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مجلة تواصل  -االفتتاحية

 وهمُ الخالفة الرقمية
تؤدي منصات التواصل االجتماعي  -بوصفها إحدى أهم وسائل اإلعالم احلديث ،-دورا ً كبيرا ً
موجهة يتعذر تفاديها ،ويصعب على
بطبيعة التصورات الذهن َّية للمتلقني،عبر ماكنة اتصال َّ
وربا يستسلم أويخضع ملضمونها ،والى
اإلنسان أ ْنيعزل نفسه عنها ،فيتعرض لها ،ويتأثر بها ،مَّ
جانب وظيفة النقل التي ميارسها اإلعالم فهو يتولى مه َّمة تفسير وحتليل مجريات األحداث
اخلاصة في فهم وفلسفة األحداث،
بشكل يض ِّيق من فرص اشتراك املتلقي بتكوين صورته
َّ
ال سيما أ َّن هذه البرامج متتاز بغزارة املعلومات املتناقلة من خاللها ،ومن دون ضوابط ومعايير
تنظيم َّية ،وغالبا ً ما تكون مضللة أو غير دقيقة وتقود الى تبني توجهات شاذة مبن َّية على
معلومات مزيَّفة تؤدي الى العنف والتهديد املستمرين للسلماجملتمعي.
عندما سيطر تنظيم «داعش» اإلرهابي على مساحة كبيرة من األراضي في العراق وسوريا
كان ميتلك العديد من املواقعااللكترون َّية على الشبكة العنكبوت َّية ،وبإمكانات احتراف َّية عالية
روَّجت للتنظيم التكفيري فكرياً ،ومنقت منط احلياة في ظل تسلطهم،وكانت أحد أهم أسلحة
اإلرهاب في حتقيق غاياته ،وبفضل املتصدين من الوطنيني والشرفاء لهذا التنظيم الظالمي
أسسها
انحسر نفوذه ،وتقهقرت قواته ،فراح يلجأ إلى ما يعرف بـ»اخلالفة الرقم َّية» ،التي ّ
على الشبكة العنكبوتية( ،وهي عبارة عن تسمية افتراض َّية متثل مواقع اتصال اإلرهابيني مع
قادتهم للتخطيط،وتنفيذ العمليات اإلرهابية ،وتغذية الشعور لدى أنصاره باحلنني الىأحداث
عام  ،2014وإقناع اجملندين اجلدد بأ َّن تلك األيام ميك ْن أ ْن تعود مجددًا إذا التحقوا بهم) .عمليا ً
داعش تراجع بشكل كبير ،ولميتبق من استراتيجيات ميارسها أكثر من شن هجمات ضعيفة
مباشر ،وفي كثير من
بشكل
مببادرات فرديَّة ،خاصة بعد أ ْن أصبح عاجزا ً عن تنظيمها وتنفيذها
ٍ
ٍ
األحيان تصدر هذه املبادرات عبر»الشبكة العميقة» ،التي توصف باألكثر تعقيدا ً من الشبكة
االعتياديَّة ،وبالرغم من تعقيدها إال أنها غير منتظمة ،إذ يقول فان تشارلي وينتر (الباحث في
جامعة كينغز كولدج في لندن) ،والذييد ّرس وسائل اتصال التنظيم منذ سنوات« :كأ َّن أحدهم
داس على زرإخفاء الصوت تقريبا ً لدى داعش» ،وهو ما ع َّده وينتر انفصالاً غيرمسبوق عن وسائل
التواصل االجتماعي ،وداللة مهمة على تراجعالنشاط االلكتروني لداعش ،ويضيف ألبرت فورد
الباحث في مركز(نيو أميركا) ،والذي درس هجرة املقاتلني لاللتحاق بالتنظيم ،إ َّن»وسائل إعالم
داعش كانت تتهاوى بدرجة كبيرة ..،وباتت هناكأماكن أقل للحصول على املعلومات ،ووسائل
أقل لتحميلها علىالشبكة».
اخلبراء في مجال الشبكات يؤكدون أ َّن داعش في حالة تقهقر الكتروني ،وبات على شفير
الهزمية االلكترون َّية التا َّمة بعد انكسارهعسكريا ً في العراق وسوريا ،فقادته يقبع الكثير منهم
الحق ،ولم يتبق من بوق دعايته الكثير ،فقد انهارت أهم
في السجون ،وعناصره بني قتيل و ُم ً
مواقعهم اإلعالم َّية ،وأصبحوا مالحقني من العشراتمن وكاالت االستخبارات الدولية ،وماضني
الى حتمية الزوال.
على الرغم من خطورة واحتراف َّية الدعاية التي ميارسها «داعش» ،إال أنه ال ميكن لهذه الدعاية
لوحدها أ ْن تصنع إرهابيني ،بل من املؤكد أ ْنيكون هناك مؤثر بشري خارج إطار منصات التواصل،
كأحد األصدقاء أو األقارب ،أو شخص آخر ،ويُشترط توافر ارضية فكرية ،وبيئة حاضنة تسمح
بتقبل تلك اآليديولوجيات ،لذلك يتعاظم دور اإلعالم في ايجادمعاجلات ناجعة الى جانب مهمة
منظمات اجملتمع املدني والدولة للتصديإلعالم «داعش» ،وعدم جتاهل أسلوب االستمالة الذي
املوجهة لتصعيد حالة االستقطاب في صفوف الشباب.
يزاوله فيمضمون رسائله
َّ

رئيس التحرير
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نشاطات واخبار

نشاطات واخبار الهيئة  -كما وردت في موقع الهيئة االلكتروني  -مقررات مجلس االمناء

بث الوعي االنتخابي
في عموم العراق
ضمن اجتماعاته الدورية ناقش مجلس االمناء في هيئة االعالم
واالتصاالت جملة من القضايا املتعلقة بتنظيم قطاع االعالم
واالتصاالت ..وفي ابرز ما تضمنته اجندات اجتماعات اجمللس هو مناقشة
قراره السابق بخصوص بث الوعي االنتخابي في عموم العراق مبختلف
اللغات الرسمية جلمهورية العراق ،وشمول الوسائل االعالمية كافة
العاملة في إقليم كوردستان مشروطة بسالمة املوقف األمني  ،ومتت
املوافقة على تعديل القرار وفقا ملا ورد في مذكرة دائرة تنظيم املرئي
واملسموع ،ويدخلحيز التنفيذ من تأريخ صدور القرار.
كما متت موافقة مجلس األمناء على تخصيص رقم مختصر لصالح
مشروع دوم(Du3M) دون مقابل،للتواصل مع املعنيني ،وتقدمي املقترحات
واألفكار والرؤى لدعم املبادرة ،وإجناح املشروع ،علما انه متت مصادقة
مجلس الوزراء في إجتماعه االسبوعي بتأريخ  6/3/2018على مبادرة
هيئة اإلعالمواالتصاالت إلطالق مشروع (دوم  ،)2025والذي سيضع األطار
االستراتيجي العام للنهوض بقطاعاإلتصاالت واملعلوماتية(ICT).
كما ناقش مجلس األمناء تعديل الفقرة ( )14بخصوص تعديل وحتديد
أجور تفعيل وتعريف األرقام اخملتصرة من خطة الترقيم الوطنية ،ومتت
موافقة اجمللس على التعديالت مع مراعاة األجور املاليةلالرقام اخملصصة
للجهات احلكومية كافة ،واملنظمات الدولية ،ومنظمات اجملتمع املدني
غير النفعية ،اما اجلهات التجارية فاألمر متروك للشركات ،وحسب
عقد الترخيص ،وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ /6/2018. 1
ومتت مناقشة موضوع توصيات تعديل املتطلبات اخلاصة بتسجيل
الشركات اجملهزة خلدمات االنترنيتفي الهيئة ،وبعد املداولة قرر مجلس
األمناء املوافقة على املقترحات مع مرعاة منح الشركات مهلة زمنية
تبدأ من 1/5/2018 لغاية  1/7/2018ملراجعة الهيئة ،وإستحصال املوافقة
اخلاصة بالتسجيلمؤقتاً ،ومتنح مدة شهر واحد لتقدمي كشوفات كاملة
بالوصالت املايكرووية وال ـ  ،VSATوتقدمي طلبات الترخيص والشركات
املسجلة لدى الهيئة. 
وناقش اجمللس مسودة الالئحة التنظيمية اخلاصة باخلدمات األرضية
املتنقلة  ، (LMR)التي أعدت إعتمادا ً على توصيات اإلحتاد الدولي
لإلتصاالت واملنظمة الدولية للطيران املدني ICAO وجتارب الهيئات
اجملاورة للعراق في هذا اجملال ،وصادق اجمللس على إعتماد الالئحة ،وإعالنها
على املوقعالرسمي للهيئة ،وتدخل حيز التنفيذ بتأريخ 1/5/2018.
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وزارات الدولة ومؤسساتها تنظم احتفاالت مركزية
إحتفاء بتتويج بغدادعاصمة لإلعالم العربي
ً
إحتفت وزارات الدولة ،ومؤسساتها ،بتتويج بغداد عاصمة لإلعالم العربي من قبل مجلس وزراءاإلعالم العرب
2018 -2017.
احملتفلون بهذه املناسبة أجمعوا على ان هذا التتويج يعد نصرا ً لكل العراقيني ،ملا قدموه من تضحيات في
كل امليادين ،وأهمها امليدان اإلعالمي؛ الذي تصدت من خالله املؤسسات اإلعالمية العراقية الوطنيةللهجمة
اإلعالمية الداعشية بحرفية عالية ،وكانت جتربة اإلعالم احلربي فريدة بعملها ومنجزها ،إذ سطر بها رجال
اإلعالم أروع البطوالت ،من خالل مرافقة القوات األمنية في تقدمها وحترير املدن تباعا ً.

وزارة التربية إحتفلت بتلك
املناسبة بالتعاون مع املديرية
العامة لتربية الرياضية ،واملناهج،
ومركز البحوث ،ومعهد الفنون
اجلميلة للبنني ،في بغداد بتأريخ
 ،2018 /5/2حيث شهد احلفل
حضورا ً طالبيا ً واسعاً ،أعربوا
فيه عن إعجابهم بالفعاليات
التي أقيمت خالل احلفل الذ
تضمن على أناشيد الوطنية،
وقصائد شعرية دعت للوحددة،
ونبذ الفرقة والطائفية ،والتغني
بانتصارات قواتنا األمني ة.
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بدورها أقامت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار بتأريخ  3-5-2018معرضا ً صوريا ً فوتوغرافياً ،وعرضا ًلألزياء
الفلكلورية العراقية وفعاليات ثقافية عبرت عن أهمية اإلعالم العراقي ،وانعكاسات تصديه للهجمة
اإلعالمية الداعشية ،حضره وكيل وزير الثقافة ،وكوادر الوزارة ،وأكادمييني.

أقامت دائرة اإلعالم والعالقات في
وزارة الداخلية حفالً على حدائق
أبي نؤاس بتأريخ  ،6-5-2018تضمن
عرضا ً مسرحيا ً جسد تأريخ البالد،
وتضحياتها ،ومتسك ابنائها بالتراب
العراقي ،الى جانب معرض صوري
تضمن صورا ً لبسالة القوات األمنية،
وتضحياتها ،وتصديها لإلرهاب بكل
أشكاله ،فيما ركزت بعض الصور
على اجلوانب اإلنسانية التي قامت
بها القوات األمنية خالل املعارك
ب.
التي دارت ضداإلرها 
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أقامت وزارة الصحة العراقية حفالً مركزيا ً مبناسبة تتويج
بغداد عاصمة اإلعالم العربي بتأريخ -2018 ،6-5بحضور
شخصيات إعالمية وثقافية وفنية ،وتناول احلاضرون املعطيات
الكبيرة لإلعالم ،والتطورات احلاصلة على املستويات كافة،
كما إستذكر احملتفلون الدور الكبير للكوادرالطبية خالل
مؤازرتها للقوات األمنية مبختلف صنوفها حتى حتقيق النصر
النهائي ضد اجلماعات اإلرهابية ،كما تضمنت اإلحتفالية
فعاليات شعرية ،وأدبية ،وفنية ،الى جانب معرض للفن
التشكيلي ،ولوحات جسدتمعاني االبداع للتراث البغدادي
ي.
العراق 

إحتفت وزارة التجارة على أرض
معرض بغداد الدولي بتأريخ
 ،6-5-2018وبحضور أكادمييني
وإعالميني ونخب مثقفة.
تضمن احلفل محاضرة حول
اإلعالم احلكومي ،وأهمية تفعيل
القطاعات اإلعالمية اخملتلفة
خدمة للمجتمع واملواطنني،
وفتح باب النقاش بني احلاضرين
للتباحث حول أهمية وسائل
اإلعالم في اجملتم ع.
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وزارة الكهرباء هي األخرى إحتفت ببغداد
عاصمة لإلعالم العربي ،وسط حضور كبير
من كوادر الوزارة وموظفيها بتأريخ ،2018 /5/8
وحتدث احلاضرون في احلفل عن دور اإلعالم في
اجملاالت اخملتلفة ،السيما اإلقتصادية منها ،الى
جانب دور اإلعالم في اإلرتقاء بواقع اجملتمع ،عبر
نقل معاناته ،وتصويرواقعه اخلدمي والثقافي.

إحتفت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية
بتأريخ  2018/5/9باختيار بغداد عاصمة
لإلعالم العربي ،حيث أكد احملتفلون على
أهمية نشر الوعي ،وتغيير السلوك
اجملتمعي إلجناح برنامج التنمية العربية في
إطار مصفوفة األهداف العاملية للتنمية
املستدامة  ،2030-2015وذلك وفق الإلعالن
العربي لإلعالم من أجل التنمية املستدامة
ملا له من أهمية كبيرة في وحدة الهدف
اإلعالمي.

