  من 
عليه  يعاقب  جنائي  عمل  أي  هي  اإللكترونية" 
معالجة  ونظم  اإللكترونية،  األجهزة  باستخدام 
للقانون  وفقًا  محددة  بعقوبات  ويعاقب  البيانات، 
اليوناني، ووفقا للطريقة التي ارتكبوها، تنقسم هذه 
الجرائم إلى جرائم باستخدام الحواسيب اإللكترونية 
)جرائم الحاسوب( والجرائم التي تستخدم اإلنترنت 

)الجريمة السيبرانية(. 
 

أشكال الجريمة السيبرانية 

ماكونيل  شركة  أجرته  الذي  التحقيق  لنتائج  وفقا 
الدولية في 52 بلدًا تحت عنوان "الجريمة السيبرانية 
الفضاء  في  المرتكبة  الجرائم  تقع  والعقاب؟"،   ...

السيبراني ضمن المجموعات العشر اآلتية:

-1 إعاقة حركة المرور اإللكتروني.
-2 تعديل البيانات.
-3 سرقة البيانات.
-4 غزو الشبكة. 

-5 التخريب.
-6 الوصول غير المصرح به.

-7 انتشار الفيروسات.
-8  حماية الجرائم المرتكبة.

-9  التزوير.
-10 االحتيال.

عندما تصبح التقنية 
وسيلة لإلجرام 

ترجمة واعداد / ريتا سعد محمد
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األشكال الرئيسة للجريمة السيبرانية التي تحققت من 
قبل إدارة الجريمة اإللكترونية هي: 

1-  االحتيال عبر االنترنيت.
2- االبتزاز اإللكتروني.

3- المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال. 
4- التكسير والقرصنة. 
5- قرصنة البرمجيات.

6- بطاقات االئتمان.
7- تجارة المخدرات.

8- جرائم غرف الدردشة. 

االبتزاز اإللكتروني

في  شيوعًا  اإللكترونية  الجرائم  اشكال  أكثر  ان    
وقتنا الحاضر هو االبتزاز اإللكتروني، وهو عملية 
تهديد، وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية، 
مقابل  الضحية،  تخص  معلومات سرية  تسريب  أو 
بأعمال  للقيام  الضحية  استغالل  أو  مالية  مبالغ  دفع 
كاإلفصاح  )المبتزين(،  لصالح  مشروعة  غير 
غيرها  أو  العمل،  بجهة  خاصة  سرية  بمعلومات 
ايقاع  يتم  ما  وعادة  القانونية،  غير  األعمال  من 
وسائل  أو  اإللكتروني،  البريد  طريق  عن  الضحايا 
التواصل اإلجتماعي المختلفة، كالفيس بوك، تويتر، 
إنستغرام، وغيرها من وسائل التواصل اإلجتماعي، 
من  الكبير  وإستخدامها  الواسع،  إلنتشارها  نظرًا 
قبل جميع فئات المجتمع، وتتزايد عمليات اإلبتزاز 
وسائل  مستخدمي  عدد  تنامي  ظل  في  اإللكتروني 
التواصل اإلجتماعي، والتسارع المشهود في إعداد 

برامج المحادثات المختلفة.

  فترة تحقيق االنترنت   
   

أن  يمكن  اإللكترونية،  الجرائم  في  التحقيق  عند   
للغاية  الكترونية" صعبة  "آثار  تحديد  عملية  تكون 
وتستغرق وقتا طويال، ويمكن أن يستمر هذا التحقيق 
من شهر إلى عامين، في كل تحقيقات اإلنترنت تنشر 
لمرتكبي  اإللكتروني"  "التتبع  موقع  لتحديد  الجهود 
الجريمة، وهي فريدة لكل مستخدم لخدمة االنترنت، 
القانونية في  الناحية  دلياًل هامًا لإلثبات من  وتشكل 
ليست  اإللكترونية  باألدلة  يسمى  ما  إن  المحكمة، 
نفسها األدلة التقليدية الشائعة التي عادًة ما يكون لها 
معين  مكان  في  عليها  العثور  ويمكن  مادي،  وجود 

في وقت محدد، بل ان األدلة اإللكترونية رقمية!.

اإللكترونية  الجريمة  إدارة  رئيس  ذكره  لما  ووفقا 
إيمانويل  السيد  قال  أتيكا،  في  األمن  شعبة  في 
الكافي  "الجمع  إن  الشرطة،  رئيس  سفاكياناكيس، 
خطوة  هو  البشري  والعامل  التقنية  الوسائل  بين 
ذهبية للحصول على نتيجة جيدة، ان كانت الوسائل 
لكن  أوالبرمجيات(،  الكمبيوتر  التكنولوجية )أجهزة 
الموارد البشرية تفتقر إلى التدريب، حينها  لن تكون 

النتائج كما هو متوقع، وأعتقد أننا في عملنا حققنا التوازن الصحيح في الوسائل التقنية والموظفين".

مالمح الجريمة السيبرانية

- الجريمة اإللكترونية سريعة، وتحدث في ثوان، وغالبا ال يتم مالحظتها حتى من قبل الضحية نفسها.

- آثارها رقمية.

- تتطلب خبرة ممتازة وتخصص إلرتكابها. 

- ممكن أن تحدث دون تحرك الجناة، لتنفيذهم الجرائم من خالل جهاز الكومبيوتر الخاص بهم.

من  اإللكتروني  البريد  عبر  رسائل  يرسلون  ألنهم  الهوية،  مجهولو  اشخاص  غالبا  اإلنترنت  مجرمو   -

معلومات اتصال وهويات كاذبة.

- انها جريمة عابرة للحدود، ويمكن أن يكون لها تأثير متزامن في العديد من المجاالت المختلفة.

-  من الصعب جدًا تحديد مكان إرتكابها والتحقق من الجاني.

- يتطلب التحقيق عادة التعاون بين دولتين على األقل )الدولة التي تم فيها تحديد نتيجة اإلجراء الجنائي 

والدولة التي توجد فيها أدلة اإلثبات( . 
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 إن صورة الجريمة السيبرانية ال تعكس الواقع، ألن 
قلياًل منها  تالقي اهتماما وتنديدًا دوليًا.

 القرصنة 

قراصنة النت او الهاكرز يمكن تقسيمهم وفقا لطريقة 
اختراقهم، والنتيجة التي يسعون إليها: 

الكومبيوتر  أجهزة  "يخترقون"  الذين  هناك  أ - 
السعي للحصول  الفضول، دون  أو  المتعة،  لمجرد 
جهاز  يغزون  جناة  وهنالك  ربحية،  فائدة  أية  على 
في  )ثغرة  إلحداث  اإلنترنت  باستخدام  كومبيوتر 
أو  الشخصية،  المعلومات  بعض  لمعرفة  النظام( 
أو  للبنوك  المعلوماتية  البنية  في  مشكلة  إحداث 
الشركات وغيرها، ومن ثم إخطار الشركة من أجل 
الحصول على رسوم، أو الحصول على عمل من 

قبل هذه الشركة. 

بعض  على  للحصول  يتصرفون  الذين  أولئك  ب - 
الفوائد المالية، إنهم ال "يخترقون" من أجل مجرد 
معرفة شيء ما، وانما لتحديد موقع المعلومات التي 
االئتمان(  بطاقة  رقم  المثال،  سبيل  )على  يرغبون 
التي تعطي طلب صحيح للبنك لنقل مبلغ من المال 

للحساب المصرفي الخاص بهم.

عليه  مايطلق  او  للقرصنة  القانوني  التعريف  ان 
بيانات  الى  يدخل  الذي  الشخص  هو  "هاكر"؛ 
بنقلها من  يعرضها على جهاز كومبيوتر، أو يقوم 
من  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  نظام  خالل 
) ظهروا   بذلك،  القيام  في  الحق  له  يكون  ان  دون 
ألول مرة في سبعينات القرن الماضي في الواليات 
السلكية  االتصاالت  أنظمة  اخترقوا  المتحدة، حيث 

والالسلكية(. 

