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مجلة تواصل - االفتتاحية

وقال  عنها  عاصمة،   22 بني  من  اختيارُها  متَّ  إعالمّياً،  العرب  عاصمة  بغداد 
أمني عام جامعة الدول العربّية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقتها نيابًة  عنه 
األمنُي العام املساعد للجامعة هيفاء أبو غزالة، خالل احتفالّية تتويج  بغداد 
اإلعالم  العربي،  لقَب عاصمة  بجدارة  نالْت  »بغداد  العربي:  لإلعالم  عاصمة 
نظراً ملا بذله اإلعالُم العراقُي من جهودٍ في خدمة قضايا وطنه  وأّمته«، مؤكداً 

أنَّه »يُعّول على بغداد القيام بدورها من أجل االرتقاء  باخلطاب اإلعالمي«. 
الدور  لإلرهاب  التصدي  في  العراقيَّة  اإلعالم  وسائل  وتضحيات  جلهود  كان 
اإلعالميَّة،  الريادة  العراق  َمَنَح  والذي  العربيَّة،  الدول  جامعة  لقرار   األكبر 
 وهذا يؤّكد جانباً مهّماً يعكس تطور اإلعالم العراقي على املستويني  احلرفي 
عبر  باإلعالم  احلربي  املتعلِّقة  للمواد  اخلبريَّة  الصناعة  عن  فضالً  واملهني، 

املراسلني الذين واكبوا سيرَ املعارك عند خطوط التماس  مع العدو. 
تأمل  من  و2018،   2017 للعامني  العربي  اإلعالم  رمِح  رأَس  بوصفها  بغدادُ 
وسائل اإلعالم العراقيَّة والعربيَّة أْن تُسّلط الضوَء على تضحيات  العراق مع 
اإلرهاب، الذي كان يهدد املنطقة بأسرها، العراق خاَض  حرَب إنابٍة عن العالم، 
م خاللها الكثيرَ من الدماء واألموال، نحتاُج بوصفنا عرباً الى أْن نُفّكر قبل  قدَّ
فوات األوان بأْن نُْصلَِح حاَل أمتنا، فمنذ عشرات  السنني واجلماهيُر العربيَّة 
ُز على استبدال األنظمة، من دون االنتباه  الى اجملتمع، إذ إنَّ هذه اجملتمعات  تركِّ
األخالقي،  وحتى  والقيمي  والوطني  املستوى  القومي  على  كبيٍر  تراجٍع  في 
نحن بحاجة الى أْن نعيَد النظر  ببناء اإلنسان العربي، عبر إيجاد قيٍم ترتقي 
رنا يتسارع بشكٍل كبيٍر مع تقّدم  به، لكي يكون لنا دورٌ في  هذا العالم، فتأخُّ
الشعوب واألمم األخرى،  وهذا طبيعي في ظلِّ إهمال البحث العلمي، واالعتماد 
على االقتصاد  الريعي، وعدم إيجاد مشتركات واتفاقات حتى على مستوى 
االصطالحات  اللغويَّة، فاإلرهاُب مثالً مفردة ذات داللة مرفوضة من قبل العرب، 
لكْن  هل لدينا تعريٌف حقيقيٌّ لإلرهاب بعيداً عن التنظير ومدّونات الكتب، 
من  هو عدو العرب، من يرهبهم، الصورة النمطّية عن املسلمني عند الغرب 
لت، وهل باإلمكان تغييرها، من خالل املراجعة والتصحيح؟،  هذه   كيف تشكَّ
األمور وغيرها حتتاج الى معاجلة إعالمّية تُسهُم برسم صورة ذهنيَّة  جديدة 
في أذهان املتلّقني العرب، من خالل تيار جارف من األخبار،  والصور، والعناوين 
التي من شأنها أْن تؤدي الى خلق صورة ذهنيَّة  جديدة لم تكْن موجودة أصالً، 
ها إيجابية، وإجراء  والعـــــمل على ترســـيخ التصورات  املوجودة والتي نعدُّ

تبديل وتغيير للتصّورات السلبيَّة  املوجودة. 
ما يحتاجه العراق في الوقت احلاضر من أشقائه العرب عبر وسائل  إعالمهم، 
سوا ملرحلة جديدة تُقرِّب وجهات نظر الشعوب  العربيَّة، وتقدم الدعم  أْن يؤسِّ
د جهودهم إزاء قضايا األمة  للعراق عربّياً ودولّياً في إعادة إعمار مدنه، وأْن  تُوحَّ
املشتركة، ال سيما القضيَّة الفلسطينيَّة،  مع التأكيد على عروبيَّة القدس 

عاصمة لفلسطني. 
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مجلس االمناء يصادق على فتح 
 GHZ24   الحزمة الترددية

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

 بغية توفير البدائل للحزم املستنفذة، ومواجهة زيادة الطلب على السعات الترددية؛  
صادق مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت في جلسته املنعقدة بتأريخ    20/12/2017   على  فتح احلزمة الترددية  
  (GHZ24) على ان تكون األجور املالية املترتبة عن إستخدام القنوات  الترددية ضمن هذه احلزمة، والتي ستكون في 
 ، www.cmc .iq وفقاً  آللية اإلحتساب املنشورة في موقع الهيئة الرسمي  (GHZ38)  مصاف احلزم الترددية األعلى من

علما أنها ستدخل حيز  التنفيذ إبتداًء من االول من كانون الثاني عام 2018  .  
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بعد مصادقته على موازنة الهيئة لعام 2018 مجلس األمناء يقر 
مشروع القرية  الذكية، ويصادق على مدونة اإلعالم اإللكتروني

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

املوازنة  فقرات  على  التنفيذية  اإلدارة  بحضور  األمناء  مجلس  صادق 
التقديرية واملشاريع  املقترحة للهيئة لعام 2018، خالل إجتماع مجلس 

األمناء املنعقد بتأريخ 2017-12-20  . 
العراق  اإلستثمار في  لتعزيز مصادر  الهيئة وسعيها  دور  من  وإنطالقاً 
وتنوعها متت مناقشة  املذكرة املرفوعة من اإلدارة التنفيذية املتضمنة 
مشروع إنشاء القرية الذكية، نظراً ملا أخذته هذه  املشروعات من إنتشار 
واسع في عدد من الدول مؤخراً، وتخص القرية الذكية إنشاء منطقة 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  العاملة  للمؤسسات   متخصصة 
ومت  املقترح،  على  األمناء  مجلس  املوضوع  صادق  وألهمية  املعلومات، 

تخويل اإلدارة التنفيذية مبتابعة إجراءات تنفيذه . 
اإللكتروني  اإلعالم  مبدونة  اخلاصة  الدراسة  على  اجمللس  وصادق  هذا 
واخلاصة بقواعد البث  والنشر والتراخيص، والتسجيل لإلعالم اإللكتروني 
في العراق، بغية تفعيل دور الهيئة الرئيس في  تطبيق اللوائح واألنظمة 
بشكل سليم، والذي بدوره يعزز املعرفة والتنوع الثقافي، كما نص األمر 
  65 لسنة 2004 النافذ في القسم )1( منه في الفقرة )4( على ان )تشجع 
التطور في االعالم  اإللكتروني في شبكات االتصاالت، ومن أجل حتقيق 
أكبر قدر من املنفعة جلميع املقيمني في  العراق(، ومتت إضافة مادة بأن 
تشمل موادها فقرة تشير الى حق املسجل باحلصول على هوية  مزاولة 
املعلومة  لتسهيل حصوله على  الهيئة،  من  اإللكتروني  اإلعالم  عمل 

وتكون معتمدة رسمياً . 

النهائية،  للترقيم بصيغتها  الوطنية  أيضا متت املصادقة على اخلطة 
بعد إجراء التعديالت، على ان  تدخل حيز التنفيذ من تاريخ 2018/2/1  . 

واألجهزة  البرامج  عن  اإلستبيان  مقترح  على  اجمللس  صادق  كما 
املعلومات  جمع  على  تعمل  كون  هيئتنا  إعتماده،  بغية  اإللكترونية 
املستخدمة  واألجهزة  والتطبيقات،  التشغيل،  بنظم  املتعلقة  كافة 

 في املؤسسات احلكومية . 
التنفيذية  و قرر مجلس األمناء دعم اإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارة 
اخلاصة مبوضوع العروض  الترويجية للشركات )آسياسيل، األثير، كورك(، 
بالعروض  للقرارات  اخلاصة  الشركات  خملالفة  الغرامات  فرض  وآلية 
بحق  صرامة  أكثر  إجراءات  إلتخاذ  الدعوة  القرار  وتضمن  الترويجية، 
املناقلة  سوق  على  احملافظة  وبغية  باخملالفة،  إلستمرارهم   الشركات 

العادلة والذي يؤثر بشكل  كبير على ايرادات الدولة . 
وبحث مجلس األمناء موضوع إستخدام العديد من مشغلي خدمات 
االتصاالت منظومات التراسل  ضمن احلزمة الترددية GHz   24  بعد إجراء 
جوالت رصد وكشف ميداني، صادق مجلس األمناء  على املذكرة املرفوعة 

من اإلدارة التنفيذية، وسوف تدخل حيز التنفيذ من تاريخ 2018/1/1   . 
العريض  النطاق  مبنظومات  اخلاصة  الضوابط  على  املصادقة  ومتت 
بتاريخ  التنفيذ  حيز  تدخل  ان  على   ،  5GHz&   2.4   احلزم على  العاملة 

  .  2018/1/1



إجتماع مجلس األمناء بتأريخ 2017-11-23 

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

ضمن  اليونسكو،  منظمة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  األمناء  مجلس  ناقش   
مشروع مكافحة األمية  االلكترونية، والذي كانت مرحلته الريادية قد بدأت في 
بغداد/ مديرية تربية الرصافة الثالثة،  وسيكتمل املشروع في عشر محافظات 
أخرى، والغاية من املشروع هو الدمج بني معلومات  اإلنترنت والنظام التربوي في 
العراق، وأبدى الدكتور على ناصر اخلويلدي إستعداد الهيئة لتقدمي  كل االمكانات 

إلجناح هذا املشروع. 
وعرض السيد رئيس اجلهاز التنفيذي أبرز ما دار حول اإلجتماع مع شركة كورك 
على خلفية  الشركتني،  بني  نزاع  الى  أدت  التي  األخيرة  زين،  واألحداث  وشركة 
التصعيد  مقبولية  عدم  األمناء  بني  مجلس  حيث  البيني،  الترابط  إنقطاع 
وفض  حل  حول  آليات  العقد  تضمنه  ملا  خالفاً  املوضوع  هذا  حيال  اإلعالمي 
النزاعات، وان الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع املرخصني، ومبا يضمن 
 حقوق االطراف املعنية كافة، كما أيد مجلس األمناء اإلجراءات القانونية التي 
إتخذت من قبل  اإلدارة التنفيذية بحق الشركتني، ملنع تكرار حدوث مثل هكذا 

أمور الحقا، واإللتزام بضوابط  وتعليمات الهيئة. 
كما ناقش اجمللس الشروط والضوابط التنظيمية املقترحة واخلاصة بتسجيل 
الشركات في الهيئة  ملزاولة عمل جتهيز خدمات اإلنترنت في العراق ) isp (، وبعد 
مليارات   5 ليصبح  الضمان  خطاب  تعديل  مبلغ  األمناء  مجلس  قرر  التداول 
دينار عراقي، ومبلغ التسجيل 25 مليون دينار، يدفع مرة  واحدة عند التسجيل، 
ويكون اخلطاب نافذاً لسنة واحدة وضمن احلزمة الترددية 5 جيجا هيرتز، وله  حق 
كافة  الشركات  تتحمل  وبخالفه  للضوابط،  وفقاً  املايكرووية  احلزم  إستخدام 

التبعات القانونية  واملالية. 
اما بخصوص موضوع أجور دراسة طلب ناقش مجلس األمناء مقترح مضاعفة 
املوقع  وتتبع  حتديد  ومنظومات  أجهزة  إستخدام  رخصة  دراسة  طلب  أجور 
اجلغرافي لتكون 200 الف دينار،  ومن باب تعظيم االيرادات، قرر مجلس األمناء 

املوافقة على املقترح، إعتباراً من تأريخ   2017/12/1. 
النفط شركة  وزارة  الرأي بخصوص طلب  بيان  وتداول مجلس األمناء موضوع 
الرابطة  املايكرووية  للوصلة  الترددية  القناة  حجز  النفطية  جتديد  االنابيب 
بني  الرابط  اجلاف  الغاز  أنبوب  مبشروع  )  Metertin-TN-O2 (  اخلاصة  موقعي  بني 
مدينتي )عبادان- البصرة( ملدة سنة إضافية،  وقرر مجلس األمناء املوافقة على 
تعديل عدد مرات طلبات احلجز، على ان يلغى التحديد،  ويصبح حسب احلاجة، 

مع اإللتزام بدفع املستحقات املالية وحسب الضوابط. 

أبرز المحاور
 -  توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة 

اليونسكو. 

 -  مناقشة النزاع الحاصل بين 

شركتي زين وكورك تيليكوم. 

 . isp  مجهزي خدمات الـ  - 
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برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية
هيئة اإلعالم واالتصاالت تقيم حفاًل مركزيًا لتتويج 

بغداد عاصمة لإلعالم العربي

نشاطات واخبار الهيئة - بغداد عاصمة االعالم العربي

وحضور  العبادي،  حيدر  الدكتور  الوزراء  رئيس  برعاية 
رئيس  العربية  الدول  جلامعة  املساعد  العام  األمني 
غزالة،  ابو  هيفاء  الدكتورة  االعالم  واالتصال  قطاع 
ومؤسسات  وزراء،  واسع؛  وعربي  دبلوماسي  ومتثيل 
إعالمية، وصحافيني عرب  وعراقيني، أقامت هيئة اإلعالم 
واالتصاالت حفالً مركزياً لتتويج بغداد عاصمة لإلعالم 

في يوم السبت املوافق 27/ 1/ 2018  . 
احلفل الذي حضره رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء 
العراق  ومن  الياس،  عبداحملسن  الدكتور  العرب  االعالم 
وعدد  الوطني،  األمن  الدفاع  والثقافة، ومستشار  وزيرا 
ووكالء  الهيئات،  ورؤساء  النواب،  مجلس  أعضاء  من 
الوزراء، ورؤساء اإلحتادات  واملؤسسات اإلعالمية العربية 
واحمللية، وسفراء عدد من الدول العربية، إستهل احلفل 
بآي من الذكر احلكيم، ثم الوقوف إجالالً  لسماع النشيد 
الوطني، وقراءة سورة الفاحتة على ارواح شهداء العراق، 
تال ذلك تقدمي فرقة الفنون الشعبية أوبريت )هنا بغداد(، 
الذي  تغنى بيغداد و إرثها احلضاري والتأريخي، وصمودها، 
ونصرها على االرهاب، بعدها القى رئيس الوزراء الدكتور 
حرروا  »العراقيني  أن  فيها  أكد  كلمة  حيدر  العبادي 
مشيراً  وتضحياتهم،  بصمودهم  وأبناءهم  أراضيهم 
على  االنتصار  يريد  للعراقيني  ال  كان  من  هناك  أن  الى 

داعش االرهابي .



عاداً  واإلعالم،  بالفكر  اإلرهاب  مواجهة  إلى  العبادي  ودعا 
سوء إستخدام السلطة واملوقع »فساداً«  . 

وبغداد  احلقائق كما هي،  إلى  ينظر  انه  الى  العبادي  وأشار 
في  مجدداً  احلرية،  حقيقة  هو  العربي  لإلعالم  عاصمة 
واإلعالم  الكلمة  حرية  على  باحلفاظ  نفسه  رغبته  الوقت 
والصحافة، محذراً من التجاوز عليها، من خالل مترير األخبار 
الفتنة  تثير  التي  اإلعالمية  أن  احلمالت  مذكراً  الكاذبة، 

مستمرة بني املدن والقوميات .
وأكد رئيس الوزراء على أن هناك جهات ما زالت يُصرف عليها 
مبالغ كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزاماً مع 

 حرية اإلعالم، دون أن تسيطر احلكومة عليه . 
هذا وطالب العبادي مبواجهة اإلرهاب بالفكر واإلعالم بعد أن 

إنتهى العراق من املواجهة العسكرية، الفتاً الى أن أمام اجلميع اليوم 
 مسؤولية مواجهة الفساد باعتباره توأماً لإلرهاب، وكالهما ينخر في 

جسد اجملتمع . 
عبرت  العربي  اإلعالم  عاصمة  بغداد  تتويج  بحفل  لها  كلمة  وفي 
اإلعالم  واالتصال  قطاع  رئيس  العربي-  الدول  جلامعة  املساعد  األمني 
تنظيم  على  أجمع  العراقي  والشعب  للعراق،  وتقديرها  شكرها  عن 
هذه اإلحتفالية، كذلك تقدمت بالشكر الى دولة رئيس  الوزراء الدكتور 
اإلعالم  لهيئة  شكرها  وأوصلت  اإلحتفال،  رعاية  على  العبادي  حيدر 
التي  اجلهود  وكل  إحتفال  بغداد،  على  املشرفة  واللجنة  واالتصاالت، 
وتفعيل،  املشترك،  العربي  اإلعالمي  العمل  تطوير  في سبيل  تبذلها 

وتنفيذ، قرارات مجلس وزراء اإلعالم  العرب . 
العام  األمني   – الغيط  أبو  أحمد  السيد  حتيات  غزالة  أبو  ونقلت  هذا 
بالتوفيق  العراق  جهود  تكلل  بأن  ومتنياته  العربية،  الدول  جلامعة 

 والنجاح، ملا فيه خير ألمتنا العربية . 
العاصمة  على  العربي  االعالم  عاصمة  إطالق  بأن  غزالة  أبو  أكدت  و 
بغداد يأتي لتكرمي الصمود، والتأريخ واحلضارة، والثقافة  لهذه املدينة، 
املثمرة، وحلرصه  العراقي  اإلعالم  اللقب بجدارة جلهود  نالت هذا  التي 
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يخدم  ومعاصر،  مضمون  متحضر  ذات  إعالمية  رسالة  تقدمي  على 
قضايا وطنه، واألمة العربية بأسرها . 

لعاصمة  مينح  الذي  العربي«،  اإلعالم  »عاصمة  لقب  ان  الى  وأشارت 
عربية مختلفة كل عام من قبل مجلس وزراء اإلعالم العرب  يعد تكليفاً 
وتكرمياً في عني الوقت، فهو إحتفال بجهود بذلت، وكان لها أطيب األثر 
والعمل  اجلهود،  اإلعالم  مبواصلة  لعاصمة  وتكليف  الواقع،  أرض  على 
العربي، بغية حتقيق آمال  التعاون اإلعالمي  األداء، وتوثيق  على تطوير 
وطموح الشعوب العربية،  وكذلك الوصول باإلعالم العربي للمنافسة 

العاملية . 
وأضافت أن اجلامعة العربية، وقطاع اإلعالم واالتصال، يُعول على بغداد 
للقيام  مبسؤولياتها  اإلعالمية  ومؤسساتها  وصحفييها  مبثقفيها 
كعاصمة لإلعالم العربي، من أجل اإلرتقاء باخلطاب اإلعالمي الرصني 
والبناء الذي يتبنى مواثيق الشرف  اإلعالمي، وأخالقيات املهنة، ونحن 
على ثقة بأن أنشطة جهود اإلعالم العراقي في الفترة القادمة ستكون 

مثاالً مشرفاً يحتذى به . 
وأردفت أبو غزالة على ان األمانة العامة جلامعة الدول العربية تدعم 
جهود اإلعالم العراقي، في سبيل حتقيق أهدافه وطموحاته،  وتسليط 

الضوء على إجنازاته . 
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لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
علي  الدكتور  واالتصاالت  اإلعالم 
اإلعالم  بدور  أشاد  اخلويلدي  ناصر 
النصر  ودعم  في صناعة  العراقي 
الدميوقراطية في كلمته التي جاء 

فيها : 
لدورِه  فاعالً  االعالُم  يكوَن  لكي 
احلضارِي ال بَُد ان يشعرَ بان للدولِة 
اهتماماً به وتوفيراً للمناخاِت التي 
يعمُل من خاللِها مبا يحفُظ  حريَته 
ليكوَن  هو،  كما  الواقِع  نقِل  في 
إعالماً صادقاً مشاركاً حقيقياً في 
فقد  والبلداِن،  الشعوِب  نهضِة 

بيئًة  اجلديُد  السياسُي  خلَق  الوضُع 
صاحلًة لالعالِم بعيداً عما كان في الزمِن السابِق من تكميِم األفواه، وال ميكن اليٍة وسيلٍة اعالميٍة ان  تخرَج عن االطارِ املرسوِم لها في 

دوائرِ اخملابراِت وأجهزِة السلطةِ . 
وأضاف اخلويلدي، وجدنا ان االعالَم احمللَي قد مارَس دوراً كبيراً وفاعالً في عمليِة التصدِي لإلرهاِب، حتى تعززَ بذلك  نصُرنا، وجنينا ثمارَ 

اجلهودِ املتكاملِة، وإزاء ذلك قدِم اإلعالُم العراقُي كوكبًة من الشهداِء واجلرحِى في تصديهم لنقِل وقائِع  النصرِ املؤزرِ .
وبني رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت ان من أهِم ما تتضمُنه رسالُة بغدادَ عاصمِة االعالِم العربِي هو أنها ما  تزاُل تفتُح 
ذراعيها لألشقاء، ونأمُل  منهم أن يرصدوا مواطَن جمالِها، وال ينشغلوا مبا صورَُه اإلرهاُب من إشاعاٍت حطَمها  العراقيون  بصمودهم 
وتضافرِ جهودهِم، وهذا التتويُج يعني أنها مركُز إشعاٍع للعمِل اإلعالمِي املهنِي الذي يصنُع خطاباً يعمُر  البلداَن،  وال يوفُر أجواًء غيرَ 

نظيفٍة تعتاُش فيها طفيلياُت اإلرهاِب.   
و أشار الى أن تتويَج بغدادَ عاصمًة لإلعالِم العربِي كان خلَفه رجاٌل دَأبوا على أن يحملوا همَّ وطٍن، وغايَة دولِة تريُد العودَة الى  محيِطها 



الكبيُر  واالتصاالِت  الدورُ  اإلعالِم  لهيئِة  التنفيذيِة  واإلدارِة  األمناِء،  التاريخ، فكان جمللِس  إعتادتَها على مضي  التي  وريادتِها  العربِي، 
في نقِل صورٍة واضحٍة أزالْت غبارَ اإلعالِم املضلِل عما يجري في العراِق، وما حقَقه اإلعالُم خصوصاً خالَل  مرحلِة إعادِة بسِط األمِن 

وتخليِص البلِد من خطٍر هددَ العالَم اجمَع، وأعادَ للعراِق هيبَته، فتكلَل النصُر بان تتوَج بغدادُ عاصمًة  لإلعالِم العربيِ . 
بدوره دعا رئيس إحتاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي دعا العرب الى »إعادة صياغة مقومات اإلعالم في بلدانهم، ومواكبة  وسائل 
ومراسل ومصور حربي هبوا جميعاً  لنقل  الف صحفي  أكثر من  أن  الى  الشباب«، مشيراً  للحفاظ على عقول  احلديثة  التواصل 
احلقيقة،.. وجيش العراق ومقاتلوه هبوا جميعاً لطرد اإلرهاب ودحر التطرف، لكن هناك بعض وسائل اإلعالم كانت تروج  لفكر داعش، 

وتنقل حقائق مشوهة للمواطنني . 
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احمللي  اإلعالم  »إن  الالمي  وأضاف 
ثمار  وجنينا  اخلالق،  دوره  مارس 
من  كوكبة  قدم  أن  بعد  جهدنا، 
تتويج  بغداد  وان  الشهداء«،... 
كانوا  رجال  وراءه  لإلعالم  عاصمة 
العودة  يريدون  للعطاء،  مثاالً 
في  عهده  سابق  إلى  بالعراق 
ونقل  القيادية،  املراكز  إحتالل 
 صورة حقيقية أزالت صورة اإلعالم 
التخريبي، وأعادت اإلعالم العراقي 

بصورته احلقيقية«. 
بريدي  طابع  إطالق  مت  ذلك  بعد 
لهذه املناسبة بتوقيع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ليكون ذاكرة بريدية 

على التأريخ لهذه املناسبة . 
رئيس  دولة  تكرم  االحتفال  تخلل 
احلربيني  للمراسليني  الوزراء 
العاملني في القنوات التلفزيونية 
ملواقفهم  تثميناً  العراقية 
الكبيرة  الوطنية،  وجهودهم 
للعمليات  الدعم  تعزيز  في 

العسكرية. 
غزالة  أبو  هيفاء  د.  وقدمت  هذا    
اإلعالم  عاصمة  بغداد  تتويج  درع 
العربي من جامعة الدول العربية، 
التنفيذي  اجلهاز  رئيس  وتسلم 
 للهيئة د. علي ناصر اخلويلدي درع 
من  اإلعالم مقدماً  بغداد عاصمة 
ملتقى اإلعالم العربي قدمه املدير 
الدول  العربية  اذاعات  إلحتاد  العام 

م  . عبدالرحيم سليمان . 
شهادات  بتقدمي  احلفل  واختتم 
العربية  للوفود  وتقدير  شكر 
اإلحتفال  العراق  مشاركتها  على 
لإلعالم  عاصمة  بغداد  بتتويج 
دروع  تقدمي  الى  العربي،  إضافة 
اللجنة  الى  تقديرية  وشهادات 

التحضيرية العليا . 
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اجتماعات اللجنة التحضيرية لتنفيذ قرار 
بغداد عاصمة االعالم العربي

     إستمراراً إلجتماعاتها املتتالية؛ عقدت اللجنة التحضيرية املشكلة في هيئة اإلعالم واالتصاالت إلقامة مؤمتر 
)بغداد عاصمة اإلعالم العربي( إجتماعها الرابع على التوالي مبقر الهيئة بتأريخ  18 /01/ 2018 .

ومت التباحث حول آخر التطورات واإلستعدادات لعقد املؤمتر في 2018/1/27، ومناقشة اآلليات  والنشاطات التي ستقام 
بهذه املناسبة، بالتعاون مع الوزارات كافة، ومؤسسات أخرى . 

ومت خالل اإلجتماعات وضع اللمسات األخيرة ملنهاج وفعاليات احلفل املركزي، فضالً عن مناقشة  الفعاليات التي 
ستقام خالل العام 2018  . 
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اللجنة العليا تعقد إجتماعها في هيئة اإلعالم واالتصاالت
لبحث إستعدادات االحتفاء ببغداد عاصمة لإلعالم العربي

عقدت اللجنة العليا إجتماعها اخلامس في هيئة 
االعالم واالتصاالت يوم االربعاء املوافق 2018/1/17 
 لبحث إستعدادات احلفل املركزي لبغداد عاصمة 

لالعالم العربي . 
الفعلية،  التطورات  آخر  اجملتمعون  وناقش 
تنفيذ  أمام  العقبات  لتذليل  الالزمة  واخلطوات 

إجراءات  اإلحتفال . 
التعاون  على  التأكيد  اإلستعدادات  وشملت 
األخرى  واملؤسسات  الوزارات  كل  بني  املشترك 
املرسومة  األهداف  حتقيق  بغية  ووسائل  االعالم، 

بأقل العقبات  . 
اجملتمعني  من  مداخالت  اإلجتماع  تضمن  كما 
لطرح آليات بذل اجلهود واملساهمة في النشاطات 
التي  حددتها اللجنة خالل أجتماعاتها السابقة، 
والتي أكدت فيها على ضرورة إبراز أهم املكتسبات 

اإلعالمية  العراقية، واإلمتداد التأريخي للبالد . 
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على  اإلتفاق  اإلجتماع  خالل  وجرى 
الرسمية  واخملاطبات  الكتب  تضمني 
بدءاً من 2018/1/1، ثم  املناسبة  بشعار 
املتعلقة  املوضوعات  عدد  من  نوقش 
عاصمة  بغداد  إلختيار  املركزي  باحلفل 
لإلعالم العربي، إذ أكد اجملتمعون على ان 
احلفل سيقام في  السابع والعشرين من 

شهر كانون الثاني املقبل عام 2018  . 
اخلاصة  اإلستعدادات  مناقشة  ومتت   
بتنفيذ برنامج اإلحتفال املركزي إحتفاًء 
وبني  العربي،  اإلعالم  عاصمة  ببغداد 
احلضور أنهم  قد باشروا في التحضيرات 
وصفحات  رسمي  موقع  إطالق  مت  حيث 
عن  فضالً  رسمية،  إجتماعي  تواصل 
بغداد  رسمية  بإسم  يوتيوب  قناة 
عاصمة اإلعالم العربي، وسوف يتم نشر 
جدارية  ونشرات  وملصقات  بوسترات 
بغداد  إختيار  موضوع  حول  تعريفية 
الوزرارات  في  العربي  اإلعالم   عاصمة 
وتزيني  العامة،  واألماكن  والهيئات 
إنتاج  عن  فضالً  الرئيسة،  الشوارع 
ستتكفل  )سبوت(  اعالني  قصير  فيلم 
املؤسسات اإلعالمية، وشاشات العرض 

التابعة ألمانة العاصمة بالترويج له . 

نشاطات واخبار الهيئة - بغداد عاصمة االعالم العربي

           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    17



العاصمة، يخلد  أماكن  أحد  والصحافة، يوضع في  اإلعالم  اإلتفاق على إطالق مبادرة لتصميم نصب لشهداء  مت  بعدها 
تضحيات  وجهود الشهداء، وعلى ان تتعاون بذلك هيئة اإلعالم واالتصاالت وأمانة العاصمة، ونقابة الصحفيني العراقيني . 
أيضاً مت اإلتفاق مع وزارة الثقافة على إقامة امسيات وإحتفاليات خاصة بهذه املناسبة، وإقامة معارض تشكيلية، وفنون 
وجتسد  للعراق،  احلضاري  البعد  تبني  واملسرح  السينما  لدائرة  فنية  ومقطوعات  موسيقية،  حفالت  الى  شعبية،  إضافة 

صمود العراق،  خاصًة قطاع اإلعالم والصحافة في مواجهة أشد موجة إرهابية تعرض لها العراق. 
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هيئة اإلعالم واالتصاالت والجهات المعنية  
تعقد إجتماعها األول لمناقشة منهاج فعاليات 

بغداد عاصمة اإلعالم العربي

عقدت هيئة اإلعالم واالتصاالت، والوزارات، والهيئات، والنقابات، 
واإلحتادات املعنية باإلعالم إجتماعها األول يوم االربعاء  املوافق 
والفعاليات،  اإلدارية،  اخلطوات  منهاج  ملناقشة   ،2017/1/15
اإلعالم  عاصمة  بغداد  قرار  لتنفيذ  املقترحة  واألنشطة 

 العربي. 
وإشارة الى قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته العادية 
األولى  الفقرة  حتديداً  عشر،  الثاني  البند   - واألربعني  الثامنة 
العربي،  لالعالم  بغداد عاصمًة  إختيار  على  منه  والتي نصت 
اإلعالم  هيئة  إتخذت  ذلك  ومبوجب   ،2018  -2017 للعام 
القرار  هذا  تنفيذ  عن  املسؤولة  اجلهة  واالتصاالت  بوصفها 
تسمية  على  وعملت  والفنية،  اإلدارية  اإلجراءات  من  جملة 
تفعيلها  سيتم  املقترحة،  األنشطة  والفعاليات  من  حزمة 
العالقة  ذات  اجلهات  مختلف  مع  بالتعاون  السنة  مدار  على 
على املستويني الوطني والعربي،  وسيتم عرضها للمناقشة 
مع اللجنة العربية املشتركة، لتحديد موعد إنطالق اإلحتفال 

املركزي في بغداد. 
وعقد اإلجتماع التشاوري األول في مقر الهيئة بحضور األمانة 
العامة جمللس الوزراء،  ووزارة اخلارجية، وشبكة اإلعالم  العراقي، 
وأمانة العاصمة، ونقابة الصحفيني العراقيني، وخلية اإلعالم 
احلربي، وعن الهيئة رئيس اجلهاز التنفيذي الدكتور علي  ناصر 
الطيار،  خليل  االستاذ  األمناء  مجلس  أعضاء  و  اخلويلدي، 

واألستاذ جاسم الالمي، واألستاذ أشرف الدهان. 
واألنشطة  والفعاليات  اإلدارية  اخلطوات  منهاج  ويهدف 
إبراز  الى  العربي  اإلعالم  بغداد عاصمة  قرار  لتنفيذ  املقترحة 
لالعالم  عاصمًة  بغداد  شعار  تكريس  في  اجلهد  الوطني 
في  العراقي  اإلعالم  دور  يبرز  مبا  القرار  هذا  وإستثمار  العربي، 
معركته  في  العراق  حققها  التي  الكبيرة  تعزيز  اإلنتصارات 
عاصمة  بوصفها  بغداد  دور  تكريس  عن  فضالً  اإلرهاب،  ضد 
واملعرفة  للعلوم  إشعاع  ومصدر  وتأريخية،  عربية  وإسالمية 
والصمود والتصدي، وإبراز موقعها احملوري في منظومة اإلعالم 
العراقي  والعربي والدولي، إضافة الى تكريس رسالة ان بغداد 
حاضنة السالم واحملبة والعيش املشترك للديانات والقوميات 

واملذاهب. 
معركة  في  العراقي  اإلعالم  دور  تكريس  الى  يهدف  كما 
التصدي لظاهرة اإلرهاب، وإبراز تضحيات اإلعالميني العراقيني 
قلب  توقف  لن  واألزمات  اإلرهاب  على  احلرب  ان  فيها،  وبيان 
تسهم  عربية  عاصمة  بوصفها  ومساعيها،  النابض،  بغداد 

 بتعزيزمشتركات قضايا األمة العربية واإلسالمية. 
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الجامعة العربية تقر اعتماد شعار 
بغداد عاصمة االعالم العربى لعام 2017-   2018 

العرب  االعالم  وزراء  لقرار مجلس  تنفيذا 
لالعالم  عاصمة  بغداد  باختيار  القاضي 
والذي   ،  2018  -2017 للعام  العربي 
الثامنة  العادية  الدورة  اتخذ  باجتماعات 
اجلامعة  مقر  في  عقدت  والتي  واالربعني 
في  العربية  مصر  بجمهورية  العربية 

الشهر السابع من  العام 2017 
اجلهة  واالتصاالت بوصفها  االعالم  هيئة 
القطاعية املسؤولة عن تنفيذ هذا القرار 
مثلت  منوذج  اكثرمن  قدمت  قد  كانت 
التاريخية  القيمة  عن  دالالتها  التعبير 
متثله  وما  العراقي  لالنسان  واحلضارية 
كعاصمة  التحرير  نصب  برمزية  بغداد 
واملعاصر  تاريخها  املاضي  في  تتجذر 
مازالت تشكل عمق االمة العربية ومركز 
اشعاعها ونهضتها، وكذلك برز الشعار 
العراقي وما  لعبه من دور  مكانة االعالم 
في  االسمى  النموذج  تقدمي  في  فاعل 
وبادر  املشوهة  االعالمية  الهجمة  صد 
في تقدمي نتاج اعالمي كان له الدور  املؤثر 
التنظيمات  على  االنتصارات  حتقيق  في 

االرهابية وافشال مخططاتها . 
عرضتها  الشعارات  مناذج  مجموعة 
العربية  اللجنة  اجتماعات  في  الهيئة 
االعالم  قطاع  من  املكونة  املشتركة 
و  العربية  جامعة  الدول  في  واالتصال 
االذاعات  واحتاد  العربي  االعالم  ملتقى 
مت  احدها  على  االختيار  ووقع  العربية 
اختياره ومتت املصادقة عليه ليكون  شعارا 
سنويا ميثل بغداد عاصمة لالعالم العربي 
للعام 2017- 2018 . وسيتم اعتماده من 
قبل جميع وسائل االعالم العربي  ليكون 

شعارا مركزيا . 
االعالم  وزراء  مجلس  أن  بالذكر  واجلدير 
العرب يقوم باختيار عاصمة من عواصم 
اجلامعة  لدى  األعضاء  العربية  الدول 
لتكون  اجمللس  دورة  انعقاد  كل عام  خالل 
معايير  وفق  العربي،  لإلعالم  عاصمة 

وآليات محددة. 
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  ُعقد في بغداد املؤمتر الدولي الثالث ملكافحة إعالم داعش وفكره على مدار يومي 13- 14 من شهر  كانون األول 2017، برعاية 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وبحضور ومشاركة دولية  واسعة، حيث شارك أكثر من 120 خبيراً ومستشاراً دولياً 

ميثلون 42 دولة. 
مثل الهيئة في هذا املؤمتر رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة الدكتور علي ناصر اخلويلدي، وعضو مجلس  األمناء االستاذ سالم 
العالي،  والتعليم  الدفاع  وزيرا  الوزراء  بينهم  من  عدد  حضرها  إفتتاحية  جلسة  األول  اليوم  فعاليات  وتضمنت  مشكور، 
ومستشارون، وقادة عسكريون، وأكادمييون، وألقيت فيها كلمة  مستشارية األمن الوطني، وإيجاز للعمليات املشتركة منذ بدء 