وزارة الزراعة وفي حفلها الذي أقيم بتأريخ  ،2018/5/9جرى التأكيد على أهمية دور اإلعالم العراقيوتدعيم
جبهة محاربة اإلرهاب ،ومواجهة الدعاية اإلرهابية التي حتاول زعزعة األمن واإلستقرارالعراقي ،احملتفلون في
الوزارة أكدوا أيضا على ضرورة دعم دور اإلعالم في اجملتمع العراقي والعربي.
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اللجنة العربية لإلعالم االليكتروني تعمم مذكرة
قواعد السلوك اإلعالمي المقدمة من العراق

ً
هيئة اإلعالم واالتصاالت تحرز ً
جديدا في مسار اإلعالم العربي
أثرا
عقدت جلنة اإلعالم االليكتروني مبقر األمانة العامة للجامعة العربية ليومي  /5-4ابريل ،2018/إجتماعا ً
حضره ممثلو الدول األعضاء ،ونوقش فيه واقع اإلعالم االلكتروني في الوطن العربي.
تقدم العراق مبقترح عبر ممثله في اإلجتماع األستاذ جاسم الالمي عضو مجلس أمناء هيئة اإلعالم
واالتصاالت تضمن الدعوة لتكليف إدارة “يوتيوب” في مصر بوضع الئحة ،وضوابط خاصة ،تتكفلبوضع
آليات البث ،والنش ر.
من جانبها طرحت اللجنة العربية لإلعالم االليكتروني عدة مقترحات حول اإلعالم االلكتروني احلديث،
وسبل اإلرتقاء بهذا القطاع املهم مبا يتالءم مع قواعد السلوك العامة ،والسياقات املتبعة عاملي ا ً.
فيما ناقش اإلجتماع التقرير املقدم من وزارة الثقافة واإلعالم السعودية حول آخر املستجدات بشأن
تطويراملوقع االليكتروني ،والتفاصيل الفنية اخلاصة ب ه.
كما دعت الدول األعضاء جمهورية مصر للبدء مبشروع إنشاء قناة رسمية للجنة على موقع “يوتيوب”
والتي تُعنى بنشر احملتوى اإلعالمي العربي للدول األعضاء الى جانب اإلتفاق مع شركة “كوكل”للحصول
على البصمة الرقمية للشركة التي حتفظ احلقوق الرقمية لصاحب املنتج االعالمي للدول االعضاء،
وفق بروتوكول إعالمي يتقاسم عوائد الدخل من هذه القناة بني الدول صاحبة حقوق البث ،وجلنةاإلعالم
االلكتروني ،واملرصد اإلعالمي العربي لإلرهاب لتوجيه العوائد لصالح تنمية النشاط اإلعالميبجامعة
ي.
الدول العربية ،وتطوير موقعها الرسم 
هذا واصدرت األمانة العامة جلامعة الدول العربية إعماما ً ملذكرة هيئة االعالم واالتصاالت بجمهورية
العراق والتي تضمنت مسودة قواعد البث والنشر والتسجيل لإلعالم االلكتروني على جميع األعضاء،
بهدف اإلسترشاد واإلفادة من ه.
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هيئة اإلعالم واالتصاالت
تشارك باجتماع فريق الخبراء المعني بمتابعة دور
وسائل اإلعالم المتصدية لإلرهاب

عقدت األمانة العامة للجامعة العربية اإلجتماع التاسع عشر لفريق اخلبراء
الدائم املعني مبتابعة دوراإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب ،عبر جهود
مشتركة ،وتبادل خبرات بني الدول األعضاء في اجلامعة العربية ليومي 3-2/
ابريل.2018/
مثل العراق في اإلجتماع هيئة اإلعالم واالتصاالت عبر عضو مجلس األمناء
االستاذ جاسم الالمي ,الىجانب مشاركة ممثلني عن الدول األعضاء لدى اجلامعة
العربية ،وعدد من املنظمات ،والهيئات املمارسة ملهام إعالمية في مجلس وزراء
ب.
اإلعالم العر 
وطرح العراق أمام الدول اجملتمعة جتربة هيئة اإلعالم واالتصاالت ،وتواصلها
مع شبكة اإلعالم العراقي لتوحيد اجلهد االعالمي ،والسرعة في إستقطاب
املؤسسات اإلعالمية عندما تطلب األمر موقفا ً موحدا ً للتصدي للهجمة
اإلرهابية آنذاك ,حيث أُطلق حتالف اإلعالم الوطني الذي ضم عدة مؤسسات
إعالمية عراقية مساندة للقوات األمنية بكل صنوفها وتشكيالتها ,الى جانب
جتربة اإلعالم احلربي في تغطية املعارك ،ونقل اإلنتصارات ،وتعزيز الروح املعنوية
ي.
للمقاتلني ،وتكذيب اإلشاعات التي يبثها اإلعالماإلرهاب 
وأكد ممثل العراق في اإلجتماع على متسكه باملرصد اإلعالمي العربي ،وإستعداده
للتواصل ،والعمل املشترك ،ليكون الئقا ً مبكانة العراق ،ومكانته كمؤسسة
عربية متفردة برصد كل ما يحيط بالوطن العربيفي الداخل واخلارج من مخاطر
االرهاب ،عبر رصدها ،واعداد الدراسات والبحوث ،والورش،واملؤمترات ملعاجلته ا.
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الدورة الـ 49لمجلس وزراء اإلعالم العرب
العراق يؤكد على ان اإلعالم العربي بات يشكل
أحد مقومات اإلستقرار والسيادة
شارك العراق بفعاليات الدورة التاسعة واألربعني جمللس وزراء اإلعالم العرب من خالل هيئة اإلعالم واالتصاالت ،حيث أكد ممثل
الهيئة عضو مجلس األمناء األستاذ سالم مشكور على ان «اإلعالم العربيبات اليوم يشكل أحد مقومات االستقرار والسيادة،
وانه ميثل أحد معاول هدم األمن واالستقرار ،وإرباكالقيم األخالقية والوطنية في نفس الوقت ،وهو ما يدعو الدول الى احلرص على
تنظيم هذا القطاع احليوي ومؤسساته ،ومنحه احلرية ،ليسهم في عملية البناء كسلطة رقابية مهمة إلدارة وتنظيم حياة
الشعوب،وليقف بوجه اإلعالم الذي يروج للتخلف والعنف واإلرهاب».
فيما أضاف العراق خالل كلمته على ان «اإلعالم بات يستغل أبشع إستغالل من قبل التنظيمات اإلرهابية بعد ان نفذت الى
منصاته لتسخرها في عملية تقويض السلم االجتماعي ،وتهديد أمن الدول واألفراد ،والتحريض على العنف والكراهية ،األمر
الذي يتطلب جهودا ً رسمية مضاعفة ،ودعم من النخبواملؤسسات اإلعالمية واألمنية ».
كلمة العراق أكدت أيضا على ان «اإلرهاب بات اليوم عدوا ً مشتركاً ،يستهدف الدول العربية جميعها ،مايدعو سلطات تنظيم
األعالم من وزارات وهيئات ،العمل بجدية ،لبلورة عمل عربي مشترك ،يحققالتكامل في منظومة اإلعالم العربي ،وإتخاذ قرارات
وتوصيات من شأنها تعزيز خطوات تفعيل دوراإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب ،والتخريب اجملتمعي ،والنهوض بواقع
االنسان العربي،وتعزيز التنمية املستدامة ،وتفعيل مفردات استراتيجية اإلعالم العربي التي وضعت وحتتاج الى تنفيذبرامجها
العملية».
وإنتهز ممثل العراق هذه املناسبة للتأكيد وتذكير األشقاء العرب بالذي حتقق في العراق بعد ان كتب ابناؤهبسواعدهم معجزة
اإلنتصار على أبشع تنظيم إرهابي ،حيث راهن الكثير من أصحاب وممولي قنواتومنصات اإلعالم املظلل على إستحالة حتقيقه،
لكن العراق أثبت للعالم وألشقائه العرب ،ان ما كانمستحيالً أصبح اليوم واقعاً ،وحتقق بصمود وإرادة وبسالة جيشه ،وقواته
األمنية ،وحشده الشعبي ،ووقوفإعالمه في جبهة واحدة وبخطاب وطني واحد ،فكان شريكا ً في هذا النصر الذي ال يصب في
مصلحةالعراق وحده بل في مصلحة املنطقة كلها.

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت 13

نشاطات واخبار الهيئة  -البيانات

هيئة االعالم واالتصاالت ..الوعي االنتخابي
تعرب هيئة اإلعالم واالتصاالت عن بالغ شكرها وتقديرها لوسائل اإلعالم العراقية والعربية واالجنبية كافة ملساهمتها الفاعلة
في تغطية مجريات العملية االنتخابية جمللس النواب للعام  ،٢٠١٨وتثمن التزامها مبدونات قواعد ولوائح السلوك اإلعالمي ،وقواعد
التغطية اإلعالمية خالل االنتخابات.
وتبارك جهودها في ترسيخ األطر والقيم الدميوقراطية ،وحق التداول السلمي للسلطة في العراق ،وتعزيز مفهوم حق املواطن في
إختيار من ميثله في مجلس النواب.
ان هيئة االعالم واالتصاالت تبارك للشعب العراقي جناح هذه املمارسة الدميوقراطية ،وتعرب عنشكرها وتقديرها الى القوات األمنية
بكل صنوفها على جهودها الكبيرة في حماية العملية االنتخابية ،وتهيئة أجواء أمنة حلماية الناخب ،وتسييرها بنجاح ،متمنني
للعراق اإلزدهار والتقد م.
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مجلس الوزراء يوافق على تحديد موعد
إطالق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال
وافق مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتأريخ  2018 /6 /5على حتديد موعد إطالق الرخصة الرابعة
لشبكات الهاتف النقال.
وقرر اجمللس تشكيل جلنة برئاسة رئيس الوزراء ،وزير املالية وكالة الدكتور حيدر العبادي ،وعضوية هيئة
اإلعالم واالتصاالت ،و وزارة االتصاالت ،ووزارة التعليم العالي ،وديوان الرقابة املالية ،وتهدف هذهاللجنة الى
إدارة ملف املزاد العلني لضمان شفافية اإلجراءات والتوصل الى إختيار املنافس الكفوء.
هذا وكانت هيئة اإلعالم واالتصاالت قد سبق لها املباشرة باخلطوات االستراتيجية لتنفيذ هذه املهمة.
وكجزء من مسؤولية الهيئة اإلرتقاء بخدمات قطاع االتصاالت واملعلوماتية في العراق فقد سبق لها
التعاقد مع إحدى الشركات العاملية االربعة الكبرى وهي(PWC) لوضع دراسة للسوق العراقي ،وكيفية
حتسني اخلدمات ،وزيادة نسبة التغلغل ،وزيادة املنافسة مبا يعود على املستهلك باملنفعة من حيث جودة
االتصاالت واالسعار ،وخلق فرص إستثمارية جديدة ،وزيادة فرص العمل.

خطـــــة مواجهة الطوارئ
Disaster Recovery Plan
أصدرت دائرة تنظيم تكنولوجيا
املعلومات في هيئة اإلعالم واالتصاالت
بتأريخ  2018/5/2دراسةبعنوان خطة
مواجهة الطوارئ؛ وهي مجموعة من
السياسات واإلجراءات
املتبعة عامليا حلماية نظم املعلومات
ومحاولة التعافي من الضرر الذي
قد يصيبها ،لذلك هي تركز على
إحراز حماية منظمة من الهجمات
اإللكترونية والكوارث الطبيعية،
والتخطيط للتعافي منها ،في إطار
عمل واسع يعرف بـ(التخطيط
الستمرار العمل).
لالطالع على الدراسة يرجى زيارة
موقع هيئة االعالم واالتصاالت:
www.cmc.iq

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت 15

نشاطات واخبار الهيئة  -المطبوعات

ملحق تواصل االنتخابي

اصدرت هيئة االعالم واالتصاالت ملحقا ً انتخابيا ً بتاريخ  2018/5/3يتعلق بالسباق االنتخابي الذي اجري في /12ايار،2018 /
هدفهتثقيف املواطن العراقي عبر إحاطته مبجريات العملية االنتخابية وتبيان أهميتها كركيزة أساسيةإلجناح املشروع
الدميوقراطي ،وتوجيه وسائل البث أثناء إدارتها للحمالت الدعائية.
تضمن امللحق ن ُبذة من استعدادات الهيئة حلدث االنتخابات ،واجلهود التنسيقية املبذولة من قبل اإلدارة التنفيذية مع
مفوضية االنتخابات ووسائل اإلعالم ،فضالً عن البيانات التوجيهية ،وإصدار اإلنذارات بحق بعض القنوات التي لم تلتزم
مبوعد إنطالق احلمالت الدعائية من أجل تهيئةمناخات مالئمة تُقرب وسائل البث من االلتزام باملعايير املوضوعة من قبل
الهيئة ،إضافة الىخطة الرصد اإلعالمي ودورها في إدارة هذه املرحلة.
•  وإشتمل امللحق على نشر نتائج استطالع رأي حول االنتخابات ،مت إعداه من قبل قسمالدراسات في دائرة تنظيم املرئي
واملسموع في هيئة اإلعالم واالتصاالت.
 • أخيرا ً نشر ُكتيب (قواعد التغطية اإلعالمية في االنتخابات).
لإلطالع على امللحق يرجى زيارة موقع هيئة االعالم واالتصاالتwww.cmc.iq
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االخبار المزيفة وخطورتها على الفرد والمجتمع

 أد هاشم حسن التميمي
عميد كلية االعالم في جامعة بغداد 

 كيف ولماذا تزيف االخبار؟.
حرب المعلومات هي األخطر في عصرنا الراهن.
بانتظار ستراتيجية شاملة لألمن المعلوماتي.