الفيروسات - حماية البيانات من الفيروسات

اكثر األشكال خطورة وانتشارًا في جرائم االنترنت 
هو تغيير البيانات، أو حذفها باستخدام الفيروسات، 
الى:  تقسم  خاصة  برامج  هي  و"الفيروسات" 

فيروسات البرامج وفيروسات النظام.

مخاطر الجرائم االلكترونية على االطفال  

غير  إباحي  محتوى  إلى  األطفال  يتعرض  قد   •
مسموح به، أو مهين.

• قد يكونوا على اتصال بغرباء من شأنهم ان يسببوا 
لهم الضرر. 

غير  بصورة  للضغط  االطفال عرضة  يكون  قد   •
مباشرة من خالل اعالن االنترنت المفروض.

• قد يصبح االطفال مدمنين على استخدام االنترنت، 
وبالتالي يضع جانبا االنشطة االجتماعية والمدرسية 

واللعب مع االصدقاء. 

       نصــــائح لالبوين 
• تثبيت الكومبيوتر اإللكتروني في غرفة المعيشة، 
عمل  كيفية  على  تعرف  النوم،  غرفة  في  وليس 

اإلنترنت، وقضاء الوقت في التصفح مع أطفالك.
• تأكد من أن أطفالك على دراية جيدة، وأنه يعرف 
كيف يأخذ حذره بشأن الغرباء الذين يعترضوه من 
والحذر  بالقلق  نشعر  مثلما  االنترنت،  شبكة  خالل 
ان  يجب  المنزل،  باب  مجهولون  يطرق  عندما 
افشاء  من  وحريصًا  حذرًا  يكون  كيف  طفلك  ُتعلم 

معلومات شخصية عن نفسه ألي شخص غريب.
غرف  األطفال  استخدام  عند  جدًا  حذرًا  كن   •
الدردشة دون المراقبة الخاصة بك، وال تدع أطفالك 
يتحدثون إلى شخص قابلوه من خالل اإلنترنت دون 

أن تكون حاضرًا.
التي  الويب  تفضيل صفحات  أطفالك على  • شجع 

ترشحها انت، وتراها مناسبة لهم. 
الكومبيوتر  جهاز  في  الحماية  برامج  بتثبيت  قم   •
صفحات  بعض  إلى  الوصول  وامنع  بك،  الخاص 

الويب.
وعند  االنترنت،  أمان  قضية  أطفالك  مع  ناقش   •
المستقبل  في  اإلنترنت  مخاطر  حول  مناقشتهم 
فهم  يتمكنوا من  ان تكون جاد ومهتمًا، حتى  يجب 

المخاطر.
• تعليمهم كيفية االبالغ و الشكوى في حال واجهوا 

محتوى ضار، وغير قانوني في شبكة اإلنترنت.

"فلترة البرامجيات"
استبعاد  يمكنها  برامج  حزمة  عن  عبارة  الفلترة 
على  تحتوي  التي  اإلنترنت  مواقع  إلى  الوصول 
هذا  كفاءة  وتعتمد  ضار،  أو  قانوني  غير  محتوى 
الفلتر على درجة تحديث قوائم المواقع المحظورة، 
إلى  الوصول  استبعاد  مختلفة  لمرشحات  ويمكن 
مواقع ذات محتوى مختلف، على سبيل المثال يمكن 
الوصول  استبعاد  في  كفاءة  أكثر  الفلتر  يكون  أن 
أن  يمكن  آخر  أن  حين  في  اإلباحية،  المواقع  إلى 
أو  العنف  بمحتويات  يتعلق  فيما  كفاءة  أكثر  يكون 
العنصرية، وبعض مزودي خدمة اإلنترنت قد قاموا 
ال  الحالة  هذه  وفي  البرامج،  فالتر  بتثبيت  بالفعل 

تحتاج إلى تثبيت أي فالتر أخرى.

قانون الجريمة اإللكترونية
بعض   - حديثا  الجرائم  من  النوع  هذا  لكون  نظرا 
بل  ايضًا،  قليلة  تنظمه  التى  القوانين  فان  الشيء- 

ربما غير موجودة في بعض البلدان.
تقنية  جرائم  لمكافحة  قوانين  صدرت  وحديثا 
المعلومات، في سلطنة ُعمان ينص القانون في مادته 
الثامنة عشرة على أنه: »يعاقب بالسجن مدة ال تقل 
عن شهر،  وال تزيد على ثالث  سنوات، وبغرامة ال 
تزيـد علـى  ثالثـة  ألف ريال عماني، وال  تقل عن 
العقوبتين،  هاتين  أو  بإحدى  عماني،  ريـال  آالف 
كل من  استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 
لحمله  ابتزازه،  تهديد  شخص  أو  في  المعلومات 

هذا  الفعل  كان  ولو  امتناع،  أو  بفعل،  القيام  على 
العقوبة  السجن  وتكون  مشروًعا،  عنه  االمتناع  أو 
المؤقت  مدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال تزيد على 
عشر سنوات، وغرامة  ال تقل عن ثالثة آالف  ريال 
عماني وال تزيد على عشرة آالف ريال  عماني إذا 
أمور مخلة  بإسناد  أو  بارتكاب جناية،  التهديد  كان 

  بالشرف، أو االعتبار« .

من دون شك أن االستخدام غير المحدود للحواسيب 
خلق  قد  اإلنترنت  شبكة  في  والتوسع  اإللكترونية 
في  كبيرة  ومساهمة  محدودة،  غير  بشرية  قدرات 
التنمية االقتصادية لبلدان مختلفة، وإذا كانت هناك 
بنية تحتية تكنولوجية دون وجود تشريعات مناسبة 
في  مشاكل  فإننا سنواجه  اإلجرامي،  السلوك  تحدد 

ايجاد العدالة. 
استخدام  ومع  المعلومات  شبكة  في  للبحث  ووفقا 
أنظمة تحويل األموال اإللكترونية، فانه يتم نقل أكثر 
المتحدة  الواليات  في  يوميا  دوالر  تريليون   2 من 
فقط، في 700،000 معاملة، في حين أن التقديرات 
ترفع هذا المبلغ إلى 5 تريليون دوالر عند اإلشارة 
إلى المستوى العالمي، لذلك اليوم في عالمنا يتم نقل 
المبالغ  هذه  ثانية،  كل  دوالر  مليار   3.5 من  أكثر 
التي  الخبرة  لديهم  الذين  الهاكرز،  من  تخترق  قد 
رموز  اقتحام  وربما  الالمر،  هذا  في  تساعدهم 
الحماية للنظام، وبالتالي  الوصول إلى تلك المبالغ 

من المال. 
واإلنترنت  للحواسيب  الديناميكي  الغزو  أدى  وقد 
في حياتنا إلى إمكانية مهولة  في التأثير والتالعب 
ببيانات الحواسيب. الجريمة اإللكترونية في تطور 
اخرى  تظهر طرائق  وقد  مختلفة،  بأنماط  مستمر، 
جديدة تهدد التكنولوجيا برمتها، لذا من الضروري 
ايجاد قوانين تنظم االليات التقنية بشكل عام، وتقنن 
العنكبوتية،  الشبكة  العالقة بين االفراد عبر  طبيعة 
وايجاد برامج بديلة لمجابهة القرصنة التي يمارسها 

اشخاص او شركات. 