احلرب على داعش اإلرهابي، وانتهاء  بإعالن النصر النهائي. 
وسجلت رسالة املؤمتر التي ثبتها نائب مستشار األمن الوطني األستاذ صفاء الشيخ الدفع باجتاه املزيد  من التعاون الدولي 
السفارة  دعاية  داعش وفكره، فيما سجل ممثلو  العلمية ملكافحة  اجلهود  وتكثيف  املعلوماتية،  العمليات  وتعزيز  العراق،  مع 
الدولي الدعم املتواصل  للعراق في مجاالت الدعم املعلوماتي في مرحلة ما بعد اإلنتصار  األمريكية والبريطانية والتحالف 

الذي حققه العراقيون. 
  وأما جلسات املؤمتر لليوم األول فقد إستهلها األكادميي والصحفي العاملي بيتر بيرغن بإيجاز عن  رؤية اإلعالم العاملي لتجربة 
إختصت  أسياسية  محاور  النقاشية  اجللسات  فيما  تضمنت  داعش،  وفكر  خطاب  معاجلة  في  والنفسية  اإلعالمية  العراق 
اجللسة األولى منها بأهمية العمليات املعلوماتية،  وقد ترأسها الدكتور سعد العبيدي، وقدم فيها أوراقاً بحثية كل من السيد 
واإلعالم  النفسية،  العمليات  وأهمية  داعش،  إعالم  عن  والسيد سالم مشكور  والسيد سعيد  اجلياشي  أمني  عباس  عصام 

برعاية رئيس الوزراء د.حيدر العبادي 
هيئة اإلعالم  واالتصاالت تشارك في فعاليات المؤتمر 

الدولي لمكافحة إعالم داعش وفكره
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اإللكتروني. 
اجليوش  الى  خالل  التصدي  من  نفسه  الوقت  في  وأهميته  االلكتروني،  اإلعالم  خطورة  الى  مشكور  سالم  األستاذ  وتطرق 

االلكترونية للجماعات اإلرهابية.
 وأشار مشكور الى دور هيئة اإلعالم واالتصاالت في هذا اجلانب، مثنياً في الوقت نفسه على الدور  الفاعل الذي لعبه رواد مواقع 
التواصل من املواطنني الوطنيني في التصدي الى الهجمات االلكترونية،  و منشور داعش، وكل اجلماعات اإلرهابية، وهذا ما 
اسهم في إيصال صورة العمليات العراقية،  وحقيقة ما مت حتقيقه على االرض من دحر داعش، وحترير جميع االراضي العراقية. 
هذا و تضمنت اجللسة الالحقة مشاركات عن العمليات النفسية واملعلوماتية )االستراجتية والتنفيذ(،  وقدم أوراقها كل من 
املقدم البريطاني أندرو ونتر، واللواء أد وتكن البريطاني، والعقيد صباح كاظم  عبد احلسن، عن توظيف التقنيات اإللكترونية 

في الدفاع، وأهمية األنشطة اإللكترونية في اجليش،  وتأثير العمليات النفسية في املعاجلة العسكرية. 
وتضمنت اجللسة األخرى محور العمليات املعلوماتية لداعش، وترأسها الدكتور سعد العطراني، وقدم  أوراقها العلمية كل 
يستخدمها  التي  النفسية  الدعاية  عن  تأثير  هرمز،  عويش  مارلني  العراقية  والباحثة  هاد،  آن سيك  األمريكية  الباحثة  من 

املتطرفون، وأساليب احلرب النفسية األلكترونية لعصابات داعش  في موقع تويتر. 
إلى نصب اجلندي  اجملهول، ووضع أكاليل  بالتوجه  األول للمؤمتر  اليوم  والعربية املشاركة فعاليات  الوفود األجنبية  واختتمت 

الزهور تثميناً لتضحيات اجليش العراقي، وإنتصاره الكبير على فلول داعش  اإلرهابي. 
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ورشة بحثية أقامتها منظمة  GSMA  العالمية لالتصاالت  
حول مناقشة قوانين االتصاالت والمعلوماتية 

في العراق وسبل تطويرها

واللجان  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  شاركت 
املعنية،  واجلهات  االتصاالت،  ووزارة  البرملانية، 
منظمة  اليها  دعت  التي  البحثية   بالورشة 
دولة  في  أقامتها  والتي  العاملية،    GSMA 
 1/29 من  للمدة  املتحدة   اإلمارات  العربية 
الدولي،  البنك  وبحضور   ،2018/2/1 ولغاية 
اخلبراء  التمويل  الدولي، وعدد من  ومؤسسة 
في  التنظيمية  الهيئات  وممثلي  الدوليني، 
آسيا  االتصاالت  جلنوب  ومجلس  املنطقة، 
 ،) SAMENA ( والشرق االوسط وشمال افريقيا
ومختلف اجلهات الدولية العاملة في  مجال 

االتصاالت.  
وخصصت الورشة ملناقشة القوانني املنظمة 
بتنظيم  املعنية  املستقلة  الهيئات  لعمل 
قطاع  تطوير  آفاق  وبحث  قطاع  االتصاالت، 

االتصاالت في العراق. 
على  وإنعكاساته  املوضوع،  هذا  وألهمية 
حتسني منو قطاع االتصاالت في العراق، وتقدمي 
وبنيته  موارده،  وحتسني  الرؤى  املستقبلية، 
هذه  خالل  من  الهيئة  طالبت  التحتية، 
التشريعية  كافة  اجلهات  حضور  املشاركة 
األساسيني  الالعبني  ومختلف  والتنفيذية، 
بوزارة  العراق،  ممثلة   في  االتصاالت  لقطاع 
ممثلة  التشريعية،  واللجان  االتصاالت، 
بلجنة اإلعمار واخلدمات، واللجنة القانونية، 
واإلعالم،  الثقافة  وجلنة  املالية،   واللجنة 
واإلستثمار، ومبشاركة هيئة  اإلقتصاد  وجلنة 
والدائرة  الوزراء،  رئيس  املستشارين  ملكتب 
الوزراء،  جمللس  العامة  األمانة  في  القانونية 
الدولية  من  املنظمات  عدد  مع  بالتنسيق 
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والهيئات التنظيمية، من أجل اإلطالع على التطورات املهولة واملستمرة في  عالم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، السيما ان 
مسودات القوانني ما تزال تتداول بني احلكومة  واللجان اخملتصة في مجلس النواب طيلة السنوات السابقة. 

 ان هذه التطورات تؤثر في التشريعات ومدى إنسجامها مع متطلبات تطور التكنولوجيا لهذا  القطاع، وحيث ان الهيئة، والوزارة، 
اللجان اخملتصة  الدولية، لإلسهام برفد  الى أفضل املمارسات  وكجزء من مسؤوليتهما توفير كافة مستلزمات وأدوات  الوصول 
في مجلس النواب بتجارب  الدول، ومبا يتيح اإلفادة منها في إثراء املناقشات واملالحظات بغية اخلروج بتشريع يواكب  التطورات، 

والنهوض بالواقع اخلدمي بشكل يتالءم مع متطلبات املستهلكني بكافة مصنفاتهم  ومسمياتهم. 
الهيئات  التنظيمية إلعداد ورشة عمل  الدوليني، وعدد من  اخلبراء  التنسيق مع  العام على  يقارب  الهيئة ومنذ ما  حيث قامت 
متخصصة في هذا اجملال، وُعقدت مؤخراً ورشة بحضور اجلهات  آنفة الذكر، باإلضافة الى عدد من اخلبراء املستقلني، ومنهم من 

أسهم في إعداد األوامر التشريعية،  والتي ال يزال البعض منها نافذ إبان حقبة سلطة اإلئتالف املنحلة. 
التنفيذي، باإلضافة  التي تواجه جميع املعنيني من اجلانب التشريعي  واجلانب  التحديات والصعوبات  الورشة مناقشة  تضمنت 
الى الوقوف على األسس واملبادئ الرئيسة لتشريعات االتصاالت  وتكنولوجيا املعلومات، وقد قدم اخلبراء اآلراء، واملقترحات للجانب 
العراقي بشكل صريح  وواضح، والتي يعتقدون بأنها سوف تكون اللبنة األساس للخروج بتشريع رصني، يلبي متطلبات  مجتمع 
ويضمن  املستثمر،  ويشجع  حقوق  املستهلك،  وحماية  الدولة،  موارد  وإستثمار  احلكومة،  )سياسات  أبرزها  والتي  املعلوماتية، 

حقوقه(. 
 وعلى مدار ثالثة أيام قدم اخلبراء الدوليون أفكاراً إتسمت بإستعراض التجارب العاملية والدولية  وجتارب الدول العربية املتطورة في 
مجال االتصاالت، كما دارت نقاشات مستفيضة من قبل  ممثلي الهيئات املنظمة لالتصاالت في عدد من الدول العربية املتفاوتة 
في ظروفها اإلقتصادية  والسياسية، عرضوا من خاللها جتارب إنضاج قوانني الهيئات املنظمة لقطاع االتصاالت  واملعلوماتية فيها؛ 

كاململكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وسلطنة عمان،  واإلشارة الى جتارب وقوانني عدد من الدول العاملية.
كما قدمت منظمة  GSMA  العاملية رؤية متكاملة آلفاق تنظيم القطاع في العراق، ومناقشة آفاق  تشريع قوانني ضامنة آلفاقه، 

وتنمية وتطوير بناه التحتية، وكذلك آليات تطوير وتشجيع اإلستثمار  في القطاع . 
والتي ستكون فاعلة في  الى عدد من  اخملرجات،  اجملتمعون  للموضوع، توصل  العامة  اجلوانب  وبعد مناقشات مستفيضة جململ 
صياغة قوانني ذات أثر في بيان مفهوم رسم السياسة العامة  لالتصاالت، وتخصصاتها اإلدارية، وتوضيح الصالحيات التنظيمية 

املتعلقة بآفاق االتصاالت في  العراق، وكان من أبرزها ما يأتي:   
 –  هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون االتصاالت واملعلوماتية يضع اإلطار العام للصالحيات لكل  من؛ واضع السياسة، واملنظم، مبا 

يؤمن جناح عمل هيئة مستقلة وحيادية لتنظيم قطاع  االتصاالت، تكون منسجمة مع أفضل املمارسات الدولية. 
 –  أكدت املناقشات ان مستقبل آفاق تطوير قطاع االتصاالت في العراق يتطلب حترير قطاعه،  من خالل حترير خدمات الهاتف الثابت، 
والبنية التحتية، وخدمات البوابة الدولية، والتي من شأنها  ان 
تسهم في إجناح املشاريع اإلستثمارية في القطاعات األخرى 

كالنفط واالقتصاد والسياحة  والصحة والتعليم واالعالم. 
 –  الحظ اجملتمعون ضرورة ان يتضمن القانون فصال هاما يتعلق 
الدولية،  املمارسات  إستناداً  ألفضل  العامة،  باإلستشارات 
املنافسة،  مبدأ  ينظم  خاص  فصل  تضمني  الى  باإلضافة 
ومقدارها  الغرامات  لفرض  تنظيمية  تنظيم  الئحة  وكذلك  

على املشغلني.
في نهاية الورشة قدم السادة ممثلو اللجان البرملانية مداخالت 
مبا  واملعلوماتية،  قوانني  االتصاالت  تشريع  آفاق  بشأن  مهمة 
يتناسب والرؤى العاملية، وتوظيفها في تطوير الواقع العراقي، 
القوانني  صياغة  آليات  في  النظر  إعادة  الى  احلاجة   وبيان 
نصوص  واملعلوماتية،  ومراجعة  االتصاالت  لقطاع  املنظمة 

القوانني املرفوعة حاليا للتشريع . 
محسن  االستاذ  القانونية  اللجنة  رئيس  السيد  قدم  كما 
السعدون مداخلة هامة أكد فيها على  ضرورة  مراجعة حزمة 
القوانني املقدمة للبرملان، خالفاً آلليات تقدمي القوانني، وضرورة 
إعادة  صياغة موادها، على ان يتم أخذ املالحظات املهمة التي 
العمل،  ورشة  األطراف  في  جميع  قبل  من  مناقشتها  متت 
 GSMA،  WORLD ( املقدمة من قبل خبراء  وكذلك املالحظات 
مراعاًة   ) IFC  ، BANK،  SAMENA  ،TRA OMAN  ،TRA UAE  
وباقي  املنطقة  في  االتصاالت  قوانني  األخيرة  على  للتطورات 

دول العالم. 
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على هامش مشاركته في مؤمتر القاهرة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات زار 
اخلويلدي  ناصر  علي  الدكتور  اإلعالم  واالتصاالت  لهيئة  التنفيذ  اجلهاز  رئيس 
بتأريخ  القاهرة  في  لالتصاالت  الدولي  لإلحتاد  العربي  اإلقليمي  املكتب  مقر 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  املعنية  امللفات  من  جملة  لبحث   2017/12/7  

املعلومات. 
وكان في إستقبال اخلويلدي املستشار األول نائب مدير املكتب اإلقليمي العربي 
لإلحتاد الدولي لالتصاالت االستاذ صالح  الدين معروف، والسيدة رودة األمير علي 

مسؤول البرامج، والسيد كرمي عبد الغني منسق برامج املكتب. 
ومت خالل اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي تهم قطاع  ICT، ووضع خطة 
اإلعالم  وهيئة  لالتصاالت  اإلحتاد  الدولي  بني  للعمل  طريق،  وخارطة  زمنية، 

واالتصاالت. 
كما مت التباحث في أهم القضايا الفنية اخلاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، والتي تتلخص باالتي: 

رئيس الجهاز التنفيذي 
لهيئة اإلعالم واالتصاالت يزور المكتب اإلقليمي 

العربي لإلتحاد الدولي لالتصاالت

 1. التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي . 
 2. تدريب متكامل على كيفية إستخدام برمجيات الفضاء الخاصة بمعالجة النشرات 

الدورية  BRIFIC  للخدمة الساتلية. 
 3. تدريب متكامل على كيفية إستخدام برمجيات األرض الخاصة بمعالجة النشرات 

الدورية للخدمات األرضية. 
األساسي  السجل  في  اإلدارة  قبل  من  تخصص  التي  الترددات  تسجيل  كيفية   .4 

للترددات  MIFR  بشكل نهائي، للحفاظ على  الحقوق. 
 5. المعايير الموضوعة من قبل اإلتحاد الدولي لالتصاالت لقياس المؤشرات جودة 
الخدمة المقدمة من قبل شركات  االتصاالت للتقنيات )4G ,3G ,G 2 (، والمعادالت 

الخاصة بإحتساب هذه المؤشرات. 
 6. معايير اإلتحاد الدولي لتخصيص أنطقة األرقام، واألرقام المختصرة، وتوزيعات 

هذه األرقام حسب الخدمات. 
 . OTT  7. كيفية التعامل مع تطبيقات 

 8. تنظيم المنافسة والعروض الترويجية المقدمة من قبل الشركات. 
  Capacity Building . .9 

 .) Universal Service ( 10. تجارب تطبيق الخدمة الشاملة 
 11. إقامة ورشة عمل في العاصمة بغداد يقيمها اإلتحاد الدولي االتصاالت. 

الخبراء  بحضور  والمعلوماتية  االتصاالت  بمجال  مختصة  عمل  ورشة  إقامة   .12 
الدوليين. 

 .) Online ( 13. إقامة دورات تدريبية 
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وقدم نائب مدير املكتب اإلقليمي العربي لإلحتاد الدولي لالتصاالت شكره الى الدكتور علي ناصر اخلويلدي 
على الزيارة،  وشدد على أهمية أخذ العراق مكانته في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مشدداً 
على ان اإلحتاد سيدعم العراق  وهيئة اإلعالم واالتصاالت من خالل اإلستشارة، وتوفير اخلبرات الدولية 
اجملانية للعراق، وأكد اإلحتاد خالل عام 2018  سيولي إهتمامه بجميع اجلوانب التي قدمها العراق لهم. 
يذكر ان املكتب اإلقليمي العربي لإلحتاد الدولي لالتصاالت مت انشاؤه في عام 1991، ومقره جمهورية 
اإلحتاد  قطاعات  أعضاء  وكذلك  األعضاء،  الدول  من  عربية  دولة   22 املكتب  يخدم  العربية،  و  مصر 

والشركاء في املنطقة العربية. 
الدعم للدول األعضاء في صور متعددة من خالل إستشارات، دورات  العربي  ويقدم املكتب اإلقليمي 
مباشرة،  ومساعدات  إسترشادية،  مشاريع  إقليمية،  مؤمترات  عمل/  ورش  دراسات،  ندوات/  تدريبية، 

وكذلك عن طريق بعض البرامج  والشراكات اخلاصة التي يقوم بها اإلحتاد، ال سيما في مجاالت: 
 * تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن قضايا تنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

 * تعزيز بيئة متكينية لتنمية وتطوير شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتطبيقات واخلدمات 
املناسبة، مبا في  ذلك سد الفجوة التقييسية. 

واخلدمات  التطبيقات  ونشر  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  إستخدام  في  واألمن  الثقة  تعزيز   * 
املناسبة. 

 * بناء القدرات البشرية، واملؤسسية، وتوفير بيانات وإحصاءات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتقدمي مساعدة 
مركزة للبلدان  ذات اإلحتياجات اخلاصة.  

 * تعزيز التدابير املتخذة حلماية البيئة، والتكيف مع تغير املناخ، والتخفيف من آثاره، واجلهود املبذولة 
إلدارة حاالت  الكوارث، باإلستفادة من االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

في  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  تطبيقات  بإستخدام  التنمية،  في  األعضاء  الدول  مساعدة   * 
مجاالت عدة؛ مثل الصحة  والتعليم. 

 * باإلضافة الى مجاالت عديدة أخرى، من ضمنها دعم احملتوى الرقمي العربي، وقياس مجتمع املعلومات 
في الدول  العربية، ودعم البرمجيات مفتوحة املصدر، ودعم املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة في إستخدام 

االتصاالت وتكنولوجيا  املعلومات. 
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اجلهاز  رئيس  التقى  العراق  عن 
واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي 
اجلهاز  برئيس  اخلويلدي  ناصر  علي  د. 
االتصاالت  لتنظيم  املصري  القومي 
جاء  عبدالواحد،  وكالة  مصطفى 
لالتصاالت  القاهرة  مؤمتر  خالل  ذلك 
يشارك  الذي  املعلومات،  وتكنولوجيا 

فيه اخلويلدي ممثالً بتأريخ   2017/12/6. 
إستكمال  بحث  اللقاء  خالل  جرى     
الهيئة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
لتنظيم  املصري  القومي  واجلهاز 
لتنظيم  التعاون  بغية  االتصاالت، 
املعلومات،  ونظم  قطاع  االتصاالت، 
واخلبرات،  املعلومات  تبادل  الى  إضافة 
أن  على  الفنية،  الكوادر  وتدريب 
إمتام  حال  املذكرة  توقيع  يستكمل 

 املوافقات الرسمية عليها. 
اجلانب  مع  اخلويلدي  ناقش  أيضاً 
الفضائية،  املصري خدمات االتصاالت 
الرقمي،  للبث  النوعية  واملوافقة 
فضالً  االتصاالت،  خدمات  وجودة 
بوابات  عمل  آلية  في  عن  التباحث 
العروض  إدارة  الدولية، وعملية  النفاذ 
شركات  من  املقدمة  الترويجية 
تطبيقات  ودور  املرخصة،  االتصاالت 
اخلدمات  على  اإلجتماعي   التواصل 

املقدمة من شركات االتصاالت. 
النطاق  تراخيص  مناقشة  متت  كما 
العريض الثابت واملتنقل، ودور املنظم 
بني  العادلة  املنافسة  تنظيم  في 

مقدمي خدمات االتصاالت. 
من جانب آخر التقى الدكتور اخلويلدي 
الطيف  قطاع  إدارة  مجلس  بعضو 
املصرية  االتصاالت  وزارة  في  الترددي 
تامر  عزوز،  واملهندس  السيد  الدكتور 
علي القزاز املدير األول لقسم التعاون 
اإلقليمي في وزارة االتصاالت املصرية، 
بني  التعاون  أطر  حول  التباحث  ومت 
واخلبرات،  املعلومات  البلدين،  لتبادل 
فضالً عن التعاون في املؤمترات الدولية 

اخلاصة باالتصاالت. 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تبحث اللمسات األخيرة  
لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس القومي 

المصري لتنظيم االتصاالت
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واالتصاالت  اإلعالم  فاعلة، هيئة  مبشاركة 
الدورة  إجتماع  في  عمل  ورقة  قدمت 
التنفيذي جمللس  الثامنة للمكتب  العادية 
يوم  في  عقد  والذي  العرب،  اإلعالم  وزراء 
الثالثاء املوافق 28 نوفمبر 2017 وذلك على 
جلامعة  العامة  األمانة  مبقر  يومني،   مدى 

الدول العربية . 
واإلعالم  الثقافة  وزير  اإلجتماع  ترأس   
في  التنفيذي  املكتب  رئيس  السعودي 
صالح  بن  عواد  الدكتور  احلالية  دورته 
العواد، وبحضور معالي السفيرة د..هيفاء 
ابو غزالة األمني العام املساعد رئيس قطاع 
ومشاركة  وبحضور  اإلعالم  واالتصال، 
في  للمجلس  التنفيذي  املكتب  أعضاء 

دورته احلالية. 

مشاركة فاعلة في إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب 
هيئة اإلعالم واالتصاالت

تحقق جملة قرارات هامة لتعزيز دور االعالم في التصدي لظاهرة االرهاب

احلالية  الدورة  عضوية  أن  بالذكر  واجلدير 
للمكتب تشمل كل من؛ جمهورية العراق 
– اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية – اململكة 
العربية  اململكة   – الهاشمية  االردنية 
السعودية – جمهورية السودان –  جمهورية 
الصومال – جمهورية مصر العربية – دولة 
الى  باإلضافة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
والهيئات  واملنظمات  اإلحتادات  مشاركة 
منظومة  في  إعالمية  ملهام  املمارسة 
مجلس وزراء اإلعالم العرب .  عضو مجلس 
واالتصاالت خليل  اإلعالم  األمناء في هيئة 
الطيار ترأس وفد جمهورية العراق مبشاركة 
السيد احمد البهادلي ممثل سفارة العراق 

في مصر . 
العربية  اململكة  في  واإلعالم  الثقافة  وزير 

كلمة  في  احلالية  الدورة  رئيس  السعودية 
التي  باإلنتصارات  أشاد  الدورة  إفتتاح 
معركته  في  العراق  جمهورية  حققتها 
ذات  في  مؤكداً  اإلرهابية،  العناصر  لطرد 
قرار  مبساندة  اململكة  على  وقوف  الوقت 

إختيار بغداد عاصمة لإلعالم العربي. 
كانت  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  ان  ويذكر 
اإلجتماع،  هذا  في  عمل  بورقة  تقدمت  قد 
واملقترحات،  التوصيات  من  عدداً  تضمنت 
عشر  االثني  البنود  مع  منسجمة  جاءت 
الدورة  أعمال  جدول  على  وضعت  التي 
حول  املركزي  البند  وفي  العادية  الثامنة، 
برامج  تبني  مت  الفلسطينية  القضية 
إعالمية  سياسات  وفق  إعالمية،  توعوية 
حشد  على  والعمل  متواصلة،  عربية 
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اإلسرائيلية  ضد  والسياسات  اإلجراءات  ملناهضة  العاملي  العام  الرأي 
الفلسطينيني. 

كما متيزت الدورة بسخونة املوضوعات التي ناقشت قضايا مكافحة 
لظاهرة  التصدي  في  العربي  اإلعالم  بـــدور  املتصلة  اإلرهاب  آفة 
إدانة  العربية  الوفود  ومداخالت  تناولت معظم كلمات  فقد  اإلرهاب، 
اإلرهاب  اإلرهابية مطالبني برفض كل أشكال  واضحة  لهذه األعمال 

ومسوغاته. 
الوفد  رئيس  جنح  البند  هذا  مناقشة  هامش  على  له  مداخلة  وفي 
العراقي باملطالبة بإصدار قرار يلزم كافة وسائل اإلعالم العربية بإدانة 
ورفض كل أنواع اإلرهاب، ورفض مسوغاته، وعدم القبول بالوقوف على 
مجريات  مع  التعاطي  عند  الرسمية  اإلعالم  وسائل  قبل  احلياد  من 
الدول األعضاء، والعمل على وضع  األحداث اإلرهابية التي حتصل في 
آليات، وسبل مواجهة آلفة اإلرهاب التي أصبحت تتغلغل في املنطقة 

العربية  بشكل غير مسبوق، مذكراً بدور اإلعالم العراقي. 
على  اجلامعة  مجلس  قرارات  تنفيذ  املكتب  ناقش  السياق  ذات  وفي 
مستوى القمة، وعلى املستوى الوزاري، وخاصة القرار الذي مت إعتماده 
في قمة عمان، واخلاص بإحالة اإلعالن العربي حول عنوان دعم العمل 

 العربي للقضاء على اإلرهاب، ونقاطه اخلمس مبجال اإلعالم. 
وفيما يتعلق بسبل تعزيز الصورة اإليجابية عن العرب واملسلمني في 
اإلعالمي  للتحرك  اجلديدة   اخلطة  متابعة  بند  املكتب  ناقش  اخلارج، 
العربي في اخلارج، كذلك متت مناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة 

االلكتروني  املوقع  تطوير  في  والبحث  االلكتروني،  لإلعالم   العربية 
للجنة. 

رئاسة  أعطت  العربي  اإلعالم  عاصمة  بإختيار  املتعلق  البند  وفي 
اإلجتماع مداخلة خاصة لرئيس الوفد العراقي خليل الطيار، إستعرض 
خاللها املنهاج املعد من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت، والذي تضمن 
عدداً  من االنشطة، والفعاليات املتصلة بهذا القرار، واملزمع تنفيذها 
بحفل  ستتوج  والتي  والعربية،  احمللية  القطاعات  من  عدد  مبشاركة 
مركزي يقام في بغداد، وينقل الى معظم الدول العربية، وقد حظي 
املنهاج بإشادة  رئاسة املكتب التنفيذي، ومبباركة ممثلي الدول األعضاء، 
مطالبني تعميمه ليكون منهاجاً إسترشادياً لباقي الدول التي سيتم 

إختيارها كعواصم لإلعالم العربي في الدورات املقبلة. 
يحتفل  ان  على  اإلتفاق  مت  العربي  اإلعالم  بيوم  املتعلق  البند  وفي 
بالتلفزيون العربي في هذه الدورة، ومتت مطالبة الدول األعضاء بتقدمي 

مرشحيها للجوائز اخملصصة بهذا اإلحتفال. 
العراق  جلمهورية  شكر  بتوجيه  توصية  إقرار  مت  آخر  جانب  ومن 
إلستضافتها املتميزة بإحتضان فعاليات الورشة البحثية اخلامسة، 
واإلجتماع الثامن عشر لفريق اخلبراء الذي إحتضنته جمهورية العراق، 

ومطالبة  الدول األعضاء بتنفيذ وإعتماد توصياتهما. 
القادمة  اإلعتيادية  الدورة  إنعقاد  يكون  ان  تقرر  اإلجتماع  نهاية  وفي 
91 للجنة العربية الدائمة لإلعالم واإلجتماعية الدورية 9 للمكاتب 
التنفيذية جمللس وزراء اإلعالم العرب في دورته القادمة في بداية شهر 
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 العراق ينجح في حتقيق عدد من القرارات والتوصيات لصالح تعزيز منظومة عمل 
 اإلعالم العربي املشترك في التصدي لإلرهاب، 

األعضاء،  الدول  له  تتعرض  إرهابي  فعل  اي  إدانة  قرار  إصدار  طلبه  أبرزها  من  كان 
ورفض  مبدأ وقوف وسائل اإلعالم العربية على احلياد، واإلشادة مبنجز اإلعالم العراقي، 

وإقرار  منهاج أنشطة فعاليات إختيار بغداد عاصمة اإلعالم العربي. 
التنفيذي  للمكتب   )90( العادية  الدورة  إجتماع  وتوصيات  قررارات   جاء ذلك ضمن 

جمللس  وزراء اإلعالم العرب، بتأريخ 2017/11/30. 
اإلعالم  وزراء  جمللس  التنفيذي  للمكتب  العامة  األمانة  في  عضواً  بوصفه  العراق 
مناقشة  تضمنت  فاعلة  عمل  بورقة  تقدم  واالتصاالت  اإلعالم  ممثالً  بهيئة  العرب 

جملة بنود وضعت على  جدول أعمال اإلجتماع 
رئيس الوفد العراقي عضو مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت خليل الطيار 

أفاد بأن ورقة عمل العراق حظيت بإشادة رئاسة الدورة، وتأييد ممثلي الدول األعضاء 
اإلعالم  دور  دعم  ومقترحات  آليات  الى  أشرت  التي  توصياتها  من  للعديد   العربية 
العربي في معركة  التكامل  وتعزيز مشروع  اإلرهاب،  العربي في  التصدي لظاهرة 

مكافحة اإلرهاب  والتطرف، 
ومن جانبه وفي كلمة اإلفتتاح أشاد وزير اإلعالم السعودي رئيس الدورة احلالية جمللس 
 وزراء اإلعالم باإلنتصارات الكبيرة التي حققها العراق في معركته ضد التنظيمات 

 اإلرهابية، 
مثنياً على جهوده وتضحياته في معركة مكافحة اإلرهاب، والتصدي له بحزم، 
كما وافق اجمللس على إقرار أجندة اخلطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة، 

واملصادقة على طلب العراق إلنشاء مشروع مرصد اإلعالم العربي لإلرهاب، وجعل 
مقره  في بغداد. 

البث  حقوق  مشروع  مسودة  إقرار  على  التنفيذي  املكتب  صادق  آخر  جانب  ومن 
التلفزيوني  لألحداث الرياضية الكبرى، ورفض عملية إحتكار نقلها، وجعل احلقوق 
الرياضية متاحة  للمشاهد العربي، وبثها مجاناً، دون تشفير، وعد ذلك حقاً سيادياً 
في  الوطني  منتخبه  مبتابعة  العربي  املشاهد  في  متتع  األعضاء  الدول  لصالح 

املشاركات الدولية، 
ويذكر ان توصيات املكتب التنفيذي ستعرض للمصادقة النهائية عليها في إجتماع 
العام  بداية  في  إنعقاده  املزمع  القادم  إجتماعة  في  العرب  اإلعالم  مجلس  وزراء 

املقبل. 

ال حياد إعالميًا في مواجهة اإلرهاب
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العراق  جمهورية  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  مثلت 
للجنة  الدائمة   )90( العادية  الدورة  إجتماع  في 
املوافق  األثنني  يوم  إنعقدت  والتي  العربي،  لإلعالم 
الدول  جلامعة  األمانة  العامة  مبقر  نوفمبر2017،   27
عضو  اللجنة  هذه  في  العراق  وفد  وترأس  العربية، 
مجلس األمناء خليل  الطيار، ومبشاركة السيد أحمد 

البهادلي ممثل سفارة جمهورية العراق في مصر. 
فاروق  احملسن  الدكتورعبد  ترأسه  الذي  اإلجتماع 
الياس رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم  العربي، وبحضور 
 – املساعد  العام  األمني  غزالة  أبو  د. هيفاء  السفيرة 
ممثلي  الى  باإلضافة  اإلعالم  واالتصال،  قطاع  رئيس 
واملنظمات  اإلحتادات  ومشاركة  األعضاء،  الدول 
في  إعالمية  ملهام  املمارسة  والهيئات  التنظيمية 

منظومة مجلس وزراء اإلعالم العرب. 
بورقة  تقدمت  قد  كانت  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة   
تضمنت  عدداً  اللجنة،  إجتماع  هامش  على  عمل 
متت  اإلجتماع،  لبنود  واملقترحات  التوصيات  من 
من  ضمنها  كان  املشاركني،  قبل  من  مناقشتها 
البند املتعلق بدوراإلعالم العربي في التصدي لظاهرة 
اإلعالمية  اجلهود  سبل  تضافر  في  والبحث  اإلرهاب، 
في  اإلرهاب  ظاهرة  تفشي  ملواجهة  العربية  للدول 
املنطقة والعالم،  وفي هذا اإلطار إستعرضت اللجنة 
التوصيات الصادرة عن اإلجتماع الـ 18 لفريق اخلبراء 
 الدائم، املعني مبتابعة دور اإلعالم العربي في التصدي 
البحثية  احللقة  النقاشية  أعمال  وتوصيات  لإلرهاب، 

اخلامسة. 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تمثل العراق
في إجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم العربي
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اللجنة  ناقشت  العربي،  اإلعالم  عاصمة  ببند  يتعلق  وفيما 
والفعاليات  املتضمنة  األنشطة  اخلطوات  مدونة  منهاج 
اخلاصة باحتفالية بغداد عاصمة لإلعالم العربي، والتي أعدتها 
تنفيذاً  وذلك  العراق،  بجمهورية  واالتصاالت  هيئة  اإلعالم 
الدورة  للقرار)444( الصادر عن مجلس  وزراء اإلعالم العرب في 
لعام   2017  العربي  لإلعالم  عاصمة  بغداد  مدينة  بإختيار   48
قدمه  مفصل  إستعراض  الى  املشاركون  وإستمع   .2018  –
عضو مجلس األمناء  خليل الطيار ملنهاج اخلطوات املتضمنة 
األنشطة والفعاليات اخلاصة بإحتفالية بغداد عاصمة  لإلعالم 
وأعضاء  رئيس  وإستحسان  بتقدير  حظي  املنهاج  العربي، 
اللجنة الدائمة لإلعالم  العربي، داعية الى أهمية تعميمه الى 
إسترشادية  كوثيقة  منه  لإلستفادة  العربية،  الدول  مختلف 
كما  مستقبالً،  األخرى  العربية  العواصم  إختيار   إلحتفاليات 
للتفاعل  األعضاء  مطالبة  الدول  بشأن  توصية  إقرار  طالبت 

واملشاركة مع العراق في تنفيذ هذا البرنامج املتكامل. 
الفلسطينية،  بالقضية  املتعلق  البند  اللجنة  ناقشت  كما 
كبند دائم على جدول أعمال اللجنة الدائمة  لإلعالم العربي، 
كونها القضية احملورية واألساس جلامعة الدول العربية، بهدف 
القدس  وقضية  عموما،  الفلسطينية  على  القضية  اإلبقاء 
حية في عقول العرب واملسلمني، من خالل تبني  برامج توعوية 
والعمل  متواصلة،  عربية  إعالمية  سياسات  وفق  إعالمية 

والسياسات  اإلجراءات  ملناهضة  العاملي  الرأي  العام  حشد  على 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني. 

اخلبراء  فريق  أعدها  التي  اإلعالمية  اخلطة  دعم  في  وألهميتها 
اللجنة  إجتماع  أعمال  املتخصصني  أدرجت على جدول  اإلعالميني 
أجل  من  التواصل  اإلجتماعي،  شبكات  توظيف  ومقترحات  آليات 

حشد الطاقات، ملواجهة مشكلة األمية في الوطن العربي. 
اإلعالمي  للتحرك  اجلديدة  اخلطة  بند  متابعة  في  يتعلق  وفيما 
العربي في اخلارج، ناقشت  اللجنة آليات ومقترحات أطر تعزيز صورة 
العرب واملسلمني في اخلارج، وأوصت  بضرورة متابعة الدول العربية 

ملشاريعها في هذا االجتاه. 
االلكتروني  العربية لإلعالم  اللجنة  كما بحث املشاركون توصيات 
ورد  ما  بإقرار  وأوصت  الشهر،  وقت سابق  من هذا  التي عقدت في 
بيوم  اإلعالم  العام  هذا  إحتفاالت  مناقشة  الى  باإلضافة  فيها، 

العربي، ووضع أفكار عن عناوين اجلوائز التي ستقدم فيه. 
وفي ما يخص البند املتعلق باحملورالفكري للدورة التاسعة واألربعني 
تقدم   2018 مايو/أيار  في  عقدها  املزمع  اإلعالم  العرب  وزراء  جمللس 
للدورة  القادمة، يكون منسجماً  العراق مبقترح إختيارعنوان جديد 
وحظي  املستدامة،  للتنمية  اإلعالمية  اخلطة  إطالق  جهود  مع 
املقترح  بقبول رئاسة اللجنة، وإجماع أعضائها على ان يتم تقدمي 
إجتماع  الى  التوصية  ورفع  الدورة  القادمة،  في  بشأنه  عمل  أوراق 

املكتب التنفيذي للمصادقة عليه. 

نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات خارج العراق

32     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت



تنفيذاً للقرار رقم 438 الصادر عن الدورة العادية 48 جمللس وزراء اإلعالم العرب 
احلادي  اإلجتماع  واالتصاالت في  اإلعالم  يوليو   2017، شاركت هيئة  بتأريخ 12 
عشر للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، الذي  عقد في يوم االثنني املوافق 20 
العربية/  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  مقر  في   2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

 قطاع اإلعالم واالتصال، إدارة األمانة الفنية جمللس وزراء اإلعالم العرب. 
االستاذ سالم مشكور عضو مجلس األمناء في هيئة اإلعالم واالتصاالت َمَثَل 
العراق في هذا اإلجتماع الذي  إنعقد برئاسة السفيرة د. هيفاء ابو غزالة األمني 
العام املساعد – رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، ومبشاركة  السادة ممثلي الدول 
ملهام  املمارسة  والهيئات  املنظمات،  وعدد من  العربية،  اجلامعة  لدى  األعضاء 

إعالمية  في منظومة مجلس وزراء اإلعالم العرب.
اإلجتماع  الصادرة عن  التوصيات  تنفيذه من  اإلجتماع مناقشة ما مت  مت خالل 
العاشر للجنة، وورشة العمل؛  حول دور اإلعالم املعرفي في املواقع االلكترونية، 
والتي عقدت في الدوحة خالل الفترة املاضية، باإلضافة  الى مناقشة موضوع 
تطوير املوقع االلكتروني للجنة، والتفاصيل الفنية اخلاصة به، وبعد مناقشات 
وقرارات  توصيات  رفع  على  اإلتفاق  مت  اللجنة  أعمال  جدول  مستفيضة  جململ 
اإلجتماع الى اللجنة الدائمة لإلعالم  العربي، املقرر عقدها في 27 نوفمبر 2017 

ملناقشتها، ورفعها، الحقاً، الى مجلس وزراء اإلعالم، لإلعتماد،  والعمل بها. 