ليس جديدا ً أو اختراعا ً مبتكرا ً احلديث عن الدور املزدوج لوسائل اإلعالم ،ومعها أيضا ًوسائل التواصل االجتماعي
في نقل املعلومات بأشكال متنوعة وبسرعة مهولة ،وإنعكاسذلك على أمن اإلنسان واجملتمع بكل فئاته ،وفي ظل
األوضاع العامة اإلعتيادية يتعاظم هذاالدور أثناء احلروب واألزمات ،وصح من قال ولم يبالغ بان اإلعالم نعمة عندما
يحسنالتعامل مع املعلومة ،ونقمة حني تزيف املعلومات عامة واألخبار خاصة .وميتد هذا احلكمليشمل وسائل
التواصل االجتماعي التي إخترقت الفرد واجملتمعات وأخضعتهم لتعرض دائمهو األقرب لإلدمان االلكتروني.
كيف ولماذا تزيف االخبار؟ .
 البد في البداية ان ن ُعرف بايجاز للقارىء غير املتخصص مفهوم اخلبر الصحفي وأركانه،ونشير لعدم وجود تعريف
شامل جامع بسبب تعدد الرؤى واملدارس واالجتاهات الفكريةاإلعالمية والتي ترى كل واحدة منها وظيفة محددة
لوسائل االعالم عامة والصحافة واخبارهاخاصة ،وميكن ان نوجز تلك املدارس باالتي:
ً
اوال :المدرسة الليبرالية
وترى ان اخلبر معلومات تقدم وصفا ً دقيقا ً وشامالً وفوريا ً وجذابا ً ومثيرا ً حلدث أو واقعةمعينة تهم أكبر قدر من
الناس ،ولهم احلق في االطالع على التفاصيل كاملة مثلما حدثت بدون قيود او رتوش ،بدون حذف او اضافات،
وإستنادا ً لهذا املفهوم االخباري تتنافس وسائل اإلعالم الغربية واالمريكية بنقل مباشر لوقائع األحداث من
ميدانها ،وفي وقت حدوثها،بتوظيف التطور املهول لتكنولوجيا املعلومات ،ويترك للصحفي ضميره املهني في
املصداقية ،وخضوعه الحقا للقانون في احلاالت التي تسفر التغطية االخبارية املصورةالنتهاكات للخصوصية،
أو القذف والتشهير ،وما ينعكس من هذا التوصيف من تبعات أمنيةأو إجتماعية ،وتركز هذه املدرسة على قيم
محددة في اخلبر ،في مقدمتها اإلثارة والغرابةوالشهرة والضخامة ،واحلكم ضمير الصحفي ،وتقديره للموقف،
ومدى التزامه مبواثيقالشرف الصحفي ،وهي قيود معنوية ال متتلك سلطة القانون.
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ثانيا :مدرسة المسؤولية االجتماعية
 وهذه املدرسة تعد تطورا ً مهنيا ً أخالقيا ً ملفهوم اخلبر الليبرالي ،وظهرت لتعبر عن الشعور بالصدمة ملا أصاب العالم من توحش
في احلرب العاملية الثانية نتيجة ألسباب كثيرةبضمنها وسائل إعالم اإلثارة التي لم تراع املصالح العليا للدولة ،واملصلحة العامة
للمجتمع،بعد التمادي باطالق احلريات الفردية في املمارسة اإلعالمية ،ونضج مفهوم سياسي يحترماحلرية الفردية ،ويشترط إحترام
مسؤولية الدولة في حماية اجملتمع ،وضمان مصاحلهاالداخلية واخلارجية للوصول ملا يسمى بدولة الرفاهية ،وإعتمدت هذه املدرسة
على أساليبالردع التي تقوم بها مواثيق الشرف املهني دون اإلضطرار للرجوع للردع القانوني إال فيحاالت خاصة وبعد النشر ،ولم
تغادر هذه املدرسة اإلخبارية قيم اإلثارة والغرابة لكنهاأطرتها مبنظور املسؤولية املهنية واألخالقية.
ثالثا :المدرسة الشمولية التسلطية
ً
 متثل هذه املدرسة بلدان العالم الثالث ،والبلدان الشيوعية السابقة حيث ترسم لإلعالم واألخبار أهدافا للترويج اليديولوجية
السلطة التي تتولى احلكم وتعبئة اجلمهور حول رموزاحلكم ،وبهذا خرجت األخبار عن حياديتها وأصبحت تقتصر لنشر املعلومات
اإلخبارية التي ال تتقاطع مع العقيدة احلاكمة ،ولذلك تخلت وسائل اإلعالم اإلخبارية عن قيم اإلثارة والغرابة حني تتقاطع مع
السياسة اإلعالمية ذات االهداف احملددة واحلرية املقيدة.
 وتتفق هذه املدارس بان اخلبر الصحفي يجب ان يشتمل على معلومات صحيحة لوصف ما جرى بدقة متناهية ،وتقدمي إجابات
موضوعية عن األسئلة االخبارية التقليدية وهي:
 1 -ماذا جرى؟.
 -2اين؟.
 –3متى؟.
 –4من؟.
 –5كيف؟.
 –6ملاذا؟ ،وهذا السؤال من الصعب اإلجابة عليه من املوجة االخبارية األولى والتي لم يتوفر فيها الوقت الكافي للتحري ملعرف
األسباب ،والتي تظهر بعد إجراء التحقيقات،ورصد ردود األفعال.
كيف تزيف االخبار؟ .
 اخلبر كما سبق اإلشارة اليه معلومات معززة بالوثائق والصور ،تصف بدقة وموضوعية ،ومن امليدان ،في الغالب ما حدث فعالً ،من
وقائع ومجريات تهم الناس ،وتوقع ما سيحدث،واملعلومات مسجلة مباشرة أو نقالً عن مصادرها األساسية ،واألطراف الفاعلة في
احلدثبطريقة مختصرة وجذابة ال تبتعد عن جوهر القضية.
 هذا هو التوصيف البسيط املتفق عليه للخبر اإلعالمي ،والذي يخضع للعديد مناملعاجلات ،فيتحول خلبر للدعاية السياسية عن
طريق التالعب باملعلومات ،أو توقيتاتالنشر ،ونشير للبعض من احلاالت وال يتسع املقال واملقام لسرد العشرات من األمثلة علىهذا
التحول من اإلعالم للدعاية:
ً
اوال :األخبار الوهمية
إبتداع قصة خبرية وهمية ومفبركة بالكامل ،وبطريقة ذكية مقنعة ومؤثرة ،فهي تتطابق معسرد الواقعة في ضوء دراسة البيئة
املراد التشويش عليها باعتماد تسميات صحيحة ومواقفووقائع معلومة تعزز القناعة باحلادثة اخملتلقة املغلفة مبؤشرات عن البيئة
األصلية للخبراملزعوم واملتوقع ،والذي ميكن تعزيزه بردود الفعل على هذا البالون االختباري وهو أحدوسائل الدعاية الدولية.
ثانياً :التالعب باألخبار الصحيحة بالطرق اآلتية والتي يطلق عليها (التلوين)
 1 -إعتماد مصدر أحادي لتعزيز اخلبر وأهمال املصادر األخرى.
 2 -حذف معلومات مهمة واإلبقاء على معلومات تفيد جهة النشر وتضلل املتلقي.
-3 إضافة معلومات وأرقام وصور ووثائق ملنت اخلبر أو خلفيته لتحويل اإلنتباه أولتشويه املعلومة الصحيحة.
 -4عدم التوازن بانتقاء املعلومات ،فرمبا مينح كل مصدر مساحة طباعية أو زمنيةبحسب وسيلة اإلعالم تبدو منصفة ومتساوية،

لكن التالعب يتم بتقدمي مصدر على آخر ،وإنتقاء معلومة قوية من مصدر وإقتباس معلومة ضعيفة وهامشية من املصدر اآلخر،
وهنا تعطى األرجحية ملصدر على آخر.
 -5إستخدام جمل وتعابير توحي بالتفسير ،ما يؤثر على فهم املعلومة الصحيحة،ويجيرها باجتاهات مختلفة.

-6 باإلمكان اإلعتماد في تلوين املعلومات على معاجلة واحدة مما ذكرنا أعاله أو أكثر من واحدة منها ،واألمر يرتبط بطبيعة اخلبر،
واألهداف املطلوبة من التحريف.

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت 19

مجلة تواصل  -اعالم

مناذج من عناوين األخبار املزيفة:
* أرقام قياسية لدرجات احلرارة  60درجة مئوية.
* ترامب يتحدث عن مول املنصور وطرد األيتام.
* ظهور السيد املسيح في الكرخ.
* وصول الفرقة االمريكية اجملوقلة للحبانية السناد االنقالب.
* اكتشاف ديدان وفايروسات في الفواكه العراقية.
* جفاف دجلة وتوقف محطات املياه.
* فايروسات احلمى النزفية في اللحوم ،وتصاعد اعداد املوتى.
* أرقام مخيفة عن إنتشار األيدز في العراق.
* حتذير مواد غريبة في األسماك.
* عمليات سطو مسلح مبالبس األطباء.
* انهيار سد املوصل.
* نتنياهو يتحدث عن انقطاع الكهرباء في العراق.
* الغاء نتائج االنتخابات ،وخطة أمريكية حلكومة طوارىء.
* اختيار العراق االسوأ في العالم للعيش.
* بلغت ثروة مسؤول عراقي  300مليار دوالر.
* وصلتنا شحنات أدوية ملعاجلة مرض السكر نهائياً.
* هروب جماعي ألعضاء مجلس النواب خوفا ً من املساءلة املالية.
* تظاهرات مليونية قريبا ً إلجتياح اخلضراء.
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نحن والعالم
 لم تكتمل في البلدان التي تعيش في مرحلة اإلنتقال الدميقراطي وفي مقدمتها العراق رؤيةأو نظرية تؤطر املمارسة اإلعالمية
وحرية التعبير ،ودخلت البالد في مرحلة جتريبية ملمارسة الفن اإلعالمي تتأرجح ما بني الدميقراطي والتسلطي ،وبغياب األنظمة
الصارمة لتنظيم العمل اإلعالمي ،ونعيش االن في ضوء التجريبية والصراعات السياسية غيابا ًللتوازن في حرية التعبير ،ويعد
تزييف األخبار واحدا ً من أهم املشكالت اخلطيرة التي تتقاطع مع أخالقيات املهنة الصحفية ،ومع فلسفة احلريات في معيارها
العاملي ومقياسهااألكادميي ،ونتج ذلك ألسباب متعددة نذكر منها اآلتي:
 – 1ضعف املهنية ألكثر العاملني في غرف األخبار ،ولصانعيها في مواقع التواصل االجتماعي بتعدد تسمياتها ومنصاتها ،ففي
الغالب تنشر أخبار وتقارير منقولة رمبا بحسننية وهي ضعيفة املصدر أو مسربة من جهات لها أجندات مغرضة من دون التنبيه
املباشر أو عن طريق الصياغة اخلبرية الذكية مثل اإلشارة بان املعلومة وردت مناملصدر الفالني ونفاها املصدر صاحب العالقة ،أو
إقرانها بالعديد من التعبيرات املعروفة للعاملني في دسك االخبار (لم يتسن التأكد من مصدرها الرسمي أو األصلي) ،خالصة
القول ان املهنية اجليدة تصمد مثل اجلدار الصلد يصعب إختراقه من صناع املعلوماتامللوثة ،فضالً عن توفر نظام حلراس البوابات
(فلترات) لتنقية املعلومات متعددة املصادر ،تبدأ باستقاء األنباء من املراس وصوال ً لرئيس التحرير وما بينهما من إجراءات لضمان
جودة وصحة األخبار حرصا على مصداقية املؤسسة اإلعالمية واجلهة التي متثلها ،ويبدوان هذا النظام املهني بدأ يتالشى في ضوء
الفهم اخلاطىء حلرية التعبير.
 -2غياب التنظيم اجلاد والرصد الدقيق حملتوى اإلعالم باستثناء ما تبذله هيئة اإلعالمواالتصاالت من جهود إستنادا لألمر  65لسنة
 2004الصادر من سلطة اإلحتالل ولم يتحولهذا األمر لقانون شامل متكامل مينح الهيئة قوة في األداء لتنظيم مسارات اإلعالم
التي تفتقد في أغلبها للتوازن ما بني احلريات واملسؤوليات ،كما كفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في مادته ( )19والدستور
العراقي في املادة ( )38وإشترط إقتران احلريات بااللتزامباملسؤليات إزاء الفرد واجملتمع.
 –3عدم تفعيل اإلجراءات القانونية بشان نشر األخبار الكاذبة ،وإنتهاك اخلصوصيات والتشهير باألفراد واملؤسسات ،ويعود ذلك
لضعف الوعي القانوني للمجتمع ،واإلحتكام إلجراءات بديلة حلسم هذه القضايا عشائريا ً أو شخصياً ،أو اإلعتماد على جهات
حزبيةوغيرها إليقاف إعتداءات النشر ،وتكرست صورة منطية في األذهان عن بيروقراطيةاإلجراءات القانونية ،وعدم فعاليتها ،ويصل
األمر بعدم القناعة واإلميان بفاعلية القانونوإجراءاته الرادعة ،وتعزز هذه القناعات طول وتعقيد اإلجراءات ،وصدور أحكام تكتسب
الدرجة القطعية ،وبعد كل هذه املعاناة ال جتد طريقها للتنفيذ ،بسسب الفساد الذي طال العديدمن األجهزة التنفيذية.
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 –4فشلت اجلهود احمللية وجهود دولية مساندة من منظمات دولية معروفة ومؤسساتإعالمية دولية وعبر املئات من الورش من نشر
ثقافة التوازن املهني ،ودفع الصحفيالعراقي ومؤسساته باعتماد مواثيق شرف إعالمية تؤطر حرية التعبير باملعايير املهنيةواألخالقية،
وظهر امليل واإلعتقاد بجدوى القوانني القامعة ،وليس املواثيق املقنعة ،التيتنطلق من ضوابط داخلية للضمير الصحفي.
 –5ويعتمد التزييف على طبيعة الوسيلة اإلعالمية واالتصالية ،فلكل وسيلة طرق للمعاجلة منها للصحافة املطبوعة وأخرى
للمسموعة واملرئية وااللكترونية ،وللتواصل االجتماعيمنصات وبرامج متعددة للتواصل واملونتاج واإلخراج االلكتروني.
 –6لعب املال السياسي دورا ً خطيرا ً في شراء املؤسسات اإلعالمية وذمم العديد منالصحفيني ،ما أسهم بانحراف الصحفي واملؤسسات
عن وظيفتها اإلعالمية بتزويد اجملتمعباخلبر املوضوعي الصحيح ،وتنويره باملقاالت والتقارير التي تفسر وحتلل وترك اخلياراتللمتلقي،
وزاد األمر خطورة املال اخلارجي املسيس الذي حول اإلعالم من وظيفتهاإلخبارية الثقافية الى وسيلة للترويج الدعائي واحلرب النفسية
وغسيل الدماغ بسقوط املهنيةواألخالقية والوطنية .وكانت الوسيلة األولى لهذا التسميم السياسي األخبار املزيفة التي تثيرالقلق
واخلوف ،واألمثلة ال تعد وال حتصى ،ففي كل يوم يفاجىء املواطن بوجد أمراضخطيرة وكوارث قاتلة ومؤامرات ستحصد رؤوس اآلالف،
وجعلت املواطن يعزف عن أكلاللحوم وااللبان والدجاج احمللي بل حتى الفواكه ،فقد أشاعوا إحتوائها على حشرات قاتلة،وفايروسات
مميتة ،وإمتد األمر للتشكيك بالدواء بعد الغذاء ،وإسقاط لشخصيات ومؤسساتبدفق إخباري خارج السيطرة ،ويعتمد نظام اجلوقة
بالترويج ،وإعادة النشر بدون تروي ومتحيص ،وبسرعة كبيرة ،بدون تكاليف منظورة ،وأصبح عند األجهزة املعادية طابور خامس نشط
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وفعال بغياب وعي املتلقي ،وضعف أجهزة الرصد والردع القانوني لهذه البؤراإلجرامية.
 عدم وجود مؤسسات إعالمية مستقلة متتلك مصداقية الرد والتوضيح ونشر األخبار الصحيحة داخليا ً وخارجيا ً تتولى هذا األمر في
العالم كله وكاالت أنباء وطنية مستقلةبادارتها وسياستها املهنية ،ومثل هذا األمر كانت وما زالت تلعبه رويترز البريطانية ووكالةاألنباء
الفرنسية وتاس الروسية واسيوشيت ويوناتيتد بريس االمريكيتني والشرق االوسط املصرية وسنا السورية ،فلكل بلد وكالته املعتمدة
دوليا ،وكانت تؤدي هذا الدور منذ تاسيسها عام  1959وكالة االنباء العراقية التي حظيت بسمعة راقية ألداءها املتميز ،لقد قدمنا
للجهات العليا منذ سنوات مشروعا ً متكامالً إلعادتها بصورة مستحدثة تستطيع انتقطع جذور اخلبر الكاذب ،وتعزز من مصداقية اخلبر
الصحيح ،ولألسف الشديد عادة الوكالة مبستوى غير مناسب إطالقاً ،ولعل ربطها بشبكة اإلعالم العراقي أسهم بفشلها والطعن
مبصداقيتها ،وغيب نظام عملها الدولي الصحيح ،وترك األبواب مفتوحة لعشرات الوكاالت احمللية التي ال تتوافر في أغلبها املهنية
واملصداقية ،وهي واجهات سياسيةوإبتزازية.
 وال يتسع املقال للتوسع في وصف اإلجراءات التشريعية واألمنية واملهنية للحد من هذه الظاهرة اخلطيرة التي تنطوي في إطار اجليل
الرابع من احلروب التي تستخدم املعلوماتاملزيفة في إثارة القلق اجملتمعي ،وتعميق حرب املكونات ،وتفكيك اجملتمع من الداخلبتوظيف
مكوناته نفسها ،ونحن بانتظار تنضيج ستراتيجية شاملة لألمن املعلوماتي ،تنقذنامن هذه املوجة املدمرة ،وال بد من اإلعتقاد بان حرب
املعلومات هي اخلطر في عصرناالراهن.
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االعالم الجديد بين الثورة التقنية واالنقالب
المفاهيمي على بديهيات االعالم
أ.د.عمار طاهر
معاون عميد كلية االعالم – جامعة بغداد