المصادر

http: / /www.astynomia.gr/ index.
php?option=ozo_content&perform=vi

lang=EN&0=Itemid&1414=ew&id

 مجلة تواصل - تكنولوجيا 



   77        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          



I    78  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

ي
يع

لرب
د ا

سع
ي 

اق
عر

 ال
ات

نح
ال



   79        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / مدة تغطية المادة البرامجية للقنوات الفضائية المحلية الداخلة في الدراسة 

انفوكراف خاص بنشاطات قسم الرصد االعالمي المتضمن تحليالت خبرية للمواد التي تبثها القنوات العراقية 



I    80  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك 



   81        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك/ قناة المسار 



I    82  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة بالدي 



   83        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الفرات 



I    84  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة هنا بغداد 



   85        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك/ قناة دجلة 



I    86  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة اسيا 



   87        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة العهد 



I    88  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الغدير 



   89        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة  هنا االنبار 



I    90  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة افاق 



   91        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الفلوجة 



I    92  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الشرقية نيوز 



   93        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة التغيير 



I    94  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة السومرية 



   95        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة سامراء 



I    96  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الموصلية 



   97        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة العراقية 



I    98  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة االشراق 



   99        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة الرشيد 



I    100  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة االتجاه 



   101        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة النعيم 



I    102  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل -انفوكرافيك / قناة NRT  عربية 





I    104  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل - فضاء



   105        I            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت                                                                                                                                          

 مجلة تواصل - فضاء

I    تستخدم الليرز لتحليل الصخور في جبل شارب

كيوريوسيتي   
ترجمة واعداد /  نبيل كابان 



I    106  مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت 

 مجلة تواصل - فضاء

الكيميائية  الكاميرا  كيوريوستي  مهمة  إستخدمت   
العربة  على  محمولة  أخرى  أجهزة  مع  الرئيسة، 
الجوالة مارس روفر، من أجل التحري في الطبقات 
 Mount شارب  ماونت  جبل  بأسفل  الجيولوجية 
تحليل  هي  الموسعة  روفر  العربة  مهمة   ،Sharp
من  الجزء  هذا  في  البيئة  قيام  كيفية  حول  الدليل 
من  وتحولت  السنين،  ماليين  منذ  بالتغيير  المريخ 
اذا  وحول  مايكروبية,  حياة  الى  مالئمة  وضعية 
ما كانت هناك حياة أصاًل على سطح المريخ، في 
بيئة جافة، وظروف غير مالئمة. من أعلى سارية 
كيوريوستي، يستطيع الجهاز تحليل مركبات أهدافه 
من الصخور والتربة من بعد )23( قدما، أو )7( 

سبعة امتار.
 

 إستكشاف المريخ هي عملية دراسة كوكب المريخ، 
والتلسكوبات، حيث  الفضائية  المركبات  من خالل 
تم ُأرسال العديد من المسابر الفضائية من األرض 
نحو المريخ إبتداًء من أواخر القرن العشرين، وقد 
النظام  المعرفة حول  في  كبيرة  زيادة  أسفرت عن 
المريخي، وتركز المهام في المقام األول على فهم 

جيولوجيا المريخ وإمكانية العيش فيه مستقبال.

 Mars Rover عربة مارس روفر الجوالة
سطح  على  بمفردها  السير  تستطيع  عجلة  وهي   
المريخ حال هبوطها عليه، وللعربات الجوالة عدة 
اذ  الساكنة،  الهبوط  مركبات  عن  فيها  تتميز  نقاط 
الكوكب،  سطح  من  اكبر  مساحة  مسح  يمكنها 
مناطق  الى  توجيهها  على  القدرة  الى  باالضافة 
معينة ذات اهمية خاصة، ويمكن للعربات الجوالة 
ان تتموضع في االماكن المشمسة كي تصمد خالل 

فترة الشتاء في المناطق ذات المناخ القاسي.

خبرة  من  حتما  سيزيد  العربات  هذه  استخدام  ان 
بالعربات  بعد  عن  بالتحكم  ومعرفته  االنسان 
جوالة  عربات  اربع  تمكنت  اآلن  حتى  الروبوتية، 
من العمل بنجاح على سطح المريخ روبوتيًا، حيث 
يدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا مهمة باثفايندر 
حاليًا  المختبر  ويقوم  الجوالة سوجورنر،  وعربتها 
)فعالة(،  ابورتيونيتي  الجوالتين  العربتين  بادارة 
عربة  مهمة  اطار  في  فعالة(،  )غير  وسبيريت 
استكشاف MER، كما يدير المختبر كيوريوسيتي 

روفر كجزء من مهام مختبر علوم المريخ.

االهداف المرجوة من العربات  
)المهمة(  بين اهداف  الفضائية ما  ناسا  تميز وكالة 
بالمهمة  االهداف  وترتبط  )العلمية(،  واالهداف 
حين  في  الفضاء،  تكنولوجيا  في  التقدم  باستمرار 
تتحقق االهداف العلمية بواسطة االدوات المستخدمة 

خالل المهمة الفضائية. 
 

تقوم عربة روفر الجوالة التابعة لمركبة كيوريوستي 
التي اطلقتها وكالة الفضائية باختيار بعض االهداف 
التلسكوبية، وهي  وللكاميرا  الليزر،  تلقائيًا ألجهزة 
بـ)الكاميرا  وتدعى  الرئيسة  الكاميرا  من  جزء 
الكيميائية(، ومثااًل لذلك نشاهد في الصور السابقة 
الكاميرا  بواسطة  مأخذوة  صورة  اليسار  على 
في  المحمولة  البرامجيات  حللتها  وقد   التلسكوبية، 
بالنقاط  والمحددة  المختارة  المنطقة  اما  العربة، 
الطالق  الرئيسة  الكاميرا  اشرتها  والتي  الصفراء 
الليزر عليها نراها في الصورة على الجانب االيمن.

 
ناسا  مختبر  في  المتقدمة  البرامجيات  استخدام  يتم 
ذات الدفع النفاث، وحاليًا تختار األجهزة باسادينا، 
عن  ُأسبوعيًا  اهدافها  وكيوريوستي  وكاليفورنيا، 
طريق اشعة الليزر والكاميرات التلسكوبية، والتي 
تكون اجزاًء من معدات عجلة رفور الجوالة، ومنها 
جهاز )الكاميرا الكيميائية(، ال تزال اغلبية االهداف 
األحجار،  لمناقشة  العلماء،  قبل  من  اختيارها  يتم 
او التربة التي تظهر باشكال الحجارة التي ارسلت 
الى  بها  الخاصة  والمعلومات  صورها،  روفر 
قدرات  الذاتية  االهداف  تضيف  ولكن  االرض، 

جديدة.  

خالل رحلة كيوريوستي التي قاربت مدتها االربع 
الكيميائية(  )الكاميرا  قامت  المريخ،  على  سنوات 
هدفًا،  اكثر من 1400  في  المركبة  النقاط  بفحص 
من  المولدة  البالزما  في  الطيف  لون  بتمييز  وذلك 
خالل نبضات الليزر المنطلقة الى األهداف في اكثر 
نقطة،  لـ)10000(  ليزر  اطالقة   350000 من 
وقد سجلت مقاييس الطيف لدى الكاميرا الكيميائية 
من  المنظورة  الموجة  اطوال   )Cham Cam(
خالل التلسكوب، اثناء اطالق اشعة الليزر، وبهذه 
الملعومات يتمكن العلماء من التعرف الى التراكيب 
الكيميائية لتلك االهداف، وبواسطة نفس التلسكوب 
الجوالة   العربة  بأعلى  المنصوبة  األجهزة  تقوم 

Roverبالتقاط صورًا في غاية الدقة والوضوح. 

 AEGIS الـ  برامجيات  استخدام  تم  ان  سبق 
لإلستكشاف الذاتي لجمع المزيد من العلم في عربة 
بالرغم  المريخ،  سطح  على  اوبرتينتي  روفر  ناسا 
المعدات،  انواع  لمختلف  المنخفض  التردد  من 
الصور  لتحليل  برامجيات  روفر  عربة  وتستخدم 
واسعة،  بزوايا  كاميرات  من  المأخوذة  واالشكال 
وعلى أسس اإلختيار الذاتي إللتقاط صور الصخور 
أعمال  وحازت  الضيقة،  الزوايا  ذات  بكاميرات 
ناسا  جائزة  على   AEGIS برامجيات  تطوير 

السنوية للبرامجيات لعام 2011. 

قائدة   – استلين  تارا  الروبوت  مهندسة  تحدثت 
قائلة:   JPLالـ في   AEGIS برامجيات  تطوير 
يكون  الذي  الوقت  في  نافعا  الذاتي  التحكم  "يكون 
فيه وصول فريق العلماء أمرًا صعبًا، أو مستحيال، 
أنشطة  تقود  قد  األرضية  الجداول  في  وربما 
المركبات الفضائية بضمنها المريخ الى التأخير في 

تداول المعلومات ما بين الكواكب".