هيئة اإلعالم واالتصاالت  
تشارك في إجتماع اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني
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العراق كان قد تقدم بورقة عمل تضمنت عدداً من املقترحات والتوصيات لتفعيل آلية 
والترخيص،  البث  وقواعد  لوائح  واملشاركة في وضع  اإلعالم  االلكتروني،  تنظيم قطاع 
والتسجيل ملنصات وواجهات اإلعالم  االلكتروني، وكذلك بحثت الورقة املهمات املتعلقة 
بواقع اإلعالم االلكتروني في املنطقة، وسبل السيطرة للحد  من ظاهرة إستثمار منصات 

اإلعالم االلكتروني من قبل التنظيمات اإلرهابية. 
د. هيفاء  العربية  الدول  واالتصال في جامعة  اإلعالم  رئيسة قطاع  من جانبها أشادت 
ابو غزالة بتقدمي  العراق العديد من أوراق العمل، كان لها األثر الفاعل بتفعيل منظومة 
اإلعالم العربي، وكذلك إشادة بتجاوب  العراق في تنفيذ الكثير من التوصيات التي تصدر 

عن إجتماعات وزراء اإلعالم العرب، واللجان اخملتصة. 
املتخصصة  اللجان  من  تعتبر  االلكتروني  لإلعالم  العربية  اللجنة  ان  بالذكر  واجلدير 
التي تعمل حتت مظلة  مجلس وزراء اإلعالم العرب، مت انشاؤها عام 2007، بناًء على قرار 
مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته  العادية االربعني، وتعقد اللجنة إجتماعاتها مرتني 
العربية،  الدول  جلامعة  األمانة  العامة  مبقر  أو  األعضاء،  الدول  إحدى  في  عام،  كل  من 
ويتكون أعضاء اللجنة من اخلبراء اخملتصني مبجال اإلعالم االلكتروني في  الدول األعضاء 

لدى اجلامعة.
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على خلفية شكاوى املواطنني املقدمة لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
عبر الرقم اجملاني )177(، والفحص امليداني  لفرقنا في محافظات 
والنجف، بخصوص تدني مستوى جودة اخلدمة  وبابل  الكوت 
املقدمة من قبل الشركات، وحرصاً  على تقدمي أفضل اخلدمات 
للمشتركني، ولغرض اإلطالع على حقيقة وتفاصيل الشكاوى 
هيئة  إجتمعت  بصدده  لها،  حلول  ومعاجلات  ووضع  الواردة، 
األثير لإلتصاالت وشركة  واالتصاالت مع ممثلي شركة  اإلعالم 
أريكسون  (Ericsson)      وشركة نوكيا  (Nokia)  بإشراف السيد 
املعاون  د. علي ناصر اخلويلدي والسيد  التنفيذي  رئيس اجلهاز 

 الفني، وممثلني عن دائرة تنظيم االتصاالت . 
املقدمة  اخلدمة  جودة  بخصوص  التداول  اإلجتماع  خالل  ومت 
وواسط،  وبابل  النجف  محافظات  في  األثير  شركة  قبل  من 
 ومت إستعراض معوقات نشر اخلدمة في تلك احملافظات، وسبل 
    )Drive  test(  حلها، كما متت مناقشة نتائج الفحص امليداني

للجوالت املشتركة التي قامت بها الهيئة والشركات . 
أريكسون  شركتي  مع  وبالتعاون  األثير  شركة  وقدمت  هذا 
ونوكيا عرضاً توضيحياً تضمن إجراءات الشركة الفنية،  وآليات 

اإلرتقاء بجودة اخلدمة . 
املشكالت،  لكل  زمنية  مدة  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  وحددت 
كافة  واملالية  القانونية  التبعات  الشركة  تتحمل  وبخالفه 

 املترتبة عليها . 

إثر شكاوى المواطنين.. 
هيئة اإلعالم تجتمع بشركات االتصاالت
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عقدت جلنة دعم الدراما العراقية إجتماعاً في هيئة اإلعالم واالتصاالت بتأريخ  16 /2018/01    لبحث آليات اإلرتقاء  بالدراما العراقية، 
وتطوير ادائها .   اإلجتماع الذي ترأسه الدكتور علي ناصر اخلويلدي رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة  اإلعالم واالتصاالت حضره أعضاء 
مجلس األمناء االستاذ خليل الطيار واالستاذ جاسم الالمي وعضو مجلس أمناء  شبكة االعالم العراقي االستاذة هديل كامل 
وعدد من الفنانني وأصحاب االختصاص, وجرى التأكيد خالل محاور  اإلجتماع على ضرورة تكاتف جهود املؤسسات الرسمية، وغير 

الرسمية، للنهوض بالواقع الفني، والدرامي على وجه  اخلصوص . 
  

الى تسليط  الضوء  التي شهدت عدة تطورات فنية حتتاج  املاضية  املدة  اللجنة طيلة  له  آخر ما توصلت  اإلجتماع  كما بحث 
والبحث، كما متت اإلشادة باجلهود املبذولة بغية خلق دراما عراقية تنافس الدول العربية . 

لجنة دعم الدراما العراقية تعقد إجتماعًا 
في هيئة االعالم واالتصاالت
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بارك اإلحتاد الدولي لالتصاالت تسنم الدكتور علي ناصر اخلويلدي رئاسة هيئة اإلعالم 
واالتصاالت، جاء ذلك  خالل إتصال هاتفي من مدير قطاع تنمية االتصاالت في اإلحتاد 

الدولي لالتصاالت السيد براهيما سانو. 
وعبر )سانو( من خالل االتصال عن تبريكاته للخويلدي، متمنياً له النجاح في عمله، 
مبدياً في الوقت نفسه إمتنانه  وشكره على زيارة رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة الى 

مقر املكتب اإلقليمي العربي لإلحتاد الدولي لالتصاالت في  القاهرة. 
العمل  أطر  وتفعيل  واإلحتاد،  الهيئة  بني  للتعاون  آفاق  فتح  مناقشة  متت  ذلك  بعد 

املشترك، مبا يخدم ويطور عملية ادارة  قطاع االتصاالت في العراق. 
في  لالتصاالت  الدولي  لإلحتاد  بفتح مكتب  رغبته  السيد سانو  أكد  ذلك  وبناًء على 

العراق إلدخال إتفاقات العمل مع  الهيئة حيز التنفيذ. 
ميتلك السيد سانو خبرة تتجاوز 35 عاًما في مجال االتصاالت / تكنولوجيا املعلومات 
الدولي  لإلحتاد  التابع  االتصاالت  تنمية  ملكتب  انتخابه  مديراً  مت  فقد  واالتصاالت، 
باإلجماع في  عام 2014، وشغل قبل  إنتخابه  ) ITU ( في عام 2010، وأعيد  لالتصاالت 
ذلك منصب مدير املكتب اإلقليمي لإلحتاد الدولي لالتصاالت في أفريقيا ألكثر من 10 

أعوام.  

للخويلدي  يبارك  لالتصاالت  الدولي  اإلتحاد 
ترؤسه هيئة اإلعالم واالتصاالت
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 في يوم األربعاء املوافق 2017/11/29 وقع الدكتور علي ناصر اخلويلدي رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم  واالتصاالت مذكرة تفاهم مع 
السيدة لويزا اكستهاوزن مديرة اليونسكو في العراق، ثم مت توقيع مذكرة تفاهم أخرى  بني اليونسكو ووزارة اخلارجية الفرنسية، وقعها 
السفير الفرنسي )برونو اوبرت( من أجل تعزيز قدرة اإلذاعات العراقية على  تطوير برامجها املهنية واإلبداعية حول الواقع، والتحديثات، 

وإحترام التنوع الثقافي، ونبذ الكراهية، والدعوة للسالم. 
حضر حفل التوقيع رئيس شبكة اإلعالم العراقي األستاذ مجاهد أبو الهيل، وممثل نقابة الصحفيني العراقيني، ومسؤول  املكتب اإلعالمي 

في وزارة اخلارجية العراقية، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس أمناء الهيئة. 

تحت عنوان )صوت من اجل السالم( 
الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو في العراق

واليونسكو توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية لتعزيز 
أداء اإلذاعات العراقية
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رحب رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة خالل كلمته مبنظمة اليونسكو، والسفارة الفرنسية، إضافة جلميع احلضور، وأعرب عن  سعادته 
تكون الهيئة شريكة في اجناح مثل هذا االتفاق، كما أشار اخلويلدي الى الدور الفاعل ملنظمة  اليونسكو في دعم وتطوير قطاع اإلعالم 

في العراق، وأكد على إستعداد الهيئة للتعاون من أجل خلق فرص أفضل  للعاملني في هذا القطاع. 
   وأشاد السيد رئيس اجلهاز التنفيذي بجهود اجلمهورية الفرنسية، ودورها اإلنساني املتمثل في دعم اإلستقرار واألمن  الدوليني. 

وشدد اخلويلدي على الدور املتميز الذي قدمه املراسلون احلربيون في نقل الصورة الواقعية لكيفية هزمية الظالميني،  والتصدي إلعالم 
داعش، وكذلك ادائهم املتميز في إحتضان عملية إغاثة النازحني. 

وفي آخر كلمته قدم الشكر بغسم العراق لكل اجلهود الدولية، خصوصاً منظمة اليونسكو، وجمهورية فرنسا، في عملية  إعادة إعمار 
األرض واإلنسان. 

الفرنسي للعراق، إلنهاء  وجود داعش،  الدعم  اوبرت مواصلة  برونو  الفرنسي في بغداد السيد  العربية اكد السفير  باللغة  وفي كلمة 
فضالً عن املشاركة في إعادة اإلعمار، ومكافحة الفكر الظالمي، وأشار الى ان العراق مير بأصعب  مرحلة تتمثل بإعادة اإلعمار، واملصاحلة 

الوطنية، من أجل اإلستقرار األمني واإلجتماعي، وسوف تستمر فرنسا  بتقدمي الدعم. 
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وأشاد السفير مبنظمة اليونسكو، فحني عرضت عليه املشاركة في دعم اإلعالميني ومؤسساتهم لتعزيز قدرة اإلذاعات  احمللية أيد 
املشروع دون تردد، وحسب قوله ان هذا املشروع يتناسب مع أولويات العراق في إطار اإلستقرار، خاصة  ما يتعلق بالتقريب، والتصالح 

بني مكونات اجملتمع. 

أما مديرة اليونسكو السيد لويزا اكستهاوزن فقد أعربت عن شكرها وتقديرها 
للهيئة، خاصة موافقة الهيئة على توقيع  مذكرات التفاهم املشار إليها. 

وأضافت ان املشروع سوف يركز في تنفيذه على املناطق األكثر تنوعاً إثنياً ودينياً 
هذه  ألن  كردستان،  إقليم  من  الثالث  كركوك،  واملناطق  مدينة  مثل  العراق،  في 

املناطق جتسد الثراء الثقافي ملاضي العراق وحاضره. 
والتماسك  إنتاج القصص، واحملتوى اإلعالمي في اجملتمعات احمللية للدفاع عن قيم  التسامح،  دور وسائل اإلعالم في  تناولت  كذلك 

اإلجتماعي، وكل ما يبعد اجملتمع عن الصراعات، والتوترات، واالنقسامات. 
يذكر ان هذا املشروع وحسب محتوى املذكرات املوقعة يهدف الى تعزيز قدرة احملطات اإلذاعية اجملتمعية محلياَ. 

ان تطوير البرامج املهنية واإلبداعية الغاية منه حتليل الواقع والتحديات مبشاركة احلياة املدنية من أجل إحترام التنوع  الثقافي في 
العراق، وتوعية السكان حول دورهم األساسي في حماية وتعزيز وحدة اجملتمع في العراق. 

نشاطات واخبار الهيئة - اللقاءات والزيارات

40     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت



العراقي  النطاق  ).عراق(  إطالق  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  أعلنت   
إعالمية  خالل  ندوة  ذلك  جاء  العنكبوتية،  الشبكة  على  العربي 
اخلويلدي،  ناصر  علي  د.  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  بحضور  وتقنية 
خليل  واألستاذ  نامق  د.  سركوت  االمناء  مجلس  أعضاء  والسادة 

الطيار واألستاذ أشرف الدهان، يوم االربعاء املوافق 2017/12/20.   
ذات  والشركات  الوزارات  بعض  ممثلو  أيضا  حضرها  التي  الندوة 
بكلمة  ترحيبية  أستهلت  االتصاالت،  وشركات  األختصاص 

وايضاحية من رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة، جاء فيها:   
تثبت من خالله قدرتها على  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  يوم جديد 
صنع منجزات ميكن عدها ضمن أطر املستحيل،  قياساً باإلمكانات 
دول  اليه  توصلت  ما  مجاراة  بغية  القياسية  الزمنية  والفترات 
العالم املتقدمة في مجاالت تنظيم  قطاعات اإلعالم و االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات .
وإستكماالً لدور هيئة اإلعالم واالتصاالت الريادي في تطوير قطاع 
خالل  من  الرقمي  العراقي،  احملتوى  ودعم  املعلومات،  تكنولوجيا 
إطالق الرمز العربي العراقي ضمن الشبكة العنكبوتية لينظم الى 
الرمز العلوي العراقي  (IQ.)  الذي  تديره الهيئة منذ إسترجاعه في 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تعلن إطالق نطاق ).عراق( 
وتكشف عن مشروع القرية الذكية
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عام 2005 وإدارته بنجاح الكترونياً، والتحكم بجميع موارده منذ عام 2012، ما 
يتيح  توفير أسماء النطاقات الى مختلف الشرائح، وتوفير فرصة سوقية لرواد 
األعمال والشركات وأصحاب العالمات  التجارية بتقدمي عالماتهم ومنتجاتهم 

ضمن الشبكة العنكبوبتية وباللغة العربية . 
نتاج  بل هو  وإدارياً  وقانونياً  تقنياً  الرمز لم يكن احلصول عليه سهالً   ان هذا 
مجهود متواصل، ومتابعة مستمرة من  الهيئة مع منظمة االيكان املسؤولة 
عن توفير أسماء النطاقات عاملياً، و ملدة عامني من املراسالت، وبعد التأكد من 
 إكمال جميع األمور الفنية واإلدارية تعلن اليوم إطالق الرمز العربي العراقي 

).عراق(، و بإدارة عراقية خالصة جلميع  موارده . 
ليضاف الى إنتصارات العراق على جميع الصعد، خصوصاً ما أجنز في العام 
إنتصارات سياسية  يقابلها  ُكبرى،  إنتصارات  أمنية  اجلاري 2017    الذي شهد 
ودبلوماسية تكللت بعودة العراق الى مكانته العربية، وتتويج بغداد عاصمة 
واليوم نختتم عامنا مبنجز وطني تقني  بنتاج جهود هيئتنا،  العربي   لإلعالم 
فرصة  ليكون  االلكتروني،  هذا  الرمز  بإطالق  والعربي  العاملي  املستوى  على 
سوقية جديدة للمختصني، ويتيح القابلية جلمع املواقع االلكترونية العراقية 

ضمن شبكة  االنترنيت العاملية، وتعزيز وجودها . 
نبارك ونقدر عالياً كل اجلهود التي شاركت في حتقيق أي منجز لهيئتنا، وهو 
بطبيعة احلال إجناز للوطن، شكراً لكل  العاملني على إجناز مشروع إطالق هذا 
من  بذلوه  ملا  وفريقه،  أحمد  املهندس سيف  بالذكر  ونخص  التقني،  النطاق 

جهود  فذة في إدارة النطاق  (IQ.)  وإطالق النطاق ).عراق(. 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  في  العراقي  النطاق  قسم  مسؤول  أعرب  بعدها   
اجلهاز  رئيس  قدمه  للدعم  الذي  وإمتنانه  شكره  عن  أحمد  سيف  املهندس 
مؤكداً  العراقي،  النطاق  لقسم  األمناء  مجلس  أعضاء  والسادة  التنفيذي، 
العراق،  إسم  ويرفع  الوطنية،  السيادة  يعزز  العربي،  كونه  الدومني  أهمية 
فضالً عن ان نطاق ).عراق( يوفر مردودات مالية كبيرة للبالد،  خاصة أن الهيئة 
مراسالت  بعد  النطاق مجاناً  وإدارة  إطالق  ترخيص  على  احلصول  إستطاعت 

مستمرة مع منظمة  االيكان . 
بعدها القى األستاذ خليل الطيار كلمة بالنيابة عن السادة األمناء أشاد فيها 
بجهود قسم النطاق العراقي الذي وصف  عملهم باجلهاد الذي يوازي جهاد 
القوات األمنية في ساحات القتال لرفع إسم العراق، مشيراً الى انه في وقت 
سابق كانت  البيانات مسيطر عليها من قبل دول خارج العراق، واليوم أصبحت 

هيئة اإلعالم واالتصاالت هي من تسيطر على كافة  البيانات . 
وأضاف الطيار ان من مميزات نطاق ).عراق( اإلهتمام باللغة العربية، وهو مكسب 

للعراق، ولبغداد كونها عاصمة  اإلعالم العربي . 
القرية  مشروع  إطالق  عن  للهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  أعلن  اخلتام  وفي 
الذكية بعد حصول املوافقات الرسمية من قبل  السيد رئيس مجلس الوزراء 
د.حيدر العبادي، مشيراً الى مشاريع مهمة ستقوم الهيئة بطرحها في العام 

املقبل . 

نشاطات واخبار الهيئة - الندوات
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داعش  اإلرهابية  عصابات  على  النهائي  النصر  مبناسبة  إحتفاالً   ،2017  /12  /14 بتأريخ  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  أقامت 
واألستاذ  سالم مشكور  اخلويلدي،  ناصر  الدكتور علي  واالتصاالت  اإلعالم  التنفيذي لهيئة  اجلهاز  رئيس  السيد  بحضور 

عضو مجلس األمناء، ومبشاركة مدراء الدوائر وموظفي الهيئة. 
أستهل اإلحتفال بقراءة اٍي من الذكر احلكيم، وعزف للنشيد الوطني، وقراءة سورة الفاحتة ترحماً على ارواح شهداء العراق 

 الذين ضحوا بدمائهم من أجل حترير البالد من دنس عصابات داعش اإلرهابية. 
بعدها القى رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت الدكتور علي ناصر اخلويلدي كلمة هنأ في بدايتها شهداء 
 العراق، واملرجعية العليا، واجلهود الكبيرة التي بذلها دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة بتحقيق 

 النصر النهائي جاء فيها: 
 «كّنا وكان العالم يوم السبت املوافق التاسع عشر من كانون االول اجلاري )2017( على موعٍد مع نصر سيظل  محفوراً في 
ذاكرة الدنيا، فبعد ثالث سنواٍت موحشاٍت قاحالت، نزف فيها بلدنا الكثير من التضحيات، أطلَّ دولة رئيس  الوزراء القائد 
العام جلحافل املؤزرين الظافرين على شاشات الفضائيات ليبشر العالم بانطواء أكثر الصفحات ظالماً  وأقساها، صفحة 
راهن الكثير من خالل سطورها على الذهاب بالعراق واملنطقة إلى هاويٍة سحيقٍة، إعتماداً على  وحوٍش ألقت بهم كهوف 
التاريخ نحو زمننا هذا، قتلوا وشردوا وإستباحوا وهدموا، لم يتركوا موبقًة تفوتهم إالَّ إرتكبوها  ألنَّهم أبناء املوبقات، لكن 
فاتهم، وفات من يقف خلفهم، أنَّ في العراق رجاالً صاحبوا املوت طويالً مثل صديق، رجاٌل  نذروا دماءهم ليسقوا بها احلياة 

من أْن جتف عروقها، فكانوا خير املضحني والباذلني. 
أْن أسهمت الكثير من األيدي في صنعه، وكانت يد املرجعية البيضاء التي خطت فتوى  إنَّ نصرنا هذا لم يتحقق لوال 
 اجلهاد الكفائي في الطليعة منها، ثم بعد أن هبَّ املتطوعون للجهاد، وجد األبطال في القوات األمنية مبختلف صنوفها 
رئيس  )السيد  ورؤية  ان حكمة  العراق، كما  أبناء  املتطوعون من كل  الذي مثله  الشعب  إلى جدار   أنفسهم مستندين 
مجلس  الوزراء د.حيدر العبادي( وتضافر اجلهود ووحدة الشعب العراقي جعلت العراقيني يشعرون بفخر ونصر كبير يضاف 

 لتأريخهم وتضحياتهم العظيمة. 

تتويجًا لبغداد عاصمة اإلعالم العربي وبمناسبة 
يوم االنتصار النهائي.. هيئة  االعالم واالتصاالت 

تحتفي بتحرير ارض العراق من دنس داعش

نشاطات واخبار الهيئة - الندوات
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األقالم،  على  تضغط  أيٍد  هناك  كانت  التحرير،  معارك  مزحم  وفي 
زنادات  على  وبطوالت  الضاغطني  أخبار  لتنقل  الكاميرات،  ومتسك 
البنادق، إنَّهم أبطال اإلعالم العراقي الوطني الذين خاضوا معركًة ال 
تقل خطورًة وأهميًة عن  معارك القوات األمنية، خاضوها ضد اإلعالم 
املمول الذي تقوده مشاريع طائفية بقصد التأثير على حالة التماسك 
التضحيات  من  الكثير  الوطني  الواجب  في سبيل  فقدموا   الوطني، 

التي جتعلنا نقف اليوم فخورين بهم.. 
  فشكراً لهم على ماقدموا ومابذلوا. 

  شكراً لكل قلم حر شريف ما باع ضميره في زمِن بيع الضمائر. 
  شكراً ملرجعيتنا الرشيدة. 

شكراً لكم دولة رئيس الوزراء على إدارة املعركة بكل اقتدار حتت ظروٍف 
معقدٍة وتزاحِم مشاريع تشهدها منطقتنا. 

شكراً للمقاتلني األبطال في اجلبهات. 
وشكٌر الينقطع لكم يا أبطال اإلعالم العراقي. 

وأمام هذه اإلنتصارات فاملطلوب من كل عراقي اآلن مهما كان منصبه، 
أو مكانته، ان يعمل على قدر إستطاعته إلعادة  اإلستقرار واخلدمات 
بشكل يذهل العالم، كما عملت القوات األمنية من عمليات أذهلت 
ادعوا  اختم  ان  وقبل  األخيار،  إال  بتكاتف  العالم، وال يتحقق كل هذا 
املؤسسات اإلعالمية أن يجعلوا منابرهم تصدح دوماً مبساندة القوات 

األمنية،  ومحاربة ونبذ الفرقة والتطرف والتكفير. 
   بعد ذلك القى األستاذ سالم مشكور عضو مجلس األمناء في هيئة 
اإلعالم واالتصاالت كلمًة مبناسبة النصر النهائي،  والتي قال فيها إن 
اإلعالم رفد جبهات القتال باألرواح والدماء، فرغم حجم املؤامرة التي 
الفتنة بتضافر  أنه  إستطاع القضاء على تلك  إال  العراق  تعرض لها 
جهود القوات األمنية واحلشد الشعبي، الذي أصبح قوة لها عقيدة 

وطنية، هدفه  حترير العراق من دنس اإلرهاب. 
وأشاد مشكور بدور املؤسسات اإلعالمية التي نقلت بطوالت القوات 
هيئة  لعبته  الدور  الذي  أن  على  مؤكداً  القتال،  جبهات  في  األمنية 
البالغ  اإلعالم واالتصاالت في دعم املؤسسات اإلعالمية كان له األثر 

في دعم التحشيد اإلعالمي  ملعارك التحرير. 
الرئيس  ووصف  فرنسا،  في  االليزي  قصر  في  حدث  ما  ان  وأضاف 
الفرنسي للقائد العام للقوات املسلحة د. حيدر  العبادي كبطل دولي 
يؤكد ان العراق قادر على تخطي الصعاب، ومواجهة التهديدات التي 

يتعرض لها. 
  وبعدها مت القاء قصائد شعرية تغنت بحب الوطن، والقوات األمنية، 
واإلنتصارات الكبيرة التي حتققت بسواعد األبطال  في القوات األمنية 
شاركتها  والسرور،  البهجة  من  أجواء  وسط  الشعبي،  واحلشد 

املؤسسات اإلعالمية العراقية الوطنية  مبراسليها ومصوريها. 
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إحدى  مع  الهيئة  بالتعاقد  لقيام  ونظراً  النافذ   2004 65 لسنة  األمر  للهيئة مبوجب  املمنوحة  للصالحيات  إستناداً   
العريض  النطاق  تراخيص  إدارة  عملية  آلية  متطلبات  ووضع  إلعداد  اإلستشارية  اخلدمات  لتقدمي  العاملية  الشركات 
الثابت، وما يتعلق بها وذلك لرغبة الهيئة، وسعيها لتوفير  خدمات البيانات واإلنترنت بسرع عالية، وزيادة مستويات 
االتصاالت  رفع مستوى قطاع  الى  نتائج ستؤدي  ذلك من  ملا من  وبكلف  مناسبة،  العنكبوتية،  الشبكة  النفاذ على 
كافة  الشركات إلستكمال  أمام  اجملال  ولغرض فسح  للبلد،  اإلقتصادية  التنمية  املعلومات،  وبالتالي سيعزز  وتقنية 
 املتطلبات اخلاصة بالتسجيل قررت الهيئة متديد مدة تسجيل الشركات في الهيئة ملزاولة عمل  تقدمي خدمات اإلنترنت  

  ISPولغاية 2018/4/30   .  لذا تدعو الهيئة الشركات كافة لإلسراع  بالتسجيل قبل إنتهاء املدة املذكورة آنفا . 

إعالن
تمديد مدة عمل خدمة اإلنترنت في العراق

نشاطات واخبار الهيئة - البيانات
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    هيئة اإلعالم واالتصاالت واللجنة املركزية العليا لتنفيذ قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب باختيار بغداد عاصمة  اإلعالم 
والصحافة  اإلعالم  وبطوالت شهداء  مآثر  يخلد  والصحافة،  اإلعالم  إلقامة نصب لشهداء  تطلق مسابقة  العربي 
العالم  الى  الصادقة  والكلمة  الصورة احلقيقية،  إيصال  ملا بذلوه من تضحيات جسام في سبيل   العراقية، تقديراً 

أجمع،  أولئك الذين خطوا بدمائهم الزكية أروع مالحم البطولة واإلباء في وجه أعتى عصابات العصر . 
فعلى الراغبني باملشاركة في هذه املسابقة الوطنية وفق الشروط املبينة في ادناه، تسليم مناذجهم املصغرة الى 
مقر  هيئة االعالم واالتصاالت الكائن في بغداد– املسبح– حي بابل، علماً ان آخر موعد لتسلم النماذج هو يوم االثنني 

 املوافق 2018/1/22   . 

مسابقة نصب )شهداء اإلعالم والصحافة( 

نشاطات واخبار الهيئة - البيانات
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 1- تقتصر المشاركات على األفراد العراقيين من النحاتين والفنانين التشكيليين . 

 2- أن يعبر التصميم عن دور اإلعالم العراقي في التصدي لظاهرة اإلرهاب . 

 3- أن يجسد جسامة تضحيات شهداء اإلعالم والصحافة العراقية ومساهماتهم لدحر اإلرهاب . 

 4- أن يجسد مكانة العراق، ورمزية بغداد كعاصمة لإلعالم العربي واجهت تحديات اإلرهاب . 

 5- يتم تسليم نموذج مصغر للتصميم مع سيدي يحتوي شرحًا مفصاًل عن دالالته، مع تصميم 

 . 3D  متحرك ثالثي األبعاد  ينفذ باحد برامج

 6- ان يكون إرتفاع النصب 5 أمتار كحد أقصى مع القاعدة والمقتربات األرضية . 

 7- ستقوم لجنة تحكيم تمثل فيها دوائر مختصة لمعاينة ودراسة التصاميم المقدمة إلختيار 

التصميم الفائز، ويعلن عنه  في اإلحتفالية المركزية المقررة يوم 2018/1/27  .

لمزيد من المعلومات االتصال على الهواتف ) 07712211111 - 0779767972(. 

 وفقا للصالحيات والسلطات املمنوحة لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
وبني  املبرمة  بينها  الترخيص  عقود  وبنود  النافذ،  قانونها  في 
الشركات فقد فرضت غرامات مالية كبيرة على شركات الهاتف 
خملالفتهم  وذلك  سيل،  وكورك(،  وآسيا  )زين،  املرخصة  النقال 

وخرقهم قواعد العروض الترويجية . 
العراقي  القضاء  من  قطعياً  قراراً  الهيئة  كسبت  وقد  هذا 
من  الدولة  خزينة  الى  دينار  مليار   47 مبلغ  مبوجبه  إستحصلت 

 شركة زين لالتصاالت عن أجور الطيف الترددي )املايكرويف(.   
األمناء  جمللس  املستمرة  املتابعة  خالل  من  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
واإلدارة التنفيذية، والتقارير املقدمة من الفرق الفنية  اجلوالة التي 
تراقب عمل وجودة وطبيعة اخلدمات املقدمة من شركات االتصاالت 

)زين، وآسيا سيل، وكورك(. 

بعد كسبها قرارًا قضائيًا قطعيًا على شركة زين.. 
هيئة اإلعالم واالتصاالت تفرض  غرامات مالية على 

شركات آسيا وزين وكورك لمخالفتهم الضوابط

شروط املسابقة: 
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برنامج  والهيئات  احلكومية ومجالس احملافظات املشتركة في  الوزارات  التنافس بني  الدولة في   تصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت مؤسسات 
حكومة املواطن اإللكترونية املعني بتقييم  أنشطة توثيق الطلبات الكترونياً  . 

وحسب نسبة التوثيق اخلاصة بإحصاء لعدد الشكاوى والطلبات الواردة الى هيئة االعالم  واالتصاالت تيليفونياً، ومت توثيقها الكترونياً، حيث 
كانت الهيئة في صدارة الوزارات ومؤسسات  الدولة، إذ إستلمت 2345 مكاملة هاتفية تتضمن شكاوى وطلبات من خالل خطوط الهيئة 177 

و   5555 ومت توثيق كل هذه الطلبات الكترونياً في برنامج احلكومة اإللكترونية  . 
التقييم الذي تعده األمانة العامة جمللس الوزراء شهرياً إشتمل على جداول رقمية، وأُدخلت في  التقييم الرئاسات الثالث و 28 مؤسسة توزعت 

بني وزارات وهيئات مستقلة ومحافظات    . 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تتصدر مؤسسات الدولة في برنامج حكومة 
المواطن  اإللكترونية الخاص بتقييم أنشطة توثيق الطلبات الكترونيًا
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نتقدم بالشكر والتهنئة الى املرجعية الرشيدة، والقائد العام للقوات املسلحة، وجلميع القيادات األمنية والقوات األمنية  بكافة صنوفها ولفصائل 
احلشد الشعبي، وقوات البيشمرگة، ولغيارى العشائر، وألبناء وطننا احلبيب، ونحن نعيش  وأياهم أياماً تأريخية بتحقيق النصر النهائي املظفر 

على عصابات داعش اإلجرامية. 
النصر لوال  التأريخية، ولم  ينجز  العام للقوات املسلحة في هذه املرحلة  القائد  إن هذا اإلنتصار لم يكن ليتحقق لوال كياسة وحكمة وقيادة 

التضحيات العظيمة التي قدمتها قواتنا البطلة من جيش وشرطة إحتادية وفرقة ذهبية وحشد شعبي  وأبناء املناطق احملررة الغيارى. 
هذه  حتقيق  العظيم  في  األثر  لها  كان   ، مدننا  إلحتالل  يوم  أول  من  الشريفة  املرجعية  قدمتها  التي  والسديدة،  الرشيدة،  التوجيهات  ان  كما 

اإلنتصارات العظيمة. 
وهنا جندد التأكيد على ان العمل البطولي الذي قام به قطاع اإلعالم والصحافة كان له األثر البالغ في تعزيز زخم الدعم  لقواتنا األمنية بصنوفها 

كافة، وهذا األمر جعل كاميراتهم، وكلماتهم، كرصاصات تضاعف احلصار على داعش،  وإعالمه، ومن يقدم لهم الدعم اإلعالمي. 
في هذه املناسبة لن تكفي كلمات الشكر والثناء لالرواح والدماء التي سالت من أجل تطهير أرض العراق . 

شكراً لكل من وقف خلف هذا النصر.. شكراً لتضحيات األبطال وهم يبذلون أرواحهم ودماءهم في سبيل هذا الوطن  احلبيب. 
شكرا لألمهات الالتي لم يبخلن في حتفيز ابنائهن و أزواجهن للنزال في ساحات العز والشرف لتحرير االرض  والعرض من إجرام داعش. 

شكرا للمنظمات الدولية، واإلقليمية، ولكل دول العالم التي وقفت مع العراق في حربه ضد أكبر تهديد دولي. 

                                                                                                                                  هيئة االعالم واالتصاالت 
 2017/12/9                                                                                                                               

رسالة شكر
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تهديكم هيئتنا اطيب حتية.. 
   إستناداً للسلطات والصالحيات اخملولة لنا مبوجب األمر 65 لسنة 2004 النافذ، والذي منح  هيئتنا 
البنية التحتية لبلدنا، وإشارة الى توجيهات  حق العمل واملساهمة في تطوير وتنظيم وتنمية 
 2017/11/25 املوافق  السبت  يوم  تنطلق  التي  اإلعالمية  باحلملة  اخلاصة  الوزراء  رئيس   السيد 
 حتت شعار »خدمة وجباية« مبوجب كتاب األمانة العامة جمللس الوزراء – مكتب اإلعالم  واالتصال 
احلكومي ذي العدد م.أ.ت/037990 واملؤرخ في 2017/11/22، وتضامن هيئتنا مع  ما ورد في أعاله، 
لتبني  لذا  ندعوكم  القضايا،  مبختلف  والتوعية  التوجيه  في  اإلعالم  يلعبه  الذي  للدور  ونظراً 
موضوع ترشيدالطاقة الكهربائية، وترسيخ املفاهيم اخلاصة بكيفية اإلستخدام  األمثل للطاقة، 
كونه واجباً وطنياً يساهم في بناء بلدنا عن طريق الترويج املكثف للحملة أعاله،  وللمساهمة في 

تخفيض أجور إعالنات الدعاية والتي ستوافيكم بها وزارة الكهرباء الحقاً. 

الجهات االعالمية كافة
م/ خدمة وجباية



تزامناً مع اإلنتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا األمنية واحلشد الشعبي األبطال في سوح الوغى  على عصابات داعش اإلجرامية، 
اقام مكتب الفرات األوسط لهيئة اإلعالم واالتصاالت إحتفالية  مركزية كبرى بيوم النصر، بتأريخ 14.12.2017.

وبهذه املناسبة الكبيرة، وفي كلمة قال األستاذ سند العابدي مدير مكتب الفرات األوسط لهيئة اإلعالم  واالتصاالت ان الكلمات 
تعجز عن ان تصف تلك اإلنتصارات، والتضحيات، التي قدمها أبناؤنا،  وأخواننا، من صنوف القوات املسلحة كافة، واحلشد الشعبي 
األبطال، وإن دماءهم مفخرة لنا،  وللتأريخ، وقد أثنى على دور مرجعيتنا الرشيدة من خالل مواقفها الوطنية، وفتوى اجلهاد الكفائي، 

 التي أنقذت العراق من براثن الدواعش األشرار. 
وأضاف العابدي ان العراقيني باقون دائما على أمت اإلستعداد لتقدمي كل غالي ونفيس من أجل سمو  ورفعة راية عراقنا الغالي لتبقى 

عصية على كل من يحاول العبث باملقدرات الوطنية. 
وتخلل احلفل عدة فقرات جسدت النصر العراقي ونهاية داعش من العراق. 