يعيش االتصال مبختلف أنواعه ومستوياته حالة من عدم
االستقرار على صعيد املصطلحات والتأثير ،فلم يعد فيه ثابت
أو ساكن إال املتغير الى درجة تتطلب ايجاد قاعدة فهم جديدة
تستند الى دراسات ميدانية معمقة ،ونظريات حديثة ومعاصرة،
تواكب ما يجريعلى األرض ،وعبر األثير.
فوسائل االتصال التقليدية طورت عبر عشرات السنني من حيث
الشكل واملضمون ،وخضعت حتوالتها وإنعكاساتها البطيئة
نسبيا ً الى بحوث تناولت تفاصيلها الدقيقة ،فكان املصدر
والوسيلة والرسالة واجلمهور ورجع الصدى والتأثيرات النفسية
واالجتماعية املرافقة لعملية االتصال مدار عمل ملئات الباحثني
في جميع أرجاء املعمورة ،حيث استخدموا مختلف املناهج مبا
فيها املنهج التجريبي.
هذه البحوث توصلت الى بديهيات مشتركة بني العلوم اخملتلفة،
والسيما اإلعالم واالجتماع وعلم النفس ،وأضحت من املسلمات
في جميع الدراسات ،حيث يعتمد عليها الباحث في الدراسات
التحليلية والنقدية ،واالمبيريقية؛ (وتعني كل ما يتعلق بدراسة
اجملتمع االنساني باالحتكام الى الواقع احملسوس) ،ويرتكز على
مؤشراتها ومنطلقاتها في تأسيس رؤاه بشأن مختلف القضايا
اإلعالمية.
اما اليوم وثورة التقنيات الرقمية تعصف بقوة في أركان اإلعالم،
وتزلزل معظم النظرياتالقائمة ،فقد تبدلت وتغيرت العديد من
املفاهيم الثابتة ،وأصبح لزاما ً على جميع الباحثني تقدمي نظرة
جديدة تتناغم مع التقدم املهول لتكنولوجيا االتصال ،وما رافقها
من ظهور أمناط وتطبيقات وأشكال جديدة تتطلب دراساتها
بايجابياتها وسلبياتها ،ومدى إنعكاسها على عملية االتصال
عموماً.
ً
اوال :اإلعالم الجديد :
يعد مصطلح اإلعالم اجلديد من أبرز املفاهيم التي طرحتها
التقنيات احلديثة ،فهي نتاج التكنولوجيا احلديثة ،لكن يبقى
السؤال األهم أي إعالم؟ ،وأي جديد؟ ،حينما تطرح مفردة اإلعالم
أول ما يتبادر الى الذهن املعايير املهنية من صدق ودقة وتوازن
وحياديةوموضوعية ،فعندما يتحلى اإلتصال بهذه الثوابت يغدو
إعالما ً وعندما يتخلى عنها لصالحالتضخيم والتشويه والتكرار
يتحول الى دعاية.
24