تم استخدام تطبيقات الـAEGIS األكثر شيوعًا في 
الحواسيب المحمولة داخل المسبار، لتحليل الصور 
واألشكال المأخوذة من كاميرا كيوريوستي الستيريو 
للمالحة )nav cam(، حيث تلتقط صورها روتينيا 
عند نهاية كل جولة من جوالت عربة روفر الجوالة، 
وتعطي  الهدف،  باختيار   AEGISالـ تقنية  وتقوم 
االيعاز للكاميرا الكيميائية للتصويب، وغالبا ما يتم 
الكاميرا  من  الصور  إرسال  قبل  الفعالية  هذه  تنفيذ 
المالحية nav cam الى االرض، ما يمنح الفريق 
قفزة في تقييم أحدث المناطق المحيطة بعربة روفر 

الجوالة، ومن ثم وضع الخطط للعمليات مستقباًل.

من أجل إختيار األهداف ذاتيًا إسَتخدمت برامجيات 
تحليل الصور معايير قابلة للتعديل من قبل العلماء، 
ولمعانها،  لحجمها  وفقا  الصخور  تحديد  مثل 
وباإلمكان تغيير تلك المعايير إعتمادًا على المناطق 
المحيطة بعربة روفر، وعلى األهداف العلمية لتلك 

المعايير.

إبتدأ وضع  آخر لبرامجيات الـAEGIS مع الصور 
واالشكال التي تلتقطها الكاميرا الكيميائية الرئيسة، 
وذلك بالتحكم عن بعد، لتصوير األجزاء المجهرية 
باستخدام  تقوم  حيث  المالحية،  الكاميرا  من  بداًل 
أهداف  الى  الليزر  إشارة  لشحذ  الصور  تحليل 
صغيرة الحجم، يتم اختيارها مسبقا من قبل العلماء، 
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أشبه  أهدافًا  العلماء  يختار  قد  المثال؛  سبيل  وعلى 
باألوردة، أو يختارون منطقة قاسية في صخرة ما، 
المرسلة  األشكال  تلك  بذلك على صور  ويعتمدون 
 AEGISالـ برامجيات  تكون  وبهذا  االرض،  الى 

وهي المتحكمة في اإلطالق الحاد ألشعة الليزر.

األهداف،  حجم  لصغر  "بالنظر  استلين:  قالت 
ولتحديات التأشيرات األخرى من اجل إصابة تلك 
األهداف بدقة بالغة بأشعة الليزر فأن هذا األمر غالبًا 
ما يتطلب ان تبقى عربة روفر الجوالة في مكانها، 
مقاييس  بضبط  االرض  على  المشغلين  قيام  أثناء 
الـ برامجيات  استخدام  "ان  أضافت  ثم  التأشير"، 
AEGIS تمكن إصابة هذه األهداف من المحاولة 
الحسابات  أوتوماتيكيًا وإجراء  األولى بعد تحديدها 

لوضع الكاميرا الكيميائية في مواجهة الهدف".

إلستخدام  إضافية  فرصة   AEGIS نظام  يجلب 
يكون  المزيد عندما  تقدم  لكي  الكيميائية(  )الكاميرا 
قائد  به  العلماء محدودًا، هذا ما تحدث  التفاعل مع 
العمليات العلمية للكاميرا الكيميائية اوليفر كازنولت 
الكواكب  وعلوم  الفلكية،  الفيزياء  أبحاث  معهد  في 
)IRAP( للمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية 
)CNRS(، وجامعة تولوز – فرنسا: "انه ال يحل 

محل الوضع الحالي وإنما يكمله".

يقود قسم الطاقة، في مختبر لوس االموس الوطني 
في نيومكسيكو في الواليات المتحدة كل من الفريقين 
لتطوير  اللذان يعمالن سوية  االمريكي والفرنسي، 

عمليات الكاميرا الكيميائية.
ويعمل معهد ابحاث الفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب 
كمشارك في التطوير، ويساهم في العمليات الجارية 
الوطنية  الفضاء  وكالة  مع  المهم  الجهاز  لهذا 
الفضائية،  ناسا  وكالة  ومع   ،)CNES( الفرنسية 

ولوس االموس.

المصادر

-وكالة ناسا الفضائية
 Mar Curiosty – NASA Mars Rover-

cns choose laser targets on its own
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    بال شك أن االختراعات واالكتشافات والتجارب 
العلمية، قدمت الكثير من الخدمات للبشرية من اجل 
تسهيل نمط العيش لالنسان، لكن في بعض االحيان 
مع  تظهر  قد  جانبية  تأثيرات  الكنولوجيا  تصاحب 
يلحق  عبئًا  فيه  تشكل  الذي  للحد  الوقت،  مرور 

الضرر بسالمة االنسان، وبيئته.

حين يكتشف  دواء لمرض معين، وبعد عقود من 
تأثيرات  عنه  ينجم  الدواء  هذا  ان  يكتشف  الزمن 
سلبية ربما اكثر ضررا من عدم تناوله. وكذا الحال 

في المجاالت العلمية والتكنولوجية.

احيانًا ومن دون وعي يصر اإلنسان على صناعة 
بذلك  أنه  ويظن  واأللم،  األذى  له  مايسبب  وابتكار 
يقوم بتوفير وسائل االستمتاع والشعور باللذة، فيقوم 
بتصنيع المخدرات، بكل أنواعها، بل يتفنن في جعل 

تأثيرها سامًا يقتل متعاطيها ببطء.

وفي ظل التقدم الكبير وثورة التكنولوجيا وتطورها، 
ما  يبتكر  أن  على  أيضًا  اإلنسان  إصرار  وتحت 
يؤذيه، ظنًا منه أنه بذلك يزيد من استمتاعه بالحياة، 
إليها، ظهرت  التي وصل  الحضارة  له  توفره  وما 
أن  االنسان  استطاع  حيث  الرقمية،  المخدرات 
التقليدية،  المخدرات  تعاطي  نتائج  لمعرفة  يصل 
جديدة،  طريقة  فابتكر  الدماغ،  داخل  وتفاعالتها 
التي  الكيميائية  التفاعالت  الستفزاز  بها  وصل 
الفعلي  التعاطي  دون  التقليدية،  المخدرات  تحركها 
دون  مباشرة  للنتيجة  يصل  فأصبح  للمخدرات، 
المرور بمراحل التعاطى من تحضير المادة المخدرة 
وتناولها، سواء كانت تتعاطى بالحقن أو االستنشاق 
أم البلع، فأصبح الخطر الناتج من التعاطي مضاعفًا 

وخطيرًا جدًا .
 

ماهي المخدرات الرقمية ؟
 Digital النغمات  مقاطع  أو  الرقمية  المخدرات 
عبر  سماعها  يتم  iDoserالتي  الـ  أو   Drugs
سماعات يجب وضعها بكلتا األذنين، حيث يتم بث 
ترددات معينة في األذن اليمنى مثاًل، وترددات أقل 
أن  جاهدًا  الدماغ  فيحاول  اليسرى،  األذن  في  منها 
واحد  مستوى  على  للحصول  الترددين  بين  يوحد 
حالة  في  الدماغ  يجعل  األمر  وهذا  للصوتين، 
الكهربائية  اإلشارات  مستوى  على  مستقرة  غير 
أنواع  تقسيم  يتم  هنا  ومن  يرسلها،  التي  والعصبية 
التقليدية،  المخدرات  بأنواع  الرقمية  المخدرات 
فيختار المروجون من خالل هذا نوع تأثير العقار.