مكتب الفرات األوسط لهيئة اإلعالم واالتصاالت
يحتفل بيوم النصر النهائي على داعش
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بادرت  العراقية،  للطفولة  دعماً   
مكتب  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
برعاية  فعاليات  االوسط  الفرات 
التغيير  يصنعون  أطفال  جمعية 
مبشكالت  للتوعية  البريطانية، 
العراقية،  وباخلصوص  الطفولة 
شريحة ذوي اإلحتياجات اخلاصة، وقد 
تخصصية  ندوة  البرنامج  تضمن 
األساتذة  من  عدد  فيها   حاضر 
األكادمييني اخملتصني، ومتت مناقشة 
العالجات النفسية،  والتوعوية التي 
العراق،  في  الطفولة  بواقع  ترتقي 

وفي مدينة النجف األشرف. 
وقد أكد السيد سند العابدي مدير 
دور  على  األوسط  الفرات  مكتب 
مع  الشعب  الوقوف  في  الهيئة 
القضايا  معاجلة  في  العراقي 
والهموم التي يعاني منها من خالل 
التي  وطنية،  وباخلصوص  برامج 
أثنى  وقد  الطفولة،  بقضايا  تهتم 
جمعية  من  املبذولة  اجلهود  على 
أطفال  يصنعون التغيير البريطانية، 
الرأي  نظر  لفت  إستطاعت  التي 
العام الى معاناة الطفل املعاق  في 

العراق. 
نزار سعدي  الدكتور  من جانبه قال 
الناشط واألكادميي، ال شك ان هذه 
البرامج الوطنية هي  وسيلة أساس 
احلكومية  املؤسسات  لتحفيز 
احملرومة،  الشرائح  هذه  لتدعيم 

ولتسليط الضوء  على معاناتهم. 
الفعاليات  ان  باإلشارة  اجلدير  ومن 
كل  ملطالبة  وقفة  تضمنت 
شريحة  األطفال  بدعم  املسؤولني 
فضالً  اخلاصة،  اإلحتياجات  ذوي 
وقد  هذا  صوري،  معرض  إقامة  عن 
واالتصاالت  هيئة  اإلعالم  وزعت 
ذوي  لألطفال  تشجيعية  هدايا 

االحتياجات اخلاصة. 

هيئة االعالم واالتصاالت
تدعم شريحة ذوي اإلحتياجات الخاصة



في  أريقت  التي  الطاهرة  للدماء  تثميناً   
األمن  وإستتباب  احلق،  راية  إعالء  سبيل 
اإلعالم  هيئة  أقامت  احلبيب،  عراقنا  في 
إحتفاالً  املنطقة  اجلنوبية  في  واالتصاالت 
بهيجاً بيوم النصر احلاسم، في مقر املكتب 
من  نخبة  وبحضور   ،14/12/2017 بتأريخ 
األكادمييني والصحفيني، بدأ اإلحتفال  بقراءة 
الوطن،  شهداء  على  ترحماً  الفاحتة  سورة 
الوطني جلمهورية  النشيد  لعزف  والوقوف 
العراق، والقى كلمة الهيئة االستاذ صفاء 
صالح مهدي  معبراً عن دور الهيئة في حتقيق 
األمنية  القوات  الى جانب  والوقوف  النصر، 
واإلعالم،  الصحافة  مواقف  من  كثير  في 
ومبا تشكله من أهمية في  هذا املورد، فيما 
في  التوعية  مسؤول  الدولي  املدرب  القى 
كلمة  الكناني  تيسير  الرائد  املدني  الدفاع 
بهذا اخلصوص، وأختتم احلفل بقص كيكة 

 النصر . 

مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية 
يقيم إحتفااًل بالنصر النهائي على داعش

نشاطات واخبار الهيئة - مكتب المنطقة الجنوبية
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 2017/11/16 
  تتقدم هيئة اإلعالم واالتصاالت بكل منتسبيها بالتعزية واملواساة الى 
رئاسة هيئة  احلشد الشعبي، والى كافة منتسبيها وإدارة إعالم احلشد 
الشعبي بإستشهاد اإلعالمية  املراسلة احلربية البطلة )رنا العجيلي(، 
في  أثناء  مشاركتها  القائم،  قضاء  في  الشهادة،  وسام  نالت  التي 

تغطية إنتصارات قواتنا األمنية الباسلة. 
وبهذا املصاب نعزي أسرة الشهيدة البطلة، وذويها، واألسرة الصحفية، 
ونتمنى الشفاء  العاجل للمصور )منتظر عادل(، الذي تعرض لإلصابة 

لدى قيامه بواجبه املهني مع  الشهيدة، 
الرحمة واملغفرة لشهداء العراق، وشهداء اإلعالم العراقي. 

بيان تعزية

تتقدم أُسرة مجلة تواصل في هيئة االعالم واالتصاالت العراقية مبشاعر احلزن واملواساة لوفاة  الشاعر واإلعالمي جمعة احللفي، الذي وافاه 
األجل في يوم اخلميس املوافق 2018/2/15 إثر صراع  مع مرض لم ميهله طويالً. لقد ترك رحيله املفاجئ املاً عميقاً، فقد كان مثاالً لإلعالمي 
املهني، الذي  كرس كل إمكانياته من أجل خدمة قضايا شعبه في احلرية والكرامة، في زمن النظام املباد وبعد التغيير،  وله بصمة واضحة 

في جميع األماكن التي تواجد فيها. 

الرحمة للفقيد.. وتعازينا لذويه ومحبيه
ا إليه راجعون ا هلل وإنَّ إنَّ

الفقيد في سطور  
)منطقة  »العاصمة«  في    1952 عام  ولد  احللفي،  إبراهيم كاظم  الكامل جمعة  اسمه   
الصرائف خلف  السدة الشرقية ببغداد(، وهو من أسرة فقيرة هاجرت من أهوار محافظة 
ألسباب  وفُصل  الثانوية،  املرحلة  حتى  درس  القرن  العشرين،  من  األول  الثلث  في  العمارة 

سياسية، ومت اعتقاله لعدة مرات. 
مجموعته  وأصدر  الشعب«،  »طريق  بجريدة   1973 عام  الصحافة  مجال  في  العمل  بدأ 
الشعرية األولى   )ساعة ويذبل الزيتون( في بغداد عام 1976، وبعد إشتداد احلملة القمعية في 
تلك السنوات هاجر  العراق، وعمل في الصحافة اليمنية )اليمن الدميقراطي( والفلسطينية 
إلحتاد  عاماً  اميناً  كان  الفقيد  ان  كما  املعارضة،  والصحافة  العراقية  ودمشق  بيروت  في 

الكتاب واألدباء العراقيني في اخلارج.    
ورواية   )2000 الغايب/  و)عطر   )1992 )مّليت/  هما  شعريتني  مجموعتني  املنفى  في  أصدر 
)مسار  السنونو/ 2003(. نشر احللفي العديد من الدراسات واملقاالت السياسية والثقافية 

ومجموعة من القصص  القصيرة، وسوى ذلك من النشاطات اإلبداعية. 
عاد إلى العراق بعد أحداث التغيير في العام 2003، وعمل في صحيفة “الصباح”، وعدد من 
املؤسسات  االعالمية منها هيئة االعالم واالتصاالت، ليستقر به املقام أخيراً رئيساً لتحرير 

مجلة “الشبكة” التابعة  لشبكة االعالم العراقي حتى رحيله. 

تعزية ومواساة





اعالم



بغداد عاصمة اإلعالم العربي 2018  
رؤية في مسارات التسويق الثقافي لصورة العراق  

مجلة تواصل - اعالم

الصورة االتصالية التي تقوم الدولة بالعمل على تشكيلها عبر 
الرسائل االتصالية املوجهة إلى  اجلمهور، وهذه الصورة في الغالب 
تكون ايجابية، لكنها في كثير من األحيان تكون اقل من الصورة 
 التي ترغب الدولة في تشكيلها، فضال عن الصور التي توجد أو 
تتكون داخل أو في طريق سير  الرسالة، التي تعرف مبنطقة صورة 
االتصالية  للعملية  بالنسبة  مهم  جزء  وهي  اإلنسانية،  الذات 
 وأخطرها إذ حتدد بشكل أو بآخر، درجة التشويش الذي يحدث على 
لبيئة  مبسط  إمنوذج  املتلقي،  فهي  إلى  ترسل  عندما  الرسالة 
املباشر  وغير  املباشر  االتصال  رسائل  الفرد  تلقي  من  تبدأ  الفرد، 
ومن  احمليط الذي ينشأ فيه، عبر مرشحات نفسية عدة ضمن إطار 

اجتماعي وثقافي.  
االخرى مشكالت  الشعوب  عن  الصور  تشكيل  عملية  تواجه  إذ 
وجود  أو  احلوار خاصة في حالة  االتصال  اهمها صعوبة  عدة من 
على  تقتصر  ال  فاللغة  اللغة  اختالف  وابرزها  الثقافية،  العوائق 
نقل املعاني  بل تنقل ايضا رؤية كاملة للعالم مبا يحويه من قيم 
ومعتقدات وماٍض تأريخي وهوية.. الخ، مبعنى  كيفية تصّور شعب 

ما لسمات شعب آخر.  

صورة الدولة ..  
ان دور وسائل اإلعالم كأداة من أدوات تشكيل الصورة الذهنية من 
طريق وضعها لألطر وحتديد  أولويات القضايا واألحداث فيما ميكن 
وصفه بوظيفة وضع خريطة للعالم. ولذلك تستعمل برامج بناء 
 صورة الدولة في وسائل اإلعالم لقدرتها اجلماهيرية، ولكن تتوقف 
كفاية هذه البرامج وفعاليتها  االقناعية على مدى تناغم اجلهود 
تكون  وإال  الواقعية،  الشواهد  مع  املنظمة  واإلدارية  االتصالية 

احلملة  اإلعالمية ذات تأثير محدود وال حتقق أهدافها املرسومة.  
وتختلف هذه الوسائل من ناحية تأثيرها عليه فهي أما ان تكون 
يفهمها  واضحة  اجتاهات  برامج  ذات  بوساطة  مباشرة  بطريقة 
عبر  )تراكمية(  مباشرة  غير  بطريقة  تأثيرها  يكون  أو  املتلقي، 
األشياء  بدوره في رسم صورة عن  الذي يساهم  االمتداد  الزمني 

من حولنا، واجتاهاتنا وسلوكنا حيال الواقع  احمليط بنا.  
في  خبراء  على  احلكومات  أو  السياسة  رجال  من  قسم  ويعتمد 
والتأثير  محببة  دعم  تصورات  بهدف  العاّمة،  والَعالقات  اإلعالم 
على وسائل اإلعالم لتتبنى األطر املعبرة عن وجهة نظرهم، وقد 
أو  لتحوير  تكنيكات  طريق  من  مقبولة،  غير  إلى  دعاية  تتحول 
حتريف احلقائق وعرضها بشكل مخالف للواقع  وبأسلوب مكّثف 
في رسم األحداث للتأثير في اجملتمع. وذلك يتطلب إيجاد نوع من 
التوازن في َعالقة  رجال اإلعالم بالسلطة السياسية لتأكيد عنصر 

االستقاللية لوسيلة اإلعالم وجتنب تبني وجهات نظر  معينة.  
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مسارات التسويق ..  
ذلك  ويثير  بقائها واستمرارها كالعب  سياسي،  للدولة أحد مرتكزات  الذهنية  الصورة  بناء  اجملال يعد  وفي هذا 
قضية الَعالقة احلتمية بني املؤسسات السياسية ووسائل اإلعالم، فالتعامل بينهما ال  يجب ان يكون أساسه 
أن وسائل اإلعالم وظيفتها النشر فقط وإمنا كأحد عناصر السوق السياسي  املهمة، فضالً عن أهمية وسائل 
االتصال كأحد مكونات عملية التسويق السياسي.. فوسائل اإلعالم  مصدر أساس للمعلومات السياسية بل 
تقدم للفرد املهارات التي متكنه من التعامل مع هذه املعلومات  وتقوميها، فلم يتوقف دور هذه الوسائل على طرح 
القضايا التي يفكر حولها األفراد، وإمنا تقدم لهم  الطرائق واألساليب التي تعلمهم كيفية التفكير حول هذه 

القضايا، أي ان وسائل اإلعالم هي القنوات  األساسية التي تعمل بوساطتها حمالت التسويق السياسي.  
وبالتالي تظهر أهمية األدوار السياسية للدولة في رسم صورتها الثقافية، عن طريق استطالعات  الرأي العام 
للتعرف على الصورة الذهنية النمطية ذاتها ومعاجلة أي مكونات سلبية، فضالً عن دور  مراكز البحوث املتخصصة 
في مجال علوم االتصال بشكل خاص والعلوم اإلنسانية بشكل عام عبر  حتقيق اجلهود األكادميية، وكذلك التركيز 
الصورة  لترسيخ  الناجعة  والدبلوماسية  العاّمة  الدولية  الَعالقات  نشاطات  وممارسة  ووسائله  اإلعالم  دور  على 

الذهنية االيجابية للدولة لدى اجلمهور.  
تؤدي وسائل االتصال بشكل عام دوراً في تشكيل الصورة النمطية من طريق تقدمي وتكرار جانب  من احلقيقة 
واغفال اجلوانب االخرى، ويتضح ذلك بشكل خاص في املعاجلات اإلعالمية خملتلف  القضايا العاملية، اذ يتم التعبير 
عن الصورة القومية للشعوب االخرى والترويج لها في وسائل االتصال  اجلماهيري املقروءة واملسموعة واملرئية، اذ 
تعود اهميتها عملياً الى ان الفرد من غير املمكن ان  يعتمد على خبرته املباشرة في تكوين صورة عن شعوب ودول 

العالم كافة، اي ان هذه الوسائل تقوم  بدور الوسيط في نقل املعلومات والتصورات عن هذه الدول.  

آليات دعم البناء والتصحيح ..  
ان بناء الَعالقات بني املؤسسات العلمية واإلعالمية والثقافية داخل البلد وخارجه، تعد مسألة غاية  في األهمية، 
بهدف تأمني مصادر التنمية الثقافية وتداول املعلومات وحتديثها في اجملال السياسي  واإلعالمي للدولة من طريق 
مشروع بغداد عاصمة اإلعالم العربي 2018 بالتعاون مع األمانة العامة  لقطاع اإلعالم واالتصال في جامعة الدول 
العربية ومجلس وزراء اإلعالم العرب، فضالً عن رسم البدائل  وحتديد األهم منها على وفق املتغيرات احمللية والدولية 

احلالية واملستقبلية.  
إذ ان مسؤولية وسائل اإلعالم ال تقتصر على نقل ما يجري وحتليله سياسياً وأمنياً واقتصادياً  وثقافياً، وإمنا تؤدي 
دوراً أساساً في إرساء صورة الدولة على املستويني الداخلي واخلارجي، التي  تتطلب اعتماد جهود متواصلة لبناء 
وتصحيح وتدعيم الصورة الذهنية االيجابية ومعاجلة اجلوانب  السلبية، ألن الشأن السياسي احمللي يساعد في 
التنموية  الرؤية  مع  املنسجمة  والسياسية  اإلعالمية  عن  التصريحات  فضالً  الدولة،  عن  متغيرة  صورة  إرسال 
ملؤسسات الدولة، إذ حتتاج الى ان  تكون أكثر تفاعالً مع اجملتمع الدولي بوساطة العالقات الدولية املتنوعة واملتوازنة 

بهدف كسب ثقته  بها.  

أدوار التنمية اإلعالمية والثقافية ..  
يجري ذلك بوساطة تنظيم عمل وسائل اإلعالم على وفق إستراتيجية هيئة اإلعالم واالتصاالت في  العراق على 
املستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لألربعة أعوام، تشتمل على غايات وأهداف تنمية  بنية قطاعات االعالم 
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من النواحي التنظيمية وحتسني مخرجاتها  ومتكني استقالليتها وادامة بناء 
وتطوير بيئة تنظيمية فعالة تستقطب اإلستثمار وتنميه، وكذلك أهمية  دعم اإلعالم احلر لتأمني بنية صاحلة 

للتنمية البشرية. وخاصة ما يتصل باألحداث السياسية التي  تشهدها الساحة العراقية.  
ويتطلب ذلك توافر الوسائل واألساليب التي تسهم في صياغة خطط وبرامج محلية وجتارب دولية  مبا يناسب 
طبيعة احلدث الثقافي اإلقليمي، فضالً عن اهميتها في نقل ثقافات الدول واجملتمعات، عبر  تنمية افكارها بكيفية 
التعامل معها بصورة متبادلة لزيادة النشاط التسويقي وربطه بعملية التنمية  للسياحة الثقافية ونشاطاتها، 
التعرف  وبرامج  واملتاحف  واملعالم  التأريخية  األثرية  املواقع  تأهيل  طريق  من  للثقافة  األساس  املصدر  بوصفها 
على الصناعات التقليدية في البلد، مبعنى أي شكل من أشكال  التعبير الفني واحلضور في قسم من الفعاليات 
الثقافية كاملعارض، املهرجانات، وتظل السياحة الثقافية  هي املقّوم السياحي غير املتكرر أو القابل للمنافسة، 
ومن التجارب املهمة في هذا اجملال هي تنظيم  عواصم الدول العربية كمشروع إعالمي وثقافي بشكل سنوي 

دوري.  



العالقات العامة السياسية
جذورها وتطورها

محمد ابراهيم عبداهلل الزبيدي
باحث واكاديمي عراقي  

  استراليا _ ملبورن

العامة  العالقات  مبجال  اإلهتمام  إزداد  الثالثة،  األلفية  بدء  مع 
السياسية في العديد من بلدان العالم  املتقدم، نظراً إلزدياد املشاركة 
الدميوقراطية، وإحتدام املنافسة اإلنتخابية بني املرشحني السياسيني، 
والتأثر  السياسية  لآليديولوجية  وفقاً  السياسي  اإلنتماء   وضعف 
ببالغة اخلطاب السياسي، وخصائص  الشخصية السياسية نفسها. 
كما ان مجيء وسائل االتصال الرقمي )الفيس بوك وتويتر واليوتيوب( 
الى  باملتلقي  املرسل  اتصال  من  السياسي  االتصال  حولت  طبيعة 
حوار مباشر بني املتلقني انفسهم، الى جانب  اشراك القائم بعملية 
االتصال، ما أتاح ملمارسي التسويق السياسي تقدمي كم من املعلومات 
قنوات  فازدياد  االنترنت،  بيئة  في  املشتركني  من  واحد  ملاليني  آن  في 

االتصال السياسي تعني اتساع دائرة االتصال  باملواطن سياسياً.  
االهتمام  من  مزيد  الى  السياسية  البيئة  في  التعقيد  دفع  لذلك 
بالعالقات العامة، واستراتيجياتها، وتقنياتها  البالغية، من أجل خلق 
بيئة اتصالية فعالة، جتذب، وتقنع اكبر عدد من املتلقني. ولهذا اخذت 
العالقات  العامة السياسية مجالها في العمل الدميوقراطي باتساع 
كبير عما كانت عليه مقارنة بالقرن املاضي.  وأضحت العالقات العامة 
السياسية من أهم فروع العالقات العامة، ومن أكثر احلقول العلمية 

خصوبة في  مجال البحث العلمي. 
وقد استخدم مفهوم العالقات العامة السياسية ملدة طويلة ضمن 
التقليدية، وبحوث  االتصال السياسي، وهي  بحوث العالقات العامة 
األعمال،  جدول  وضع  بينها  من  عديدة  سياسية  ألغراض  تُستعمل 
والعالقات  الثقة  بناء  السياسي،  املرشح  اخلطاب،  تسويق  حتليل 
الراي  السياسي،  وحتشيد  احلزب  صورة  حتسني  اجلمهور،  مع  املتبادلة 

العام. 
أهمية  األكثر  العناصر  واحدة من  السياسية  العامة  العالقات  وتعد 
بناء تخطيط احلمالت االنتخابية،  فهي تقوم على تهيئة اتصال  في 

استراتيجي برسائل مؤثرة في الفئات املستهدفة في احلملة. 
الى حضارة  العامة السياسية في احلمالت تعود  العالقات  ان جذور    
 Quintus ( النصيحة  عندما  قدم  امليالد،  قبل   64 العام  في  اليونان 
إنُتخب  الذي   ) Marcus Tullius Cicero ( أخاه  الى   ) Tullius Cicero
 جمللس الرئاسة في روما. ) Quintus ( أشار الى وسائل االتصال الناجحة 
في احلمالت اإلنتخابية التي  مُتيز أخية عن خصومة السياسيني )خلق 
يعرف  ان  يجب  سياسي  كمرشح  الشعب(،  من  مؤيدة  مجموعة 
الى  واحللفاء،  االصدقاء،  هم  ومن  قوته،  وحجم  السياسي،   خصمه 

جانب معرفة إحتياجات اجلمهور.  
تُركز نصيحة ) Quintus ( ألخيه ) Marcus ( في حملته االنتخابية على 
)استراتيجية  العامة  للعالقات  باملدرسة  االمريكية  اليوم  يعرف  ما 
 ) Political  Brand ( ،)ادارة احلمالت االنتخابية للشخصيات السياسية
التي تقوم على مجموعة من الفعاليات والنشاطات لتحقيق األهداف 

املنشودة. 
نشأت  السياسية  العامة  العالقات  ممارسة  ان  ذلك  من  ونستنتج 
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في  العامة  العالقات  وتكتيكات  استراتيجيات  ان  كما  القدمية،  احلضارات  السياسية  في  والتنظيمات  اجملتمعات،  ظهور  مع 
اجملال السياسي لديها جذورها  التأريخية من بينها بناء وإدارة السمعة، وإستراتيجيات اإلقناع والبالغة السياسية وأهميتها 

للشخصيات  السياسية   التي تكلم عنها سقراط في كتبه. 
وباإلنتقال الى عصر التكنولوجيا الرقمية جند ان العالقات العامة السياسية تطورت الى استراتيجيات جديدة  ابعد ما تكون 
الرقمي،  االتصال  بيئة  سياسية  في  مدنية  مجتمعات  إنشاء  إستراتيجية  الى  اجتهت  بل  االستراتيجية،  االدارة  مفهوم  عن 
انتباه اجلمهور باستخدام تقنيات اخلطاب البالغي، ومبتابعة  لساعات وحتليل عملي ملواقع الشخصيات  واستراتيجيات جذب 
السياسية في امريكا وبريطانيا واستراليا على مواقعهم الرسمية  في الفيس بوك وتويتر نستطيع الكشف عن قوة تأثيرهم، 
ومتيزهم البالغي، ألنهم يدركون حجم أهمية تلك  االستراتيجيات في العالقات العامة، ليس في جذب إهتمام اجلمهور الى 
القائم باالتصال السياسي فحسب،  وامنا اهميتها في بناء وتعزيز املصداقية مع جمهور الناخبني، فالتسويق السياسي لم 
يعد مجرد إعطاء  وعود، وتقدمي برنامج إنتخابي، وتقدمي رؤية استراتيجية، بل اضحى مجموعة تقنيات حتتاج الى جهود  العالقات 

العامة السياسية، من أجل بناء عالقات متبادلة أساسها الثقة بني القائم باالتصال واجلمهور. 
وقد اجمع البروفيسور ) Jesper Stormback ( في جامعة ) Mid Sweden University (،   والبروفيسور    )Spiro Kiousis(       في جامعة 
   )University of Florida( ، اخملتصان مبجال  االعالم السياسي في اول كتاب في العالم بتخصص العالقات العامة السياسية، 
والذي حمل عنوان العالقات  العامة السياسية املبادىء والتطبيقات، بان العالقات العامة السياسية هي عملية إدارية، تقوم 
بها املنظمات،  واألفراد ألغراض سياسية، وهي تسعى الى بناء عالقات مؤثرة ومفيدة مع اجلماهير الرئيسة للمساعدة في  دعم 

رسالتها وحتقيق اهدافها. 
يحدد هذا التعريف أن العالقات العامة السياسية هي إدارة نظرية االتصال بني األحزاب السياسية  واجلماهير. ويتضمن عملياً 
العديد من االستراتيجيات والتكتيكات التي جتري في االتصاالت السياسية،  لبناء عالقات متينة، كما ان الباحثني يسلطان 
التي  العامة،  السياسية  والعالقات  االنتخابية،  احلمالت  املستهدفة  في  اجلماهير  مع  مفيدة  عالقة  بناء  أهمية  على  الضوء 

تسعى إلى حتقيق الهدف األساسي من الفوز في  االنتخابات. 
املؤسسة،      او احلزب  تتجاور حتسني سمعة  الدميوقراطية  باألنظمة  العريقة  البلدان  السياسية في  العامة  العالقات  وظيفة 
السياسي، او الشخصية السياسية، وامنا اصبحت برامج متنوعة، لتعزيز وحماية ما يعرف  اليوم في اميركا واستراليا وبريطانيا 
باملاركات السياسية ) Political brand (، والتي سيكون احلديث عن  دور العالقات العامة في بناء وادارة املاركات السياسية بعدد 

الحق من اجمللة.   
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دعم  اإلعالم في  أهمية إسهام وسائل  الدولية على  املبادئ  تشدد 
السالم والتفاهم الدولي، وان يجري تعزيز  حقوق اإلنسان، ومكافحة 
وتداول  احلرب،  على  والتحريض  العنصري،  والفصل  العنصرية، 
على  وان  توازناً،  وأكثر  أوسع،  نحو  على  ونشرها  بحرية،   املعلومات 
ما  وبقدر  املقام،  تقدم  إسهاما أساسيا في هذا  أن  اإلعالم  وسائل 
اإلسهام  يكون  هذا  املعالج،  املوضوع  اإلعالم شتى جوانب  يعكس 
عن  املعلومات  على  اجلمهور  حصول  ضمان  بوجوب  وتنوه  فاعالً، 
طريق تنوع  مصادر ووسائل اإلعالم املعدة له، وأن تستجيب وسائل 

اإلعالم إلهتمامات اجملتمعات واألفراد. 

شروط اليونسكو! 
ينظر إلى قضية نشر الوعي باحلقوق وتوفير احلريات على انها من 
بني أهم القضايا املعاصرة  املطروحة على املستوى الدولي، وتؤكد 
أن  اإلعالم  واالتصال  سياسة  لواضعي  ينبغي  انه  على  اليونسكو 
يوجهوا إهتماماً أكثر ألوضاع الدميوقراطية، وحماية حقوق املواطنني، 

وخاصة  األقليات. 
احلريات  من  والتجمع،  واإلعالم،  والصحافة،  القول،  حريات  إن 
احلريات  هذه  توسيع  وان  حقوق  اإلنسان،  ملمارسة  األساسية 
في  املتطورة  املبادرة  من  مبدأ  باالتصال  مجملها  في  املتعلقة 
توكيدها،  ينبغي  التي  اإلنسان  حقوق  وفي  الدميوقراطية   مفهوم 
ويعد الدفاع عن جميع هذه احلقوق  واجباً من الواجبات األساسية 

لوسائل اإلعالم. 
املشاركة  توسيع  لألفراد،  السياسية  احلقوق  صيانة  شأن  ومن 
اجملال،  هذا  في  اإلعالم  دفعت  وسائل  وقد  اجملتمع،  في  الدميقراطية 
النخبة  على  السياسي  النشاط  اقتصار  بعدم  أسهمت  بان 
السياسية  املتكونة من أقلية صغيرة، من رئيس احلكومة وأعضاء 
ومثيري  الضغط  وجماعات  ورجال  إعالم  وأحزاب  ومشرعني  وزارته 

اجلماهير. 
العملية  األفراد ال يشتركون بشكل مباشر في  من  أعداداً  إن  ومع 
لعدد كبير  إن  إال  االنتخابات،  بأصواتهم  في  يدلون  وال  السياسية، 
منهم آراء يعّبرون عنها في وسائل اإلعالم، وهو ما من شأنه  توسيع 
قاعدة املشاركة السياسية بشكل أو بآخر، كما عملت تلك الوسائل 
على تنظيم األقليات  املتناثرة في اجملتمعات، التي كانت تفتقر إلى 
ذات  اإلهتمامات  األقليات  بني  الدمج  وسهلت  السياسي،  التأثير 
بينها،  فيما  والسياسي  اإلجتماعي  التنظيم  لغرض  املتشابهة 
للعديد من  املمكن  االتصال، من  وعن  طريق وسائل  أصبح،  بحيث 
)املادي(  احلضور  احلاجة  إلى  دون  إجتماعية  تنظيمات  تكوين  األفراد 
ذلك  على  وترتبت  اقتصادياً،  مكلف  وغير  متاح  وبشكل  املباشر، 

تعاظم  التأثير السياسي جملتمعاتهم  . 

دور اإلعالم العراقي في حماية حقوق األقليات

د.صفد حسام الشمري

خبير التواصل في منظمة التربية والثقافة 

والعلوم بجامعة الدول العربية
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مكافحة العنصرية
أن تقدم إسهاماً  بان على وسائل اإلعالم  الدولية  جتمع التشريعات 
العنصرية  وفي مكافحة  والتفاهم  الدولي  السالم  دعم  في  مهماً 
مطامح  جميع  عن  املعلومات  نشر  طريق  عن  العنصري،  والفصل 
الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها، وإزالة اجلهل، وعدم فهم 
الشعوب لبعضها  البعض، وتوعية املواطنني في كل بلد باحتياجات 
البالد األخرى وتطلعاتها، وكفالة االحترام  حلقوق وكرامة جميع األمم 
وجميع الشعوب وجميع األفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو اجلنس 
 أو اللغة أو الدين أو اجلنسية، وشد االنتباه إلى الشرور الكبرى التي 

تكدر اإلنسانية كالبؤس،  وسوء التغذية واملرض. 
في  اإلنسان  وضع حقوق  في حتسني  يسهم  أن  له  ميكن  اإلعالم  إن 
طريق  عن  وحمايتهم،  األقليات  مقدمتها  حقوق  وفي  اجملتمعات، 
الكشف الفوري لإلنتهاكات التي يتعرضون لها، وسبل  الوقاية من 

انتهاكات تلك احلقوق التي تكون على وفق ثالثة محاور  : 
أوسع نطاق  بها، ونشرها على  والتعريف  التوعية بهذه احلقوق،    -1 
ممكن، من منطلق ان  الوعي باملوضوع هو األساس في إقراره عملياً، 

وترسيخه في السلوكيات على  املستويات كلها. 
املتعددة  اجملاالت  وفي  كافة،  بانواعها  احلقوق  تلك  وتعزيز  دعم    -2 
املرتبطة بها، سياسياً  واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وتعليمياً... وغير 

ذلك. 
 3-  الكشف عن حاالت إنتهاكات تلك احلقوق، ومخاطبة الرأي العام 
اإلنتهاكات  ومواجهة  عنها،  الدفاع  حلشد  مساعي  والعاملي،  احمللي 
الرسالة  وتوظيف  طرائق  املواجهة،  وتوضيح  لها،  تتعرض  التي 
)رأي عام  ( مساند لهذه احلقوق  على  اإلعالمية في خدمة تشكيل 

املستويات احمللية واإلقليمية والدولية. 
وترى الدراسات املعنية بحقوق اإلنسان واألقليات أن هناك عدداً من 
اإلعتبارات ميكن لها أن  تسهم في تفعيل دور اإلعالم مبجاالت تناول 

حقوق اإلنسان وحماية األقليات، حددتها باآلتي:
حماية  في  اإلعالم  لوسائل  الرقابي  الدور  أهمية  على  التأكيد    -1 

حقوق اإلنسان، وفي مقدمتها  األقليات. 
في  يسهم  إعالمي  خطاب  تبني  نواحي  في  املؤسسات  دعم    -2 
احلديثة  التقنية  الوسائل  احلقوق،  وبإستخدام  هذه  ثقافة  إشاعة 

املتاحة، وعلى أشكال إعالمية متنوعة. 
التدريبية  الدورات  وتنظيم  لإلعالميني،  اخملتصة  الندوات  عقد    -3 

لتنمية مهاراتهم في  مجاالت حماية احلقوق. 
 4-  تركيز وسائل اإلعالم على نشر املبادئ واملعايير واإلتفاقات والتقارير 

الدولية املرتبطة  برصد احلقوق وحمايتها وتنظيمها. 
 5-  التعاون بني وسائل اإلعالم، والهيئات الرسمية، ومنظمات اجملتمع 

املدني في هذا  املضمار. 
 6-  إيجاد برامج ثابتة للتغطية الدورية لهذه احلقوق. 

التي  القواعد  ووضع  احلر،  املعلومات  تدفق  أهمية  على  التأكيد    -7 
تشدد على أهمية نشر  الرأي اآلخر. 

 8-  يكون لوسائل اإلعالم تأثير مباشر في تكوين القيم وحتى العقائد 
لدى اإلنسان، بتأثيرها  في العقول والقناعات وتوجيه السلوك.. وبذا، 
لدى  واالجتماعية  األوليات  الفكرية  ترتيب  إعادة  على  قادرة  فهي 
الناس بشكل عام، وهو ما ميكن توظيفه في مجاالت تعبئة  اجلمهور 

احمللي للدفاع عن حقوق اإلقليات وحماية التنوع في اجملتمعات. 
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الحق الغائب! 
جاء في إعالن للجمعية العامة لألمم املتحدة أواخر 1992 حول حقوق 
األشخاص املنتمني الى  أقليات؛ قومية، أو أثنية، أو دينية، أو لغوية ما 
ميكن عده مؤشرات عامة أو خارطة طريق لعمل  اإلعالميني على صياغة 
املادة  في  جاء  إذ  األقليات،  حقوق  عن  للدفاع  إعالمية  استراتيجيات 
 األولى من هذا اإلعالن ان على الدول أن تقوم بحماية وجود األقليات، 
وهويتها القومية أو  األثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، فيما 
لتحقيق  األخرى  املالئمة  والتدابير  التشريعية  التدابير  الدول  تعتمد 

تلك الغايات. 
وتضمنت املادة الثانية من هذا اإلعالن احلقوق األساسية للمنتمني إلى 
أن تسهم في  أقلية في مجتمع ما،  يتوجب على وسائل اإلعالم  أية 

صيانتها والدفاع عنها، والكشف عن أي انتهاك يحدث  فيها: 
أ -  يكون لألشخاص املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات 
وممارسة  وإعالن  اخلاصة،  بثقافتهم  التمتع  احلق  في  لغوية،  أو  دينية 

دينهم اخلاص، واستخدام لغتهم اخلاصة  سراً وعالنيًة بحرية تامة. 
احلياة  في  املشاركة  في  احلق  األقليات  الى  املنتمني  لألشخاص  ب -   
الثقافية والدينية  واالجتماعية واالقتصادية واحلياة العامة، مشاركة 

فعلية. 
املشاركة  في  احلق  األقليات  الى  املنتمني  من  األشخاص  يكون  ت -    
الفاعلة على الصعيد  الوطني، وكذلك على الصعيد اإلقليمي حيثما 
كان ذلك مالئماً، وفي القرارات اخلاصة  باألقلية التي ينتمون لها، أو في 
ال  املشاركة  بصورة  هذه  تكون  أن  على  فيها،  يعيشون  التي  املناطق 

تتعارض مع التشريع الوطني. 
ث -    يكون لألشخاص املنتمني الى األقليات احلق في إنشاء الرابطات 

اخلاصة بهم، واحلفاظ  على إستمرارها. 
ج -  يجب على الدول أن تتخذ التدابير الالزمة، التي تكفل لألشخاص 
التقدم  في  كاملة  مشاركة  يشاركوا  األقليات  أن  الى  املنتمني 

االقتصادي، والتنمية في بلدهم. 
ح -  يجب على الدول أن تتخذ التدابير الالزمة لتأمني حصول األشخاص 
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املنتمني الى  األقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم األم، أو لتلقي دروس بها. 
لقد عادت األحداث التي خلفت سقوط مدينة املوصل منتصف 2014، التي جرى حتريرها  بارادة وطنية حرة في متوز 
2017، بأثرها البالغ في تهديد وجود األقليات في العراق، وكانت  موجة التهديد األكبر التي تشهدها األقليات على 
املستوى احمللي، وتعرضت شرائح كبيرة منها  إلى جرائم إبادة جماعية، وإعتداء، ونهب أموال، ومقتنيات، وتطلب ذلك 
باملقابل، ان تقوم شبكة  اإلعالم العراقي بدورها املسؤول في حماية األقليات، على وفق مناهج وطرائق وأساليب 

فاعلة  ومتعددة، تسهم فيها تشكيالت الشبكة كلها. 
إن مثل تلك الهجمة املنظمة التي تعرضت لها األقليات في العراق، كانت بها حاجة لقيام وسائل  اإلعالم العراقية 
بشكل عام، بدورها في حماية األقليات، كما كان ينبغي ان تكون هناك صناعة  إعالمية إقناعية ومؤثرة، تعتمد 
الشروط املنهجية في حتقيق تلك الصناعة ألهدافها، والتي تتمثل  في وضوح الرسالة اإلعالمية نفسها في حال 
ترميزها ومعرفة أولويات جمهورها املستهدف  بشكل جيد، ودرس الظروف احمليطة بتلك الرسالة، ومدى واقعيتها، 

وجديتها، خالل املرحلة  احلالية. 

المصادر..

اإلعالم  في  دراسات  حمادة،  إبراهيم   »بسيوني 
عالم  القاهرة،  العام،  والرأي  االتصال  وتكنولوجيا 

الكتب، 2008، ص112. 
حقوق  وثقافة  التلفزيون  املوسوي،  معن  »د.سعد 
األنس  دار  بغداد،  العراقية،  السجون  في  اإلنسان 

للطباعة والنشر، 2014، ص 65  وما بعدها. 
التي  اجملاالت  من  العام  الرأي  اجتاهات  تشكيل  »يعد 
ولذلك  كبير،  بدور  اإلعالم  وسائل  بها  تقوم  أن  ميكن 
تشرح  التي  والنماذج  من  النظريات  العديد  ظهر 
تنوعت  وقد  فيه،  املؤثرة  والعوامل  الدور  هذا  وتفسر 
النظريات،  فبعضها  هذه  منها  انبثقت  التي  األصول 
اآلخر  والبعض  واجتماعية،  نفسية  أصول  عن  أنبثق 
د.شيماء  يُنظر:  للمزيد  معرفية..  نفسية  أصول  من 
الرأي  اجتاهات  تشكيل  في  زغيب،  نظريات  الفقار  ذو 
ص23   ،2004 اللبنانية،  املصرية  الدار  القاهرة،  العام، 

وما بعدها. 
 »د.سعد معن املوسوي، م.س.ذ، ص67. 
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صراع الديموقراطية والمنتوج التكنولوجي! 