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت

مجلة تواصل  -اعالم

اما كلمة اجلديد التي وسمت االبن الشرعي للتكنولوجيا احلديثة فقد أطلقت على جميعالوسائل عند الوالدة،
فبواكير الصحافة واالذاعة والتلفزيون كانت جديدة كذلك ،ووليدة التقدمالتقني في وقتها ،ورمبا عندما تظهر
وسائل أخرى واأليام حبلى بكل ما هو جديد في ظلالتسارع العلمي في مجال التقنيات ،سيطلق عليها نفس
املفردة فتكون جديدة ايضاً.
ان جتزئة املصطلح ،والعودة الى جذوره يدل بال شك ان العالم يستقبل املصطلحات التي تقترن بالظواهر،
ويطرحها للتداول ،بغض النظر عن مرجعيتها العلمية أو تفسيرها اللغوي ،بدليل ان معظم املسميات التي
أطلقت على ما يندرج حتت إستخدامات الشبكة العامليةللمعلومات (االنترنت) مختلفة في اللفظ ،متشابهة
في املعنى ،فهناك اإلعالم اجلديد ،واإلعالم الرقمي ،واإلعالم االلكتروني ،واإلعالم الدميقراطي ،واإلعالم املفتوح،
واإلعالم البديل،وصحافة املواطن ،والصحافة التشاركية ،والصحافة الشعبية ،وصحافة الشارع.. ،الخ ،وعلى
الرغم من وجود إختالفات بسيطة بني هذه التسميات إال أن تصوراتها تصب في نفساإلجتاه ،فهي مصطلحات
حديثة النشأة ،غير مستقرة على املستوى املفاهيمي.
ان سحر املصطلح وتوهجه اللغوي يجذب وسائل اإلعالم ،ويجعلها تقدمه بشكل واسع ،على الرغم من
إشكاليته ،مع ان بعض هذه املفاهيم قد تكون وليدة إجتهادات صحفية أو اكادميية،اما بعضها اآلخر فتكون
مجهولة ،طرحت في مقالة صحفية ليتلقفها الباحثون ويروجون لهادون أساس نظري يعتد به.
ان التقدم التقني ،واحلراك املعرفي ،والتبادل املعلوماتي ،وسقوط حاجز اللغة في الكثير من الدول فتح احلدود
على مصراعيها أمام تداول املفاهيم ،فوجود فضاء حر ،وعالم إفتراضيأسهم في طرح أفكار وإطالق تسميات
معينة على الظواهر اإلعالمية ،وتبقى مهمة الباحثنيالكبرى توحيد املتشابهة ،وتأصيل املتفق عليه.
ً
ثانيا :الثورة التقنية :
يختلف اإلعالم عن بقية العلوم اإلنسانية األخرى باقترانه القوي بالتقنيات الرقمية والتطوراتالتكنولوجية،
فهذه التقنيات أحدثت إنقالبا ً كبيرا ً وسريعا ً في العديد من مفاهيم اإلعالم الثابتة ،كعنصر اإلتاحة ،وأمناط
التعرض ،وآنية األخبار ،والسبق الصحفي ،والتأثيرات االجتماعية والنفسية على املتلقي ،ودوافع وحاجات
اجلمهور.
ان الطفرات التقنية في مجال االتصال جتاوزت كل الفضاءات التي يتحرك في حيزها الفرد،فخصائصها اجلوهرية
كعدم ماديتها وحتررها من البعد الفيزيائي وإنفالتها من املفاهيم اجلغرافية التقليدية وجتديد برامجيتها
املتواصل جعلها متتلك سمات فريدة.
ان التطورات التقنية جعل التطبيقات اإلعالمية تتحرك في داخلها بشكل ديناميكي ،األمر يستدعي ضرورة
حتليلها وتفسير تأثيراتها ،فهي تعني متابعة معطيات العصر من وسائل وأجهزة ومبتكرات ،وتطبيق
إستخداماتها احلديثة ،واإلفادة منها ،مبا في ذلك تأثيراتها فيمجال املعلومات واالتصال.
لعل من أكثر املشاكل التي تواجه الباحثني في الوقت الراهن هي وقوعهم في أسر الهوسالتقني ،واإلبتعاد عن
دراسة التأثيرات املتواصلة للظاهرة االتصالية ،فالعديد من هؤالء الباحثون يلقون الضوء على أهم التطورات
التكنولوجية الطارئة على التطبيق ،أو الوسيطاإلعالمي ويتجاهل إنعكاساته املستمرة على اجلمهور.
لقد أحدثت الثورة التقنية تغيرات بنوية على الظواهر اإلعالمية ،فقد أثرت على عالقة الفرد باملنظومة
االجتماعية ،وجعلته مشاركا ً فاعالً في القضايا التي تهمه ،ما إنعكس على طرق إستخدامه ،وأساليب
إستقباله لوسائل االتصال عموماً ،بل ان الثورة التقنية عصفت بالعديدمن البديهيات الثابتة التي كان يجمع
عليها الباحثون في مجال اإلعالم ،واملفارقة ان بعضالدراسات واآلراء ما تزال متشبثة بهذه الثوابت ،تعتنقها
وتدافع عنها ،وتتبناها بال نقاش أوجدل.
ان التطورات التقنية هي ثورة جذرية في مختلف األساليب اإلعالمية واالتصالية بعد انأصبحت ترافق الفرد في
جميع األمكنة ،ال يُستغنى عنها ،فهي تغزو غرفة نومه ،وأرجاءبيته ،ومحل عمله ،واألماكن العامة ،ويحملها
في جيبه وسياراته ،فخدمة اإلنترنت أصبحتمتوفرة ،وأحيانا مجانية ،والتطبيقات موجودة في الهاتف النقال،
واحلاسوب اللوحي،واألجهزة الرقمية من الكاميرات الشخصية الى أجهزة التلفزيون.
ان دوافع وإشباعات الفرد لوسائل اإلعالم إختلفت بشكل كبير في ظل الفضاءات االتصالية التي خلقتها
التكنولوجيا احلديثة ،وتبعا ً لذلك تبدلت أمناطه االتصالية ،ولن يعد ذلك اإلنسان الذي حتتويه وسائل اإلعالم
مبفهومها قبل ظهور اإلنترنت ،ومع ان هذه الوسائل إستعانتبالتطبيقات احلديثة ،اال انها ما تزال تبحث عن
سبيل إلستعادة هذا الفرد الذي هجرها ورحلمن العالم الواقعي الى البعد اإلفتراضي.
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ثالثا :أوقات الذروة :
ما يزال مفهوم أوقات الذروة سائدا ً بالوقت احلاضر في القنوات التلفزيونية ،حيث تعتمداحملطات على بناء اخلريطة البرامجية
واملنهاج اليومي على هذا املفهوم ،وتضع نشراتاألخبار الرئيسة ،والبرامج السياسية ،أو احلوارية املهمة في هذا الوقت الذي
يكون في العادة بني الساعة  7الى الساعة التاسعة مسا ًء ،فضالً عن إرتقاع أسعار اإلعالنات ،وإختيار املذيعني ،ومقدمي
البرامج املهمني لإلطالل على اجلمهور.
ويقوم مفهوم أوقات الذروة في التلفزيون على إعتبار عودة أفراد العائلة من مهامهم اليومية وجتمعهم حول التلفزيون،
يتجاذبون أطراف احلديث ،وهم يتعرضون الى نشرات األخبار،ويناقشون ما تطرحه البرامج وبغض النظر عن بعض الطروحات
االجتماعية التي أكدت ان هذا اللقاء قد يكون في اجلسد فقط ،حيث تأسرهم البرامج ،وينصرفون كليا ً اليها ،لذلك فهو
جتمع يخلو من احلديث ،لكنه بكل األحوال ال ينفي جلوسهم معاً ،وتلقيهم الرسائل التلفزيونيةاآلنية واملتواصلة.
اما الباحثني فما زالوا يؤمنون ان أوقات الذروة قائمة ،ويبنون دراساتهم على معطياتها ،واليلتفتون الى التغييرات االتصالية
املستمرة ،والتي بدأت عندما أصبح جهاز التلفزيون يحتلمكانا ً بارزا ً في كل غرف املنزل ،بعد ان إنتشر بشكل واسع ،وأصبح
زهيد الثمن نسبياً،بحيث تستطيع اي عائلة ان تقتني أكثر من قطعة واحدة.
ان إنتشار التلفزيون من مدة طويلة أنهى بديهية نقاش العائلة وجتمعها في غرفة املعيشة،في حني أفضى ظهور تطبيقات
اإلعالم اجلديد ،وشبكات التواصل االجتماعي الى إسقاطهانهائياً ،حيث حتول وجود التلفزيون الى مجرد طقس من الطقوس
اليومية التي متارس فيالبيوت دون ان يلتفت اجلميع الى ما يعرضه في وقت الذروة ،وحتول معظم الناس الىاإلعالم اجلديد،
فترى الشاشة تعرض مختلف البرامج ،والعائلة منهمكة في إستخدام هواتفهاالذكية ،واحلاسبات اللوحية ،دون إعارة اي
أهمية ملا يعرضه ويقدمه.
لعل من املوضوعات الساخرة التي تشير الى تبدل أحوال الناس في قضية إستخدام تطبيقات اإلعالم اجلديد بشكل يلغي
التواصل االجتماعي بني أفراد األسرة ان أحاديثهم تنطلق معإغالق منظومة اإلنترنت ،وتتوقف مبجرد عودة اخلدمة.
ً
رابعا :الخبر العاجل والسبق الصحفي:
ظل اخلبر العاجل والسبق الصحفي حكرا على وسائل االعالم التقليدية ملدة طويلة فاجلمهور يترقب والقنوات الفضائية
تتسابق للحصول على اخبار انية وحصرية في ظل سباق شرستوظف له جميع االمكانات املادية والبشرية واللوجستية
هذه االلية تغيرت كثيرا بعد انتشار املواقع االخبارية واملوسوعات االلكترونية وصفحاتوكاالت االنباء فالفرد أصبح ال ينتظر
نشرات او مواجيز االخبار حيث تتدفق النصوصوالصور الفتوغرافية واملواد الفلمية بشكل متواصل الى درجة باتت وسائل
االعالم التقليديةتعتمدها كمصادر مهمة في نشراتها االخبارية.
وإذا كان النقل احلي لقصف العاصمة العراقية بغداد عام  1990من قبل شبكة (C.N.N)يعد االنطالقة االولى للبث الفضائي
في العالم حيث أعلن التلفزيون عن احتالله االثير والغاءه احلدود فان سقوط برج التجارة العاملي في مدينة نيويورك مبثابة
نقطة التحولالرئيسة من حيث انتباه اجلمهور الى املدونات واالفالم الشخصية التي صورها الناس اثناءاحلدث.
اما موجة تسونامي التي ضربت سواحل اندونيسيا والهند وتايالند عن  2004وراح ضحيتها ما يقارب  300,000من البشر
فأنها كتبت باخلط العريض اعتراف علني من قبل وسائلاالعالم التقليدية ملا يقدمه االعالم اجلديد فقد كان مراسلو القنوات
الفضائية من مختلفالبلدان ينتظرون الناجني والهاربني من جحيم الطبيعة للحصول على صور او افالم اومعلومات إلجناز
اخبار عاجلة وحتقيق اسباق صحفية.
ان وسائل االعالم التقليدية تعتمد بالوقت احلاضر على تطبيقات االعالم اجلديد ووسائطهبشكل كبير مبا في ذلك شبكات
التواصل االجتماعي اذ ممكن ان يتواجد الناس في اماكنتعجز احملطات الفضائية او مراسلي الصحف من الوصول اليها بل ان
بعض الصحفبدأت تنشر في مواقعها االلكترونية صفحات خاصة تطلق عليها (صحافة املواطن) حيثتعرض ما تقنصه
عدسات الناس من صور فوتوغرافية او مواد فلمية عن مختلف املشاهد اليومية وتقدمها للمجتمع كجزء من عملية
االنصهار واالندماج والتكامل بني الوسائلالتقليدية والوسائط اجلديدة.
لقد بدأ اجلمهور يفتش في شبكات التواصل االجتماعي حال سماعه بحادث ما في مجتمعه احمللي وال يراقب التلفزيون
او يترقب ما يعرضه والسيما ان شهادات املتواجدين في مكان احلادث تتدفق بالنصوص والصور واالفالم وتكون احيانا أقرب
الى التصديق وسط صراعمرجعيات القنوات الفضائية التي تضخم او حتجب او تقلل من قيمة االحداث بحسبتوجهاتها
وسياستها االعالمية.
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خامسا:عادات وانماط التعرض:
النمط هو الطريق او املذهب او ضربا من الضروب وأحيانا نوعا من االنواع اما النمطاالتصالي فيقصد به الكيفية او الطريقة
التي يعرضها من خاللها املضمون ويعد النمط فيوسائل االعالم رتيب جدا فاجلمهور يعلم مسبقا مبواعيد البرامج او اوقات
الصدور ويتلقىالرسائل باجتاه واحد من املصدر في حني حطم االعالم اجلديد هذا التقليد بعد ان اضحىعامال مؤثرا جدا من
خالل عرضه اجلديد وتقدميه لإلعالم الكالسيكي.
ان عنصر االتاحة من اهم املعايير التي يعتمد عليها الباحثون في مجال االتصال للفصلبني جماهيرية الوسيلة من عدمه وقد
غيرت التطبيقات اجلديدة هذا املفهوم من خالل تبدلامناط التعرض واالستخدام واعتماد اجلمهور على االلكتروني في متابعة
كل الوسائل.
لم يعد اجلمهور ينتظر االعادة في التلفزيون ملشاهدة ما فاته من برامج فهناك تطبيق اليوتيوب وثمة موقع خاص بكل قناة
حتتوي على مضمون املادة التلفزيونية يستطيع انيتعرض لها في اي مكان ووقت ما يشاء لذا أصبح املشاهد ال يعير اهمية الى
زمان ومكاناملشاهدة فالهاتف النقال موجود في جيبه اخلاص.
ان االتاحة التي وفرتها الوسائط اجلديدة حطمت االمناط التقليدية الرتيبة في التعرض الىالتلفزيون وعبثت بأوقات املشاهدة
وجعلتها بحسب ما متوفر من الوقت باستثناء بعض البرامج احلصرية التي ماتزال حتفظ هيبة الشاشة والتي سرعان ما
تعرض في املواقعااللكترونية مبجرد ظهورها االول.
ان التطبيقات اجلديدة لم تقتصر على استقطاب جمهور التلفزيون وحسب بل غزت الشاشة نفسها بفضل ثورة التقنيات
االتصالية حيث أصبحباإلمكان عرض محتوى التطبيقات اجلديدةعلى شاشة التلفزيون باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
لقد أسهم االعالم اجلديد بتراجع املرئي وجعل القائمني على التلفزيون يبحثون عن طريقة لتوظيفه وجعله في خدمة البث
املباشر وليس العكس ورغم جناح هذا التوظيف في مجاالت محددة اال انه لم يعد التلفزيون الى مجده في القرن العشرين
حيث كان بامتياز سيد الوسائلاجلماهيرية.
ويختلف احلال مع الصحافة الورقية فقد قضت الوسائط اجلديدة على املطبوع بفضل االتاحةالتي توفرها فالصحافة املطبوعة
خدمة مقابل ثمن كما انها بحاجة الى جهود معينة القتنائها من الباعة حيث يتكبد اجلمهور عناء التوجه الى االماكن
اخملصصة لها بينما توفر الوسائطاجلديدة املطبوع على شكل نصوص فائقة او بصيغة (pdf) مع الصور الفوتوغرافيةوالرسوم
البيانية والكاريكاتير والخ.
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ان ظهور االعالم اجلديد مبا توفره له التقنيات املتسارعة من خدمات كبيرة كبد الصحافة الورقية خسائر فادحة
مما دفع العديد من الصحف الكبرى للتحول الى النسخة االلكترونية حيث يوفر املوقع حتى خدمة عرض االفالم
وامكانية استعادة االعداد املاضية عبراالرشيف االلكتروني كما تعرض خالله االعالنات ولو بدرجة اقل من النسخة
الورقية.
لقد أصبح اجلمهور يطالع صحيفته املفضلة من خالل احلاسوب اللوحي او هاتفه الشخصي دون احلاجة الى
شرائها او مغادرة املنزل من اجل ذلك االمر الذي أربك القائمني على هذهالوسيلة العريقة وجعلهم يسابقون الزمن
للبقاء على قيد النشر من خالل ضغط النفقات وتقليص الصفحات وخفض اجور العاملني واالهتمام بالنسخة
االلكترونية.
ان سقوط الورق وتراجع املرئي بفضل ثورة التقنيات يعد منحنا فاصال في حياة الوسائلالتقليدية حيث سيغير ذلك
العديد من املفاهيم ويلقي بظالله على اجلانب األكادمييفأقسام الصحافة واالذاعة والتلفزيون في كليات االعالم
مطالبة مبراجعة شاملة للمناهج الدراسيةوكذلك للفنون الصحفية واالذاعية القائمة منذ عشرات السنني.
سادسا :رجع الصدى والتفاعلية :
يعد رجع الصدى من االركان املهمة في عملية االتصال بكافة انواعه فمن خالله يتحقق االثر لذلك فهو فاعل
جدا في االتصال الشخصي حيث يستقبل املتلقي االشارات اللفظيةوغير اللفظية يحلل الرموز ويفك الشفرات
االتصالية بينما يختلف احلال في االتصالاجلماهيري حيث يكون اجتاه العملية االتصالية غالبا باجتاه واحد.
لقد احدثت الوسائط اجلديدة ثورة في مجال رجع الصدى حيث جعلته أقرب الى االتصال الشخصي من االتصال
اجلماهيري ليتحول املصطلح من املفهوم القدمي الذي يوحي بالبطئ الى التفاعلية حيث تتحول العملية من
الالتزامنية الى التزامنية.
ان البحوث االكادميية كانت قاصرة تقريبا على قياس رجع الصدى والسيما في مجالاالذاعة بسبب غياب القصدية
في التعرض الى برامجها وكثرة احملطات الفضائية واالذاعية وانشغاالت الناس اليومية التي اضعفت ذاكرتهم
واهتماماتهم مبا تعرضه هذه الوسائل وعلىالعكس ما توفره اليوم خاصية التفاعل في الوسائط اجلديدة.
ان ثورة التقنيات في مجال وسائط االعالم اجلديدة قلبت مفهوم االتصال باجتاه واحد راساعلى عقب حيث اصبحت
وسائل االعالم مبا فيها التقليدية تستقبل اآلراء والتعليقاتالشخصية للجمهور بشكل أنيوأصبح القائم باالتصال
واجلمهور يعيشون معا في بيئةافتراضية تالشى فيها البعد الفيزياوي وباتت فيها التغذية املرتدة والنقاش العلني
والتعبير عما تطرحه وسيلة االعالم التقليدية محل نقد واعجاب لدرجة ان بعض ردود االفعال احيانا تكون اكثر
عمقا من املادة االصلية ذاتها
لقد وفرت التقنيات احلديثة املستخدمة في املواقع االلكترونية فرصة كبيرة للباحثني فيقياس ردود افعال اجلمهور
بشأن مختلف البرامج والقضايا املعروضة من خالل توفيرالنصوص التفاعلية ورجع الصدى االني مما افرز مفاهيم
جديدة وطرق بحثية لم تكن قائمةفي السابق.
سابع :حرية الرأي والتعبير وغزو الخصوصية :
اقترن ظهور الوسائط اجلديدة مبصطلحات تبشر بالتحول من االعالم النخبوي الى االعالم الشعبوي حيث يصبح
الناس شركاء حقيقيون في صناعة القرارات الرسمية على مختلف الصعد ايذانا ببدأ عهد دميقراطي يعبر فيه
املواطن العادي عن رايه بصراحة دون قيود اومحددات تفرضها الوسائل التقليدية.
ان معظم الباحثني الذي بشروا بسقوط املمنوع واخملفي لصالح املسموح واملعلن انطلقوافي مساندة هذه الوسائط
ونظروا لها من هذا الباب العريض فطرحوا مصطلحات عدة جتعلاملتلقي صانعا للرسائل بغض النظر عن محتواها
فاملهم من وجه نظرهم هو مشاركةاجلميع بحيث تكون الرسائل من العام الى العام.
واحلقيقة ان الوسائط اجلديدة والتفاعلية في املواقع االلكترونية والسيما بشبكات التواصلاالجتماعي رفعت حدود
احلرية الى سماوات مفتوحة فال خطوط تقف حاجزا امام اجلميع في التعليق او النقد وعلى العكس متاما من
املفاهيم القدمية في الوسائل التقليدية القائمة علىنظريات حارس البوابة او السياسة االعالمية وغيرها.
ان تقدمي منوذج اعالمي حالم لإلعالم الدميقراطي عبر الوسائط اجلديدة اصطدم بسوء استخدام التقنيات احلديثة
من حيث املضمون والسيما في دول العالم الثالث حيث سوءاالستخدام واخلروج عن قواعد الذوق واللياقة واسقاط
االخرين من خالل نبش التاريخوالتالعب باألقوال وتفسير االفعال وفق رؤى خاطئة واللجوء الى البرامج الفنية للعبث
بالصور واالفالم حال دون حتقيق هذه الغاية فأهداف ومهام الوسائط اجلديدة التي روج لهاالباحثون عن الدميقراطية
عن طريق الوسائط اجلديدة انحرفت عن مساراتها احلقيقيةواصبحت اداة فاعلة لغزو خصوصية االخرين .
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ان اختراق خصوصية االخرين ووضع اشخاص حتت اضواء زائفة من خالل
النشراملضيء واستغالل معلومات وصور وافالم دون اذن اصحابها والتطفل
على احليواتاخلاصة كلها عوامل ساعدت في اسقاط النموذج الدميقراطي
الذي بشر به دعاة االعالمالتشاركي.
لقد حتولت بعض مواقع التواصل االجتماعي الى مكب للنفايات من خالل
القذف والتشهيرواالعتداءات اللفظية واالستغالل اجلنسي والترويج ألفكار
ومعتقدات هدامة حتت يافطةحرية التعبير االمر الذي يتعارض مع املعايير
املهنية واالعراف االخالقية التي عرف بهااالعالم التقليدي.
ان سن القوانني ووضع التشريعات أصبح ضرورة ملحة من اجل االستفادة
القصوى منالوسائط اجلديدة وتوظيف الثورة التقنية خلدمة الفرد واجملتمع
فما تزال القوانني قاصرةوالسيما في العراق من ايجاد صيغ تنظيمية حتافظ
على حقوق الناس ومتنح اجلميع حريةالراي دون جتريح او تقريع.
ان القوانني العراقية النافذة اصبحت عاجزة متاما من مواكبة التطورات
التقنية وظهور الوسائط اجلديدة بل انها عاجزة حتى عن ضبط الوسائل
التقليدية في الفقرات القانونية التيحتكم النشر فال يوجد فيها ما يشير
الى التلفزيون كونها صادرة في عهد القنوات احلكومية حيث االمور حتت
السيطرة فلم يخطر على ذهن املشرع آنذاك ان تتحول بعض احملطات الى
دكاكني تعرض بضائعها البائرة وتوظف ملهاجمة االخرين عبر سلسلة من
االفتراءات واالكاذيب او محطات اذاعية تروج للسحر والشعوذة بدون رادع
قانوني او مجتمعي.
ان ثورة التقنيات التي ضربت املشهد االعالمي عطلت وغيرت الكثير من
املفاهيم واسقطت العديد من البديهيات االعالمية القائمة منذ عشرات
االعوام يقابلها قصور واضحوتفكير ميكانيكي من قبل الباحثني في مجال
االختصاص حيث ال يجرأ أحد على تقدمي طروحات جديدة رمبا تصطدم
بضبابية واضحة تكمن في عقول من جبل على التفكيرالكالسيكي.
اخيرا هي دعوة لكل املهتمني والباحثني في مجال االعالم على متابعة ما
يجري في البيئة االتصالية اجلديدة ومواكبة ما تسفر عنه الثورة التقنية
والسيما في الواقع العراقي للخروج مبؤشرات علمية دقيقة تسهم في
اغناء البحث العلمي واالتفاق على ثوابت علمية في زمن..عز فيه االتفاق.
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ورقة بحثية بعنوان