 
 

I   المخدرات الرقمية ... ترددات تربك الدماغ
إعداد وترجمة / سمر عبد الرضا عبد اهلل 
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نشأتها

تقنية  على  واعتمدت  الرقمية  المخدرات  نشأت   
العالم  اكتشفها  التي  باألذنين"،  "النقر  تسمى  قديمة 
األلماني "هينريش دوف" عام 1839، واستخدمت 
ألول مرة عام 1970 لعالج بعض الحالت النفسية 
في  الخفيف،  باالكتئاب  المصابين  من  لشريحة 
السلوكي  العالج  يرفضون  الذين  المرضى  حالة 
ذبذبات  طريق  عن  العالج  تم  ولهذا  "األدوية"، 
كما  للمزاج،  منشطة  مواد  لفرز  كهرومغناطيسية 
أنها استخدمت في مستشفيات الصحة النفسية، نظرًا 
ألن هناك خلاًل، ونقصًا، في المادة المنشطة للمزاج 
لدى بعض المرضى النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى 
استحداث الخاليا العصبية إلفرازها تحت اإلشراف 
من  جزء  أو  ثوان  بضعة  تتعدى  ال  بحيث  الطبي، 
اليوم  في  مرتين  من  أكثر  تستخدم  ال  وان  الثانية، 
آنذاك، نظرًا  الطريقة  بهذه  العالج  الواحد، وتوقف 

لتكلفتها العالية .
 

ولهذا فان أنواع المخدرات الرقمية، هي نفس أنواع 
المخدرات التقليدية، فهناك تردد لكل نوع من أنواع 
والحشيش  والهروين  الكوكايين  مثل  المخدرات، 
المعروفة  الميثامفيتامينات  و  البانجو  ونبات 
من  ذلك  غير  إلى  الشابو،  أو  ميث  بالكريستال 
أنواع المخدرات، حيث أن منها ما يصل بمتعاطيها 
للهلوسة، وآخر لإلسترخاء، وآخر للتركيز اكثر،.. 

وهكذا .
 

مدى تأثير المخدرات الرقمية

المخدرات  تقييم  في  الناس  آراء  وتباينت  تعددت 
مع  تمامًا  الحال  هو  كما  تأثيرها،  ومدى  الرقمية، 
المخدرات التقليدية، فهناك من قال أنها مؤثرة جدًا 
وذات فاعلية كبيرة، ولها تأثير قوي، وهناك من لم 
تأثير  أنها ال  عنها  فقال  يتقبلها،  لم  أو  معها،  يتأقلم 
ممتعًا لها، بل إنها ربما تسببت في آالم في الرأس 
بعد  المتعاطي  على  تأثيرها  مدى  ولكن  والظهر، 
تمامًا،  التقليدية  المخدرات  يوازي  المقطع  سماع 
غير  تشنجات  أو  والهلوسة  بالصراخ  يقوم  فربما 

إرادية في العضالت .

طقوس تعاطي المخدرات الرقمية 

االنزواء في غرفة، قفل األبواب والنوافذ، االستلقاء 
تصل  التي  الطقوس  من  وغيرها  االريكة...،  على 

باصحابها الى مرحلة النشوة.
يصف البعض هذه الطقوس أنها يشترط فيها شكل 
أنه البد من أن يكون في حجرة ذات  معين، حيث 
إضاءة منخفضة، معصوب العينين، يرتدي مالبس 
كل  للمقطع،  االستماع  قبل  ماء  يشرب  فضفاضة، 
التأثير  لقمة  الوصول  خاللها  من  يتم  ادوات  هذه 

والنشوة من جراء سماع هذه المقاطع.

كيف تعمل المخدرات الرقمية 

السماعات  تزويد  على  الرقمية  المخدرات  تعمل 
المشوشة،  واألصوات  الذبذبات  تشبه  بأصوات 
 1500 إلى   1000 من  أقل  الصوت  قوة  وتكون 
هيرتز، كي تسمع منها الدقات .أما الجانب المخدر 
من هذه النغمات فيكون عبر تزويد طرفي السماعة 
الترددات الصوتية، ويكون  بدرجتين مختلفتين من 
ينصح  لذلك  هيرتز،  بـ30  يقدر  ضئياًل  الفارق 
المروجون لها أن تكون السماعات ذات جودة عالية 
ومن نوع "ستاريو" كي تحقق أعلى درجات الدقة 
الذي  هو  السماعة  طرفي  بين  فالفارق  والتركيز، 

يحدد حجم الجرعة، فكلما زاد الفارق زاد الدوز .
 

كيف يتم الحصول عليها ؟ وهل هي مراقبة ؟ 
النغمات  هذه  ببيع  تقوم  متخصصة  مواقع  هناك 
رسمية  رقابة  توجد  وال  االنترنت،  مواقع  على 
عبر  ترويجها  يتم  حيث  الحالي،  الوقت  في  عليها 
القليل من  مقابل  أيضًا  االجتماعي  التواصل  مواقع 

الدوالرات .
 

في عالمنا العربي

عام  الرقمية  المخدرات  العربي  العالم  عرف 
والمملكة  لبنان  في  تحديدًا  وانتشر  م،    2012
العربية السعودية، حيث تناقلت األوساط السعودية 
تعاطي  جراء  وفاة  حالة  أول  تسجيل  عن  خبرًا 
المملكة  أن  من  بالرغم  الرقمية"،   "المخدرات 
من  للحد  التأهب  مستوى  رفعت  السعودية  العربية 
وصول هذه المخدرات إلى المجتمع عبر االنترنت، 

إمكانية  عن  بعجزها  أقرت  الصحة  وزارة  أن  إال 
الوصول إلى معلومة من هذا النوع في وقت قياسي، 
اللبنانية بضرورة زيادة وعي  كما نوهت الحكومة 
المجتمع لمثل هذه األنواع من المخدرات، ومراقبة 
ما يقوم به  الصغار والمراهقون على االنترنت، كما 
دعت جهات حكومية لبنانية مختلفة لحجب المواقع 

االكترونية التي تقوم بتسويق وبيع هذه الموسيقى.

المصادر:

   Wired Magazine  -
http://www.tech-wd.com/wd  -
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بتنظيم  المعني  العامل  الفريق  من  الغرض  ان 
فيما  واالحتياجات  االتجاهات  تقييم  هو  البيانات 
يتعلق باالتصاالت عبر الحدود وتبادل البيانات في 
تكنولوجيات  مختلف  تشنها  التي  الهجمات  ضوء 
االتصاالت الرقمية ، واتجاهات سلوك المستهلكين  
والشبكة االفتراضية / سحابة الحوسبة ، واالنشطه 
لالتصاالت.  التحتية  البنية  تتطلب  التي  التجارية 
القائم  العمل  يبني  أو  توصيات  الفريق  سيصدر 
أفضل  ويصدر   ، المعنية  المنظمات  به  تقوم  الذي 
سيركز  المصلحة.  أصحاب  الستهالك  الممارسات 

الفريق علي ما يلي:
• حماية المستهلك والبيانات وقواعد الخصوصية

والشبكة  الحدود  عبر  البيانات  تدفق  دون  تحول  التي  العوائق  معالجة   •
االفتراضية

• البيانات الكبيرة ، والتسويق التجاري للبيانات
• االتصاالت واالحتيال الرقمي

• األمن السيبراني ، وخاصه في ضوء الكثير
• إيجاد مسار لنشر 5 غرامات في الوقت المناسب

• المساعدة في المبادرات الوطنية لتنفيذ سياسات النطاق العريض

مجموعة عمل تنظيم البيانات   
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بادارة  المعني  العامل  الفريق  من  الغرض  يكمن 
الطيف هو تقييم االحتياجات التجارية للمشغلين فيما 
يتعلق بعمليات توزيع الطيف عبر األسواق االقليمية 
خالل  من  الصناعية  المواقف  تكرار  أو  واتخاذ   ،
المسائل  تشمل  وقد  بالطيف.  المتعلقة  المشاورات 
ما  الفريق  عمل  نطاق  تندرج ضمن  التي  المحددة 

• السياسة والخطة والخريطةيلي:
• تخصيص االستخدام

4g تخصيصات الطيف •
• تخصيصات الطيف 5 ز
• ممارسات تسعير الطيف

• تجديد الترخيص
WRC-15 التنفيذ •
WRC-19 اعداد •

• تقاسم الطيف

مجموعة عمل تنظيم الترددات
SAMENA
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الماضيتين  السنتين  خالل  الصين  شهدتها  التي  الزيادة  عقب 
بعمليه  اإلسراع  يتم  ان  المتوقع  من  فانه   ، أمثال  بخمسة  
المتابعة بالمثل، مما يجعل الصين أكبر سوق للـ 5G في العالم 
بحلول 2025. ولهذا السبب ، اجتمع المندوبون في األسبوع 
شانغهاي  في  المستقبل  لشبكات  الدراسية  الحلقة  في  الماضي 
لتحقيق  عليها  التغلب  يجب  التي  التجارية  التحديات  لمناقشه 

هذا االحتمال.