ابراهيم االعسم/ اكاديمي
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تزداد حيرة وشكوك اجملتمع االنساني امام هذه التطورات املهولة واملعقدة من املنتوج التكنولوجي، هذه الشكوك ال تنفي التطورات 
تقابلها  الفوائد  فهذه  القدرة  وبنفس  والطبيعة  للكون  وكذلك  واجلماعات،  االفراد  حياة  في  التكنولوجيا  احدثتها  التي   الكبيرة 

مخاطر  وتهديدات واقعية وليست وهماً جرى التستر عليه اذ يطلق عليه البعض االعراض اجلانبية على سبيل املثال! 
التطبيقات الطبية على البشر وعلى الطبيعة والذي نراه في تغير واضح باختالل املناخ في االحتباس احلراري او ثقب االوزون! 

واالكثر جدالً ما يخص التجارب في االستنساخ احليواني والبشري والتحوالت اجلينية لالعضاء واملكونات؟
موضوعنا هنا ليس الدخول في تفاصيل ما ذكر اعاله، فالكثير من تفاصيل ما ورد معروفة وسوف نصب تصوراتنا على ما نعتقده 

 من مخاطر تخص التطبيقات الدميقراطية! 
اولى هذه اخملاطر هي: 

االستقاللية املفرطة التي تتمتع بها مراكز الدراسات والبحوث والتي تختص باملنتجات التكنولوجية حيث اصبح منتوجها ذا تأثير 
 مباشر في خلق كراهات اجملتمع او الثقافة او االخالق. 

التجارب العلمية غير معنية مبا يعتقد به اجملتمع من افكار وقيم واخالق فهي معنية بالتطلع الى االشتغال خارج محيطها والعمل 
 مبعزل عن منظومتها وليس املقصود هنا القول بتمرد مستوى العلم والتكنولوجيا على احتياجات اجملتمع والثقافة واالخالق بغرض 
 التميز بل املقصود من كل ما يجري استخالص االول )املنتوج االلكتروني( من الثاني ذي االيقاع البطيء للتطور اجملتمعي، يتبني من 

 اعتراضات اجملتمع والثقافة واالخالق الوقوف على مبدأ من يحدد مسار اآلخر ومن يرسم احلدود ويضع عليها اخلطوط احلمر!! 
ال تبدو الدميقراطية عاجزة عن ايجاد موقع لها في هذا الصراع لكنها يبدو موزعة بني اجتاهات متناقضة: 

1- ان االنظمة الدميقراطية ال تستطيع ايقاف انشطة البحث العلمي والتطورات التكنولوجية ان كان منتوجها يتعارض والقيم 
 السائده او حتاول اجملاهرة بتبنيه. 

 2- وهي كذلك ال تستطيع مسايرة الواقع الثقافي واالخالقي والذي كما قلنا ذات ايقاع بطيء او متحجر في بعض جوانبه. 
نهاية الكالم في هذا اجملال انها استسلمت ملنطق البحث العلمي. 

 3- هل هناك فرص للنظام الدميقراطي في استئثار املنتوج التكنولوجي وما يوفره من اموال ربحيه عن طريق مصادرة معامله  ونتائج 
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بحوثه خاصة املتعلقة باملتغيرات اجلينية، ان سياسة اقتصاد السوق وقوانني حرية البحث العلمي ال تسمح بذلك ولكنها 
 تستطيع فقط ايقاف البحث لفترة وجيزة. 

 4- ان مراكز الدراسات والبحوث مملوكة لشركات كبرى يتجاوز رأس مالها الناجت احمللي للعديد من الدول وااللة الدميقراطية  عاجزة 
عن اطالتها مثال: 

دوالر  مليار   )586( رأسمالها  جوبز(  )ستيف  شركة  أ- 
اميركي. 

ب- شركة )سامسونج( تملك )161( مليار دوالر اميركي. 
)15( مليار دوالر  المركزي المصري  البنك  جـ - احتياطي 

اميركي. 
دوالر  مليار   )49( العراقي  المركزي  البنك  احتياطي  د- 

اميركي. 

ال نستطيع جتاهل اللوبيات التكنولوجية داخل 
مراكز القرار السياسي وخارجه! 

البحث  صيرورة  تقرر  التي  هي  اللوبيات  فهذه 
العلمي والتطور التكنولوجي ليس في دولهم 

فحسب بل في العالم! 
 5- الذي يزيد االمر تعقيداً هو التزايد لتوظيف 
االموال من جانب الدول او املؤسسات الكبرى في 
على  لزيادة  التضييق  هي  التكنولوجي  املنتوج 
املنتوجات  خالل  من  واجلماعات  االفراد  حريات 
الرتابة والتجسس كما هو  املتطورة في مجال 
املعلومة  تصبح  آشلون(  وهنا  )نظام  في  احلال 
عن االفراد متوفرة عن دينه - سجله القضائي - 
نشاطه السياسي وحتى جتارة اخملدرات واجلرمية 

واالرهاب. 
في  املتسارعة  التكنولوجية  التطورات  ان   -6 
منتوجها وصلت الى تطبيقات مشوهة غايتها 
املواطن  واجملالس  دور  وتسفيه  القرار  مصادرة 

املنتخبة - نذكر بقول العالم )جاك ايلول(. 
اننا نعيش في مجتمعات صنعتها التكنولوجيا 
االستعراض  هذا  بعد  التكنولوجيا  اجل  من 
من  لصالح  التالي  السؤال  يتبادر  جداً  اخملتصر 

 هذا املسار اخلطر في املنتوج التكنولوجي؟
اي  الربحية مبعزل عن  وتعميم مبدأ  ان اشاعة 
النظام  على  بعينه  اخلطر  هو  انساني  موقف 

الدميقراطي! 
حياة  في  اخلطرة  التحوالت  هذه  وراء  يقف  من 

الشعوب؟
متعددة  والشركات  املال  ودهاقنة  الكارتالت  ان 
تبالي  االمر، وهي ال  زمام  اجلنسية هي صاحبة 
اذا كان  باجملتمع االنساني  ولكن  مبا سوف يحل 
استهداف التكنولوجيا للدميقراطية امراً قائماً 
اجلور  من  افليس  ذكر  الذي  احلد  الى  ومكشوفاً 
ان  دون  هذه  اخملاطر!  كل  التكنولوجيا  حتميل 
الدميقراطية  دفاعات  ضعف  ونكشف  نتطرق 
وقابالً  مريضاً  اصبح  الدميقراطي  النظام  ان  ام 
وهل  للنظم  الشمولية  حصل  كما  للتغيير 
التكنولوجيا  عصر  عصرنا  ان  القول  لنا  يجوز 
ضمن  مكان  الدميقراطية  للتطبيقات  وليس 
النظام  ما  تهاوى  واذا  البشرية،  الكوكبة 

الدميقراطي الى ماذا تتطلع البشرية!! 
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االعالم العراقي
تحديات بعد عام 2003 

واقع فقير وفضاءات مفتوحة وأزمات حاضرة وحلول غائبة

ا.م.د.عمار طاهر محمد
معاون عميد كلية االعالم – جامعة بغداد

تعد التجربة االعالمية في العراق من التجارب املتفردة، فال يوجد لها امنوذج قريب او مشابه في 
الدول العربية،  ورمبا دول العالم الثالث، اذ يقارب عمر الصحافة العراقية القرن ونصف القرن، لكنها 

ماتزال حتبو، لم تبلغ مرحلة الفطام، رغم  عمقها الزمني، وامتداها التاريخي الطويل. 
كال  في  عريقة  انها  رغم  املثال،  سبيل  على  ومصر  العراق  في  الصحافة  بني  شاسع  بون  فثمة 
الزوراء تعطلت  ان  اال  الوجود عام 1875،  الى  ، واالهرام ظهرت  البلدين، فالزوراء صدرت  عام 1869 
عندما وطأت اقدام اجلنود االحتالل  البريطاني مدينة السالم عام 1917 ، في حني ماتزال االهرام ترى 

النور يوميا منذ اكثر من قرنا ونيف. 
بالوضع  دائما  يرتبط  فهو  العراقي،  االعالم  لواقع  حقيقية  صورة  ترسم  التاريخية  املقاربة  هذه 
السياسي للبلد، ويقترن  بتعاقب احلقب واالنظمة، والن ارض السواد تشتق حالها من لون ادميها، 
فقد كانت عامرة باالنقالبات والثورات،  االمر الذي محا متاما صفة العمل املؤسساتي عن االعالم 
العراقي، وجعله مجرد جتارب تصل الى ذروة النجاح، ثم تختفي  مع مالكاتها املهنية، فكلما جاءت 
، اما االعالميون فمصيرهم االقصاء والتهميش، حيث يتم وسمهم  بانهم  حكومة لعنة اختها 

)ازالم النظام السابق(. 
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هذه املتوالية السيئة افضت الى فشل جتارب مهمة ظهرت في املاضي، لو 
قدر لها البقاء لكانت اليوم توازي اعرق  املؤسسات االعالمية في العالم، فقد 
املطبوعات سنة 1954،  بعد صدور مرسوم  املثال  العراق على سبيل  شهد 
 ، وابوابها  وحتريرها  باناقتها  فكانت  واالخبار،  والزمان  البالد  تاسيس  صحف 
بشكلها ومضمونها، وبعملها املهني، مؤسسات  محترمة، ومدارس خاصة، 
لتخريج الصحفيني، فاالعالم لم يكن وقتها علماً يدرس في اجلامعات، حيث 

ظهر قسم  الصحافة في العراق عام 1974. 
املؤسسات الصحفية االربعة توقفت بعد انقالب عام 1963، لتظهر صحف 
اخرى، وتعود الكرة من البداية، ثم  تتوقف وتصدر اخرى، لتنتفي صفة املؤسسة 
عن الصحافة بعد عام 2003 ، وجترد هذه التحوالت املستمرة صفة  املدرسة او 
احلاضنة عن املؤسسات االعالمية ، ففاقد الشيء ال يعطيه، ورئيس او مدير 
حترير ال ميارس الصحافة في  احالمه، بالتاكيد يعجز عن صناعة جيل محترف، 

ميتلك اخلبرات واملهارات واالخالق املهنية .. وليس جديرا بذلك. 
ان التوسع االفقي في الصحافة العراقية ادى الى حدوث انقالب باملفاهيم، 
فقد  االحداث،  هذه  عن  في  معزل  ليست  والنها  االعالمية،  االمية  وانتشار 
الصحفية  املؤسسات  معظم  عجزت  حيث  تراجع،  من  اصابها  ما  اصابها 
من انتاج  مالكات مهنية تواكب االنتشار الواسع لالعالم املقروء واملسموع 
واملرئي، وتوظف حرية التعبير وتترجمها في مصلحة  الواقع او املهنة، وذلك 
بعد  بعضها  وتوقف  اخلبيرة،  االعالمية  االدارات  غياب  منها  كثيرة،  السباب 
فترات قصيرة، فقد  كانت وماتزال بحاجة ماسة الى االرتقاء مبستوياتها في 

مجال التحرير الصحفي، والتخصص االعالمي. 
ان العمل االعالمي هو نتاج ابداعي يتطلب وجود املوهبة املقترنة بحب املهنة 
والشهادة االكادميية في االختصاص،  والصحفي قد يبلغ الذروة املهنية عندما 
يصل الى احلرفية العالية، وميتلك اجلرأة واالخالق، فضال عن الثقافة العامة 
اعالمية  مؤسسة  ووجود  واالجتهاد،  اجلد  يتطلب  ذلك  وكل   واملتخصصة، 
حاضنة، تعلم الصحفي املبتدئ ابجديات  املهنة، وترضعه اخالقياتها، تكبح 

جماحه، وتهذب وتشذب نصوصه، وترشده الى طريق النجاح. 
اما احلدود الزمنية الفاصلة بني عهد وعهد، فمجرد خطوط وهمية ليس لها 
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عالقة باالبداع املهني، ولعل ذلك جوابا على  االصوات التي تتعالى 
بني اونة واخرى، وتقسم الصحفيني وفق اهوائها الى قبل وبعد عام 
في  عمل  فرصة  على  احلصول  فقد  كان  العكس  على  بل   ،  2003
الصحافة قبل هذا التاريخ صعبا وعسيرا ، نتيجة حملدودية الصحف 
، وغياب  الصحافة االلكترونية، فضال عن احلرية الغائبة، وانتقائية 
اصبحت  متاحة  الفرص  فان  بعده  احلاكم،اما  االستبدادي  النظام 

امام اجلميع، في بيئة اعالمية ال سقف فيها حلرية الرأي والتعبير. 
االذاعة  مجال  في  قتامة  اشد  كان  الصحافة  على  ينطبق  وما 
الوسيلتان طاملا كانتا اسيرتني لدى  احلكومات  والتلفزيون، فهاتان 
املتعاقبة، فلم تسمح االنظمة اخملتلفة على منح تراخيص انشاء 
وظلت  احلزبية  واملستقلة،  للجهات  وتلفزيونية  اذاعية  قنوات 
االذاعة، وبقى التلفزيون،يخضعان للسياسة االعالمية التي حتددها 
السلطات ، االمر الذي افضى  في النهاية الى اختفاء حرية التعبير ، 
وانحسار املالكات االعالمية والفنية ، واغتيال االبداع، في ظل اجواء 

قمعية ال  تسمح  بابداء الراي بشان ابسط القضايا العامة. 
هذه التركة الثقيلة لالعالم العراقي جتلت تبعاتها بعد عام 2003 
حدود،  االعالم  دون  حرية  العراق  في  اجلديد  الوضع  اطلق  حيث   ،
النظر  بغض  للجميع،  متاحاً  اعالمية  مؤسسات  تاسيس  واصبح 
من  للكثير  مما  سمح  املهنية،  كفاءته  او  املالية  امكانياته  عن 
التغلغل في مختلف  االشخاص ممن ليس لهم عالقة باملهنة من 
مفاصل االعالم، وتقدمي رسائل معظمها  ال تؤسس لعمل اعالمي 
حقيقي ممكن ان يرتقي باجملتمع، وينفي عنه صفة احمللية ، وينقله 

الى فضاءات عربية  وعاملية. 
وفيما يلي ابرز التحديات التي واجهت وتواجه االعالم العراقي بعد 

عام 2003: 

اوال : التحديات التشريعية: 
تستغله  واسع  فضاء  الى  بالتاكيد  يقود  العامة  احلريات  اطالق 
بناء مجتمعات خالقة، لكن هذه  احلريات يجب  الشعوب واالمم في 
ان تنظم في تشريعات حتمي الوطن واملواطن، وتؤسس لدميوقراطية 

فاعلة حتصن الفرد واحلكومة على  حد سواء . 
وبعد عام 2003 عندما حترر االعالم العراقي من االصفاد، ووضع عن 
كاهله القيود، شهد توسعا افقيا دون التقيد  باالنظمة والتشريعات 
النافذة ، مع رغبة عارمة من جميع املكونات السياسية ايجاد قنوات 

اعالمية تكون لسان حالها  في ساحة تسودها الفوضى. 
ان ازمة التشريعية لالعالم العراقي تتجلى بغياب قانون واحد ينظم 
العمل االعالمي في العراق، يتناغم مع النظام  اجلديد ، والتطورات 
السلطات  عجزت  فقد   ، العالم  جتتاح  التي  املهولة  التقنية 
ان  يستطيع  ومانع  قانون  جامع  ايجاد  من  العراق  في  التشريعية 
يلغي الفقرات املتفرقة في قوانني قدمية نافذة حتى اآلن ، او يجمعها 
ويكشف  العراقي،   لالعالمي  عمل  ليكون  دليل  واحد  تشريع  في 

الغموض الذي يربك العالقة بني جميع االطراف. 
فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يحتوي على العديد 
من املواد التي حتكم عملية النشر في العراق ، مثل )84،   177، 178، 
 ،226  ،225  ،215  ،212  ،211  ،202  ،201  ،200  ،188  ،182  ،180  ،179
227، 228، 235، 236، 305، 372،   372، 403، 433، 434، 438( ولكن 
كون  والتلفزيون  االذاعة  تتناول  لم  جميعها  املواد  هذه  ان  يالحظ 

للدولة، ولم يخطر  تابعتني  االونة  تلك  املؤسستني  كانتا في  هاتني 
في ذهن املشرع العراقي ان يضع مواد خاصة بهما، فلم يكن يحسب 
يتوقع  لم  باطالق سراحها، مثلما  ان تسمح  االعالم ممكن  ان  حرية 
اندالع ثورة التكنولوجيا وظهور البث الفضائي ودخول  االنسان الى 

العالم الرقمي . 
االعالم اجلديد بكل تفاصيله كان غائباً كذلك عن هذا القانون وكل 
بالتطورات  جديدة  اقترنت  ظاهرة  كونه  النافذة  العراقية  القوانني 
التقنية، وقد ادرك القضاء العراقي ضرورة وضعه حتت سقف القانون 
، والسيما بعد ظهور اجلرائم  االلكترونية ، فجاء قرار الهيئة التمييزية 
في محكمة استئناف الرصافة بشان اعتبار جرمية القذف عن طريق 

مواقع  التواصل االجتماعي ظرفا مشددا. 
قانون املطبوعات رقم 2016 لسنة 1968 ظل على حاله مع ان الزمن 
نافذا ليحكم  ماتبقى منها،  َفًضَل  الورقية،  الصحافة  قد عفا عن 
في  الورقية  الصحافة  ان  واملهنيني  الباحثني  من  فريق  يرى  حيث 
طريقها الى الزوال، فهي تنازع على  فراش املوت، او تعيش سنواتها 
االخيرة، نتيجة لثورة االتصاالت واملعلومات، وظهور شبكة اإلنترنت، 
وما افرزته من  عزوف الكثير من القراء عن اقتناء أو مطالعة الصحف 
الورق، فضال  عن  يتعامل مع  املطبوعة، ونشوء جيل جديد لم يعد 
ثقافة  وشيوع  املعرفة،  مجتمع  لدى  والقراءة  االهتمام  أمناط  تغّير 
املتواصل  إلى  التراجع  أدى  الذي  احلصول اجملاني على املعلومة، االمر 
الورقية وانخفاضها، بدليل ان مطبوعات رصينة  ملبيعات الصحف 
ومعروفة على صعيد العالم  والوطن العربي قد توقفت او حتولت الى 
نسخة الكترونية ، مثل صحيفة  كريستيان ساينس مونيتور التي 
ألغت  طبعتها الورقية منذ العام 2008 ، ومجلة نيوزيوك األسبوعية 
األمريكية الشهيرة حيث توقفت بعد 80 عاًما من الصدور  ، واجتهت 
توقفت  التي  الفرنسية  فرانس سوار  الرقمي، وجريدة  نحو عصرها 
اإلنترنت،   شبكة  بنسخة  على  واكتفت   ،2011 الثاني  تشرين  منذ 
إلى  وحتولها  عاًما   55 قبل  صدرت  التي  العربي  األسبوع  ومجلة 
النسخة اإللكترونية كليًّا، ومجلة  اآلداب اللبنانية التي تصدر منذ 
1953 التي توقفت عن اإلصدار الورقي في عام 2012، وأصبحت تصدر 

إلكترونيًّا  فقط. 
بدايته  ترجع  الذي  املؤلف  حق  وقانون  اجلزائية  احملاكم  اصول  قانون 
التاريخية الى العهد العثماني ، وبالتحديد عام 1910  ،مايزال يحكم 
النشر رغم ما شهده العراق من انظمة سياسية وما مر به العالم 
من تقدم ، لذلك الميكن ان نعول على هذه  القوانني، ونتطلع الى عمل 
اعالمي متميز في ظل قوانني منتهية الصالحية ماعادت تتناسب 

مع االعالم في عالم اليوم. 
، فالوجود  الى فوضى عارمة  احلرية  القانوني حول حلم  الواقع  هذا 
وحدود  حيث  التاسيس،  من  العراقي  االعالم  عمل  ينظم  تشريعياً 
املسؤولية، وطبيعة العالقة بني الصحفي واملسؤول وجمهور القراء 

، فكل شيء مباح بغض النظر  عن القوانني النافذة  

ثانيا : التحديات المؤسساتية: 
الواقع املؤسساتي بعد عام 2003 املتهم الرئيس في تراجع االعالم 
التاريخ  شاهد  العراقي،  فهو اجلاني واجملني عليه، في قضية يبقى 
البرامج اسفار خالدة تعكس  واثير  اثبات عليها،  فاوراق الصحافة 
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واقع احلال،  وتدل على ازدهار او تخلف  املهنة، مبا تنقله من حقائق ووقائع، واالحرف ليست مجرد 
ركام على صفائح بيض، بل هي سواد مضيء مفعم باملعاني . 

ان اختزال القنوات االذاعية والتلفزيونية في بنايات بسيطة او الصحف في غرف صغيرة داخل 
معينة  فضاءات  يتطلب  الذي  املؤسساتي  البناء  شروط  ابسط  تفتقر  الى  جعلها  املطابع 
الدول  العالم مبا فيها  وفق هيكلية مشابه ملا موجود باملؤسسات الصحفية  في شتى دول 

متوسطة املوارد والفقيرة. 
كما ان اقبال العشرات من اصحاب االختصاصات اخملتلفة على بالط صاحبة اجلاللة، جعله 
تبوء هؤالء مهام  وقد   ، الصحافة سابقا  ميارسوا  لم  ممن   ، واملهن  االخرى  احلرف  باهل  يكتظ 
قيادية، فخسرت بذلك املؤسسات االعالمية دورها  كمدارس رصينة تسعى النتاج الصحفيني 
الشباب، وتعمل على تلقينهم اصول الصحافة، والميكن لرئيس او مدير  حترير ال يعرف ابجديات 
املهنة ، ان يدرب مواهب تضع اقدامها الول مرة على جرف الصحافة،  لتكون فم الشعب  واذان 
وتزلزل  العروش  تهز  انها  الظالم  وجلام  املظلوم  ومالذ  احلق  االمة وسيف  فهي صوت  احلاكم 

املستبدين كما يقول  االديب الروسي الكبير تولستوي. 
اما على صعيد االتاحة فقد فقدت الصحافة صفتها اجلماهيرية كوسيلة اتصال، فهي تطبع 
او  الى الضواحي  ، وال توزع اال في مراكز املدن، وال تصل  نسخاً محدودة ال تتجاوز  بضع االف 
االقضية ، ومن املفارقات احلزينة ان ال توجد  صحيفة في العراق بعد قرابة القرن ونصف القرن 

تطبع مبكائن االسطوانة ) roll ( باستثناء املطبعة اخلاصة باجلريدة  التابعة للدولة. 
ان  اال  والسمني،  الغث  والتلفزيونية،فيها  االذاعية  احملطات  بعشرات  العراق  اثير  ازدحم  فيما 
االغلب االعم ال تشبع  حاجات اجملتمع ، او ال تلبي طموحات اخملتصني بقنوات رصينة تكون مبثابة 

نافذة للناطقني بلغة الضاد كي يطلوا  عبرها ويروا العراق وشعبه ونظامه اجلديد. 

ثالثا : التحديات المهنية :  
اخلطير  املهني  فالتراجع  الصعد،  جميع  على  كوابيسه  اسوأ  العراقي  االعالم  يعيش  مهنيا 
انعكس بشكل مؤثر على الشكل  واملضمون، وغدت الكثير من املؤسسات االعالمية  تفتقر 
غياب  عن  فضال  اخملتلفة،  الناجح  للبرامج  واالعداد  الصحفي،  التحرير  مقومات  ابسط  الى 
املعايير املهنية، كالدقة واملوضوعية والتوازن وعدم االنحياز ، فال توجد مدرسة عراقية  على 

صعيد املهنة، مع ان تاريخ االعالم العراقي، وتاسيسه يسبق تكوين دول عديدة باملنطقة. 
في  معينة  سمة  او  التحرير،  مستوى  على  خاص  طابع  له  ليس  حاليا  العراقي  االعالم  ان    
على  معروفني  مرموقني  صحفيني  او  اعمدة  لكتاب  فالصحافة  تفتقر  االخبارية،  التغطية 
صعيد الوطن العربي ، وغير قادرة على تقدمي نخب صحفية  يشار اليها بالبنان، على عكس 
الصحافة اخلليجية التي من الظلم مقارنتها بالتجربة العراقية من حيث التاريخ ، وهي  تصنع 

باستمرار اجياالً واسماء صحفية معروفة عربيا. 
اما احملطات االذاعية والتلفزيونية فهي تلجأ الى التقليد بنسخة شاحبة او سيئة ، وبعضها 
يقدم مضامني متشابهة  ليس فيها روح التغيير او التجديد، فضال عن غياب املالكات املهنية 
والفنية املتمرسة ، بل ان بعضها اصبح حقل  جتارب للمبتدئني،  ممن يبحثون عن مهنة للعيش.. 

ال للتقدم واالبداع. 
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رابعا : تحديات التمويل :  
الكيانات  فبعض  كبيرة،  بدرجة  التمويل  ضعف  من  الراهن  بالوقت  العراقي  االعالم  ويعاني 
السياسية بعد االزمة  النفطية في العراق واملنطقة تخلت عن مؤسساتها االعالمية واغلقتها، 

رمبا الى حني اقتراب موعد االنتخابات البرملانية  املقبلة. 
موازنة  محدودية  بسبب  احلكومية  االعالنات  شحة  من  تعاني  فانها  املستقلة  الصحافة  اما 
هذه  معظم  جلأت  وقد   ، بالتعطيل  مهدد  ومعظمها  املشاريع  االستثمارية،  وتوقف  الدولة، 
الصحف الى تخفيض اجور الصحفيني، او ايقاف  مالحقها، او تقليص صفحاتها، او االحتجاب 
بعض ايام االسبوع ، فالصحافة اليوم حتتضر، والعجب ان نودع  معظمها الى مثواها االخير في 

املستقبل القريب.  
هذا االنحدار اخمليف في الصحافة العراقية من حيث الشكل واملضمون، جعل اجلمهور ينصرف 
عنها، ويعزف عن  اقتناء نسختها الورقية، او متابعة موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت، بعد 
ان بات يؤمن انها ليست مؤثرة سواء  على صعيد الواقع احلياتي او عند اصحاب القرار، باستثناء 
التواصل معه عبر هذه  البلد،  وحترص على  التي تهتم بكل شؤون  العراقية في اخلارج  اجلاليات 

املواقع، حتى ان كان معظمها سيء الشكل، غث احملتوى. 
والتلفزيونية فمعظمها مبا فيها احلزبية واملستقلة مجهولة  االذاعية  اما على صعيد احملطات 
التمويل، او رمبا تخشى التطرق  الى هذه املصادر ، والسيما ان احلديث يدور في االروقة االعالمية عن 

متويل كبير من قبل العديد من الدول االقليمية  التي لها مصالح مختلفة في العراق. 
ولعل من االدعاءات التي تثير السخرية ان العديد من ادارات هذه احملطات تزعم انها ممولة من قبل 
مجموعة من  رجال االعمال، مع انها مشاريع مستهلكة، وغير منتجة ، تفتقر حتى الى االعالنات، 

او البرامج املدعومة او املنتجة  عبر رعاية خاصة. 
تشظي  وراء  يقف  اخلطير  املوضوع  هذا  ان  للشك  مجاال  يدع  ال  التمويل  مصادر  مجهولية  ان 
فالسياسة  والقومي،  واالثني  الطائفي  واالحتراب  االزمات  وافتعال  العراقي  ،  االعالمي  اخلطاب 
االعالمية الي مؤسسة اعالمية يضعها اصحاب  رؤوس االموال، ممن ينفق بال حساب على مشاريع 

بال عائدات. 

خامسًا : التحديات االخالقية :  
االعالم  يتعرض  مجهوال  التمويل  ويغدو  املؤسساتي  العمل  ويغيب  القوانني  تهمش  عندما 
بالتاكيد الى ازمة ضمير  واخالق، تعصف باالرث الصحفي، فتتحول وسائل االعالم الى دكاكني 
فيه شتى صنوف  والكتروني تستخدم  االثير  احتراب فضائي  يغزو  زهيدة، حيث  تعرض بضاعة 
اجلهات  اجندة  اختالف  وتقاطعات  بسبب  وجتاذبات  بسجاالت  املفعمة،  الهابطة  املضامني 
املالكة للمؤسسات االعالمية دون ادنى حساب الى مواثيق الشرف واملعايير املهنية  والضوابط 

االخالقية،فهي مجرد مفاهيم طوبائية مدرجة ضمن لوائح ال اهمية لها وال اعتبار. 
القنوات  و)سبتايتل(  املباشر،  احلديث  وبرامج  احلوارية،   والبرامج   ، االخبار  نشرات  حتولت  لقد 
الفضائية الى ادوات  ملهاجمة القنوات االخرى ومالكيها واالحزاب التي تقف خلفها ، وبطريقة 
علنية ال حتترم عقلية املشاهد، ولم تكتف  بذلك بل حتولت الى العمل السري ، عندما اسست 
بعض اجلهات السياسية جيوشاً الكترونية، وبثت مواقع  اخبارية الغرض منها تسقيط اخلصوم 

، واحيانا حتى الزمالء داخل اجلهة السياسية عينها. 
مصابون  مستخدميها  وكأن  للنفايات،  مكب  الى  حتولت  فقد  االجتماعي  التواصل  مواقع  اما 
بامراض وعقد نفسية مزمنة  ، حيث يستعملها البعض للتشهير في الناس بشتى االباطيل، 
فاالتهامات مجانية ، والكلمات متوحشة ، واحلروف  كالسكاكني السامة تقتل بال رأفة ، فهي 
تنهش السمعة والشرف وحتى اإلعراض ، حيث ال حرمة لإلنسان أو اعتبار  أمام عائلته أو زمالئه 
ضد  تقيد  كالعادة  واجلرمية   ، مستعارة  أسماء  حتت  يكمن  والفاعل   ، عشيرته  أو  مجتمعه  أو 

مجهول.
ان الكثير من مواقع التواصل االجتماعي غدت غابة موحشة مقفرة من األخالق وابسط القيم ، 
تتيح لذوي النفوس  املريضة تفريغ سمومهم وأحقادهم الشخصية لتسقيط اآلخرين، وإلصاق 
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أقذع التهم،  رمبا ألتفه األسباب، كما ان  البعض االخر يستخدمها الشاعة الفواحش واالفالم االباحية ، وهؤالء يتخفون في ظل 
التكنولوجيا ، في غفلة من  القانون، وينسون أن السميع البصير باملرصاد. 

لقدوجدت وسائل االعالم ووسائط االتصال عموما خلدمة البشرية، فهي تدل على رقي اجملتمعات وحتضرها، وتهدف  الى غايات 
انسانية نبيلة، وان سوء استخدامها ال يعني بكل االحوال منعها او حجبها او فرض رقابة عليها، فالعالم اجتاز  زمن العوملة، وهو 
يعيش اليوم عصر ما بعد احلداثة، والفجوة املعرفية باتت هائلة بيننا وبني الشعوب واجملتمعات  االخرى ، لذا فالبلد بحاجة الى 

نظام يؤمن بالكلمة احلرة وتداول املعلومة، ويستظل بالقوانني والتشريعات. 

سادسًا : الحلول والمعالجات : 
 1-  توحيد اخلطاب االعالمي العراقي وفق ثوابت معينة يتم االتفاق عليها برعاية الدولة، ووضع خطوط حمراء الى  املؤسسات 

االعالمية بكافة توجهاتها، ال يجب جتاوزها مهما كانت التحديات. 
 2-  ايجاد قانون موحد لالعالم يحتوي التطورات التقنية الهائلة ، ويراعي طبيعة النظام السياسي اجلديد في البلد  ،والتخلص 
من حالة التشظي للمواد والفقرات التي حتكم االعالم العراقي املوزعة في تشريعات عدة ،والتوعية  باهمية احترام القانون سواء 

من قبل االعالميني او املسؤولني او اجلمهور. 
 3-  العمل على ايجاد مؤسسات اعالمية تواكب ما موجود في العالم من حيث البنى التحتية ، وتنظيم العالقة مع  االعالميني، 
كابرام العقود القانونية التي حتفظ حقوق اجلميع ، وتطوير هذه املؤسسات لتتحول الى مدارس  محترفة لتخريج الصحفيني 

اجلدد ، وتسليحهم بكافة اشكال املعرفة العلمية واملهنية. 
 4-  التاكيد على املضامني العميقة في اخلطاب االعالمي العراقي ، والتخلص من حالة الفصام عن الواقع اجتماعيا  واقتصاديا ، 

وترك السطحية وعدم املساس بالقضايا اجلوهرية التي تتعلق مبصير الشعب العراقي ومستقبله. 
 5-  تقدمي مضامني اصيلة تركز على القيم االبداعية والفنية ،ومغادرة التقليد ،وحالة عدم االبتكار التي تسود  االعالم العراقي.

 6-   استقطاب الكفاءات املهنية ،وتطوير املواهب الشابة، وتنمية املوارد البشرية ،ووضع املهنيني من اصحاب  التجربة الطويلة 
على راس املؤسسات االعالمية.

 7-  ايجاد منافذ لتمويل املؤسسات االعالمية مبساعدة الدولة وعلمها ومغادرة حالة التمويل اجملهول.
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منذ الثورة الفرنسية الكبرى العام 1789 والتي مثلت انعطافة نوعية في التطور السياسي 
التي تشكل احلرية  واالجتماعي  والقيمي للمجتمعات البشرية، ومنظومة القيم اجلديدة 
االمم  لتشكل  االساسية  الرافعة  بوصفها  تأثيراً  لها،  تتعاظم  اساساً  اخملتلفة  بتجلياتها 
والدول احلديثة. مشوار طويل قطعته الكلمة احلرة كي  تصل الى الذرى احلالية من املكانة 
واملؤسسات  لباقي  السلطات  واملالمح  الطرق  حتديد  في  تأثيرا  االكثر  القوة  فهي  والتأثير؛ 
الفاعلة للعصر احلديث. لم يعد هناك أدنى شك في الدور الذي يلعبه االعالم   )احلصول على 
املعلومة وايصالها( وفروعه املتعددة األشكال والوظائف، حيث تلعب املعلومة دوراً  حاسماً 
في مواجهة حتديات احلياة احلديثة املترعة بالتحوالت السريعة التي صاغت ما يعرف اليوم 
 باقتصاد املعرفة وعالم املعلومة. مشوار طويل ومرير تتوج بعد نهاية احلرب الكونية الثانية 
باالعالن  العاملي حلقوق االنسان العام 1948 والذي صاغ فيه اجملتمع الدولي معايير متقدمة 
لليونسكو  السابق  العام  املدير  يقول  وكرامته.  االنسان  حرية  لصيانة  وتعزيز  ومتوازنة 
كوشيرو ماشورا: )ان الصحافة احلرة  ليست ترفاً ينتظر املناخ املالئم، النها جزء من العملية 
ذاتها خللق هذا املناخ، وال ميكن ألي مجتمع ان  يحقق االستقرار واالزدهار من دون حق احلصول 

على املعلومات وحق التعبير عن الرأي من دون خوف  من عقاب(. 
ان عملية التأسيس ملثل هذه احلريات واحلقوق ليست باالمر السهل، فهي عملية معقدة 
تؤثر وتتأثر مبا  يحصل في باقي امليادين املادية والقيمية، وكما اشرنا فهي جزء من صيرورة 
احلديثة،  االجتماعية  الطبقات  ووالدة  االنتاج  اسلوب  في  بتطور  نوعي  ارتبطت  تاريخية، 
من  بعد سلسلة  تكاملت  ثم  الكبرى،  الثورة  الفرنسية  بعد  واضح  بشكل  تبلورت  والتي 
الثورات العلمية والقيمية، لتصل الى ماهي عليه اليوم من  غنى ونضج آفاق أرحب للرقي 
واالزدهار. من هذا املنطلق ميكن سبر غور الكثير من العلل التي تقف  خلف هشاشة وضعف 
منظومة احلقوق واحلريات، في البلدان التي لم تشهد بشكل جذري مثل تلك  التحوالت في 
البنية التحتية )اسلوب انتاج اخليرات املادية( والتي تضم العشرات من البلدان منها العراق. 
االعالن عن تشكل  يبدأ مع  والذي  احلديث،  تاريخنا  في  احملطات  ابرز  االطالع على   من خالل 
الدولة  العراقية احلديثة العام 1921، والتي أطلقت عملية التحديث جملتمع تقليدي وقبلي 
ذلك  رافقت  التي  النوعية  التحوالت  على  التعرف  ميكننا  لعدة  قرون؛  استمر  سباتاً  عاش 
على شتى االصعدة االجتماعية واالقتصادية  والقيمية، حيث برز دور الطبقات االجتماعية 
احلديثة، ومنها الطبقة الوسطى التي لعبت دور الرافعة  االساس ملا حصل في االربعينيات 
واخلمسينيات من القرن املنصرم، وهي مرحلة متيزت باتساع مساحة  احلريات والنشاط املرافق 
واالجتماعية  والثقافية  والنقابية  السياسية  والتجمعات  التنظيمات  ولدت  حيث  لها، 
 احلديثة، وقد انعكس ذلك على تشريعات ومدونات تلك املرحلة املتوهجة من تاريخ العراق 
احلديث. وعلى  العكس من ذلك عندما مت اغتيال املشروع الوطني واحلضاري بداية الستينيات 
السياسية  والتعددية  واحلريات  للحقوق  بصلة  ما ميت  ومت  تصفية كل  املنصرم،  القرن  من 

والثقافية؛ دخل البلد الى متاهات وعدم  استقرار وكوارث ما زالت متواصلة الى يومنا هذا. 