صناعة األخبار والتأثيرات المتبادلة لتقانات اإلعالم
د .محمد وليد صالح
باحث اكاديمي

انعكست التطورات التقنية املتسارعة على محتوى املعلومات التي حتملها وسائل اإلتصال اجلماهيري ،فال يخفى
علىاملتابع للمشهد اإلعالمي املعاصر ثورة االتصاالت الفضائية باستعمال األقمار الصناعية في إيصال املعلومات
والبث التلفازياملباشر الى املتلقني من دون احلاجة الى احملطات األرضية.
لقد وضعت تلك التطورات حتديات مباشرة تكمن بضرورة اإلفادة من ممكنات هذا التطور بالشكل الذي يدعم عمل
تلك الوسائل في تقدمي اخلدمة اإلخبارية للجمهور ،من طريق التغطية اإلخبارية بوصفها األساليب التحريرية
واملتابعة الفنية حلدثما وحتويله إلى خبر أو تقرير خبري.
ففي عصر املعلومات الذي يشير الى التطورات السريعة في إنتاج وتداول املعلومات باالعتماد على األقمار الصناعية
واحدة من أبرز سمات العمل التي تتمتع بها تلك الوسائل ،والسيما عبر شبكة املعلومات الدولية (االنترنت) ،إذ تعد
انعكاس آخرلتطورات تقانات االتصاالت.
تقانات وسائل اإلعالم
عندما بدأت الصحف تتنافس في ما بينها للوصول واالنتشار بأكبر مساحة ممكنة في العالم ،مستفيدة من
اإلمكانياتالتقنية التي ساعدتها على أن تكون لها أكثر من طبعة وفي أكثر من عاصمة ومدينة خارج حدود دولة
مركز اإلصدار ،وذلك باإلفادة من األقمار الصناعية والتقانة الرقمية التي ترسل بوساطتها صفحات الصحيفة
والصور لتطبع في أكثر من مكان فيالعالم ،فضالً عن توزيعها في وقت واحد أو في أوقات متقاربة وهو ما يسمى
بـ(الطبعة الدولية) ،أو االعتماد على مواقع الكترونية خاصة بتلك الصحف سواء أكانت إخبارية أم سياسية أم
اقتصادية أم رياضية حتمل أسم الصحيفة على شبكة االنترنت ،وعملية حتديث معلوماتها أوال ً بأول على وفق
املتغيرات التي تطرأ على احلدث ،لتمكني املتلقي في أي مكان من العالم أنيطالع صحيفته من طريق بث جميع
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صفحاتها ،وغالبا ً ما ترى هذه املعلومات معززة بصور احلدث نفسه.
أما اإلذاعة فشهدت تطورات تقنية واضحة متثلت في مغادرة اإلذاعات حملطات البث األرضية إلى البث عبر األقمار
الصناعية بهدف تأمني إرسالها والوصول الى ابعد مسافة ممكنة في العالم ،فضال عن تخصيص مواقع لها على
شبكة االنترنتومواقع التواصل االجتماعي.
مما يسهم في زيادة فاعلية هذه الوسيلة االتصالية التي أصبح باستطاعتها أن تتابع وتغطي األحداث حلظة وقوعها
وتوافر بثا ً إذاعيا ً بعيدا ً عن محاوالت التشويش ،باعتماد أساليب التغطية املباشرة أسوة بالتلفزيون ،واإلفادة من تقانة
املؤثرات الصوتية في اإلخراج وبفضل استعمال احلاسبات االلكترونية في تهيئة البرامج احلديثة واملتجددة لتوفير
خياراتصوتية عديدة لتقنني اجلهد املبذول والوقت اخملصص.
إن تطور تقانة البث اإلذاعي في ما يخص جتهيز االستوديوهات احلديثة باألجهزة الدقيقة التي تأخذ بعني االعتبار
التوازن الصوتي واملعاجلات الصوتية باستعمال أنواع متطورة من امليكروفونات ،في إطار املنافسة فيما بني وسائل
االتصالاجلماهيري.
وتعد األدوار اخملتلفة التي يؤديها التلفزيون باعتماد البث الفضائي املباشر على مستوى التغطية اإلخبارية ألحداث
العالم ،وعلى مدار الساعة بالصورة والصوت واحلركة واملشاركة اجلماهيرية تطورا ً مهماً ،يتدخل في تشكيل املواقف
واآلراء والقرارات والتصورات بشأن الكثير من املستجدات الدولية واإلقليمية واحمللية .فالتلفزيون لم يعد وسيلة
اتصال تالحق احلدثبهدف التغطية ،وإمنا تسهم في تشكيل أبعاد هذا احلدث في مخ ّيلة اجلمهور سواء من طريق
املعلومات التي تقدمها أو تركزعليها أو حتى املهملة منها.
فالتقانة التلفزيونية في التقاط البث الفضائي عبر األقمار الصناعية باستعمال الصحون الالقطة في أنحاء العالم،
لترسيخ حالة التقارب اإلنساني واحلضاري بني الشعوب من طريق البث التلفازي الفضائي املباشر ،وبلورة مفهوم
(العوملة) بأساليبها االتصالية أو السياسية أو االقتصادية أو الثقافية ،والسيما أن التلفزيون ال يزال ميارس وظائفه
التقليدية كالتثقيفوالترفيه واإلعالم مبعنى اإلخبار ،فأن تسخيره بقصد الترويج اإلعالمي ،عبر التغطيات اإلخبارية
املباشرة لألحداث الساخنةوالفورية في العالم ،بغية تقدمي صورة مس ّيسة بهذا الشكل أو ذاك حول تلك األحداث،
وبهذا أصبحت األقمار الصناعية هي األداة التقنية األكثر استعماال ً في وسائل االتصال اجلماهيرية وفي مقدمتها
التلفزيون إذ يعتمد في إرسال بثه عبرها الى معظم أنحاءالعالم.
صناعة األخبار
أن مجموع هذه القيم أو املعايير التي تعتمد في إصدار حكم قد تصل الى مستوى نظام قيمي ينظر إليه نظرة
تعميمية،أي متثل معايير عامة لدى اجملتمع أو اجملموعة ويعني بها كتّاب األخبار.
تعرف القيم اإلخبارية بأنها مجموعة من املعايير التي يعتمدها الصحفيون في اختيارهم األخبار ،وهذه املعايير
ليستفردية تنسب الى صحفي دون سواه ،بل أنها مجموعة قيم متعارف عليها والتي متثل مجموعة من األفكار
واملعتقدات وطرائقالسلوك.
ومن التجربة العملية في اجملال الصحفي يوضح الباحث ،أن قيمة احلدث في العمل اإلعالمي ليست عمومية بل أنها
نسبية لدى اإلعالميني ومتفاوتة أحياناً ،وهذا ما عززته جتربة وسائل اإلعالم العربية ،فترى القيم اإلخبارية متباينة
بينها ،إذترى أن ما تتبناه وسيلة إعالم سواء أكانت صحيفة أم إذاعة أم تلفزيون من قيم إخبارية ،تختلف عن القيم
اإلخبارية التي تتبناهاوسيلة أخرى تبعا ً لفلسفة وسيلة اإلعالم وأهدافها.
وتوصف القيم اإلخبارية باملبادئ التي تك ّون لدى اإلعالميني احلس االنتقائي لألخبار ،وهي ليست قواعد مكتوبة أو
مقننة يسترشد بها محرروا األخبار في انتقاء مادته ،وهذا ما يؤطر ما ذهبنا إليه في تعريف القيم اإلخبارية بأنها
ليست ثابتة،بل أن الصحفي يتعلمها ويهضمها من ممارسة املهنة.
فاملبادئ التي يسير على وفقها النظام اإلخباري السائد ،هي التي ميارس مبوجبها احملترفون في وسائل االتصالاجلماهيري
أحكامهم التقوميية وتفضيالتهم لشئ على شئ ،مما يوجه عملية جمع األخبار وانتقائها وتقدميها ونشرها.
ويقصد باألساليب املهنية التي تدخل في اختيار وتشكيل األخبار لتقدميها عبر وسائل االتصال اجلماهيري وهي
ليستبالضرورة وليدة خيال اإلعالميني أو أساليبهم الفنية ،إذ متثل نتاج تفاعل عوامل عدة تسهم بشكل أو بأخر
في بناء القصةاإلخبارية.
والبد من توضيح العناصر األساسية التي تدخل في تشكيل بنية اخلبر وتتكامل داخل هيكله العام بشكل متجانس
يعطينا هذا اجلنس الصحفي املسمى خبراً ،والذي يتكون من استهالل أو مدخل يليه منت أو صلب اخلبر ثم خامتة،
فضالً عن استيفاءه اإلجابة عن األسئلة الستة األساسية املعروفة ،وتسهم في تشكيله عوامل عدة تكمن في
السياسة اإلعالمية ،وطبيعة التقاليد املهنية والذاتية التي يحرص على استحضارها القائم بالعملية االتصالية،
وطبيعة األفكار االجتماعية ،ومدى توافر عناصرالقصة اإلخبارية ،واجلمهور املستقبل لوسائل االتصال ،ومدى اإلفادة
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من مميزات التقانة التي تتمتع بها الوسيلة االتصالية.
في حني هناك وظائف تتمثل في انتقاء األخبار وحتديد قيمته وصالحيتة للنشر واولوياته ،ومستوى التغطية اإلخبارية،وتفرض
نوع الوسيلة االتصالية أحياناً .وبذلك ميكننا القول أن صناعة األخبار تتطور بتطور تقنيات وسائل االتصال ،وكذلك تتباين بني
العاملني املتقدم والثالث بسبب التفاوت في إنتاج املعلومات وهيمنة وسائل االتصال اجلماهيري في الدول املتقدمةعلى مصادر
املعلومات ،األمر الذي أدى الى توسيع الفجوة االتصالية بينهما ،وأصبحت تعرف بـ(اختالل التدفق املعلوماتي).
وتكرس ذلك في إطار تطور التقانات التي شهدها مجال االتصاالت ،فضال عن اختالف السياسة العامة فدول العالماملتقدم تؤمن
بالرأسمالية فلسفة سياسية واقتصادية ،أما دول العالم الثالث فتسعى إلى تنمية مواردها البشرية واالقتصاديةوالسياسية.
وهذا ما ينعكس على طبيعة املعايير املعتمدة في العمل اإلعالمي.
أن وسائل االتصال اجلماهيري في الدول املتقدمة ،تعامل على أساس كونها مشاريع استثمارية متول ذاتيا ً وحتققأرباحاً ،نظرا ً ملا
تتمتع به مجتمعاتها من نزوع نحو االستقاللية في ظل إيقاع احلياة املتسارع فيها.
أما في العالم الثالث فأن إشكالية الهيمنة الغربية والتطورات التكنولوجية في مجال االتصاالت واختالل التدفقاملعلوماتي،
أسهمت في ظهور املشكلة االتصالية ،نتيجة لسيطرة احلكومة على معظم وسائل االتصال اجلماهيري وتأطيرها لتعكس
الصورة املشرقة لفعالياتها جتاه اجلمهور بغية احملافظة على االستقرار العام.
فنرى العديد من حكومات تلك الدول توفر الدعم املالي للمؤسسات اإلعالمية فيها وال تنتظر منها حتقيق أرباحا ً أو متول ذاتياً،
وبالتالي فأن وسائل االتصال اجلماهيري فيها تستحضر هذه االعتبارات عند قيامها بأجراء التغطيات اإلخبارية ،لقدأدى ازدياد حدة
التنافس بني وكاالت األنباء واحملطات اإلذاعية والتلفزيونية في العالم املتقدم والتطور التكنولوجي بوسائل االتصال ،فضالً عن
توافر بعض التشريعات إلى توافر احلرية النسبية لعمل تلك الوسائل في احلصول على املعلومة ومتابعتهاأو بثها ونشرها.وفي
الوقت الذي تركز وسائل إلعالم في الدول املتقدمة ،على الفورية واألهمية واملفاجأة والقرب املكاني واإلثارةواالهتمام اإلنساني
والشهرة والضخامة والصراع واجلنس والسلبية واإلمتاع والترفيه واالستمرارية واإللهام والتأثير الشخصي .ففي دول العالم
الثالث تركز على ما يحمله اخلبر من محتوى تنموي في مقدمة معايير اختياره وأهمية نشره ،فضالعن املسؤولية االجتماعية
واستحضار الواقع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي في اجملتمع لدى القائم باالتصال عندإعداد رسالته االتصالية،
لتعميق التكامل والشعور الوطني ألبناء اجملتمع ،وتثقيف اجلمهور باألمور املتعلقة بالرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية
التي تهم حياتهم اليومية ،والفائدة أي مدى ما حتمله في محتواها من منافع شخصية تعود علىاجلمهور ،واإلمكانية التقنية
ملواجهة النقص احلاصل في التقانات االتصالية املتطورة الذي يسهم في اعتماد الدول النامية علىاملنتجات اإلعالمية في الدول
املتقدمة.
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مقاربة ..
وبالرغم من التباين احلاصل في املعايير اخلبرية السائدة في العاملني املتقدم
والثالث ،فأن ق ّيم احلداثة واالهتمام اإلنساني والقرب املكاني ،جندها صانعة
لإلخبار على وفق املقومات اإلعالمية املهنية لبناء اخلبر .بينما تركز تلك
الق ّيم في العالم الثالث على التوجه التنموي وأهدافه ،فهي إذن قيم
وظيفية لتحقيق أغراض التنمية على وفق احملددات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،بصرف النظر عن مراعاة املقومات املهنية الختيار األخبار
وقيمتها.
يتضح مما تقدم أن معايير صناعة األخبار ليست أزلية بل أن التحوالت
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسيةتسهم في تشكيلها ،وعلى
سبيل املثال إذا كان اخلبر في الدول الغربية ميثل تقرير موضوعي عن حدث ما.
وفي العالم الثالث ميثل اخلبر مبحتواه ومصدره وقيمته ،وهذا يتطلب تبني
سياسة إعالمية دولية متوازنة ملعاجلة االختالل في التدفق املعلوماتي بني
العاملني ،بهدف فرض املوضوعية ومعاجلة الهيمنة من جانب واحد ،وحرية
احلصول على املعلومات ونشرها وصوال ً إلى إرساء تقاليد إعالمية مواكبة
لتلك التحوالت ونابعة من تراثها الثقافي واالجتماعي والسياسية ومتطورة
بتطور تقنيات وسائل االتصال ،التي تسهم في بلورة وترسيخ نظرة جديدة
حلركة اجملتمع الدولي ،وما ستشهده معظم دول العالم من حتوالت مهمةفي
مجال التكنولوجيا املعاصرة.
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في الحاجة إلى استراتيجية شراكة مع المواطن لمواجهة التحديات
االتصال التفاعلي وتسويق الوعي االجتماعي بالمخاطر المائية
التي تواجهالعراق
الدكتور صفد حسام الشمري
خبير التواصل الرقمي في المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية
Dr.safadalshimary@gmail.com