كالفيرت  السيد  المستقبل  شبكة  برنامج  لرئيس  المهم  السؤال 
، هو: »كيف يمكننا ربط الصناعات العمودية بالبنية التحتية 
التي نقوم بتطويرها ؟ كيف نضمن ان األسواق الراسية يمكنها 
التحدث إلى العمالء المتنقلين وفهم ما يحتاجونه ؟ ». والتحدي 
متطلبات  ليشمل  االيكولوجي  النظام  توسيع  امامنا هو  الماثل 
التحويلية  الصناعات  إدخال  يمكن  كيف  الرأسية  الصناعة 
والمالية والصحية في عمليه التنمية لضمان مراعاه احتياجاتها 
االستفادة  كيفية  حول  مطروحة  االسئلة  تزال  وال  وتوقعاتها. 
المثلي من وقت التطوير المتبقي ، ولزيادة طلب العمالء من 
عوائد  لتحقيق  ز   5 التكنولوجيا  جعل  يمكن  وكيف   ، البداية 

ايجابيه للمستثمرين منذ البداية.

I مفتاح تقطيع الشبكة للخدمات المتخصصة للجيل الخامس
GSMA
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GSMA

الثالث  السنوات  في غضون  تصل  ان  المقرر  من 
المقبلة ، يمكن ان تكون 5G حساب ما يصل إلى 
1,100,000,000 اتصال في عام 2025. وبحلول 
ذلك الوقت ، من المرجح ان تغطي الشبكات التي 
على  األثر  سيكون  العالم.  سكان  ثلث   5G تضم 

الصناعة المتنقلة وعمالؤك عميقا.
التكنولوجيات  من  جديد،  جيل  من  أكثر   )5G( ان 
وهو يدل على حقبه جديده ستصبح فيها القدرة على 
5G ستكيف  متزايد.  بشكل  مائعه ومرنه  االتصال 
خصيصا  األداء  سيصمم  التطبيقات  مع  الشبكات 

لتلبيه احتياجات المستخدم.
ويعمل الفريق بالتعاون الوثيق مع المشغلين المتنقلين 
الرائدين 5G، ويشارك مع الحكومات ، والصناعة 
الراسية بما في ذلك صناعه السيارات ، والخدمات 
المالية ، ومقدمو الرعاية الصحية ، ومشغلو النقل 

.5G ويسهم هذا بتطوير الحاالت التجارية ل

 I     الشبكات المستقبلية
GSMA
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تم تطوير تطبيق منجزات أهداف التنمية المستدامة 
 - المستدامة  التنمية  أهداف  على  األضواء  لتسليط 
عدم  وتقليل  الفقر  على  للقضاء  للعالم  أعمال  قائمة 
إم  تقدمه جي إس  المناخ.  تغيير  المساواة ومعالجة 
لتشغيل  التي تمثل مصالح حوالي 800 شركة  إي 
 Everyone Project ،الهاتف الجوال حول العالم
هو حملة عالمية غير نفعية هدفها نشر رسالة أهداف 

التنمية المستدامة.

مزايا التطبيق
يمكن التعرف على أهداف التنمية المستدامة السبعة 
المفضلة  أهدافك  عن  أخبار  على  للحصول  عشر 
واكتشف ما يمكنك فعله لتحقيقها، وابتكار االحداث 
إليك في  الخاصة ويمكن دعوة اآلخرين لالنضمام 

األعمال واألحداث المستدامة.

مزايا تطبيق منجزات أهداف التنمية المستدامة
السبعة  األهداف  من  كل  عن  مفصلة  معلومات   •
والحقائق  تفسيري  وفيديو  األهداف  فيها  بما  عشر 
واألرقام الرئيسية واالقتراحات عن كيفية المساعدة 

في تحقيقها.
العالم.  حول  من  المستدام  التطوير  أخبار  آخر   •
اعرف كيف يساعد االبتكار على تحقيق األهداف، 
العالم  حول  العالميين  المواطنين  مع  وتواصل 

واعرف آخر األخبار.
وتلقي  تهمك  أهداف  أي  اختيار  على  القدرة   •

اإلخطارات بخصوص ذلك الهدف.
• الوصول إلى أكبر درس في العالم يشرح كاًل من 

أهداف التطوير المستدامة.
• إيجاد األعمال واألحداث بالقرب منك مما يتيح لك 

فرصة االنضمام إليها لدعم األهداف.
• القدرة على ابتكار أعمال تخطط لها في منطقتك 

ودعوة اآلخرين لالنضمام إليها.

بخصوص أهداف التطوير المستدامة
للتطوير  المتحدة 2030  األمم  تبني خطة عمل  تم 
عشر  السبعة  األهداف  على  تحتوي  التي  المستدام 
لألمم  تاريخية  قمة  أجمعين في  العالم  قادة  قبل  من 
عملت  حيث   .2015 أيلول/سبتمبر  في  المتحدة 
الحكومات على توفيق األولويات الوطنية مع خطة 
عمل 2030 بالعمل مع القطاع الخاص والمجتمع 
المدني وبدأت تحشد الجهود للقضاء على الفقر وعدم 

المساواة ومعالجة تغيير المناخ بحلول 2030.

I   I أهداف التنمية المستدامة
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في جميع انحاء العالم ، يستثمر المشغلون المتنقلون 
في  سنويا  أمريكي  دوالر  مليار   200 يقرب  ما 
الرابع  الجيل  اتصاالت  يوسعون  ألنهم  شبكاتهم. 
الخامس  الجيل  استثمار  بشان  القرارات  واتخاذ 
اإلنترنت  تكنولوجيات  بتسخير  المشغلون  يقوم   ،
لتوفير خدمات مقنعة ومبتكرة بطريقة تتسم بالكفاءة 
المستقبلية  الشبكات  برنامج  ويوفر  واالنتاجيه. 
 )2020 الشبكة  باسم  سابقا  )المعروف  للبرنامج 

التوجيه لهذا التحول.

ويوجه برنامج الشبكات المستقبلية التابع للبرنامج ، 
الذي يديره 16شخصًا من كبار المشغلين بالتعاون ، 
الصناعة المتنقلة بشان كيفية استخدام بروتوكوالت 
اإلنترنت )IP( لتقليل تكلفة نقل كل جزء من البيانات 
، بينما تلبي توقعات العمالء حول الموثوقية ، األمن 

والتشغيل البيني.

I   I الشبكات واالبتكارات المستقبلية
والمواصفات العالمية لهذا البرنامج ، مثل المالمح 
العالمية ، ستكفل ان تكون الخدمات الجديدة القائمة 
حيث  من  وفعالة   ، موثوقة  الفكرية  الملكية  علي 
التكلفة ، وان تعمل عبر مختلف االجهزه والشبكات 
المختلفة  في اي سوق. وبرنامج الشبكات المستقبلية 
يجعل من األسهل علي المشغلين تحديث الخدمات 
الشخصية مثل)P2P( ؛ خدمات االتصاالت الغنية 
الدردشة  المثال  سبيل  على  المقيمين(  )المنسقين 
والفيديو  المتقدم  الصوتي  واالتصال   ، الجماعية 

عالي الدقة والمباشر.