حرية التعبير شرط االستقرار واالزدهار

جمال جصاني
كاتب وصحفي
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وما  )حرية  التعبير(  احليوي  امللف  بهذا  االهتمام  تكريس كل  الى  يدعونا  ووطنية،  اممية  اليه من جتارب  تطرقنا  ما 
يعرف  ملا  التحدي  االساس  توقفنا عنده بوصفه  ان  املوضوعية  نبتعد عن  ولن  يتجحفل معه من منظومة قيم، 
باملرحلة االنتقالية. وقد تضمن الدستور العراقي في املادة 38 أوالً هذا األمر )حرية  التعبير عن الرأي بكل الوسائل(، 
لكن يبقى حتويل ذلك الى واقع يحتاج الى الكثير من اجلهد والنشاط على  شتى االصعدة املادية والقيمية، صحيح 
ان مسرح احداث ما بعد زوال النظام املباد )التوليتاري( قد شهد  ظهور اعداد غير قليلة من الصحف واملطبوعات 
اشكال  االقتراع، عودة  وجوالت  تزامناً  السياسية  التعبير، كما شهدت  الساحة  ومنصات  واالذاعات  والفضائيات 
االحتجاج التقليدية من تظاهرات واعتصامات  وغيرها، ووالدة املئات من منظمات اجملتمع املدني، وتأسيس العشرات 
من »االحزاب« واجلمعيات  والنقابات املهنية، وغير ذلك من محاوالت اعادة احياء التعددية ومتثيل التنوع السياسي 
ومؤسسات  لتنظيمات  التأسيس  في  تنجح  لم  االنبثاقات  تلك  غالبية  ان  اال  اجملتمع؛  في  واالجتماعي  والثقافي 
ومشاريع  رصينة، مبقدورها االنتصار لقضايا احلريات واحلقوق ومنظومة القيم التي تتطلبها مرحلة التحول صوب 
 الدميقراطية وبناء العراق اجلديد. لقد لعبت االحداث والتطورات التي رافقت عملية التغيير ربيع العام   2003 دوراً 
كبيراً في املسارب اخلطرة التي اجنرفت اليها العملية السياسية في البلد، حيث عادت  احلروب والنزاعات لتحل محل 
مشاريع التنمية واعادة االعمار التي انتظرها العراقيون طويالً، مما ادى  الى هدر واستنزاف ال مثيل لهما في املوارد 
البشرية واملادية واملعنوية، وقد مثلت نكسة حزيران من  العام 2014 )سقوط املوصل وثلثي االراضي العراقية بيد 
داعش( ذروة ذلك التدهور في املشهد العام،  لكن وبعد ان استرد العراقيون املوصل وباقي املناطق واعالن احلكومة 
العراقية عن االنتصار العسكري  الكامل على داعش، تكون االوضاع مهيئة النطالق مرحلة اعادة االعمار والبناء، 
وهي املرحلة التي  تتطلب أكثر من اي وقت مضى؛ تبني سياسات داعمة ملنظومة احلقوق واحلريات وسيادة القانون 

وعلى  رأسها »حرية التعبير« بكل أشكالها وعلى اعلى املستويات. 

»اذا سلبنا حرية التعبير عن الرأي فسنصير مثل الدابة البكماء التي تقاد الى المسلخ« 
                                     جورج واشنطن
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تأمالت في الثورة االتصالية والفجوة الرقمية
التي ستغير وجه العالم وحياة البشر

مجلة تواصل - اتصاالت

كل  من  حتيطه  التي  التطورات  مشهد  يتأمل  ان  لإلنسان  بد  ال 
جانب واجتاه، والبد  للمفكر واخلبير ان يسعى لتحليل تلك الثورات، 
كٌل  الثالثة  االلفية  مع  مطلع  العالم  شهدها  التي  والتطورات، 
اإلتصالية  الثورة  حتديداً  يهمنا  وما  ومجاله،  اختصاصه  حسب 
وأسقطت  والتوقعات،  املوازين  كل  قلبت  التي  الكبرى   النوعية 
أخطر النظريات،  وأثرت نوعياً في حياة الفرد، واجملتمعات البشرية 

كافة. واآلتي سيكون أعظم ويفوق  كل التصورات. 
   لقد توقع الكاتب الشهير الفن توفلر قبل اكثر من ربع قرن في 
كتابه )حتول السلطة  بني العنف والثروة واملعرفة( ظهور مؤشرات 
حالياً  يتفكك  السلطة،  حيث  حتول  عصر  في  اننا  على  تدلل 
هيكل السلطة التقليدية الراهنة الذي كان يجمع العالم بعضه 
ببعض،  وثمة هيكل جديد للسلطة يتشكل حالياً، ويختلف عن 
الهيكل السابق إختالفاً جذرياً،  ويحدث هذا على كل مستوى من 

مستويات اجملتمع االنساني. 
  يقول توفلر )لقد كان اإلنتشار األوسع للحاسب اآللي في العقود 
حروف  إختراع  منذ  املعرفة،  نظام  في  تغيير  منفرد  أهم  األخيرة 
إختراع  أو حتى منذ  اخلامس  عشر،  القرن  املتحركة في  الطباعة 
الكتابة. وواكب هذا التغيير املذهل تطور مذهل آخر وهو  إنتشار 
الشبكات، ووسائل اإلعالم اجلديدة التي مت بها نقل كل من املعرفة 
واملادتني  املشكلتني لها؛ اي البيانات واملعلومات، ولو ان شيئاً آخر 
التوأمني لكانا كفيلني وحدهما  لم يتغير سوى هذين  التطورين 
أن مصادر  النتيجة  املعرفة(،  وستكون  )ثورة  بأن يسوغا إصطالح 
إعتماداً   على  أكثر  ستكونان  والثروة  القوة  األخرى؛  السلطة 

املعرفة، والتي ستكون هي املصدر الرئيس لسلطة املستقبل. 
الكاتب  توقعها  التي  اجلديدة  اإلتصالية  املوجة  أثارت  لقد    
االمريكي الفن توفلر في   كتابه الشهير املوجة الثالثة والتي ميكن 
وفالسفته،  خبراء  االتصال،  إهتمام   املعرفية  الثورة  نسميها  ان 
العالم،  وجه  ستغير  التي  التحوالت  أبرز  وحتليل  رصد  وحاولوا 
 يتحدث توفلر عن صدمة املستقبل، ويشير الى أمية القرن الواحد 
والعشرين في كتاب   «إعادة تفكير في املستقبل«، ويقول: »األميون 
في القرن الواحد والعشرين ليسوا من ال  يقرأون وال يكتبون، لكن 
أميي القرن اجلديد هم الذين ليست عندهم قابلية تعلم الشيء 

ثم  مسح ما تعلموه ثم تعلمه مرة أخرى«. 
   وأشارت العديد من تلك الدراسات القيمة التي جمعها كتاب 
فولتون  دومنيك  يصفها  الباحثني،  لنخبة  من  االتصال(  )عوملة 
مع  التقنية  تلتقي  فيها  كبرى،  تاريخية  حركة  إزاء  )اننا  بقوله: 
اجلماهيرية  االعالم  وسائل  حالة  في  انه  إال  االجتماعي،  التطور 
سيشجع  هذا اإلنتقاء تطور مشروع إجتماعي وسياسي جماعي، 
املنطق  بني  اللقاء  التكنولوجيا  اجلديدة سيقوي  حالة  في  بينما 
الفردية  املوجودة  حول  التمحور  حركة  الثقافي  واملنطق  التقني 
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سلفاً، وهنا تبرز مشكلة اساسية؛ فعندما يصبح كافة االشخاص احراراً،  فكيف نصنع حينها مجتمعا ؟(. 
وهنا البد لنا من العودة ملُنظري فلسفة اإلتصال، وفي مقدمتهم العالم  الكندي مارشال مكلوهان الذي اشتهر 
بنظرية )احلتمية  التكنولوجية(، وتنبأ بأن العالم سيصبح قرية الكترونية  صغيرة، ولم  يدرك ماجرى االن، حيث 
حتولت القرية الى شريحة الكترونية ال  تتجاوز مساحتها املليمترات، ولعله من الضروري العودة لفرضيات  تلك 

النظرية.  

الفن توفلر



ماكلوهان أثار اجلدل في النصف الثاني من القرن املاضي بقوله: )ان مضمون 
الوسائل  تكنولوجيا  عن  مستقالً  إليه  النظر  ميكن  ال  وسائل  اإلعالم 
اإلعالمية  املؤسسات  بها  تعرض  فالكيفية  التي  نفسها،  اإلعالمية 
تلك  تقوله  ما  على  رسالتها  يؤثران  له  توجه  الذي  واجلمهور  املوضوعات 
تشكل  بها  اإلنسان  يتصل  التي  اإلعالم  وسائل  طبيعة  ولكن  الوسائل، 
اجملتمعات أكثر مما يشكلها مضمون االتصال(. ندرك من هذه  الفرضية ان 
وسائل السوشيال ميديا املعاصرة بدأت فعالً بتشكيل مجتمعات جديدة 

 املعالم والتكوين، تتجاوز اخلصوصيات، وتهدد الهويات.  
اإلتصال، وحتمية  لعوملة  نتجه  أننا  الى  بوضوح  املقدمات تشير  ان هذه    
اخلضوع  للتكنولوجيا الرقمية التي ستسهم بصياغة مجتمعنا املقبل، 
األولية  ارتداداته  ادت  التي  الرقمي  ذروة   الزلزال  في  اليوم  نعيش  اننا  بل 
اخرى  موجات  وبانتظار  الربيع  العربي،  لبلدان  الكارثية  النتائج  هذه  لكل 
ستؤدي إلطالق حريات األفراد كما قال دومنيك  مقابل تفتيت اجملتمعات عبر 
املعلومات في فضاءات مفتوحة  ال تخضع للقيود  عوملة االتصال، وتدفق 
واحلدود، وهي تتسارع وحتتاج للمالحقة خوفاً من إتساع الفجوة  املعرفية، 
اليومي  التفاعل  القدرة على  الرقمية، وفقدان  األمية  أزمنة  والدخول في 

مع  معطيات احلياة اخملتلفة على مستوى الفرد والدول.  
  ولهذا ال بد لنا ان نالحق كل التطورات التقنية، وأنظمة جمع املعلومات، 
بالتفاعل  بل  القمع،  او  باملنع،  معها  بالتقاطع  نفكر  وال  ونتفاعل  معها، 
من  سنعاني  ذلك  وبدون  الصحيح،  العميق،  والتطبيق  والفهم  الواعي، 
فجوة رقمية مزدوجة خارجية مع بلدان  العالم، وأخرى أُفقية بني املكونات، 
السلطات  مع  اجملتمع،  واالخير  مع  املواطن  عالقة  في  تتمثل  وعمودية 
التي افتقدت لوسائل التواصل معه في مشاركته إلدارة البالد  بالتفاعل 
املواطن  وسيشعر  التقليدية،  وليس  اجلديدة  بانظمته  الرقمي  واالتصال 
املتخلف  رقمياً قريباً بالصدمة، وهو يتنقل في املدن االوربية واالمريكية، أو 
البلدان اآلسيوية  التي استيقظت مبكراً، وحاولت التفاعل مع معطيات 
رقمياً(  األمي  او  رقمي،  )الال  سيكتشف  املواطن  العاملية،  الرقمية  الثورة 
أطلق عليه ما شئت انه غريب، ال يعرف ان  يسدد الكترونياً فاتورة السوبر 
الرحلة  القيام  بإجراءات  عن  لعجزه  املطار  يغادر  ان  يستطيع  وال  ماركت، 
مبفرده مع جهاز ال يتحدث اال باإلشارات، وسيموت من اجلوع لعدم  فهمه 
للرموز )الكودات( ألنواع الطعام في املطاعم االلكترونية، التي ال يجد فيها 
في  املستقبل القريب عمال خدمة يسجلون طلباته كما يحدث في بلدان 
باستثناء  البلدان،  ألصغر  دخول  تاشيرة  على  يحصل  العربي،  وال  اخلريف 
املدن التي ترعى قطعان  اإلبل والبعران، ورمبا ستدخل العالم الرقمي حتى 
الصومال، ولم ال بعد ان دخلتها  وتفوقت فيها جيوش داعش، وهزمت بلدان 
عريقة بحضاراتها، لكنها كانت متخلفة  رقمياً، وتستعني باالداء التقليدي، 
التحليل  الستراتيجي  عن  وتعجز  للمعلومات،  الشخصي  والتخمني 
املستند ألنظمة تنقي وتصنف فيض املعلومات املتدفق دولياً عبر  فضاءات 
مفتوحة، فترصد، وحتلل، وتصنع قرارات تستوعب كل اإلحتماالت، وتنجح 
 في تخمني االحتماالت، وتتنبأ بحدوث أغلبها، فال تتعرض لصدمة املفاجأة 
لكي  الرقمية،  الفجوة  ردم  من  بد  وال  املتوقعة.  غير  وإجتياح  األزمات 
نستطيع ان نتواصل مع  أساليب التعليم والتفكير والتجارة والتعامالت 
في  احلياة  تفاصيل  التعامل  مع  ونتقن  رقمياً،  والدبلوماسية  الدولية 
التعامل مع األشكال اجلديدة لإلتصاالت واملواصالت وأنواع  اخلدمات، وأولى 
أنظمة  املعلومات  بتحديث  االلكترونية، ونشرع  األمية  أن منحي  اخلطوات 
كل  وإستيعاب  العاملي،  للتفاعل  القدرة  مينحها  مبا  والشعبية  الرسمية 
جديد  بسرعة، ال تترك مجاالً إلتساع الفجوة، مع إدراك ووعي خملاطر هذا 

اإلنفتاح أمنياً  وإجتماعياً وثقافياً. 

مارشال ماكلوهان
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ويرى الفيلسوف االملاني يورغن هابرماس بأنه ما زال هنالك فسحة من الزمن  لتدارك األمر )أن مشروع احلداثة لم يفشل، بل باألحرى لم 
يتجسد ابداً، ولذا فاحلداثة  لم تنته بعد، ويظهر أن هذا املوقف يضعه في اجتاه معارض متاماً مع أسالفه بالنظر  إلى موقفهم من نقد عقل 
التنوير، إال أن موقفه يتضمن اإلصرار على جدل التنوير،  أي أن عملية التنوير لها جانبان؛ يتضمن أحدهما فكر البناء الهرمي واالستبعاد، 
في  حني يحمل اجلانب اآلخر إمكانية إقامة مجتمع حر، يسعد به اجلميع على األقل، إن  نظرية ما بعد احلداثة تفتقد حسب هابرماس إلى 

هذا العنصر األخير(. 
ال يتسع املقال لسرد تفاصيل التوقعات للتطورات املذهلة في مجاالت احلياة كافة  تقنياً، وانعكاساتها على حياة الفرد واجملتمع بطرق 
أو القرون  سيصبح واقعاً  اليوم  مبا نصفه باخليال العلمي، لكنه مع تقادم االيام والسنوات، وال نقل العقود  وآفاق غير مسبوقة، تندرج 
ملموساً تندمج البشرية معه بل يجتاحها دون استئذان، لذلك علينا ان نعد  العدة للدخول في هذا املاراثون، كي ال نصاب بصدمة املفاجأة 
غير احملمودة.  سنكتفي باالشارة ملستقبل اإلعالم، ومناهج البحث االعالمي، وقبل ذلك ال بد لنا ان  نشير إلشكالية مهمة ناجتة عن التطور 
التكنولوجي السريع، متثلت بالفجوة الرقمية،  حيث تواجه مجتمعاتنا النامية فجوة معرفية خطيرة مع الدول املتقدمة، كما حددتها 
 دراسة قيمة أجنزها د. نبيل علي، و د.نادية حجازي بعنوان )الفجوة الرقمية(، وهي  تتسع كل يوم مع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
التي شبهها البعض  باآلالت الشيطانية القادرة على إحداث التغيير مبعدالت استثنائية، وتضفي ملساتها  السحرية على معظم شؤون 
محاور  ومتثلت  والثقافية،  واالجتماعية،  والسياسية،  واالقتصادية،  الفجوة  التكنولوجية،  لهذه  األسباب  ابرز  الدراسة  وحددت  حياتنا، 

الفجوة  التكنولوجية محور مقالتنا بحسب الدراسة للعناصر التالية: 

يورغن هابرماس

 1 – سرعة التطور التكنولوجي. 
 2 – تنامي الإلحتكار التكنولوجي. 

 3-  شدة اإلندماج المعرفي. 
 4 – تفاقم اإلنغالق التكنولوجي. 
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لندرك  الرقمية،  لقياس  الفجوة  احلالية،  املؤشرات  واضحة عن  تصورات  منتلك  ان  الضروري  من  ولعله 
بالضبط موقعنا احلقيقي من الفجوة الرقمية بيننا وبني العالم،  ونخمن طول املسافة الفاصلة، ومرة 
اخرى نعود للدراسة السابقة ونستمد منها  املؤشرات االساسية لقياس الفجوة الرقمية من مصادر 

متنوعة وهي: 

  مستقبل االعالم
  ما يخص وسائل االعالم اجلماهيري عليها ان تدرك خطورة احتفاظها باشكال االنتاج  التقليدي، وعليها ان تبحث عن طرق ما 
تنهار  ان  املطبوعة  الصحف  فتكاد كبريات  للتسويق،  الكترونية  تطوير مهاراتها  واختيار مسارات  واإلنقاذ عن طريق  للخالص 
في  وسهولة  زهيدة،  بأسعار  والصورة  والتعليق  اخلبر  لهم  تؤمن  جديدة  اتصال  بوسائل  واندماجهم  القراء،  لعزوف   إقتصادياً 
التلقي، ومتعة في التفاعل اآلني، والفوري، رغم  مشكالت في املصداقية، واألخالقيات، لكن األمر اصبح واقعاً، وحتاول الصحف ان 
 تناور لتبقى على قيد احلياة؛ بتنوع مادتها االستقصائية، والتحول لصحافة رأي  وإستقصاء، وعدم املراهنة على اخلبر الصحفي 
اإلخباري اال ما ندر، وهي تدرك  أيضاً بأن ثوبها الطباعي لم يعد الئقاً في عصرنا االلكتروني، فاما التحول الكترونياً  كما فعلت 
منذ عام 2013 أشهر اجملالت االمريكية)نيوزويك(، ومجلتي )بي سي  وورلد( و)وانغو وورلد(، وسبقتهما بعد قرن كامل من الصدور 
صحيفة )كريستيان  مونيتور(، باالكتفاء بنسخة الكترونية والغاء نسختها الورقية، وفي عاملنا العربي،  ومع هيمنة التكنولوجيا 
الرقمية، وحتول اجلمهور للبيئة االلكترونية، فان العديد من  كبريات الصف العربية العريقة بدأت حتتضر، ومهددة بالتوقف، فقد 
أغلقت جريدة   )السفير( اللبنانية مطابعها، وأعلنت موتها بعد مسيرة ذهبية لم جتد لها منافس على  مدى عقود من املنافسة 
الصحفية اخلالقة واملؤثرة في تشكيل الرأي العام، وإنتقلت   )النهار واللواء( لطبعات الكترونية، وإمتد األمر ليهدد أهم الصحف 

األردنية باإلفالس   )الدستور والراي (، وليس احلال باألحسن في مصر والعراق، وبلدان املغرب  العربي، واخلليج. 
البث املباشر عبر  الفضائيات، لظهور وسائل بث سريعة  ورخيصة قادرة على  الرقمي اإلذاعات، وسيهدد أيضاً    وإجتاح العالم 
الشبكة العنكبوتية، وتصل عن طريق املوبايل  وتخترق كل احلدود واملمنوعات، ولها جمهور يتسع كل يوم، ويستهلك ما يرغبه 
من  معلومات بدون وسائل إعالم تتطلب أمواالً ضخمة، وجيوشاً من العاملني وطقوساً  باملتابعة، وتعتمد منطية في خطاباتها 
باإلدمان  العمرية  الفئات  التلقي أصابت قطاعات واسعة من مختلف  أمناط جديدة  من  أو مهضومة لشيوع  تعد مقبولة  لم 
االلكتروني  لوسائط التواصل االجتماعي، وبدأت تشكيل وعيهم، وإنقلبت املعادلة، فكنا ننتقل من  الواقع للعالم اإلفتراضي، 
اجلديدة)املوجة  االتصالية  الثورة  عمر  من  مدة  اقصر  في  مترسخ  اجلذور  اتصالياً  واقعاً  نفسه  اإلفتراضي  العالم  اليوم  وأصبح 
الطاغية(، ويتوقع ان  يتحول اإلنسان الى ما يشبه الروبوت اآللي املصنع، تتحكم به التكنولوجيا كيفما تشاء،  وليس كما يشاء. 

سيكون املواطن االلكتروني متفاعالً مع األخبار التي ستقدم بوسائل جديدة بالصورة  والصوت، وكذلك الفنون األخرى؛ كالسينما 
واملسرح واملوسيقى والفنون التشكيلية،  والتي ستأخذ شكالً تفاعلياً تتبادل فيه األدوار بني املرسل واملستقبل بطرق الميكن ان 

 يتخيلها عقلنا الراهن الذي اعتاد على منطية التلقي السلبي. 
  وشمل التطور النوعي محتوى االعالم أيضاً، وهنالك من يتحدث اليوم عن موت  اإلعالم ونظرياته، بعد ان حتولت مضامينه الى 
املوضوعي  الدقيق  بالوصف  التقليدي  دورها  وليس كما يصف  والقناعات،  اإلجتاهات  دعائية موجهة تستهدف  تغيير  خطابات 

 1-  الكثافة االتصالية. 
 2-  التقدم التكنولوجي. 
 3-  اإلنجاز التكنولوجي. 

 4  - الجاهزية الشبكية. 
 5-  استخدام وسائل االعالم. 

 6-  مقياس الذكاء المعلوماتي. 
 7-  الرقم القياسي للنفاذ الرقمي. 

 8-  مدى االنخراط في حركة العولمة. 

كارل بوبر
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أيضاً  والصحيح  واملعلومات،  لألحداث 
حتولت  ألدوات  الراهنة  اإلعالم  وسائل  ان 
العمليات  فعاليات  مختلف  في  توظف 
وعدم  املوضوعية  وأصبحت  النفسية، 
 االنحياز من الصفات اخلرافية التي الوجود 

لها في عالم اليوم اخمليف. 
املثير  كتابه  في  تابسكوت  دون  ويصف 
)جيل االنترنت: كيف يغير جيل االنترنيت 
يعتقد  كما  الرقمي  اجليل  هذا   عاملنا(، 
)بأنه للمرة االولى في  بعد تقصي عميق 
وإطالعاً  إرتياحاً  التاريخ  يكون األبناء أكثر 
وثقافًة من آبائهم عند التعامل مع إختراع 
االعالم  وباستخدام  اجملتمع،  محوري  في 
ويفرض  االنترنت،  جيل  سينمو  الرقمي 
ثقافته على  اجملتمع كافة، فليفسح جيل 
الذين  الشباب،  هؤالء  أمام  الطريق  اآلباء 
ويعملون  ويلعبون  ويتواصلون  يتعلمون 

ويشكلون مجتمعات بصورة تختلف متاما  عن أبائهم، انهم قوة  محركة نحو التحول االجتماعي، إنهم يفرضون على العالم 
وجودهم الدميوغرافي،  ويستعرضون ذكاءهم االعالمي، وقوتهم الشرائية، وأساليبهم اجلديدة في التعاون  والتربية واالستثمار، 

ونفوذهم السياسي(. 

  مناهج البحث اإلعالمي
ان املشهد االعالمي، واالصح التحدث عن املشهد االتصالي، بعد تالشى البنية  االساسية لوسائل االعالم التقليدية، يستوجب 
زمانها  ان تسبق  إمنا عليها  بذلك،  وال تكتفي  ما يجري،  تنجح ملالحقة  ومناهجهم  االكادميية كي  رؤاهم  الباحثني تطوير  من 
 بأفكارها وإستشعاراتها عن بعد، إلستكشاف أسرار وآفاق املستقبل اآلتي، فلم تعد  املناهج التقليدية قادرة على اإلستكشاف 
والتنبوء مبا سيجري، وتضمني ذلك في  ستراتيجيات الدول واملؤسسات، عليها ان تؤصل ملصطلحات ومفاهيم جديدة نحتاجها 
الثورة  ستشمل  بل  املصطلحات  األمر  عند  يتوقف  وال  واملبتدعة،  املستحدثة  املعلومات  وأنظمة  ابتكارات  مع  التعامل   في 
املعرفية األساس الفلسفي ملناهج التفكير،  وانعكاس ذلك على النظريات، وما إشتق منها من مدارس ومناذج، وبالتأكيد فاننا 
ال  نستطيع ان نقفز في الهواء ونستبدل الفلسفات، بل نحتاج ملزاوجة وتفكيك ودمج  وحتوير لالبسط في املنظومة املعرفية، 
التنظير الفكري،  النماذج ثم نتجرأ إلستبدال وتطوير  النظريات، متهيداً لظهور الفلسفات وهي احللقة األصعب في  ونقصد 
ولعل  املالحظ ان الفلسفة لم تعد في عصرنا احلالي سياقات سردية لتأمالت ميتافيزيقية بل  هي تدرك اخلط االحمر الذي وضعه 

املفكر كارل بوبر وأسماه احلد الفاصل ما بني  امليتافيزيقيا واملعرفة العلمية ومنطقها التجريبي. 
  خالصة القول بحتمية موت اإلعالم والعودة لنماذج إتصال مبتكرة ستعيد توزيع  خارطة العالقات بني البشر عمودياً وأفقياً، 
لعالم  ان ترسم لنا حدوداً  األيام، فاننا ال نعلم، بل ميكن خمليلتنا  والبقاء لألصلح تكنولوجياً، وكيف ستكون  احلياة في مقبل 
 إفتراضي تندمج فيه مثل احللم أو الكابوس، حتى يتحول لواقع يجرفنا لسواحله البعيدة،  ورمبا تكون حافة عاملنا بالتواصل خارج 
كوكبنا، والتعامل مع عوالم  أغرب من  اخليال نفسه، وما علينا إال أن نستعد للرحلة، وتقبل الصدمة؛ صدمة ان نرى إنسان 
 املستقبل ميتلك معارف مهولة، مبجرد زرع شرائح الكترونية تزوده بكل األنظمة،  واملعلومات، وتبرمج حياته، ومشاعره، وال ندري 

كيف سيكون  شكل هذا اجملتمع،  ونوع هذه احلياة املرتقبة؟. 
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في  خاصة  قصير،  وقت  في  كبيرة  نوعية  قفزات  االتصاالت  صناعة  قطاع   شهد 
وإنترنت  اإلنترنت،  بروتوكول  على  القائمة  واالتصاالت  املوحدة،  مجال  االتصاالت 
األشياء الذي  يطرق أبواب مجتمع االتصاالت، ليسدل الستار على خطوط شبكة 
االفتراضي. من  نهاية عمرها  ويعلن عن  العمومية وملحقاتها  التناظرية،  الهاتف 
هنا بدأت األعمال التجارية تتطلع قدماً الى  الديناميكية، مغادرة النمط القدمي الذي 
كانت فيه الشركات تقتصر على أماكن محدودة، وموظف  مبهمات يستخدم أدوات 
اتصاالت متعددة، ويؤدي اعماالً كثيرة ومرهقة، لذلك كانت تواجه هذه  الشركات 
عقبات أجبرتها على حتديث سياستها في اجملاالت كافة، وأبدت إستعداداً ألعتماد 
االبتكارات  من  العديد  هنالك  فان  االتصاالت،  مبجال  يتعلق  وفيما  هذه  التغييرات، 
قريباً  املتنقلة  املؤسسات  بعد، حيث ستصبح  التي لم يشهدها عالم  الشركات 
عن  سهالً،  املتنقلني  املوظفني  مع  يصبح  التواصل  وسوف  عاماً،  استراتيجياً  تياراً 
طريق ضغطة واحدة على املفاتيح، وسيكون استقاء  املعلومات سريعاً وآنياً، كما 
ميكن إرسال رسائل فورية للموظفني، بغض النظر عن مواقعهم،  وستصبح ضرورة 
االجهزة  اللوحية،  استخدام  على  يحرصون  املوظفني سوف  إختياراً، حتى  وليست 
والهواتف الذكية، عالوة على أجهزة الكومبيوتر احملمولة والثابتة، وعلى الشركات 
األجهزة،  هذه  على  باألعمال  املتعلقة  الهامة  املعلومات  جميع  توافر  ان  تضمن 
سوف يصبح االتصال  في الوقت احلقيقي وجودة االتصال التجاري جزءاً ال يتجزأ من 
االستراتيجية التنقلية للشركات,  وفي املستقبل القريب, فأن االتصال في الوقت 

احلقيقي سيجعل التواصل متاحاً في كل مكان.  
تستخدم  سوف  املناسب،  الترددي  النطاق  وعرض  السرعة،  فائق  اإلنترنت  ومع 
كمادة   ) Social Media ( االجتماعي  التواصل  ووسائل  االعمال  التجارية،  شركات 
وسوف  أساسية,  لتكون  االجتماعي  التواصل  وتتجه  وسائل  ومباشرة.  صادقة 
يتم استخدامها كمنصة لبناء شبكة عنكبوتية  رصينة بني املوظفني, وأصحاب 
األسهم والزبائن، اما شركات التسويق احلديثة فأنها سوف  تستخدم هذه املنصة 
بأحدث  االبتكارات  املتلقي  اجلمهور  رفد  على  واحلفاظ  التجارية،  العالمة  لتطوير 

اجلارية, واملنتجات اجلديدة وغيرها. 
والرسائل  الدردشة  على  الكثيرين  واعتماد  التكنولوجيا  تطور  سرعة  من  بالرغم 
ادركت هذه احلقيقة,  املباشرة لم تفقد أهميتها، والشركات  الفورية لكن  احملادثة 
لذلك تخطط ألنشاء بنية  حتتية، استعداداً حلصد فوائد نتاجات الفديو التوضيحي 
الذي يعرض في املؤمترات اجلارية في  مختلف ارجاء العالم، حيث ستستبدل شاشة 

تأثير اإلبتكارات في صناعة االتصاالت

ترجمة واعداد

سمر عبدالرضا عبداهلل
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العرض التقليدية الضخمة بالهواتف الذكية واألجهزة  اللوحية في 
عرض أفالم الفيديو التوضيحية في تلك املؤمترات.  

طاملا ان هناك العديد من االبتكارات في عالم االتصاالت مع االعمال  
التجارية املدمجة فأن  الشركات تتطلع الى حلول من شأنها منح 
الشركات كافة منصة واحدة، كما ان املصفوفة تتفهم  اهتمامات 
وتسليم  بتصميم  وبأستمرار  تقوم  يجعلها  ما  التجارية  االعمال 
النتاجات لتغذية  االحتياجات املتطورة، وعلى سبيل املثال مصفوفة 
على  على  - مصممة    Matrix SARVAM  UCS   -املوحدة االتصاالت 
االساسية  الركائز  على  ومعتمداً  هندسياً  ذلك  ويتم  النحوـ  هذا 
التنقل  وامكانية  والرسائل,  املشترك,  والتعاون  االربع:  االتصاالت 
مع  احلديثة  التجارية  واملستقبلية  لألعمال  احلالية  املتطلبات  بني 
استخدام بروتوكول االنترنت في احملور االساس، وميزات التعاون  مثل: 
 , Outlook  نافذة من  الواردة  االلكتروني  البريد  اتصاالت  تسهيالت 
وخدمات الزبائن, وانقر  هنا لإلتصال, واملؤمترات الصوتية, واملشاركة 
احلاضرة, والوصول الى العدد الواحد، فان  مصفوفة مارتركس تقضي 

على حالة عنق الزجاجة في االتصاالت.   
ونظراً الى احتياجات االتصاالت املستقبلية للشركات احلديثة، فأن 
بها  املعترف  الصناعية(  العلوم  والبحوث  )قسم    DSIR  مصفوفة
في البحث والتطوير، تعمل باستمرار إلضافة ومضاعفة  متطلبات 
تكنولوجيا العصر اجلديد، ويستند احلماس هنا الى االبتكار، وإحداث 
املنتج،  تصميم  إلثراء  محاوالت  وهناك  في   «املضمون«،  اختالف 
ذلك  كل  والدعم،  والتسويق،  واملبيعات  والتصنيع،  والبرامجيات، 
يجعل املنتجات غنية بفحواها، مع مشاركة واسعة من اكثر من 

500  شريك في جميع أنحاء العالم تعطينا ميزة تنافسية عالية.  
إحتكاماً لوجهة نظر أولف إيفالدسون رئيس قطاع التكنولوجيا في 
مجموعة إريكسون العاملية، فقد  حدد خمسة اجتاهات تكنولوجية 
رئيسية، من شأنها حتفيز االبتكار في صناعة تكنولوجيا  املعلومات 
للمستهلكني،  جديدة  قيمة  تيارات  وخلق   ،2018 عام  واالتصاالت 

وللصناعات  وللمجتمع، وهي كاآلتي: 
 1.     نشر الذكاء من خالل احلوسبة السحابية

القيادة،  ذاتية  واملركبات  كالروبوتات  املتصلة،  الذكية  األجهزة  تعد 
احلوسبة  هيكل  وإن  تطوره،  الشبكي  أثناء  اجملتمع  في  أساسية 
السحابية احملسنة ميكن أن يسمح بتوزيع ومشاركة ذكاء اآللة،  ويزيد 

من كفاءة العمل عبر األجهزة املتصلة الذكية . 
 2.  األجهزة ذاتية اإلدارة

اجلمع بني املعطيات احلسية وتقنيات الذكاء الصناعي ميكن البيانات 
دمجها،  واملراد  االستشعار،  أجهزة  الواردة  من  املهولة  األعداد  من 

ومعاجلتها، إلنشاء طريقة عرض لهذا النظام على مستوى  أعلى . 
 3.     االتصاالت ما بعد الرؤية والصوت

سوف تتطور االتصاالت بطريقة ملحوظة للغاية على مدى السنوات 
املقبلة، مثل تطور التفاعل  بني البشر واآلالت ليشمل اخلبرات واحلواس 

اإلضافية، وسيشعر اإلنسان قريبا باالنترنت في كل  خطوة . 
 4.    التقنيات األساسية تعيد تشكيل ما ميكن أن تفعله الشبكات 
شبكات  تطوير  على  الوحيد  احلقيقي  القيد  هي  الفيزياء  قوانني 
االتصاالت، وتلتزم إريكسون التزاماً  راسخاً مبواصلة اإلبتكارات التي 
تتحدى القيود احلالية للمساعدة في الوصول إلى أبعد ما هو  ممكن 

اليوم . 
العالم  األشياء في  انترنت  واخلصوصية في نسيج  األمن   5.    احتواء 
الذي يتيح جميع املعلومات الشخصية واملالية على االنترنت، سوف 
يعتبر األمن  السيبراني اخلصوصية من األمور اخلطيرة جداً، بالنسبة 
أن  كما  سواء،  حد  واحلكومات  على  والشركات,  للمستهلكني, 
االنتشار السريع لألجهزة القابلة لإلرتداء، والعدادات الذكية، واملنازل 
 واملركبات املتصلة يجعل من األمن واخلصوصية أكثر أهمية من أي 

وقت مضى . 

المصدر:
-12508/http://www.communicationstoday.co.in/perspective
innovations- telecom-industry  
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نشر البحث في شهر  كانون الثاني   2016   في موقع  Research Gate، وهو أكبر شبكة إجتماعية أكادميية للعلماء والباحثني،  من حيث 
عدد املستخدمني النشطني، وظيفته األساس هي تبادل البحوث واخلبرات واملعلومات في مجاالت متعددة.