 تنبيه المتلقي بحقيقة المخاطر المائية من دون اإلفراط أو المبالغة فيه.ً
تأمينا له ولمستقبل عائلته.
- توفير القناعة لدى الفرد بان معالجة تلك التحديات تمثل
ً
ً
سلبيا في حال تعاطيه معاالرشادات.
متلقيا
- اشعار المواطن بأهمية دوره ورأيه ،وان ال يكون
- ضرورة مشاركة المتلقي الرأي بإيصال صوته ورأيه في المعالجات عبر مجموعة من أوعية
التواصل.

يبيت التسويق في فكره الشامل وظيفة شائعة في املنظمات واملؤسسات جميعها،بصرف النظر عن أهدافها ونوع
منتجها ،مع إضطالع إستخدامات التواصل التفاعل التيتتيحها استخدامات اإلعالم اجلديد بأدوار فاعلة في مجال
حتقيق إستراتيجيات التسويق علىاملستوى اإلجتماعي بشكل عام.
ومبا أن قضية ترويج املنتج على وفق املناهج احلديثة تعتمد على عملية إحداث التغيير فيالسلوك الفردي واإلجتماعي
أساساً ،فضالً عن التطبيق األمثل ملعايير اجلودة ،ومدى تأثيرهافي السلوك البشري ومخططات التغيير ،فانه البد لنا
ان نوفر مستلزمات التسويق الفاعل،والبحث عن إستراتيجية واقعية لتسويق املنجزات واألفكار واإلبداعات والطاقات،
والتقصيعن اجملاالت التي ميكن لها أن تسهم في هذا التسويق  ،باإلفادة من قدرات اإلعالم اجلديد.
إن عالم االتصال واإلعالم املعاصر يشهد عددا ً من التغيرات والتحوالت التي متس صلب العمل الصحافي والتواصل
التفاعلي ،سواء في عملية جمع املضامني اإلعالمية وحتريرهاونشرها ،أو إدارة العمل الصحافي ،أو في طبيعة األطراف
املشاركة في العملية اإلعالمية برمتها ،وقد أنعكست هذه التغيرات على عالقة الصحافي كمنتج للمعلومة،
ومتلق ،حني أصبحت احلالة بينهما أشبه بعملية مشاركة ،دفعت الى ظهورحتوالت كثيرة ذات
باجلمهوركمستهلك
ٍ
صلة بهوية الصحافة ورسالتها ،وأدوارها وممارساتها.
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أساليب التغيير!
يكون من املهم اإلشارة إلى ان مفهوم التسويق على املستوى االجتماعي – بشكل عام -ين ّوه بإستخدام
تكتيكات ومبادئ التسويق ،من أجل تقدمي قضية إجتماعية جديدة ،أو فكرة أو سلوك ،ويشير هذا
املصطلح إلى تكنولوجيا أساليب التغيير اإلجتماعي ،التي تشتمل علىتصميم وتنفيذ وإحكام برنامج
إتصالي ،يهدف زيادة قبول فكرة اجتماعية أو ممارسة فيمجموعة أو أكثر من املستهدفني.
وميكن أن يكون تغيير األفكار والسلوكيات اخلاطئة أو تبني األفكار املُستحدثة أو السلوكيات اجلديدة،
الهدف األساس للتسويق على املستوى اإلجتماعي ،وهكذا تكون األفكار والسلوكياتمن ضمن املنتجات
التي ميكن أن يتم تسويقها بني اجلماهير املستهدفة.
متالزمة االتصال و الوعي
تأتي أهمية التسويق عبر وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي ،باإلفادة من ميزة التفاعلية
ثمة إتفاقا ً على ان التسويق في هذه احلدود بدأ ميارس دورا ً محوريا ً في
االتصالية ،من دواعي مفادها :ان ّ
اجملتمعات احلديثة كلها(( ،اذ أصبحنا نعيش حالة من التفكير والسلوك اإلستهالكي ،وصارت العالقات
االجتماعية يعبر عنها بلغة السوق ،وتقدر هويةاألفراد ومكانتهم االجتماعية في ضوء إمتالكهم لسلع
معينة ،ومن هنا أكتسبت األمور املادية معان مهمة في اجملتمع اإلستهالكي ،وحولتها إلى رموز لهوية
األفراد واجملتمعاتومكانتهم)).
ولعل هذا ما بني ضرورة صياغة استراتيجية شراكة بني اجلهات اخملتصة مبعاجلة التحديات املائية ،وبني
اإلعالم وبقية وسائل االتصال ،بوسائله املرئية واملسموعةواملقروءة واإللكترونية ،لتسويق وعي اجتماعي،
مبواجهة تلك التحديات ،وكسب شراكاتهمودعمهم.
ويشتمل التسويق على املستوى االجتماعي على ثالثة عناصر ،تمُ ثل لنا مساحة ثالثية األبعاد ،تتطلب
إيجاد قواسم مشتركة للتواصل فيما بينها  ،تتحدد في :الفكرة أو املمارسة االجتماعية (املُنتج
االجتماعي) ،والتي تتجسد لدينا في إستراتيجيات تسويق املنتج ،باإلفادةمن التواصل التفاعلي ،والذي
يتمحور في (وعي الناس بأهمية معاجلة اخملاطر املائية،والتعريف باجراءات اجلهات املعنية).
وكذلك مجموعة ،أو أكثر من املستهدفني ،من أفراد اجملتمع احمللي ،في التخصصاتواالهتمامات املعددة
(من اجلمهور احمللي) ،فضالً عن احمليط اإلقليمي ..ناهيك عن إستخدام تكنولوجيا أساليب التغيير
والتحديث االجتماعي ،التي من بني أبرزها وسائل اإلعالموالتواصل اإللكتروني.
وألن االنتفاع واملشاركة أصبحا ركيزة االتصال اإلقناعي املعاصر  ،يجب أن يُراعى فياستراتيجية تسويق
الوعي االجتماعي مبواجهة اخملاطر والتحديات املائية ،أهمية توافر هذين العنصرين ،عن طريق إحساس
اجلمهور املستهدف أن هناك منفعة ما تعود عليهمنتاج تعرضهم لتلك املضامني االتصالية ،وانه يتم
إشباع قسم من احلاجات أثر التعرضلبرامج تلك االستراتيجية ومفرداتها.
ومن هنا ..فال ضير من تنبيه املتلقي بحقيقة اخملاطر املائية ،وما ميكن ان ميثل تزايدهامن مخاطر تواجه
الفرد العراقي نفسه ،في حياته ويومياته ومستقبله ،من دون اإلفراط بهذاالتنبيه أو املبالغة فيه ،بغية
الوصول إلى عنصر االنتفاع ،حني تتوفر القناعة لدى الفرد بان معاجلة تلك التحديات متثل تأمينا ً له
وملستقبل عائلته ،ناهيك عن املشاركة مبحاولة اشعاره بأهمية دوره ورأيه ،وان ال يكون متلقيا ً سلبيا ً
في حال تعاطيه مع االرشادات التوعوية والتوجيهية ،بل مشاركته الرأي عن طريق إيصال صوته ،عبر
مجموعة من األدوات،ومنها وسائط التواصل االجتماعي ،واألخذ باملالحظات النافعة واملفيدة منها ،دون
االستهانةبها.
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إذ يوصف االتصال بانه نشاط متبادل ينطوي على عمليات التأثير والتأثر املتبادل ،بنيأطراف
العملية االتصالية ،تكون فيه أفعال كل طرف حافزا ً لردود أفعال الطرف اآلخر،الذي هو في
الغالب ما يوصف بالتواصل متضمنا ً نوعا ً من االحتكاك واملبادلة ..لذا ،فان االتصال يعمل
على إيجاد مناخ للتفاعل والتعاون ،مثلما احلال مع الصراع وتبادل األدوار االجتماعية بني
األفراد.
ويكون ذلك طبقا ً لنظريتي االستخدامات واإلشباع واالعتماد على وسائل اإلعالم والتواصل
اإللكتروني ،التي تعتمد التقنيات اإلتصالية احلديثة في أعمالها ،وهو ما يشكل أداة هامة
للقائم على القرار ،لإلفادة من هذه اجلوانب مجتمعة في حال البحث عن آليات وقنوات
فاعلةللتسويق ،لذا فإننا نعتقد بضرورة إحداث إستراتيجيات التسويق ،باإلفادة من قدرات
اإلعالماجلديد ،وتقنيات التواصل اإللكترونية بني اجملتمعات واألفراد تبحث في:
- ما املالئم بني األفكار أو النتاجات أو املنجزات أو اخملرجات أو اخلدمات ،التيميكن الترويج لها
عبر تلك استراتيجية الوعي االجتماعي مبواجهة التحديات ااملائية ،وما الذي يبحث عنه
اجملتمع املستهدف منها ،ويجد فيها االنتفاعواملشاركة وال جتعله متلقيا ً سلبياً؟.
- ما الذي يجعل االستراتيجية املطروحة التي يجري التسويق لها مقبولة من اجملتمع
املستهدف ،ويقنعه في إختيارها بني عدد مهول من البدائل ،التي يرى فيها أولويةأعلى؟.
- كيف يتم حتديد قنوات تسويق االستراتيجية في اجملتمع ،والترويج لها أمام اجلهات
املستفيدة احملتملة؟.
- ما فرص متابعة املراحل التنفيذية إلستراتيجية التسويق ،وحتديد دقة مسارها من
عدمه؟.
- كيف ندافع عن االستراتيجية في حال تعرضها الى التحدي ،وعدم القبول بعدتسويقها
في اجملتمع؟.
االستراتيجية المطلوبة
ميكن ان يجري تسويق الوعي االجتماعي باخملاطر املائية التي تواجه البالد عن طريقصياغة
استراتيجية مشتركة بني اجلهات املعنية مبواجهة اخملاطر املائية التي تواجه العراق ،وبني
اإلعالم وبقية أوعية التواصل ،بوسائله املرئية واملسموعة واملقروءة واإللكترونية ،بحكم
طبيعة املهام املناطة بها في خدمة اجملتمع ،للتعاون في مجال التوعية االجتماعية بتلك
التحديات.
واعتماد االستراتيجية على اسس التسويق اإلعالمي واإللكتروني ،والتي حتاكي اهتمامات
املتلقني بوصفهم مستهلكني ،على طريقة عرض املنتج وفق قاعدة العرض والطلب ،بعد
تركيزها على مخاطر تلك التحديات على أرض الواقع بالنسبة للفرد واجملتمع العراقي،
وجعلها من اولويات اهتماماته ،من دون املبالغة والتهويل بتلك اخملاطر ،للحد الذي يوصله
إلى الشعور بأزمة.
على ان تبني االستراتيجية على خطاب اقناعي ،يعتمد عنصري االنتفاع واملشاركة ،بفعل
أثر هذين العنصرين في جناح اخلطاب االتصالي ،الذي يحمل مضامني مفرداتاالستراتيجية،
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وعدم اعتماد الرسائل التوجيهية واالرشادية وسيلة وحيدة للتواصل مع
الفرد،وإشعاره بانه املتلقي السلبي ،الذي ال دور له في قضايا مجتمعه.
وميكن الوصول إلى عنصر االنتفاع ،حني تتوفر القناعة لدى الفرد بان معاجلة
تلك التحدياتمتثل تأمينا ً له وملستقبل عائلته ،ناهيك عن املشاركة مبحاولة
اشعاره بأهمية دوره ورأيه ،وان ال يكون متلقيا ً سلبيا ً في حال تعاطيه مع
االرشادات التوعوية والتوجيهية ،بل مشاركتهالرأي عن طريق إيصال صوته،
عبر مجموعة من األدوات ،ومنها وسائط التواصل االجتماعي ،واألخذ
باملالحظات النافعة واملفيدة منها ،دون االستهانة بها.
ونوصي بان جتيب االستراتيجية على مجموعة من التساؤالت االختبارية قبل
األخذ بها ،ومنها :ما املالئم بني األفكار أو النتاجات أو املنجزات أو اخملرجات
أو اخلدمات ،التي ميكن الترويج لها عبر تلك استراتيجية الوعي االجتماعي
مبواجهة التحديات البيئة واملائية،وما الذي يجعلها من اجملتمع املستهدف،
ويقنعه في إختيارها بني عدد كبير جدا ً من البدائل ،التي يرى فيها اولوية
أعلى.
وكيف يتم حتديد قنوات تسويق االستراتيجية في اجملتمع ،والترويج لها أمام
اجلهاتاملستفيدة احملتملة ..وما فرص متابعة املراحل التنفيذية إلستراتيجية
التسويق ،وحتديد دقةمسارها من عدمه ..كيف ندافع عن االستراتيجية في
حال تعرضها الى التحدي وعدم القبولبعيد تسويقها في اجملتمع؟.
وان يتم بالبدء بحمالت إعالمية بالتعاون مع وسائل اإلعالم العراقية
ومنصات التواصل اإللكتروني الفاعلة على وفق مناهج وأساليب متعددة،
وغير تقليدية تسبق اإلعالن عن استراتيجية تسويق الوعي االجتماعي
مبواجهة اخملاطر املائية.
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استخدام التقنيات الحديثة
في المجال الطبي
ترجمة واعداد /سمر عبد الرضا عبد اهلل