التكنولوجيات  إلى  العالمي  الوصول  ولضمان 
المستقبلية  الشبكات  برنامج  فان   ، الفكرية  الملكية 
يجد نماذج جديدة للربط البيني تدعم إدخال الملكية 
الفكرية والخدمات. وهذا يجلب المرونة التقنية عن 
الفرصة  لزيادة  التجارية  المبادئ  تبسيط  طريق 

ليكون  الرابع   الجيل  يتطور  كما  المترابطة  للقيمة 
التكنولوجيا المتنقلة الرئيسية للمشغلين.

الفريق إلى الجيل  النهج الشامل الذي يتبعه  سيكفل 
والمستهلكون  الرأسية  األسواق  تستفيد  ان  الخامس 
من الفرص التي يتيحها عصر المجموعة الخامسة. 
والقدرات  المستخدمين  بيانات  علي  الطلب  ولتلبية 
الطرق  المستقبلية  الشبكات  ستشجع  الراسية، 
المبتكرة للحد من كثافة راس المال )التكلفة( للخطوة 

المقبلة لألجيال.
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برنامج انترنت االشياء
المستهلكون  به  يتمتع  الذي  العالم  تمكين   : الرؤية 
والشركات بخدمات جديدة غنية ، متصلة بشبكات 

متنقلة ذكية وأمنة.
االشياء  النترنت  العالمية  الشبكة  برنامج  هدفنا: 
المشغلين  لمساعده  المصممة  الصناعة  مبادرة  هو 
المقنعة  الحلول  من  الكثير  تقديم  وتسريع  المتنقلين 
قيمة  لتقديم  الكبيرة  البيانات  تسخر  التي  والقوية 
خالل  من  سواء.  حد  علي  والشركات  لالفراد 
تطوير عوامل التمكين الرئيسية ، وتسهيل التعاون 
الصناعي ودعم الشبكة األمثل ، و برنامج إنترنت 
من  والشركات  المستهلكين  لتمكين  هو  األشياء 
تسخير مجموعة من الخدمات الجديدة الغنية ، التي 

تربطها شبكات موبايل ذكية وآمنة .

موبايل انترنت االشياء

المحمولة  الهواتف  مشغلي  مع  الفريق  ويعمل 
الوعي  لزيادة  نطاقا  األوسع  االيكولوجي  والنظام 
بحلول  المرخص  التجاري  الطيف  ودعم  بالسوق 

منطقة الطاقة المنخفضة.

أمن انترنت االشياء

المبادئ  من  مجموعة  الخاصة  القوات  قدمت  وقد 
التقييم  بنظام  مدعومة   ، الكثيرة  االمنية  التوجيهية 
األمني الكثير ، لتوفير نهج مجرب وقوي لألمن في 
المشغلين  مع  حاليا  الفريق  ويعمل  المطاف.  نهاية 
المتنقلين والصناعة األوسع نطاقا للتعجيل باعتماد 

المبادئ التوجيهية والتقييم.

بيانات انترنت االشياء

وتعمل الشركة مع الصناعة المتنقلة لجعل مجموعات 
البيانات المنسقة متاحة للمطورين واألطراف الثالثة 
المشتركة  التطبيقات  برنامج  واجات  خالل  من 
علي  النقالة  الهواتف  مشغلي  مع  العمل   .)APIs(
أيضا  الفريق  يساعد   ، المشتركة  التمكين  عوامل 
علي أزالة الحواجز التجارية والتقنية لخلق قيمة من 

البيانات الكبيرة المتاحة.

السياسات والتنظيم النترنت االشياء

ان النمو المتسارع لإلنترنت في األشياء هو تحويل 
إيجاد  علي  الهيئة  وتعمل  والمجتمعات.  االقتصاد 
سياسة مستدامة وبيئة تنظيمية لدعم التوسع الناجح 

للكثيرين.

I   I انترنت االشياء
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اشراك الصناعة:
وتعمل اللجنة بشكل وثيق مع شركائها في الصناعة 
مبادراتها.  اعتماد  ولضمان  استراتيجيتها  لمواءمة 
لنا  ، سيكون  المشتركة  القدرات  تحديد  ومن خالل 
متينة  أسسا  تخلق  التي  الصناعة  علي  إيجابي  اثر 

إلنترنت األشياء.

• المدن الذكية

والمدن  المتنقلين  المشغلين  الجهاز  هذا  ويساعد 
على العمل معا لخلق فوائد مستدامة وطويلة األجل 
التكنولوجيات  خالل  من  والمواطنين  للشركات 

الكثيرة.

• المركبات المتصلة

وشركات   ، المتنقلين  المشغلين  مع  الفريق  يعمل 
ذات  الصناعية  والرابطات   ، والموردين   oem
سوق  بنمو  للتعجيل  التنظيمية  والهيئات   ، الصلة 
المركبات المتصلة باالتفاق علي نهج مشترك لألمن 

والتنظيم والشبكة حلول االتصال.

• الطائرات بدون طيار

لتعزيز  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  ويمكن 
تدفق  وتحسين  السالمة  مثل  الذكية  المدن  خدمات 
الحركة وتحسين خدمات التوصيل وتدابير السيطرة 
المتنقلة  الشبكات  استخدام  ويمكن  الحشود.  علي 
للتعرف بشكل أمن على طائرة بدون طيار وموقعها 
الطائرات  سالمه  ضمان  على  المساعدة  أجل  من 
التخفيف من  التجارية بدون طيار والمساعدة علي 

المخاطر الخاصة بالخصوصية والسالمة واألمن.
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 مجلة تواصل - إعالم 

Yousef  Al  -  Ani

    رحل الفنان المسرحي العراقي الشهير يوسف 
األول  تشرين  من  العاشر  الموافق  االثنين  العاني، 
العاصمة  مستشفيات  أحد  في   ،2016 العام  من 
األردنية عمان عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع 

مع المرض.

ذلك  الشعب"،  "فنان  لقب  بجدارة  العاني  استحق 
اعتالئه  بيوم  ميالده  يوم  بنفسه  حدد  الذي  اإلنسان 
خشبة المسرح ألول مرة في الرابع والعشرين من 
شباط العام 1944، ليصبح في ما بعد، رمزًا خالدًا 

من رموز الفن العراقي.

هو يوسف العاني الذي رأت عينه النور ألول مرة 
في  حمادة  سوق  محلة  أزقة  أحد  في   1927 عام 
بيٍت مزداٍن  في  بغداد  واستنشق عبق  الكرخ،  قلب 
على  )المحلة(  في  أقرانه  مع  وتربى  بالشناشيل 

النخوة والطيبة وحب الناس.

ففي العام 1944 قدم أول عمل مسرحي عندما كان 
يدرس في كلية الحقوق بجامعة بغداد مع مجموعة 
من الطالب، وأسس معهم جمعية عرفت باسم "جبر 

الخواطر" التي اهتمت بنقد الواقع خارج الكلية.

I  الراحل يوسف العاني

التجارة  كلية  في  معيد  كمدرس  وظيفته  تشبع  ولم 
الكلية،  في  الفني  النشاط  واالقتصاد ومشرف على 
رغبته وعشقه للمسرح، فأسس فرقة "الفن الحديث" 
الفنانين  الفنان الراحل إبراهيم جالل وعدد من  مع 

الشباب عام 1952.

"طبيب  مسرحية  كانت  للمسرح  أعماله  أول 
من  أكثر  وكتب   ،1948 العام  في  الناس"  يداوي 
الشليلة"،  "راس  أبرزها:  طويلة  مسرحية  خمسين 
و"أهال  و"الخرابة"،  و"الشريعة"،   ،" و"المصيدة 

بالحياة"، و"صور جديدة".

لعب العاني أدوارًا خالدة في أعمال مسرحية عريقة 
للروائي  والجيران"  "النخلة  مسرحية  في  أبرزها 
و"والية   ،1968 العام  في  فرمان  طعمة  غائب 
في  والسائق"  و"البيك   ،1971 العام  في  وبعير" 
1974، واألخيرة عرضت في مصر والقت نجاحًا 

كبيرًا.

ومثل ايضا في مسرحيات "بغداد بين الجد والهزل" 
 1980 العام  التراث"  و"مجالس   1975 العام 
في  الكرخي  عبود  المال  مع  البغدادية"  و"الليلية 

1983 و"اإلنسان الطيب" في 1985.