التقنيات   الحديثة   لتالفي   وتخفيف   
التداخل   في   نظم   االتصاالت   الالسلكية

الجزء االول:

عمر علي ابو علة

محمد سالم المصراتي
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تقارير



الملخص التنفيذي لتقرير رصد وسائل اإلعالم 
المسموعة والمرئية الموجهة

لشهري تشرين الثاني وكانون األول من عام 2017 

املرئي  تنظيم  دائرة  أقسام  أحد  اإلعالمي  الرصد  قسم  يقوم 
تبثه  ما  ورصد  بتسجيل  اإلعالم  واالتصاالت  هيئة  في  واملسموع 
الساعة،  ويسترشد  املرئية واملسموعة على مدار  وسائل اإلعالم 
اإلعالم  لوسائل  املهنة  ممارسة  مبدونات  عمله  في  الرصد  قسم 
التطبيقية  والتوجيهات  اإلعالمي(،  ونظم  البث  قواعد  )الئحة 
مع  والتي وضعت  بالتعاون  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  عن  الصادر 
والتلفزيون  اإلذاعة  ملؤسسة  التابع  اإلعالمية  التنمية  صندوق 
بتاريخ  األمناء  مجلس  عليها  ) BBC (،  وصادق  البريطانية 
اإلعالم  أصدرتها  هيئة  التي  واإلرشادات  والتوجيهات   ،2014/3/30
وإحترامها،  الرأي  التعبير عن  التأكيد على حرية  واالتصاالت، مع 
 )19( واملادة  العراقي،  الدستور  )38( من  املادة  كما هو موضح  في 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  واملادة )19( من العهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية، ويستعني هذا الكادر في أداء عمله 
 بأجهزة متطورة في عملية الرصد والتسجيل واألرشفة، من ثم 
إستخالص النتائج الكترونياً على  وفق برامج دقيقة، ثم طباعتها 
باألرقام واإلحصاءات جململ  أنشطة  مع أشكال توضيحية معززة 

وسائل البث املوضوعة ضمن خطة الرصد. 
ان الغاية األساسية من رصد وسائل البث هي حتسني أدائها، ورفع 
لعمل  املنظمة  والقواعد  باملعايير  مهنيتها،  وتذكيرها  مستوى 
اإلعالم في العراق، والعمل على تشخيص مخالفاتها  اإلعالمية، 
واملواثيق  باملعايير  اإللتزام  عن  تخرجها  التي  اخملالفات  وتوصيف 
مبادئ  مع  يتعارض  ال  وتطبيقها  الرصد  وان  عملية  الدولية، 
الدميقراطية واحلرية التي كفلها الدستور العراقي  في العديد من 
مواده، بل جند ان وجودها ضامن لتطبيق هذه املمارسات بشكلها 
بتعزيز  لإلسهام  إال  اجملال  هذا  في  الهيئة  وما  جهود  الصحيح، 
دور وسائل البث العراقية، وتطوير عملها،  وحمايتها من مجانبة 
واإلثني  السياسي  إشكاله  بكل  اإلنحياز  عن  وإبعادها  املهنية، 
والقومي،  والدعوة الى االكتفاء بصدق املعلومة وجتردها، لنقترب 
عن طريق  والعالم  في  املنطقة  ومنافس  متميز  إعالم  من  بذلك 

إعتماد نشر القيم احلضارية واإلنسانية في عالم االتصاالت. 
اإلعالمي  األداء  عن  شهرية  تقارير  بإصدار  الرصد  قسم  ويقوم 
للقنوات املوجهة للجمهور  العراقي سواء كانت مرخصة أم غير 
مرخصة، والبالغة )75( قناة فضائية و)50( إذاعة  محلية وموجهة 
منها )46( إذاعة على موجةFM  و)4( إذاعات على موجةAM، وتدوين 
 اخملالفات التي تتعارض مع القوانني العراقية النافذة، خاصة لوائح 
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ومدونات ممارسة املهنة  لوسائل اإلعالم التي وضعتها هيئة اإلعالم واالتصاالت، ومن ثم مفاحتة الدائرة القانونية في  الهيئة 
إلتخاذ اإلجراءات الرادعة بحقها حسب جسامة اخملالفة وتكرارها، فضالً عن إعداد  تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وأحيانا 
استثنائية حسب ما تقتضيه احلاجة، خاصة في أوقات  األزمات السياسية واألمنية التي يرافقها عادة خطاب إعالمي تصعيدي، 
إضافة الي متابعة  تقريري مكتب الفرات األوسط في محافظة النجف األشرف ومكتب املنطقة اجلنوبية في  البصرة، وبقية 

فروع الهيئة. 
وجرت العادة في هيئة اإلعالم واالتصاالت وإنطالقاً من مسؤولياتها القانونية، ان تقوم بعقد  إجتماعات مع القنوات اخملالفة 
واإلغالق  والغرامات  واإلنذارات  التنبيهات  الى  اللجوء  يتم  تكرار  اخملالفات  حال  وفي  مستقبالً،  جتنبها  على  وحثها  للمدونات، 

حسب جسامة اخملالفة  املرتكبة. 

القنوات المرصودة
قناًة   )42( بني  توزعت  )محلية  وموجهة(،  قناًة مختلفة   )71( األول من عام 2017، مت رصد  وكانون  الثاني  خالل شهري تشرين 
فضائية و)29( قناة إذاعية، وكانت معظم اخملالفات تدور  عن السياقات التحريرية غير املهنية لبعض األخبار، ومضامني البرامج 
احلوارية ذات املضامني  السياسية واإلجتماعية واألمنية، والتي متثلت مبجانبة قيم النزاهة واحلياد، وعدم مراعاة التوازن  في نقل 

األحداث مبوضوعية ومهنية. 

يوضحالشكلرقم)1(نسبةالفضائياتاخملالفةالبالغ%53،وغيراخملالفةالتيشكلتمانسبته%47منمجموعالقنوات.

ويوضح الشكل رقم )2( النسب املئوية خملالفات القنوات 
جاءت  اذ  االول،  الثاني  وكانون  تشرين  لشهري  الفضائية 
فضائية الرافدين في مقدمة القنوات اخملالفة وشكلت ما 
نسبته 26%  من مجموع اخملالفات، تلتها فضائية الكرامة 
وشكلت ما نسبته 15%، في حني سجلت فضائية  العهد 
تلتها   ،%9 بنسبة  الفلوجة  فضائية  ثم   ،%11 نسبته  ما 
فضائية  حني  سجلت  في   ،%7 بنسبة  دجلة  فضائية 
 %5 نسبته  ما  احلدث  العربية  وفضائية  نيوز  الشرقية 
لكل منهما، اما فضائية  سكاي نيوز عربية وanb  عربية 
فضائية  تلتها  منهما،  لكل   %4 نسبته  ما  فسجلت 
العربية  وسجلت ما نسبه 3%، ثم فضائية افاق وسجلت 
ما  واجلزيرة  وسجلتا  بالدي  فضائية  تلتها   ،%2 نسبته  ما 
  DWو وأخيراً فضائية هنا بغداد  نسبته 1% لكل منهما، 
والسومرية  وسجلت كل منها ما نسبته  واملسار  عربية 

أقل من 1% من مجموع اخملالفات. 



ويوضح الشكل رقم )3( عدد مدونات ممارسة املهنة لوسائل اإلعالم التي خالفتها الفضائيات،  وهذه املدونات مع الئحة قواعد ونظم البث 
اإلعالمي والتوجيهات التطبيقية الصادر عن هيئة  اإلعالم واالتصاالت وضعت بالتعاون مع صندوق التنمية اإلعالمية التابع ملؤسسة 
اإلذاعة  والتلفزيون البريطانية ) BBC ( وصادق عليها مجلس األمناء بتاريخ 2014/3/30، وجاءت  فضائية الرافدين في املركز األول بعدد املواد 
اخملالفة وبلغت )78( مادة، وجاءت في املركز  الثاني فضائية الكرامة وبلغت )61( مادة، في حني جاءت فضائية العهد باملركز الثالث وبلغت 
  )35( مادة، تلتها فضائية الفلوجة وبلغت )33( مادة، ثم فضائية دجلة وبلغت )23( مادة، اما  فضائية الشرقية نيوز فبلغت )20( مادة، في 
حني سجلت فضائية العربية احلدث )19( مادة،   تلتها فضائية    anb  وسجلت )15( مادة، ثم فضائية سكاي نيوز عربية وسجلت )13( 
مادة، اما  فضائية العربية فسجلت )8( مواد، تلتها فضائية بالدي وافاق وسجلت )6( مواد لكل منهما، ثم  فضائية اجلزيرة وسجلت )4( 

مواد، تلتها فضائية هنا بغداد وسجلت )2( مادة، وأخيراً فضائية  DW  عربية واملسار والسومرية وسجلت )1( مادة لكل منها. 
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مخالفات  تصنيف   )4( رقم  الشكل  ويوضح 
لوسائل  املهنة  ممارسة  مدونات  وفق  الفضائيات 
في  واحلياد  النزاهة   )4 )1ــ  املادة  جاءت  اذ   اإلعالم، 
اخملالفة  وتكررت  املواد  مقدمة  في  املعلومات  نقل 
التحريض على  املادة )1ــ1( منع  )146( مرة، تلتها 
املادة  ثم  مرة،  وتكررت   )115(  والكراهية  العنف 
مرة،   )34( وتكررت  العامة  واالداب  اللياقة  )1ــ2( 
الكاذبة واملضللة وتكررت  )1ــ3(  املواد  املادة  تلتها 
واملادة  الرأي  طرح  حق  )1ــ7(  املادة  اما  مرة،   )15(
مرات   )6( فتكررتا  اخلصوصية  حق  )1ــ5(  مراعاة 
لكل منهما، في حني تكررت املادة )1ــ6( البرامج 
 )1( وتكررت  )1ــ8(  املادة  وأخيراً  مرات،   )3(  الدينية 

مرة واحدة. 

ويوضحالشكلرقم)5(نسبةاالذاعاتغيراخملالفةالبالغ%68امااالذاعاتاخملالفةفشكلتمانسبته%32منمجموعالقنوات.
 

ويوضح الشكل رقم )6( عدد اخملالفات بحق اإلذاعات، اذ جات 
تلتها  مخالفة،   )15( وسجلت  اذاعة  األلباب،  االول  باملركز 
باملركز الثاني اذاعة دجلة وسجلت )7( مخالفات،  وتشاركت 
مخالفات،   )6( وسجلتا  الثالث  باملركز  وسومر  اسيا  اذاعتا 
وتساوت اذاعات اإلجتاه  وصوت العهد و) BBC ( بعدد اخملالفات 
الوطن  واريدو  اذاعتا  ثم  )4( مخالفات لكل منها،  وسجلت 
املدى  اذاعتا  وأخيراً  منهما،  لكل  مخالفات   )3( وسجلت 

ومونتي كارلو وسجلت )2(  مخالفتني لكل منهما.  
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ويوضح الشكل رقم )7( تصنيف اخملالفات وفق مدونات ممارسة املهنة لوسائل االعالم، اذ  جاءت املادة )1ــ4( النزاهة واحلياد في 
نقل املعلومات في مقدمة املواد اخملالفة وتكررت )35(  مرة، تلتها املادة )1ــ2( اللياقة واالداب العامة وتكررت )19( مرة، ثم املادة 
)1ــ1( منع  التحريض على العنف والكراهية تكررت )7( مرات، في حني تكررت املادة )1ــ8( االعالنات   )3( مرات، وأخيراً املادة 

)1ــ6( البرامج الدينية وتكررت )1( مرة واحدة فقط. 

اإلجراءات بحق القنوات المرخصة
مت إحالة موضوع القنوات املرخصة اخملالفة الى الدائرة القانونية إلتخاذ اإلجراءات القانونية  واإلنضباطية املناسبة بحقها، وهي 

بحسب املادة )9( من قانون 65 لعام  2004 كما يلي: 
أدناه بغية تأمني اإلنصياع   1. يجوز للمفوضية )هيئة اإلعالم واالتصاالت( تطبيق وفرض العقوبات املناسبة واملتناسبة  املذكورة 
لشروط الترخيص وإحكامه ونصوص مدونة املمارسات  املهنية ونصوص القواعد واللوائح األخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه 

في هذا األمر حتديداً  نص آخر.    
أ/ إصدار التحذيرات  . 

ب/ طلب نشر اعتذار  . 
ج/ طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له املستهلك او إصالح الضرر الذي حلق به.    

د/ فرض غرامات مالية، وفرض احلجز على احلسابات املصرفية ذات العالقة، في حالة عدم  دفع الغرامات في موعدها.    
ه/ تعليق التراخيص.    

و/ مصادرة التجهيزات التي يُتاح مبوجبها الوصول الى مقر عمليات صاحب الترخيص.    
ز/ تعليق العمليات.    

ح/ توقيف العمليات.    
ط/ إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه. 
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االجراءات بحق الفضائيات غير المرخصة
  اإلجراءات القانونية بحق القنوات الفضائية غير املرخصة واملذكورة في الفقرة )ثالثاً- د( من  قانون )65( فهي: 

 • إيقاف البث واإلرسال وكافة العمليات اإلعالمية فوراً. 
 • فرض غرامة مالية مقدارها )40( مليون دينار عراقي – كحد أعلى. 

 • التحفظ على كافة األجهزة اخلاصة بالقناة حلني تصحيح وضعهم القانوني. 
 • في حال تصحيح الوضع القانوني للقناة الفضائية ودفع الغرامة خالل )60( يوماً من تاريخ  التحفظ واستحصال التراخيص الالزمة، يتم 

رفع التحفظ. 
 • توقيع تعهدات بدفع غرامة مقدارها )100( مليون دينار عراقي في حال تكرار اخملالفة  مستقبالً وستقوم الهيئة مبصادرة جميع األجهزة. 

 • في حال إنقضاء املهلة احملددة أعاله بدون تصحيح الوضع القانوني، وفي حال كانت  الغرامة ليست بقيمتها العليا، فيتم فرض الغرامة 
بقيمتها العليا، وإستمرار التحفظ على األجهزة. 

 • يتم إعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة، وفي حال عدم  تصحيح وضعهم القانوني سيتم مصادرة 
األجهزة مع إحتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات  املالية وإتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم. 

كما قامت الهيئة بتوجيه كتاب يخاطب املؤسسات األمنية واملعنية ملتابعة ومحاسبة وسائل  البث املرئية واملسموعة التي لم تستحصل 
الترخيص القانوني من قبل الهيئة، ومنعها من  ممارسة نشاطها اإلعالمي حلني إستحصالها للرخصة، إضافة الى مفاحتة إدارة األقمار 
الصناعية  واجلهات احلكومية التابعة لها من أجل إيقاف بث القنوات غير املرخصة، واخملالفة ملواد  الدستور والقوانني العراقية النافذة، والتي 

حترض على العنف والكراهية، وتستهدف السلم واألمن  األهلي واإلجتماعي. 

اإلجراءات بحق المحطات اإلذاعية  FM  غير المرخصة  
  اإلجراءات القانونية بحق احملطات اإلذاعية  FM  غير املرخصة واملذكورة في الفقرة  )ثالثاً -  و( من قانون )65( فهي: 

 • إيقاف البث واإلرسال وكافة العمليات اإلعالمية فوراً. 
 • فرض غرامة مالية مقدارها )40( مليون دينار عراقي – كحد أعلى. 

 • التحفظ على كافة األجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني. 
 • في حال تصحيح الوضع القانوني للمحطة اإلذاعية  FM  ودفع الغرامة خالل )60( يوماً من  تاريخ التحفظ، وإستحصال التراخيص الالزمة، 

يتم رفع التحفظ. 
 • في حال إنقضاء املهلة احملددة أعاله بدون تصحيح الوضع القانوني، وفي حال كانت  الغرامة ليست بقيمتها العليا فيتم فرض الغرامة 

بقيمتها العليا وإستمرار التحفظ على األجهزة. 
 • يتم إعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة، وفي حال عدم  تصحيح وضعهم القانوني سيتم مصادرة 

األجهزة مع إحتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات  املالية وإتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم. 
 • في حال توفر الترددات الشاغرة، وإستكمال إجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة يتم  الترخيص وفقاً للضوابط. 

 • في حال عدم توفر ترددات شاغرة، أو عدم إستكمال إجراءات الترخيص من قبل اجلهة  اخملالفة فيتم تسديد مبلغ الغرامة، باإلضافة إلى 
توقيع تعهدات بعدم إعادة البث، وعدم منح أو بيع  األجهزة الى جهة غير مرخصة أخرى، وعدم تكرار اخملالفة مستقبالً دفع غرامة مقدارها 
دينار عراقي،  )100( مليون  اخملالفة  بدفع غرامة مقدارها  اإللتزام تقوم اجلهة  األجهزة، وفي حال عدم  دينار عراقي، ومصادرة    )100( مليون 

وستقوم الهيئة مبصادرة األجهزة. 

اإلجراءات بحق المحطات اإلذاعية  AM  غير المرخصة
اإلجراءات القانونية بحق احملطات اإلذاعية  AM  غير املرخصة واملذكورة في الفقرة   )ثالثاً-  ز( من قانون )65( فهي: 

 • إيقاف البث واإلرسال وكافة العمليات اإلعالمية فوراً. 
 • فرض غرامة مالية مقدارها )25( مليون دينار عراقي – كحد أعلى. 

 • التحفظ على كافة األجهزة حلني تصحيح وضعهم القانوني. 
 • في حال تصحيح الوضع القانوني للمحطة اإلذاعية  AM  ودفع الغرامة خالل )60( يوماً من  تاريخ التحفظ، وإستحصال التراخيص الالزمة 

يتم رفع التحفظ. 
 • في حال إنقضاء املهلة احملددة أعاله بدون تصحيح الوضع القانوني، وفي حال كانت  الغرامة ليست بقيمتها العليا فيتم فرض الغرامة 

بقيمتها العليا، وإستمرار التحفظ على األجهزة. 
 • يتم إعالم اجلهة بكتاب رسمي مبنحهم مهلة شهر واحد لتسديد الغرامة، وفي حال عدم  تصحيح وضعهم القانوني سيتم مصادرة 

األجهزة، مع إحتفاظ هيئتنا باملطالبة بكافة املستحقات  املالية، وإتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم. 
 • في حال توفر الترددات الشاغرة، وإستكمال إجراءات الترخيص من قبل اجلهة اخملالفة يتم  الترخيص وفقا للضوابط. 

 • في حال عدم توفر ترددات شاغرة، أو عدم استكمال إجراءات الترخيص من قبل اجلهة  اخملالفة فيتم تسديد مبلغ الغرامة، باإلضافة إلى 
توقيع تعهدات بعدم إعادة البث، وعدم منح أو بيع  األجهزة الى جهة غير مرخصة أخرى، وعدم تكرار اخملالفة مستقبالً دفع غرامة مقدارها 
عراقي،  دينار  مليون   )100( بدفع  غرامة مقدارها  اخملالفة  اجلهة  تقوم  اإللتزام  وفي حال عدم  األجهزة،  عراقي ومصادرة  دينار  مليون   )100(  

وستقوم الهيئة مبصادرة األجهزة. 

مجلة تواصل - تقارير
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تكنولوجيا



يتوقع أن يجذب 100 ألف زائر  و 2300 عارض
المؤتمر العالمي للجوال.. تقنيات مبتكرة لمستقبل أفضل

مجلة تواصل - تكنولوجيا

اإللكترونيات  معرض  فعاليات  انتهاء  بعد 
العام،  لهذا  فيغاس  الس  في  االستهالكية 
اجتهت أنظار عشاق  الهواتف الذكية وشركات 
العاملي  املؤمتر  نحو  اخملتصة  التكنولوجيا 
العالم  إلعالن  في  مؤمتر  أكبر  وهو  للجوال، 
وتقنيتها  باالتصاالت  املتعلقة  املنتجات  جديد 

كاجلواالت واألجهزة اللوحية وغيرها. 
متثل  التي  إيه«،  إم  إس  »جي  رابطة  وأعلنت 
جميع  في  اجلوالة  االتصاالت  شركات  مصالح 
املتعلقة  األولى  العالم،  التفاصيل  أنحاء 
باملؤمتر العاملي للجّوال 2018 مبا في ذلك أسماء 
الشركات العارضة، والرعاة،  والبرامج واألنشطة 
التي سيشهدها هذا احلدث السنوي في قطاع 

االتصاالت اجلّوالة. 
املؤمتر  أن يضّم  إيه«  إم  رابطة »جي إس  وتتوقع 
قطاع  امتداد  على  محترف  آالف   108 من  أكثر 
 االتصاالت املتنقلة والقطاعات ذات الصلة إلى 

فعالية عام 2018. 
وسيضّم املؤمتر العاملي للجّوال الشركات الرائدة على امتداد منظومة االتصاالت املتنقلة، والقطاعات  ذات الصلة مثل السيارات 
االتصاالت  قطاع  معالم  ترسم  التي  املبتكرة  واخلدمات  والتقنيات  املنتجات  على  الضوء  يلقي  وهو  االستهالكية،  واإللكترونيات 

املتنقلة اليوم. وستشارك أكثر من 2300 شركة في  املعرض خالل املؤمتر العاملي للجّوال 2018. 
 وسيبحث املؤمتر في موضوعات رئيسة مثل التطور نحو شبكات اجليل اخلامس واجليل التالي، وإنترنت  األشياء للمستهلك، واحملتوى 

الرقمي والترفيه، والثورة الصناعية الرابعة، واخلصوصية واألمن، والتنمية  املستدامة وغيرها. 
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الواقع  بتقنيات  تاميز«  »نيويورك  تستعني 
خالل  من  مقاالتها  من  البعض  في  املعزز 
وأطلقته  التقنية  طورته  فرقها  تطبيق 
الصحيفة عبر تقدمي الرياضيني األميركيني 
األوملبية  األلعاب  في  سيشاركون  الذين 

 الشتوية. 
وتقتصر إمكانية االطالع على هذه املقاالت 
»نيويورك  مشتركي  على  اللحظة،  حتى 
من   11 النسخة  الذين  يستخدمون  تاميز« 

نظام تشغيل »أي أو إس« من »أبل«. 
ومن املقرر توسيع نطاق هذه اخلدمة لتشمل 
شركة  انتهاء  فور  »أندرويد«  مستخدمي 
“غوغل” من تطوير  برمجيتها »أركور« التي 

ال تزال في مراحلها التجريبية. 
وفي البداية، كما احلال مع أكثرية املضامني 
أو  الذكية  للهواتف  املوجهة  التحريرية 
املقالة  القارئ  اللوحية،  يتصفح  األجهزة 

من خالل استعراض النص. 
نص  أي  من  خال  حيز  إلى  القارئ  ويصل 
يشغل تلقائيا كاميرا الهاتف ويقترح وضع 
موضع  في  شخصية  افتراضية  أو  غرض 

محدد باحلقل البصري للمستخدم. 
النسق،  أول مقال نشر على هذا  ويتناول   
في  يشارك  الذي  األميركي  الرياضّي 
منافسات التزحلق الفني على  اجلليد ناثان 
لقفزته  شامل  عرض  مع  عاما(   18( تشن 
درجة.   360 بانورامي  بنسق  الرباعية 
عن  يُكشف  لم  الذي  طور  التطبيق  وقد 
تاميز”  “نيويورك  بالكامل من جانب  قيمته، 
“فايك  لوف”  بوكالة  خصوصا  باالستعانة 
التجريبية  التصاميم  في  املتخصصة 

 «نيويورك تايمز« 
بتقنية الواقع المعزز

بالصحيفة، على ما أوضحت متحدثة باسم الصحيفة. وفي كانون  الثاني الفائت، طرحت مجلة »تامي« نسخة خاصة تستعني بتقنيات 
الواقع االفتراضي. 

كما بدأت صحيفة الغارديان البريطانية، العام املاضي، باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي في نشر مواد  صحافية حملرريها. ويتطلب األمر 
استخدام تطبيق معنّي على أجهزة الهاتف الذكية والتزّود بسماعات  األذن وارتداء نظارات الواقع االفتراضي، حيث عاش املستخدمون 

جتارب حقيقية مع طالبي اللجوء في  بريطانيا، ومع األشهر الستة األولى في حياة الطفل وغيرها من املواضيع. 
وأشار أحد محرري الغارديان، إلى اآلفاق الواعدة التي تطرحها التقنيات العلمية اجلديدة البتكار نوع من  الواقع االفتراضي في الصحافة 

أيضا. 
 وقام الصحافيون على مدى قرون، بتكييف التكنولوجيات اجلديدة، وقاموا، جنبا إلى جنب مع جمهورهم،  بتطوير املفردات ملساعدة 
األشكال اجلديدة على إجناز مهمة قدمية؛ بأن ينقلوا أكبر قدر ممكن من احلقائق  عن جوانب احلياة بطرق تشارك فيها اجلماهير وتسهم 

إسهاما مفيدا برؤيتها العاملية. 
ومنذ ست سنوات يتقدم رئيس حترير نيويورك تاميز مارك تومبسون بثبات في طريقه الرقمي، بعد أن  أدار بوصلة هيئة اإلذاعة البريطانية 
إلدارتها، في  التنفيذي  املدير  بوصفه  تاميز«  »نيويورك  اليوم  إلدارتها،  ويدخل  بنجاح عندما كان مديرا  الرقمية  اجتاه  بي سي” في  “بي 

عصرها الرقمي وبسرعة كافية  الستبدال تقّلص اإليرادات في الصحافة الورقية. 



مجلة تواصل - تكنولوجيا

قال الطبيب البريطاني، رانغان تشاترجي، إنه الحظ كثيرا من األدلة على 
وجود صلة بني اعتالل الصحة  النفسية لدى األطفال وبني استخدامهم 

وسائل التواصل االجتماعي. 
وأحيل فتى، يبلغ 16 عاًما، إلى تشاترجي بعدما جرح جسده وانتهى به 

احلال إلى نقله لغرفة الطوارئ  باملستشفى. 
وقال تشاترجي: »فكرت في البداية أن أخضعه لبعض مضادات االكتئاب، 
االجتماعي  التواصل  أن  استخدامه وسائل  واتضح  لكنني حتدثت معه، 

كان له أثر سلبي في صحته«. 
وأشار إلى أنه جرب وسيلة بسيطة من خالل توجيه املراهق إلى محاولة 
وتقليل  االجتماعي،  التواصل  استخدام  وسائل  عن  تدريجيا  التوقف 
بضعة  مدى  وعلى  النوم.  قبل  فقط  واحدة  بساعة  لتبدأ  استخدامها 
 أسابيع، يتعني عليه أن ميدد هذه الفترة إلى ساعتني في الليل وساعتني 

في الصباح. 
 وأضاف: »حقق املراهق حتسنا كبيرا في صحته، وبعد ستة أشهر، تلقيت 
رسالة من والدته تقول فيها إنه  بات أكثر سعادة في املدرسة، وجنح في 

االندماج باجملتمع من حوله«. 
السؤال  طرح  إلى  تشاترجي  مشابهة  أخرى  وحاالت  احلالة  هذه  ودفعت 

حول دور وسائل التواصل  االجتماعي في حياة الشباب واملراهقني. 
الصحة  في  سلبي  أثر  لديها  االجتماعي  التواصل  »وسائل  إن  وقال: 
بعض  إلى  بحاجة  كبيرة،  ونحن  مشكلة  باتت  بأنها  أعتقد  العقلية.. 
التكنولوجيا  من  االستفادة  إلى  اجملتمع  توجيه  كيفية  منها  القواعد، 

ملساعدتنا بدال  من أن تضرنا«. 
ولم يكن تشاترجي وحده في هذا الطرح، إذ كتبت مجموعة من اخلبراء 
مؤسس  إلى  األخيرة  اآلونة  في  بالواليات  املتحدة  الطفولة  رعاية  في 
فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حتثه على إلغاء برنامج احملادثة  الفورية لألطفال 
أمر  املراهقني على استخدام املنصة  إن تشجيع  )ماسنجر كيدز(، قائلة 

غير مسؤول. 
عن  أبغلوا  الذين  املراهقني  من  مجموعة  لدى  بأدلة  اخلبراء  واستشهد 
تغيرات مزاجية حادة جراء استخدام  وسائل التواصل االجتماعي، وأخرى 
لفتيات، تراوحت أعمارهن 10 سنوات، واجهن مشاكل في  تصورهن لهيئة 
اجلسم بسبب الصور التي يشاهدونها على منصات التواصل االجتماعي، 

مثل إنستغرام. 

وسائل التواصل.. أثر سلبي في الصحة العقلية  
الشبكات االجتماعية تسبب إكتئاب األطفال
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وطلبت دراسة، أجرتها اجلمعية امللكية للصحة العامة عام 2017، من 1500 شاب، تراوحت أعمارهم  بني 11 إلى 25 عاما، رصد حالتهم املزاجية 
أثناء استخدام أشهر خمس مواقع للتواصل االجتماعي. 

األكثر  التأثير  يوتيوب صاحب  بينما كان  موقع  والقلق،  إلهاما ملشاعر االضطراب  األكثر  وإنستغرام هما  أن سناب شات  إلى  الدراسة  وخلصت 
إيجابية. 

وقال سبعة من بني كل 10 أشخاص إن إنستغرام جعلهم يشعرون باضطراب بشأن هيئة اجلسم، بينما قال  نصف من تراوحت أعمارهم بني 14 
إلى 24 عاما إن إنستغرام وفيسبوك زاد من حدة شعورهم بالقلق، في  حني قال ثلثا املستطلعة آراؤهم إن فيسبوك فاقم من مشكلة التحرش 

عبر اإلنترنت. 
االجتماعي أصبحت  الدراسة: »وسائل  التواصل  التي أشرفت على  العامة، شيرلي كرامر،  امللكية للصحة  التنفيذية للجمعية  املديرة  وقالت 
فضاء نشكل ونبني فيه عالقاتنا وهويتنا الذاتية، ونعبر فيه عن أنفسنا،  ونتعرف فيه على العالم من حولنا. إنه مرتبط ارتباطا جوهريا بالصحة 

العقلية«. 
وقالت خبيرة الطب النفسي، لويز ثيودوسيو، إن واحدا من أوضح املؤشرات على آثار استخدام األطفال  لهواتفهم لفترات طويلة هو سلوكهم 

خالل جلسة العالج. 
وأضافت، الطبيبة في مستشفى رويال مانشستر لألطفال: »قبل عامني أو ثالثة أعوام، كان من غير  املألوف إلى حد كبير رؤية طفل يجيب على 

الهاتف أو يكتب نصا أثناء جلسة العالج، لكن األمر بات اآلن  شائعا.« 
وأشارت ثيودوسيو إلى وجود ارتفاع كبير في حاالت كانت فيها وسائل التواصل االجتماعي عامال كبيرا  في إصابة املراهقني باالكتئاب والقلق 

وغيرها من مشاكل الصحة العقلية. 
وأشارت إلى أنه غالبا ما تكون هذه املشاكل معقدة وواسعة النطاق، بداية من االستخدام املفرط لأللعاب أو  مواقع التواصل االجتماعي مرورا 
التحرش على  إلى ظاهرة  اآلخرين وصوال  االجتماعي حول حياة  للصور على وسائل  التواصل  املستمر  القصف  الناجم عن  بالضعف  بالشعور 
اإلنترنت.  وقالت ثيودوسيو، لبي بي سي: »خالل األسبوعني املاضيني، طلبت من طفلني احلضور جللسات إضافية  بسبب التحرش على اإلنترنت«، 

وأضافت أن »بعض األطفال فقد أو كسر هواتفهم عمدا فقط للتخلص من  الرسائل املؤملة«. 
أنفسهم لسيل من  »التنوع  اجلنسي«، يعرضون  بديلة، ال سيما حول موضوع  التعبير عن وجهات نظر  الذين يجرؤون على  املراهقني  إن  وتقول 

مخاطر االعتداء على منصات التواصل، مثل تويتر. 
وأشارت إلى أن التحرش على اإلنترنت ميكن أن يكون له أثر سلبي أكبر بكثير من التعرض للتهكم  والسخرية من أقرانهم. 

وتابعت: »هؤالء األطفال يعيشون في عالم خيالي، يكون ذلك أحيانا على حساب صحتهم اجلسدية. ورمبا  يكون هؤالء األطفال يعانون من أمراض 
بدنية، مثل ألم في األسنان، لكنهم ال يواصلون رفضم االبتعاد عن  عاملهم االفتراضي«. 

وطلبت احلكومة البريطانية من شركات وسائل التواصل االجتماعي بحث توفير رسائل منبثقة تنبه هؤالء  الذين يستخدمون اإلنترنت لفترات 
طويلة لتحذيرهم. 

التواصل  أنه  عندما نستخدم وسائل  »أبحاثنا تظهر  بي سي:  لبي  املتحدة،  اململكة  العامة لفيسبوك في  السياسة  رئيس  باالنت،  وقال كرمي 
االجتماعي للتواصل مع األشخاص الذين نهتم بهم، ميكن أن يكون هذا  مفيدا لصحتنا العامة«. 

وقال موقع تويتر إنه يتطلع إلى إجراء مناقشات إيجابية حول هذه القضايا املهمة. ولم ترغب غوغل في  التعليق علنا على طلب احلكومة. وقالت 
سناب شات إنها تعكف على دراسة وسائل لتحسني كيفية التحذير  من رسائل التهديد التي يتبادلها املستخدمون. 
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رغبة  عن   2018 يناير   18 بتأريخ  خبراً  سامينا  موقع  نشر 
احلكومة التركية بإنشاء مراكز لإلعالم من  أجل زيادة اإلملام 
باإلنترنت واحلواسيب والنقل والشؤون البحرية واالتصاالت، 
مجاني  تدريب  على  سيحصلون  ان   «املواطنني  املوقع  وذكر 

حول كيفية إستخدام اإلنترنت في إطار هذا املشروع«.  
التركي،  البحرية  واملالحة  واالتصاالت  املواصالت  وزير  وقال 
املديرية  إن  وكالة  األناضول،  إلى  حديثه  في  أرسالن،  أحمد 
العامة لالتصاالت وإحتاد بلديات تركيا وقعتا على بروتوكول 

إلنشاء هذه املراكز  اإلعالمية. 
وقال الوزير »ان هذه املراكز ستكون خطوة هامة نحو إقامة 

مجتمع أكثر إستنارة«. 
حصول  ستسهل  اإلستثمارات  هذه  ان  ارسالن  وأكد 
واالتصاالت،  مع  املعلومات  تكنولوجيا  على  مواطن  كل 
التغلب على الفجوة الرقمية بني املناطق اخملتلفة في هذه 

العملية. 
مشاريع  احلكومة  نفذت  الهدف  هذا  لتحقيق  انه  وقال 
البنية  ببناء  قامت  بينما  احملرومة،  للفئات  مختلفة 
عنوان  حتت  والتعليم  واالتصال  للمعلومات   األساسية 

»اخلدمات الشاملة«. 
وقال ارسالن »اننا نعمل باستمرار على تركيب البنى التحتية 
لالتصاالت الثابتة واملتنقلة، فضالً عن  وصالت اإلنترنت في 
مت  انه  مضيفاً  الريفية«،  الشرطة  ومراكز  النائية  املناطق 
أيضاً   ادخال دروس حول  تكنولوجيا املعلومات في حوالى 20 

 .) MEB ( الف مدرسة تابعة لوزارة التعليم الوطني

محو األمية الحاسوبية
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أطلق موظفون سابقون في غوغل وفيسبوك، حملة تكلف ماليني الدوالرات للحد من آثار الشبكات 
 االجتماعية األشد ضررًا، بعد أن أُصيبوا بخيبة أمل من هذه املواقع. 

وتهدف حملة »حقيقة« إلى توفير حماية أفضل لألطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وحمل 
شركات  التكنولوجيا العمالقة على بذل املزيد من اجلهود ملكافحة االدمان. 

من برامج احلملة توفير موارد تعليمية لنحو 55 ألف مدرسة في الواليات املتحدة في إطار مجهود 
التواصل االجتماعي. ويتضمن برنامج آخر نشر إعالنات بكلفة 50 مليون  تأثير مواقع  أوسع  لشرح 

دوالر تسلط  الضوء على أخطار اإلفراط في استخدام تطبيقات الشبكات االجتماعية مثل الكآبة. 
قال تريستان هاريس الذي أسهم في إطالق احلملة، وعمل في السابق مستشارًا للشؤون األخالقية 
في  غوغل، إنه قلق من النفوذ الذي تتمتع به شركات االنترنت اآلن. وأضاف »إن 50 شخًصا في ماونتني 
فيو  يوجهون كل يوم أفكار ملياري شخص«، في إشارة إلى املنطقة التي يوجد فيها مقر غوغل في 

كاليفورنيا.  والحظ هاريس أن »ال أحد يتحدث عن ذلك، فهي بقعة عمياء 100 في املئة«. 
وأعلن منظمو احلملة أن التكنولوجيا تخطف اجملتمع، »وما بدأ سباًقا للربح من انتباهنا يقوض اآلن 

أركان  مجتمعنا ممثلة بالصحة العقلية والدميقراطية والعالقات االجتماعية واطفالنا«.  
كما نوهت احلملة بأن »فيسبوك وتويتر وانستغرام وغوغل قدمت منتوجات مذهلة كانت عظيمة 
الفائدة  للعالم، لكن هذه الشركات منخرطة في سباق صفري لالستحواذ على انتباهنا احملدد الذي 

حتتاجه من اجل  املال«. 
وقال منظمو احلملة إن هذه الشركات تستخدم طرائق مقنعة بصورة متزايدة »إلبقائنا مأسورين«، 
يحركها  وإشعارات  ومحتوى  إخبارية  بتغذيات  عقولنا  »تستهدف  الشركات  هذه  أن  مشيرين  إلى 

الذكاء االصطناعي  متعلمة باستمرار كيف تصطادنا بصورة أعمق، من سلوكنا ذاته«. 
وتزايد القلق من تأثير مواقع التواصل االجتماعي في األطفال أخيرًا بعدما اطلقت شركات تكنولوجية 
تبادل افالم  آباء »يوتيوب كيدز«، وهو تطبيق من منصة  اليافعني. وانتقد   منصات جديدة تستهدف 
الفيديو  موجه إلى األطفال بعد أن اتضح ظهور فيديوهات عنف، وكذلك تطبيق »مسنجر كيدز« من 

فيسبوك الذي  يتيح ألطفال في السادسة أن يراسلوا اصدقاءهم. 
التكنولوجيا، وسيتضمن  التوعية مبخاطر  إلى  يهدف  إلكتروني  موقع  تطوير  على  اجملموعة  وتعمل 
تقدميه  عن  فضال  صحية،  أكثر  منتجات  صنع  وطرق  اخملتلفة  للتقنيات  الصحية  اآلثار  بيانات  عن 
نصائح تتعلق  بكيفية التحكم في استخدام التقنيات بطريقة جتنب املستخدمني التعرض لإلدمان 

أو االكتئاب وغيرها من  اآلثار النفسية السلبية التي كشفت عنها نتائج أحدث الدراسات. 
ويتضمن املوقع حاليا نصائح عديدة كي تتحكم بهاتفك وتتحرر من تأثير التقنية بينها إغالق كافة 

التنبيهات  باستثناء التنبيهات من األشخاص، وإزالة تطبيقات التواصل االجتماعي من الهاتف. 
هذا ويسعى موظفو غوغل وفيسبوك السابقون من خالل حملتهم إلى تشريع قوانني حتد من قوة 
هذه  الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، مع العلم بأنه سبق ملوظفني سابقني في فيسبوك أن 

وجهوا انتقادات  الذعة للشبكة االجتماعية العمالقة قائلني إن »املوقع يدمر اجملتمع«. 
ويشرف خبير أخالقيات التصميم السابق في غوغل، تريستان هاريس، على رئاسة التحالف اجلديد 
املستثمرين في  أوائل  روجر ماكنامي، وهو من  الشركتني، مبساعدة  السابقني في هاتني   للموظفني 

فيسبوك. 