النماذج  من  ومتنوعًا  كبيرًا  عددا  العاني،  شّخص 
كتبها  مسرحية  كل  في  العطاء  دائم  وكان  الواقعية 
في  بارزة  عالمة  جعله  ما  دها،  جسَّ وكل شخصية 

تاريخ المسرح العراقي.

تمس  اجتماعية  بقضايا  للمسرح  كتاباته  العاني  بدأ 
حمل  بحوار  عنها  عبر  المجتمع،  شرائح  معظم 
والمس  كثيرًا،  الناس  من  به  اقترب  شعبيًا،  طابعًا 

اهتماماتهم الحياتية، وواقعهم الصعب.

ودأب في كتاباته على التعرض للروتين الحكومي 
جراء  مشاق  من  الكادح  المواطن  له  يتعرض  وما 
عرف  لذلك  الطبقي،  للتفاوت  والتصدي  ذلك 
بطلة  لتكون  مسحوقة  لشخصيات  اختياره  عنه 
سوى  قوة  وال  لها  حول  ال  شخصيات  مسرحياته، 
الكسب اليومي البسيط، ومن تلك األعمال "دعبول 

البالم" و"الشريعة" و"ست دراهم" و"الخادم".
اما السينما العراقية فحفلت بمحطات متألقة مع الفنان 
انطالقة  شكلت  خالصة  عراقية  افالم  عبر  العاني 
الصناعة السينمائية في العراق منذ خمسينيات القرن 

االقتصادي  الحصار  بفعل  تندثر  أن  قبل  الماضي 
مطلع التسعينيات.

بطاًل  العاني  فيها  شارك  التي  االفالم  ومن 
 1957 عام  أفندي"  "سعيد  فيها:  رئيسًا  ومحورًا 
و"المنعطف" عن رواية "خمسة أصوات" للراحل 
غائب طعمة فرمان من إخراج الفنان الراحل جعفر 
علي و"المسألة الكبرى" لمحمد شكري جميل، ويعدُّ 
العراقية،  الوطنية  األفالم  أبرز  من  األخير  الفيلم 
االحتالل  ضد  العراق  في  العشرين  ثورة  وتناول 

االنكليزي.

التلفزيون،  العاني رحلة فنية طويلة ايضا مع  وبدأ 
وكانت   1959 العام  منذ  العراق  لتلفزيون  وكتب 
"شعبنا"  التمثيلي  البرنامج  التلفزيونية  أعماله  أول 
و"واحد. اثنان. ثالثة" و"ناس من طرفنا" و"سطور 

على ورقة بيضاء".
ويعد "رائحة القهوة" من أبرز األعمال التلفزيونية 
عبد  عماد  للمخرج  للتلفزيون  العاني  كتبها  التي 
الهادي والذي فاز بجائزة مهرجان الكويت للتمثيلية 
التلفزيونية، كما مارس كتابة النقد الفني في صحف 

عديدة.

العربية  المهرجانات  من  عدد  في  العاني  واشترك 
قرطاج  )ايام  في  تكرم  على  وحصل  والعالمية 
اختير،  كما  عربي  مسرحي  كرائد  المسرحي( 
لجان  في  الطويلة، عضوا  الفنية  ومسيرته  لخبرته 
قرطاج  مهرجان  أهمها  منها  عدد  في  التحكيم 
التجريبي  والمسرح   1985 تونس  في  المسرحي 
لإلذاعة  القاهرة  ومهرجان   1989 القاهرة  في 
مهرجان  تحكيم  لهيئة  ورئيسا   2001 والتلفزيون 

التمثيلية التلفزيونية االول في تونس.

Yousef  Al  -  Ani

 مجلة تواصل -مشاهير
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بالعنف منعطفات      ُتخلف الصراعات المرتبطة 

الحياة، وتربك  تنعكس على جميع مفاصل  خطيرة 

من  حالة  ليعيش  ونسيجه،  كيانه  وتهدد  المجتمع، 

عند  تكتفي  وال  االنقسام،  إلى  ربما  تقوده  التشظي 

تخومه المؤلمة.

 في األزمة الراهنة، لعب اإلعالم المحلي واإلقليمي 

والدولي أدوارًا متباينة، إنسجامًا مع عوامل كثيرة 

منها مصادر التمويل، والعائديات، واآليديولوجيات 

مع  تزامنًا  اإلعالم  تطور  إلى  إضافة  المختلفة، 

ووسائل  التقنيات،  مجال  في  المهولة  الوثبات 

االتصال، إذ أصبحت مهمته ال تقف عند حدود النقل 

من  كثير  في  للحدث  صانع  إلى  تحول  بل  فحسب 

األحيان، األمر الذي أسهم بشكل كبير بإيجاد مفاهيم 

قناعات شاذة، وضيقت  المجتمع، ولدت  في  جديدة 

فرص التعايش.

 إذ استخدم اإلعالم أقصى محددات التأثير، وأكثر 

األساليب قدرة على التفاعل، في مقدمتها )ميكانزم 

اإللحاح(، وهو تكرار الرسالة اإلعالمية، و)نظرية 

تصدر  بها  يقصد  والتي  األولويات(،  ترتيب 

في  اإلعالمية  الوسيلة  تهم  التي  والقضايا  األحداث 

وبهذا  المستهلك،  أولويات  من  لتكون  نشاطاتها، 

أزمة  بصناعة  فاعاًل  األداء  من  النوع  هذا  أصبح 

إجتماعية جديدة عنوانها اإلنقسام الداخلي، بداًل من 

توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة العنف التي أصبحت 

أصبحت  والتي  عقد،  من  أكثر  منذ  مستوطنة  شبه 

ومستقبل  بحاضر  المتربصة  المخاطر  أهم  من 

البالد المرهون بتحوالت نوعية ليس على مستوى 

عدة،  مستويات  في  بل  فحسب  اإلعالمي  الخطاب 

بيئة  لتكوين  والتعليم،  التربية  قطاعا  مقدمتها  في 

لذلك  يتبناها جيل واعد،  قيم جديدة،  بإشاعة  تسمح 

أن مواقفنا تجاه التعليم ومناهجه تحتاج إلى مراجعة 

وإعادة تقييم، عندها فقط يمكن الحديث عن طموح 

أمام  األبواب  ويشرع  متسامح،  جديد،  مجتمع  بناء 

التعايش سلوك مكتسب  ان  والتنوع، وبما  التعددية 

للمجتمع  استهداف  استمرارية  إلى  يحتاج  فهو 

يتطلب  وهذا  واالطفال،  المراهقين  فئتي  خاصًة 

وتعزز  تدعمه،  ومؤسسات  مدنية،  منظمات  إنشاء 

ومع  التنموية،  والبرامج  المشاريع  عبر  دوره، 

مرور الوقت سيالحظ األثر التراكمي لهذه الجهات، 

وحينها تكتسب خبرة في هذا المجال. 

يعج  الذي  السياسية  المفردات  قاموس  وهناك 

تجارب  عاشت  شعوب  أوجدتها  باصطالحات 

إنسانية صعبة، أوغلت في أعماق العنف منذ عقود 

كلفت  تراكمية  تجارب  بخالصة  لتأتي  مضت، 

منه،  العنف ال طائل  ان  مفادها؛  الكثير،  أصحابها 

وليس هنالك غير الحوار والتعايش كسبيل مجرب 

وبالرغم  والجماعات،  األفراد  بين  االشتباكات  لفك 

من ان الخالف واالختالف سلوك بشري قد يتحول 

إلى صراع، لكنه ال ينعكس دائمًا كعامل محدد في 

رغبة  هناك  يكون  عندما  خاصة  السياسات،  صنع 

مجتمعية بإنهاء الصراع، فتضارب وجهات النظر 

يؤكد على ان العيش المشترك حاجة وليس رغبة.

الخطاب االعالمي وحاجة التعايش  I جادر الجادر 



الفنان العراقي  I سالم مذكور
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