حملة »حقيقة«  لمحاربة عمالقة التكنولوجيا
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بعد إطالقه بنجاح كبير خالل املؤمتر العاملي للجوال 2017، يعود برنامج »النساء للتكنولوجيا«   )»وومن 
فور تك«( إلى برشلونة. ويقدم هذا البرنامج أنشطته على مدار أربعة أيام خالل املؤمتر العاملي  للجوال، 

ويهدف إلى معاجلة الفجوة بني اجلنَسني وتقليصها في قطاع االتصاالت املتنقلة. 
وتعّد قمة »النساء للتكنولوجيا« عنصراً أساسياً في البرنامج الذي سيجمع بني املتحدثني الرئيسيني 
الرئيسية،  العمل  بيئات  في  اجلنسني  بني  املساواة  ضمان  كيفية  ملناقشة  املستوى  رفيعي   واحملاورين 
املتنقلة  االتصاالت  قطاعات  في  اجلنسني  بني  التنوع  توسيع  بشأن  االستراتيجية  النصائح   ومشاركة 
املساواة بني اجلنسني  املواضيع مثل  الضوء على بعض  القمة  الصلة. وسيلقي مؤمتر  ذات   والقطاعات 
 والتطوير املهني؛ والتوجيه وتعليم الشباب؛ واملرأة في قطاع التواصل والقطاعات الرأسية؛ ودور النساء 
»النساء  لقمة  رسمي  كراٍع  »أكسنتشر«  شركة  مشاركة  تأكيد  مت  وقد  ومبتكرات.  أعمال   كرائدات 

 للتكنولوجيا«. 
وجلسات  السريع  »التدريب  مثل  أنشطًة  القمة،  إلى  إضافًة  للتكنولوجيا«،  »النساء  برنامج  ويشمل 
التواصل«  اخلاصة ببرنامج »النساء للتكنولوجيا« وجوالت متخصصة في املؤمتر العاملي للجوال وجوائز 
جلومو« لـ   «اإلجنازات املتميزة في قطاع اجلوال«، و«جلنة حتكيم للبرنامج على قناة املؤمتر العاملي للجوال 

 التلفزيونية« وأنشطة النساء في برنامج »بعد اربع سنوات من اآلن«. 

 النساء للتكنولوجيا 
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كشفت شركة بريطانية حتمل اسم » Planet Computing «، عن هاتف ذكي جديد مزود بلوحة  مفاتيح، والذي أطلقت عليه 
اسم  Gemini PDA، إذ قررت الشركة دعمه بهذه امليزة ليكون قادرا على  املنافسة وسط العشرات من الهواتف الذكية الراقية 

في السوق.     
ووفقا ملوقع  ibtimes  البريطاني، فبمجرد فتح الهاتف يتحول على الفور إلى جهاز الب توب مصغر،  ليمكن مستخدمه من 
رأس جاك، وشاشة  النوع  C، وسماعة  من    USB  منفذي الهاتف  يتضمن  بكل سهولة، كما  اخملتلفة  وأداء مهامه  الكتابة 
قياس 5.99 بوصة عالية الوضوح، باإلضافة إلى بطارية mAh 4220 .  ووصف املؤسس واملدير التنفيذي للشركة جانكو مرسيك 
فلوجيل نفسه بأنه »رجل أعمال ذو تاريخ طويل  في صناعة الهواتف احملمولة«، وقال فلوجيل: »هذا هو أول تصميم جديد في 

سوق الهواتف الذكية منذ  عقد من الزمان«. 
أو املعدن املصقول والزجاج منذ إطالق  األيفون األول، كل شيء  وأضاف »الهواتف الذكية إما مزيج من البالستيك والزجاج 
يبدو، ويعمل بشكل واسع في الطريق ذاته«. ومت إطالق هاتف  Gemini PDA   على موقع التمويل اجلماعي إنديجوجو منذ نيسان 
2017، وأثار ما يقرب من ثالثة أضعاف األموال  املستهدفة، ومن املرجح أن يصل إلى مرحلة اإلنتاج  بحلول شهر آذار املقبل، 

استعدادا لطرحه للبيع  مقابل 499 جنيها إسترلينيا. 

هاتف محمول يتحول لالب توب
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الروبوتات تعتني بـ80 % من 
كبار السن في اليابان

الروبوتات  إن  البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  قالت 
بحلول  اليابان  في  السن  كبار  من   % بـ80  ستعتني 

 العام 2020. 
اجملتمع  قبول  تزيد  أن  اليابانية  احلكومة  وتريد 
أعداد  في  العجز  سد  شأنها  من  التي  للتكنولوجيا 
توقعات  مع  سيما  ال  التمريض،  في  مجال  العاملني 
أعداد كبار  بزيادة  املعروف  الياباني  اجملتمع   أن يشهد 
العام  بحلول  ممرض  ألف  بـ370  عجزا  يقدر  السن، 

 .2025
روبوتية  أجهزة  إنتاج  على  جهودهم  املطورون  وركز 
من  اخلروج  على  الضعفاء  السكان  تساعد  بسيطة 
 سريرهم ووضعهم على كراسي متحركة، أو تسهيل 

عملية دخولهم إلى أحواض االستحمام. 
ولكن احلكومة ترى مجموعة واسعة من التطبيقات 
لتشمل  أولوياتها  قائمة  مؤخرا  ونقحت  احملتملة، 
إلى  املرضى  بحاجة  التنبؤ  ميكنها  التي   الروبوتات 

استخدام املرحاض. 
وقال الدكتور هيروهيسا هيروكاوا مدير بحوث االبتكار 
والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  املعهد  في  الروبوتي 
تشمل  األهداف  إن  اليابان  في  املتقدمة   الصناعية 
وتعزيز  التمريض  في  العاملني  على  العبء  تخفيف 
 استقالل األشخاص الذين ما زالوا يعيشون في املنزل. 
 وأوضح هيروكاوا إن »الروبوتات ال ميكن أن حتل كل هذه 
القضايا؛ ولكنها ستسهم في مواجهة بعض هذه 

 الصعوبات ». 
حمل  على  القادرة  الروبوتات  إن  هيروكاوا  وأضاف 
األشخاص لم يتم نشرها حتى اآلن إال في نحو 8 % 
إلى  جزئيا  ذلك  ويرجع  اليابان،  في  التمريض  دور   من 
التكلفة، كما يرجع إلى »عقلية العاملني في مجال 
أن  يجب  البشر  أن  العتقادهم  والرعاية   التمريض 

يوفروا هذا النوع من الرعاية«. 
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الذكيةHomePod    تسمح لآلخرين  باحلصول على  آبل  أن ثغرة برمجية في سماعات  التقنية    أكد خبراء في مجال 
معلومات مستخدمها. 

  ومن أهم ميزات  HomePod  أنها توفر للمستخدم التواصل صوتيا مع املساعد  Siri  ملعرفة أحوال  الطقس واألخبار أو 
الرسائل غير املقروءة في هاتفه الذكي أو حاسبه اللوحي، لكن تلك امليزة وفقا للخبراء  قد تستغل من قبل الراغبني 
بالتجسس على أخبار مالك السماعة، كون  HomePod  ال متيز بني صوت  صاحبها واألصوات األخرى عندما يطلب منها 
قراءة الرسائل، وبالتالي ميكن ألي كان معرفة محتوى تلك  الرسائل، وللتحقق من تلك املشكلة قام بعض اخلبراء بتجربة 
سماعات األشخاص، وفعالً قاموا بالتناوب  مع أصحابها بإصدار بعض األوامر الصوتية، ولبت السماعات تلك األوامر دون 

أن متيز صوت صاحبها  عن سواه. 
ولقيت سماعات آبل الذكية املنزليةHomePod  إقباالً واسعاً من عشاق التقنية ملا حتتويه من مواصفات  وميزات، تسهل 

على مستخدمها القيام بكثير من األمور بالتواصل مع أجهزته الذكية عن بعد. 
  جتدر اإلشارة إلى أن سماعات »   HomePod « األخيرة من آبل تطرح في األسواق بسعر يصل إلى   349 دوالرا. 

  وفي عالم أبل ايضاً، أكد موقع »   Cult of Mac « أن الذكاء االصطناعي يساعد ساعات آبل الذكية على  تشخيص مرض 
السكري في مرحله البدائية. 

ووفقا إلحصائيات أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا األميركية، شملت أكثر من 14 ألف شخص من  مستخدمي 
إلى %85  األولية  بدقة تصل  السكري في مراحله  أعراض  الساعات ساعدت على تشخيص  تلك  فإن   ،Apple Watch 

تقريبا، حتى أنها كشفت أعراض هذا املرض عند 462 شخصا ممن شملتهم  اإلحصائيات. 
وتستطيع الساعات التنبؤ مبضاعفات السكري وأمراض القلب مستعينة بحساسات خاصة داخلها، موصولة  مبنظومة 

للذكاء االصطناعي، ومخصصة لتسجيل معدالت نبضات القلب والعديد من املؤشرات الصحية  األخرى. 
وقياس  وتسجيل  القلب،  حالة  ملراقبة  بها  يستعينون  الساعات  تلك  مستخدمي  من  الكثيرين  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

النشاطات البدنية اليومية. 

ساعات ذكية تشخص اإلصابة بمرض السكري
وسماعات آبل تفضح أسرار أصحابها
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قد  االلكترونية  السجائر  تدخني  أن  علمية  دراسة  أظهرت 
على  االلتصاق  الرئوي  لاللتهاب  املسببة  البكتيريا  يساعد 

بخاليا الشعب الهوائية ما يزيد خطر اإلصابة باملرض. 
»يوروبيان  مجلة  نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  هذه  جتر  ولم 
ريسبيراتوري جورنال« مقارنة بني أثر تدخني  السجائر االلكترونية 

مع تلك املكونة من التبغ. 
قد  االلكترونية  السجائر  مدخني  أن  بينت  اخلالصات  أن  غير 

يواجهون خطرا اكبر لإلصابة بالتهاب رئوي  مقارنة مع األشخاص الذين ال يستخدمون هذه السجائر. 
وقال جوناثان غريغ من جامعة كوين ماري في لندن وهو أحد معدي الدراسة »اذا ما اخترمت تدخني  السجائر االلكترونية... فإن هذا يؤشر إلى ازدياد 

في خطر التعرض« لبكتيريا من املكورات الرئوية. 
وأجرى غريغ وفريقه ثالثة أنواع من االختبارات، أحدها قام على تعريض اخلاليا املبطنة في األنف  البشري لبخار سيجارة الكترونية في اخملتبر، فيما 

استخدمت في الثانية فئران تنشقت البخار قبل تعريضها  لبكتيريا من املكورات الرئوية وهي املسبب الرئيسي لاللتهاب الرئوي. 
أما التجربة الثالثة فقامت على مقارنة اخلاليا املبطنة في األنف البشري اثر تنشق 11 سيجارة الكترونية  مع تلك املوجودة لدى ستة أشخاص ال 

يدخنون السجائر االلكترونية. 
والحظ الفريق ازديادا طفيفا في نسبة البكتيريا امللتصقة بالشعب الهوائية بعد التعرض لدخان السجائر  االلكترونية. وقد بينت دراسات سابقة 

أن مثل هذا التعرض يزيد خطر االصابة باألمراض. 
وقال غريغ إن »بعض األشخاص يدخنون السجائر االلكترونية اعتقادا منهم أنها غير مضرة أو في محاولة  لإلقالع عن تدخني التبغ، غير أن هذه 

الدراسة تعزز األدلة املتوافرة على إمكان تسبب تدخني السجائر  االلكترونية بأضرار صحية«. 
 وأضاف »للمفارقة، لم تؤد أساليب أخرى للمساعدة على اإلقالع عن التدخني مثل لصقات )النيكوتني( أو  العلكة إلى تعريض خاليا ملستويات 

تركيز مرتفعة ملركبات سامة محتملة«. 
وبينت دراسة أميركية الشهر املاضي أن تدخني السجائر االلكترونية قد يزيد خطر اإلصابة بالسرطان ألنه  يلحق الضرر باحلمض النووي على رغم 

كونه يحوي كميات أقل من املواد املسرطنة مقارنة مع دخان  التبغ. 
ولم جتر هذه الدراسة أي مقارنة بني آثار تدخني التبغ وتلك العائدة للسجائر االلكترونية. 

زيادة تدخني السجائر  أن  األدلة على  التجريبي في كلية امبريال كولدج في لندن  الدراسة األخيرة، أوضح أستاذ الطب  نتائج  وفي تعليق على 
االلكترونية خلطر اإلصابة بأمراض رئوية »كلها غير مباشرة«. 

السجائر االلكترونية تسبب االلتهاب الرئوي
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نشرت شركة » EHang « الصينية مقطع فيديو 
تعمل  طيار  دون  من  طيارة  اختبار  يستعرض 

كتاكسي أجرة،  يستطيع نقل راكبني اثنني. 
وتصل سرعة الطائرة التاكسي إلى 130 كيلومترا 
في الساعة وتقطع مسافة 15 كيلومترا بطاقة 
وأجرت  الرحلة.  في  واحدة  ملرة  بطارية  تشحن 
خاللها  من  أثبتت  االختبارات،  آالف  الشركة 

سالمة وسيلة النقل  اجلوي هذه. 
مرة  ألول  القيادة  ذاتي  الطائر  التاكسي  وعرض 
عام 2016، في معرض اإللكترونيات االستهالكية 
بثمانية  »كوادروكوبتر«  وهو  الس  فيغاس،  في 

محركات كهربائية. 
املستقبل  في  الزبائن  بإمكان  وسيصبح 
االستفادة من هذه اخلدمة بشكل ذاتي عبر دفع 
االنتقال  للراكب  وميكن  وحتديد  وجهتهم،  األجرة 

إلى القيادة اليدوية إذا لزم األمر. 

إختبار أول تاكسي طائر في الصين
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هوكينغ.. خمس »نبوءات« ليوم القيامة
تعد األشهر األولى من كل سنة الوقت املناسب للتفكير اإليجابي والتفاؤل باملستقبل، ولكن إذا كنت  ستيف هوكينغ، فلن يكون هناك 

»مستقبل« تتطلع إليه. 
وقدم عالم الفيزياء   البريطاني البارز، سلسلة من التنبؤات املرعبة هذا العام حول كيف ومتى سينتهي  العالم، حيث تراوحت السيناريوهات 

بني سيطرة الروبوتات أو املوت بواسطة كرة نارية وما إلى ذلك. 
ومبا أن البروفيسور هوكينغ يعد واحدا من أكثر العلماء شهرة في عصرنا، فقد يكون من املفيد االلتفات  إلى حتذيراته للبشرية. 
ونشر موقع » Cambridge News « قائمة بأقوى خمس نظريات حول كيف ومتى سوف تنتهي البشرية  من وجهة نظر هوكينغ: 

 1- الموت بواسطة كرة نارية: 
تشير النظرية إلى أن جميع البشر سيموتون في غضون أقل من 600 سنة، عندما تصبح األرض مكتظة  جدا بسكانها، ما سيؤدي إلى 

احتراق الكوكب جراء استهالك كامل موارد الطاقة، لتصبح األرض شبيهة  بالكوكب األحمر. 
وقال هوكينغ خالل قمة » Tencent WE « ببكني، في تشرين الثاني املاضي: »بحلول العام 2600،  سيكون سكان العالم على احملك جراء 

استهالك الطاقة التي من شأنها أن جتعل األرض في )توهج أحمر  حار(«. 
وإلنقاذ أنفسنا، يجب »التجرؤ على الذهاب إلى حيث لم يذهب أحد من قبل«، مشيرا بذلك إلى أن الكواكب  األخرى هي احلل، ولذلك من 

الضروري تطوير التكنولوجيا التي ستساعدنا على السفر بسرعة الضوء.

 2- الروبوتات ستتحكم بالعالم: 
أعرب هوكينغ عن خشيته من أن الذكاء االصطناعي سيحل مكان البشر 
الذكاء االصطناعي  إلى املضي  قدما في تطوير  أننا »بحاجة  موضحا 

ولكن علينا أيضا أن نأخذ بعني االعتبار مخاطره احلقيقية«. 

 3- والتكنولوجيا النووية: 
قال هوكينغ إنه يخشى من أن يؤدي التطور إلى تأجيج مشاعر اجلشع 
تراجع  دليل على  يوجد  أنه »ال  البشري،  موضحا  اجلينوم  والعدوان في 
الدمار  وأسلحة  العسكرية  التكنولوجيا  تطوير  فإن  لذلك  الصراع، 
 الشامل ميكن أن يصبح كارثيا«، مشيرا إلى أن »أفضل أمل لبقاء اجلنس 

البشري قد يكون إنشاء  مستعمرات مستقلة في الفضاء«. 

 4 - 100 عام: 
قدراتنا  استكشاف  إلى  بحاجة  أننا  هوكينغ  البروفيسور  يؤكد 
جند  لم  وإذا  جتنب  االنقراض،  أجل  من  وجه  أكمل  على  التكنولوجية 
وانتشار  األرض  وتزايد عدد سكان  املناخ  تغير  للعيش، فإن  آخر  كوكبا 
األوبئة  واحلروب وغير ذلك عوامل ستصل بنا إلى النهاية، »ألن كوكبنا 

وصل إلى نقطة الالعودة«. 

 5- دونالد ترامب: 
عندما أعلن الرئيس األميركي، في أيار املاضي، انسحابه من اتفاق باريس 
العاملي،  االحترار  تهديد  معاجلة  إلى  والذي  يهدف  املناخ،  بتغير  اخلاص 
كان هوكينغ من بني الشخصيات األكثر رفضا لهذا القرار،  حيث حذر 

من أن قرار ترامب »سيدفع األرض إلى حافة الهاوية«. 
االحترار  يصبح  حيث  التحول  نقطة  من  قريبون  »نحن  العالم:  وقال 
العاملي ال رجعة فيه، وقرار ترامب  ميكن أن يدفع األرض لتصبح مثل كوكب 

الزهرة، مع حرارة 250 درجة مئوية ومطر من حامض  الكبريتيك«. 
وأضاف هوكينغ أن »تغير املناخ هو أحد األخطار الكبيرة التي نواجهها، 
وهو أحد العوامل التي ميكن  منعها إذا عملنا على مواجهتها من اآلن«، 
لكن دونالد ترامب، وفقا لوجهة نظر هوكينغ، »سيؤدي بنا إلى  أضرار 
وخاصة  اجلميع،  سيعرض  ما  وهو  جتنبها،  باإلمكان  جسيمة،  بيئية 

األطفال، إلى اخلطر«. 





مشاهير



بدري حسون فريد..
سيرة وعطاء
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واحداً  فريد  بدري حسون  الراحل  الفنان  يعدُّ 
لهم  الذين  يشار  العراق  فناني  كبار  من 
باملوهبة واإلبداع والسيرة الفنية الطيبة، وإْن 
ابتعد عن العراق  ملدة 15 عاماً، وقد غادر في 
نهاية العام 1995 ليستقر في املغرب  حيث 
عمل مدرساً ملادة التمثيل في جامعة الرباط، 
لم  لكنَّه   ،2010 في  العام  بغداد  الى  وعاد 
يستقر فيه طويالً لظروفه الصحية فسافر 
األخيرة  احملطة  لتكون  أربيل  الى  محافظة 
زوجته  الفنانة  فيها  رافقته  التي  في حياته 

ابتسام مغازجي. 
وللراحل سيرة فنية غنيَّة باألعمال املسرحيَّة 
والسينمائيَّة  واإلذاعيَّة  والتلفزيونيَّة 
واألكادمييَّة متتد الى العام 1946، ويعدُّ اخلريج 
مدينة  من  اجلميلة  الفنون  في  معهد  األول 
كربالء عام 1955 وقد اقتصر نشاطه  الرئيس 
في العاصمة بغداد، ويذكر عنه انه كان دقيقاً 
باع  أنه  حتى  عمله,  ومتفانياً  في  ومخلصاً 
في يوم ما سجادة بيته كي يقدم مسرحية. 
أعماله  كانت  للمسرح..  كلها  كانت  حياته 
تسبب له مشاكل مثل االعتقال، وفي  بيته 
عرض  كل  مع  ووسادة  ببطانية  يحتفظ 

مسرحي. 
نيسان 1927، في محلة   15 الراحل في  ولد 
خياطاً  والده  كربالء،  كان  مبدينة  العباسية 
ممتع  شيء  وكل  واألزهار  املوسيقى  يحب 
جهاز  أدخل  من  أول  إنه  وجميل،  ويقال 
كرامفون من بغداد إلى كربالء ومنه  صدحت 
أصوات مطربني عراقيني وعرب، كانت لوالده 
الرائد  الفنان  والد  مع  صداقة  وثيقة  عالقة 
والد  أن  أي  الشبلي،  حقي  املسرحي  الراحل 
 الفنان بدري كان جندياً عند والد الشبلي أيام 
ثورة العشرين، من خالل  هذه العالقة توطدت 

عالقة والده بالفنان الشبلي نفسه. 
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والقصة  الشعر  وكتابة  ونحاتا  رساما  األولى  بداياته  كانت 
للمسرح  وانصرف  الفنون  تلك  كل  ترك  وفي  اآلخر  والتمثيل 
)التمثيل(، عطاؤه الكثير مأل  الساحة العراقية والعربية من خالل 
الوسائل الفنية اخملتلفة منها: شارك  في مدينته كربالء من خالل 
دراسته االبتدائية والثانوية في معظم  النشاطات الفنية وخاصة 
القرن  وأربعينيات  وخمسينيات  ثالثينيات  مراحل  في  املسرحية 
املاضي. انتقل إلى بغداد طالبا في كلية احلقوق، عمل  مع فرقة 
السعدي  جعفر  الراحل  الكبير  الفنان  مع  األمة  بيوت  جمعية 
عام   1946 لغاية 1947، التحق مبعهد الفنون اجلميلة في السنة 
الدراسية   1950ـ  1951 وفي نفس الوقت كان يزاول نشاطه الفني 
في الفرقة  الشعبية للتمثيل مع الفنان جعفر السعدي وجاسم 

العبودي. 
سافر عام 1961 إلى الواليات املتحدة األميركية إلكمال دراسته 
العليا  في جامعة شيكاغو, معهد شيكاغو الفني، وحصل على 
دورته،  األول على  ترتيبه  واملاجستير وكان  شهادتي  البكالوريوس 
منها  األميركية  املسارح  على  وعاملية  كبيرة  هناك  أعماال  قدم 
مسرحية »الطريق  إلى الهند« شاركه في التمثيل الفنان الراحل 
برنادشو  مسرحية  في  البطولة  له  دور  كان  ثم  جالل,  إبراهيم 
»املليونيرة« التي أخرجها د. جون  رايخ عام 1963 ومسرحية )األم 
الشجاعة( إخراج جو سلوك عام   1964، ثم مسرحية »أنا كارنينا« 
رايخ،  إخراج  ومسرحية   «كريسيتفورسني«  ليان،  مدام  إخراج 

إضافة ألدوار كثيرة في مسرح  االستوديو. 
الفنون  مبعهد  والتحق   1965 عام  بغداد  الى  عاد  شيكاغو  ومن 
اجلميلة  ليدرس اإلخراج والتمثيل والصوت واإللقاء، ثم انتقل عام 

1970 ـــ   1971 للتدريس في اكادميية الفنون اجلميلة في بغداد. 
قدم نفسه للشاشة الصغيرة كممثل في العديد من املسلسالت 
حلم  القسام،  الدين  عز  الهيثم،  بن  احلسن  التلفزيونية  منها: 
ليلة شتاء، األسود  واألبيض، كتاب فصل، رسالة من بالدي، الذئب 

وعيون املدينة، النسر  وعيون املدينة. 
رحلة الفنان فريد مع السينما العراقية أثمرت ستة أفالم فقط 
للمخرج   »1958  – »ارحموني  هو  أفالمه  اول  ثالثني  عاما،  خالل 
الراحل حيدر  العمر، في العام 1962 ظهر في فيلم كامل العزاوي 
»نبوخذ نصر«، ثم  منحه اخملرج الكبير صالح أبو سيف دور املثنى 
بن حارثة الشيباني في  فيلم »القادسية – 1981«, في العام 1985 
اخملرج  فيلم  في  الفضية  على  الشاشة  أدواره  أفضل  في  ظهر 
منحه   1988 العام  »العاشق«،  في  فنري  منير  محمد  السوري 
االثار  رجل  دور »مسيو  بومارشيه«  الياسري  الكبير فيصل  اخملرج 
الفرنسي في الفيلم العراقي املصري املشترك   «بابل حبيبتي« مع 
هند كامل ويحي الفخراني، احملطة السينمائية األخيرة  كانت في 
وفيلم  الكبير محمد شكري جميل  اخملرج  أيضا مع  العام 1988 

  «عرس عراقي«. 
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مجلةتواصل-فضاء

  مهمة كيوريوستي شأنها شأن العديد من املهمات العلمية 
الفضاء  واملذنبات  في  والنجوم  الكواكب  بأبحاث  التي تعنى 
إستحوذ  لقد  بالفشل،  وتارة  بالنجاح,  تتكلل  تارة  اخلارجي، 
الفضائية  العلماء،  والوكاالت  إهتمام  على  املريخ  كوكب 
وحفزه  العلمي،  أثارالفضول  وما  العالم،  أرجاء  مختلف  في 
طائلة  وأموال  جبارة  حثيثة  بجهود  وبخطى  قدماً،  للمضي 
أستثمرت في صناعة كيوريوسيتي روفر، وهي؛ عربة متجولة 
تسير بحرية  في االجتاهات كافة اخملتارة مسبقا على سطح 
املريخ، وتعمل بالطاقة الشمسية، فقد مت إطالق كيوريوسيتي 
 بتاريخ 26/ تشرين الثاني/2011، وحطت على سطح املريخ في 
ان إستغرقت بحدود  ثمانية أشهر ونصف  بعد  آب/2012   /6
في رحلتها من األرض الى املريخ، قاطعة مسافة )450( مليون 

كيلومتر. 
إمكانية  على  البحثية  للمشاريع  األساس  الهدف  متحور    
املايكروبية على سطح هذا  الكوكب،  املاء، واحلياة  إكتشاف 
وبالتالي فان هذه الظواهر األولية تدل على وجود احلياة على 

املريخ، التي تشبه بشكل ما احلياة  على االرض.  
دراسة  على  العلمية  اجملاالت  شتى  وفي  العلماء  إنكب 
وغاز  وجود  الكاربون،  والبحث عن  املريخ،  وكيمياء  جيولوجيا 
عن  املتخلفة  األخرى  العضوية  املركبات  وبعض  امليثان، 
األزمنة الغابرة عندما كان  املاء متوافراً. ويستنتج العلماء من 
للكوكب  اجليولوجية  والتحليالت  الرقمية  والصور  البيانات 
اكثر من   )3.5(    الى  تأريخها  يعود  املريخ  عن وجود  حياة على 

مليار سنة.  
   يستضيف املريخ حالياً 5 مركبات فضائية، ما تزال تعمل، ثالثة 
منها تدور في مدار حول الكوكب  وهم   مارس أوديسي،   ومارس 
إكسبريس،   ومارس ريكونيسانس أوربيتر، وإثنتان تعمالن على 
سطح  الكوكب وهما   كيوريوسيتي روفر,    وأبورتيونيتي. كما 
تعد تعمل سواء  كانت  لم  أخرى  أن هناك مركبات فضائية 
مهمتها ناجحة أم ال، مثل مركبة فينيكس الندر التي أنهت 

مهمتها عام 2008. 
يسمى  حوله،  يدوران  قمرين  للمريخ  ان  بالذكر  اجلدير  من 
الثاني  اليونانية،  والقمر  باللغة  )فوبوس( ويعني اخلوف  األول 

)دميوس( الذي يعني الرعب.  
ويبلغ   قطره   تقريباً،  األرض  ربع مساحة  املريخ  تبلغ مساحة 
كواكب  اجملموعة  أصغر  ثاني  ويعتبر  كلم   6800  بحدود 

الشمسية بعد   عطارد.  

إختيارالعلمـــــاء
أبحاث  في  مشاركني  كعلماء  باحثاً   )28( ناســا  إختارت    
عجلة كيوريوستي – روفر في كوكب املريخ،  بضمنهم ستة 

علماء التحقوا مؤخراً بفريق العلماء ملهمة روفر. 
وكولورادو،  الباما،  في  الستة  العلماء  أولئك  من  كل  يعمل 
وانديانا, وبنسلفانيا, وميشيكان, وتينستي. كما قدم  ثمانية 
بعد  أبحاثهم  العالم  أرجاء  مختلف  من  عاملاً  وتسعون 
كيوريوستي،  وبذلك  قدمتها  التي  للبيانات  إستخدامهم 
أصبحوا من املشاركني في مشروع اخملتبر العلمي، الذي قام 



http://mars.jpl.nasa.govللمزيدمنالمعلوماتيمكنالرجوعالىالرابطالتالي:

بإنشاء وإعداد عجلة روفر. 
الذين  باإلضافة الى الثمانية وعشرين عاملاً 
العلمي،  الفريق  من  كجزء  ناسا  إختارتهم 
وهم  آخر؛  عاملاً  الفريق   )120(  هذا  يضم 
مساعديهم،  مع  األساسيون  الباحثون 
العشر  العلمية  املعدات  وتشغيل  إلعداد 
لعجلة  روفر. إضافة الى )320( عاملاً مساعداً 
للفريق العلمي آنف الذكر ، مثل الباحثون، 

واملساعدون, والطلبة. 
العلماء  من  أولية  مجموعة  إختيار  مت  لقد 
للعمل في أبحاث اخملتبر العلمي، قبل هبوط 
مسبار كيوريوستي- روفر على سطح املريخ 
العديد  إختيار  إعادة  متت  كما   .  2012 عام 
من أولئك العلماء مجدداً للمرحلة  األخيرة 

للمشروع.  
املشاركون  العلماء  يلعب  يوم  بعد  يوماً 
عمليات  في  فعالة  أدواراً  املهمة  هذه  في 
تنطوي  كيوريوستي  التي  مسبار  تشغيل 
مهندسي  مع  والرصني  اجلاد  التعامل  على 
مختبرات  في  النفاث  الدفع  محركات 
تضطلع  حيث  باسادينا  وكاليفورنيا، 
مختبرات الدفع النفاث بإدارة مهمات وكالة 

ناسا في هذا املشروع.  
تبني  السابقة  الصورة  في  كما  اخلارطة   
ملسبار  روفر  عجلة  إتخذته  الذي  املسار 
ناسا منذ هبوطها على سطح  املريخ عام 
وصلتها  التي  األخيرة  املواقع  ولغاية   2012
الى  ووصولها   2016 آذار/  شهر  مطلع  في 
ضوء  وعلى  بالتو(.  لوفت  منطقة   )لوك 
تقدم العجلة روفر في تسلقها جلبل شارب 
والباحثني  للجولة  العلماء،  إختيار  يتم 
املهمة  خالل  ومن  ناسا،  ملهمة  الثانية 
الرئيسة ملسبار كيوريوستي فقد إستخدم 
اإلسفل من  اجلزء  روفر  في  الباحثون عجلة 
اجلبل، لدراسة طبقاته، وإستكشاف كيف 
تغيرت بيئة املريخ من الظروف الرطبة  التي 
الظروف  الى  املايكروبية  احلياة  تفضلها 

اجلافة والقاسية. 
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العلماءالروس
من املثير لإلهتمام ان نذكر في هذا املضمار بأن العلماء الروس إستطاعوا تأكيد وجود املاء 
على سطح  املريخ، وذلك بفضل املعلومات الواردة اليهم من مقياس الطيف املنصوب في 

عجلة روفر   «كيوريوسيتي«   )Curiosity(    األمريكية . 
الفضائية  غاما  أشعة  عن مدير مختبر  نقالً  الروسية  »إزفيستيا«  حيث نشرت صحيفة 
إن  ميتروفانوف،  إيغور  الروسية،  العلوم  أكادميية  في  الدراسات  الفضائية  ملعهد  التابع 
في   مسبار  املنصوب  التصنيع  الروسي  الطيف  النيتروني  مقياس  من  الواردة  املعلومات 

»كيوريوسيتي« يؤكد وجود املاء على الكوكب األحمر . 

وقال املشرف على التجربة الروسية »إن الظروف الالزمة لوالدة احلياة في الكوكب األحمر 
تدهورت  نتيجة سقوط كويكب على سطحه«. وبحسب ما يعتقده العالم الروسي فإن 
جزءاً من املاء قد توغل إلى  جوف املريخ بعد سقوط الكويكب، حيث شكل املاء املتجمد 

نسبة 10% في بعض مناطق املريخ من  قوام تربته . 
وأضاف ميتروفانوف أن املريخ شهد تطوراً أكبر بكثير من مجرد إحتوائه على املاء، إذ ميتلك 
غالفاً  جوياً كثيفاً ومجاالً مغناطيسياً. وكان الكوكب األحمر مثل األرض الفتية، ثم واجه 
كارثة خطيرة جداً جعلته  بارداً قاسياً، وأكثر جفافا .   كما أوضح العالم الروسي بأن الطبقات 

العليا لتربة املريخ حتتوي على نسبة 3  الى 5 باملئة من املاء.  

  المصــــــادر
 -  وكالة ناسا الفضائية

NASA Selects Scientists for Mars Rover Research Projects  - 

كيوريوسيتيتعثرعلىمايثبتوجودبحيرةعلىالمريخ
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بغداد..

مجلة تواصل - أخيرة

من عبق التاريخ وضباب االساطير املضمخة بغبار العصور , تتأطر في مساحة الفكر 
وروضة القلب  صورة بغداد. 

بغداد التي امتزجت من عدة حضارات قدمية حتى صارت حاضرة اسالمية عتيدة وعاصمة 
ألهم مرحلة  تأريخية والشهر خلفاء العباسيني والتي صارت قبلة الدنيا ومنى املفكرين 
والطامحني , فما أسعد حظ  من يسكن بغداد وينهل منها ويشهد مجالسها ويترف 
بترفها وينتشي بنشوة كأس أبي نؤاس ويحلق مع  احلالج ويتغزل كابن اجلهم ويعشق 
بأذنه كبشار ويـتأنق بفكره كابن جني ويفخر ويشمخ كالشريف  الرضي فهي منتهى 

املنى , وآخر الطموح بل قمة السعي والفلج . 
في كل ما يستدعيه اخلاطر من صورة بغداد سيطر عليها املاضي التليد ويأسر الفكر 
والقلم حتى اليجد  الكاتب مجاالً الن يكتب عن حاضر بغداد , حاضر رمبا جنعل له خط 
أّما   , القدمية للنجف األشرف  البلدة  شروع فيكون منذ والدة  اجلواهري عام 1900 في 
ملاذا اجلواهري دون الزهاوي او  الرصافي او العمري او غيرهم , فألن اجلواهري كان اجملسد 
احلقيقي لروح بغداد واملعبر الفذ عن  ااْلمها وأحزانها وأفراحها وأيام سعاداتها القليلة 

جدا. 
ثم  االنكليز  ابتذال  الى  العثمانيني  نخاسة  سوق  من  املهداة  االسيرة  بغداد  حاضر 
وتصارع  الزعيم  وأيام  األولى  اجلمهورية  الى  بعراقيته  غير  النقي  امللكي  العهد  الى 
االيدلوجيات واملظاهرات واحللم بنهوض  شامل , لتصحو بغداد على صفحة غدر وجرمية 
استمرت منذ يوم اعدام الزعيم وحتى 2003 لتكون  بغداد هدية قدمها مدعو العروبة 
الى العم سام .. ومرحلة اخرى من الدماء والتيه املر.. لتصحو بغداد  املتعبة حد االنهيار 
على خبر أعاد اليها بعض روحها , فنهضت ونهض معها اخمللصون لتحتفل  وابناءها 

بكونها عاصمة االعالم العربي ... 
بغداد اجلواهري لم تكن ااٍل حرة و أنيقة وشامخة مهما اشتد بها األلم وطال العناء 
وأسلمتها يد األقدار  من  ظالم الى شر ظالم فهي التي وصفها أبو فرات ولم يكن اال 

صادقاً في وصفه لها فقال:   

يا أمً تلك التي من الف ليلتها  
لألن يعبق سحُر في التالحين

ومستجم النواسي الذي لبست  
به الحضارة ثوبًا وشي هارون

124     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت

سليم رسول



الفنان - نبيل علي



20
18


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6-53.pdf
	54.pdf
	55.pdf
	56-75.pdf
	76.pdf
	77.pdf
	78-92.pdf
	93.pdf
	94-99.pdf
	100.pdf
	101.pdf
	102-113.pdf
	114.pdf
	115.pdf
	116-117.pdf
	118.pdf
	119.pdf
	120-123.pdf
	124.pdf
	125.pdf
	126.pdf