الطعام واألزياء والفنونصور منطية إرتبطت بتفكير الناس عند احلديث عن دولة ايطاليا،ويبدو ان هنالك اضافات علمية في
اجملال الطبي الى جانب ذائقة الثقافة والفن .خاصة في مجال الرعاية الصحية ،حيث تقوم العديد من اجلامعات واملنظمات
االيطالية بإجراء بحوث في اجملاالتالطبية احليوية والتكنولوجيا احليوية والصيدالنية من ابرزها شركة إمياجيناليس ومجموعة
شركات ،El.Enاللتان تقومان بأبحاث متطورة في هذا االختصاص.
ان شركة إمياجيناليس ،وشركة إبيكا الدولية للبحوث وتطوير وإنتاج أجهزة التصوير اآلليالروبوتية اخملتصة بالطب البشري
والبيطري ،قامتا بابتكار عدد من أدوات التصوير التشخيصي التي تصور الهياكل الداخلية واخلارجية بدقة ثنائية وثالثية
األبعاد ،حيث يتم التركيز اآلن علىتطوير جديد لألشعة املقطعية ثالثية األبعاد وتكنولوجيا اجلراحة الروبوتية ،بهدف جعل
إالجراءات أكثر أمنا ،وأسهل أدا ًء ،وأقل تكلفة.
كما تسعى مجموعة شركات El.En إلى حتسني خيارات العالج ،وحتديث معدات الليزر التي سوف تعود بفائدة كبيرة على
مجموعة واسعة من اجملاالت ،كاألمراض اجللدية ،وطب األسنان،باإلضافة الى الطب الرياضي ،واجلراحة ،كما أن لهذه البحوث
تطبيقات صناعية واسعة ،كاستخدامها في تقطيع املواد ،ووضع العالمة التجارية ،وحلام املواد ،وتزيني اجللود واألقمشة
والطباعة عليها ،وترميم األعمال الفنية القدمية.
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الجمع بين القدرات العقلية
تتطلع الشركتان التي سبق ذكرهما الى تنسيق العمل مع شركة اريكسون لتطوير أبحاثهم ودفعحدود التقنيات
الطبية احليوية والروبوتية ،وإستخدام خبرات وتكنولوجيات اريكسون إلجراءعملية جراحية أكثر دقة ،وأقل تكلفة،
وأقل أثرا ً جانبيا ً على مرضى.
ان احدى األنشطة األولى اخملطط لها هو مساعدة شركة إمياجيناليس في تعزيز التشخيص عن بعد من خالل
حتسني اإلتصال الهاتفي احملمول ،وضغط البيانات لنقل الصور وإجراءالتشخيص عن بعد ،وتقول داميانو فورتشنا،
الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إمياجيناليس« ،مع اتصاالت اجليل اخلامس الالسلكية ،سوف يصبح عملنا بأكمله
سهالً وبديهياً ،وهذا من املمكن أن يجعل إجراء عملية جراحية مخطط لها مسبقا ً من قبل جراح وخبير في
كامبريدج أو بوسطن،في حني يتواجد (املريض) في جزء آخر من العالم».
ويؤدي حتسني االتصاالت الى وفرة في اإلستفادة من اجلهود البحثية التي تقوم بها مجموعةشركاتEl.En لتطوير
الليزر الذي يسمح لألطباء مبعاجلة املرضى الذين يحتاجون الىجراحات بسيطة ،يقول البروفيسور ليوناردو ماسوتي،
رئيس اللجنة العلمية جملموعة شركاتEl.En «ميكننا احلد من التشخيص اخلاطيء من خالل إستعمال برامج وأجهزة
أكثر تطوراً،والسيطرة على النظام ،ومن أجل ذلك يجب أن يكون لدينا طريقة فعالة جدا ً لتبادل املعلومات».
تدريب الروبوتات على آداب العناية بالمرضى الراقدين
وهناك طريقة أخرى لتعزيز الرعاية الصحية واملعلوماتية للمريض من خالل الروبوتات احلية التي تسهل التطبيب
عن بعد ,لتوفير الرعاية املستمرة للمرضى ذوي احلاالت احلرجة ،حيث دأب فيليبو كافالو ،أستاذ مساعد في معهد
بيوبروتيكش على جعل هذه النظرية أمرا ً واقعيا ً عندماقال« :ان تقنية اجليل اخلامس في االتصاالت متكننا من تنفيذ
خدمات الرعاية الصحية املعقدة ،وحتسني قدرة الروبوتات لتتعلم كيفية التعرف على األشياء اجلديدة ،وأداء املهام
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املعقدة ،على سبيل املثال باالمكان االستعانة بالروبوتات لتقدمي
املساعدة للمرضى املسنني».
عندما يتم توصيل الروبوت ،ميكن للطبيب تغذية الروبوت بالتعليمات
ليقوم بزيارة سريراملريض ،وباستخدام خاصية االتصال عن بعد (صوت
وصورة) ،ميكن للطبيب واملريض التفاعل وتبادل املعلومات الطبية
بسهولة وسرعة.
من خالل الدمج بني خبرة اريكسون واألبحاث الرائدة في تقنيات
اجلراحة والعالج ،ميكن أن يكون للروبوتات تأثيرا ً كبيرا ً على اجملتمع،
وتوفير حياة أفضل ،مفعمة بالصحة.
التركيز على تعزيز التشخيص
عن بعد والجراحة بمساعدة الروبوتية
كونت تكنولوجيا االتصاالت ،واخلبرات الطبية ،مزيجا ً متجانسا ً لتعزيز
رعاية املرضى لسنواتعديدة ،وقد شاع مؤخرا ً إستخدام التشخيص
عن بعد ،واجلراحة ،مبساعدة الروبوتات في جميع أنحاء العالم ،تدور
عجلة تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسرعة كبيرة ،ما ادى
الىجعل اخليال العلمي تقانات حقيقية.
ان التشخيص عن بعد يتيح للطبيب دراسة األعراض من مسافة
بعيدة ،تفيد هذه التقنية املناطقالريفية حصرياً ،حيث ال تتوافر فيها
رعاية طبية قريبة ،وكذلك بالنسبة للمرضى اللذين ال يستطيعون
السفر لرؤية الطبيب ،على سبيل املثال ال احلصر ،اما في الوقت احلاضر
فان الصور املقدمة من أجهزة املسح املقطعية ثالثية األبعاد ذات
السعات املتعددة واملنتجة من قبل مجموعة شركات إمياجيناليس,
وقنوات اإلرسال غير كافية للتشخيص عن بعد مباشر ًة .ومن أجل
متكني التشخيص في احلاالت املعقدة عن بعد مستقبالً علينا اجلمع
بني تقانات الترميز اخلاصة بتصوير النسيج املقطعي ،وقوة وسرعة
الشبكات.
األطباء في الوقت احلاضر باستطاعتهم تنفيذ وأداء اإلجراءات املعقدة
مبستوى تنفيذ ومرونةأكبر ،من أجل تقليل الكم الكبير من العمليات,
اما اخلطوة التالية هي زيادة دور املاكنة ألداءاملهام املعقدة ,مثل تعديل
وتهيئة األعضاء قبل إجراء العملية اجلراحية ،وهذا األمر باألساس
سيقلل من وقت العملية للمريض ،ويساعد في حتسني دقة العملية،
ومع ذلك فان هذا ال يكونممكنا ً اال من خالل تقدم البرامجيات ،وإرسال
املعلومات.
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 أنواع الروبوتات المستخدمة في مجال الرعاية الصحية
• روبوتاتُ تعمل عن بعدTelepresence :
يتم إستخدام هذه الروبوتات ملعاجلة املرضى املتواجدين في أماكن بعيدة ,حيث يقوم الطبيب اخملتص باملتابعة عن بعد من خالل تأمني
اتصال ميكنه توجيه االسئلة الى املريض ,وتقوم كاميرات عالية الدقة باالضافة الى جتهيزات معقدة مبساعدته على إجراء الكشف
واملعاينة الالزمة.
• الروبوتات المساعدة للجراحينSurgical Assistants: 
تقوم هذه الروبوتات املتحكم بها عن بعد مبساعدة اجلراحني في إجراء العمليات اجلراحية ،خصاص ًة العمليات البسيطة ,وتعتبر األذرع
الروبوتية هي أساس آلية العمل،بحيث ميكن التحكم بها من خارج غرفة العمليات.
التأهيل Rehabilitation Robots:
ِ
• روبوتاتُ إعادةِ
ً
تلعب هذه الروبوتات دورا ً مهما في مساعدة املرضى الذين يعانون من إعاقات معينة,حيث تساعدهم في زيادة قدرتهم احلركية وقوتهم
عند برمجتها حسب حالة كل مريض.
ُ
المستخدمة في عملياتِ النقل الطبيّMedical Transportation Robots: 
• الروبوتاتُ
تستخدم في نقل األدوية والوجبات ،ضمن وحدات املستشفى للمرضى والكوادر الطبية ,تتمتع هذه الروبوتات بقدرتها على السير
واالكتشاف التلقائي للطريق ضمن املشفى.
ُ
المسؤولة عن التطهي ِر والنظافةِ العامةSanitation and Disinfection Robots
• الروبوتاتُ
يتم إستخدام هذه الروبوتات في األماكن التي تتفشى فيها أنواع البكتريا املقاومة للمضادات احليوية (كااليبوال) ,والتي تشكل تهديدا ً
حقيقيا ً لصحة الطواقم البشرية املسؤولة عن عملية التعقيم ,وتستخدم هذه الروبوتات األشعة فوق البنفسجية إضافة الى أبخرة
بيروكسيدالهيدروجني لتعقيم األماكن املوبوءة.
ُ
تركيب األدويةRobotic Prescription Dispensing Systems: 
المسؤولة عن
• الروبوتاتُ
ِ
ً
السرعة والدقة هي من أهم ميزات الروبوتات عموما ,وبفضل التطور الكبير في قدرةالروبوتات على التعامل مع مواد بحاالتها اخملتلفة
كالصلبة والسائلة واللزجة ،أوكمسحوق ,وأصبحت الروبوتات أكثر سرعة ودقة في مجال تركيب األدوية.
المصادر :
• Imaginalis, El.En. Group, BioRobotics Institute
• 5g-5gtuscany/transforming-healthcare-with/https://www.ericsson.com/en/networked-society/innovation
•ttp://www.syr-res.com 
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اإلتحاد الدولي لالتصاالت يطلق أنظمة
إنذار مبكر للفيضانات(EWS)
نشر موقع(ITU) بتأريخ  22ديسمبر 2 017خبرا ً عن إقامة اإلحتاد الدولي لالتصاالتباالشتراك مع هيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في زامبيا ، ،ZICTAبتركيب وإطالق أنظمة لإلنذار املبكر) (EWS
ت.
بشكل كبيرللفيضانا 
بالفيضانات في منطقتني جنوب زامبيا تتعرضان
ٍ
وقد مت تركيب أنظمة اإلنذار املبكر في قرية كاسايا الواقعة في مقاطعة كازنغوال في اإلقليماجلنوبي
لزامبيا ،وفي جزيرة مبيتا في اإلقليم الغربي لزامبيا .وتعاني املنطقتان غالبا ً من خسائر في األرواح
واملمتلكات من جراء مياه الفيضانات لنهر زامبيز ي.
ويتم تفعيل نظام اإلنذار بالفيضانات عندما يصل منسوب املياه في نهر زامبيزي لعتبة محددة،لتحذير
السكان بالفيضانات الوشيكة ،ويذيع النظام أيضا ً العديد من الرسائل باللغة احملليةلتوجيه السكان
لإلخالء إلى مناطق أكثر أمن ا ً.
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وقال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باإلحتاد
« إن أنظمة اإلنذار املبكر والتحذير مكونات هامة ضمن
االتصاالت في حاالت الطوارئ ،من أجل احلد من تعرض
اجملتمعات للمخاطر وإنقاذ األرواح» .وأضاف «ويعزز هذا
املشروع التزام اإلحتاد باستكشاف أساليبمبتكرة وتعاونية
من أجل تسخير اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ألغراض التنمية ،وإدارة الكوارث على ح ٍد سواء،
بغية حتقيق التنمية املستدامة ».
ومبقدور نظام اإلنذار املبكر أيضا ً تزويد العاملني في مجال
املساعدات اإلنسانية في املناطق املتضررة بنظام اتصاالت
يعتمد عليه ،ملساعدتهم في تنسيق جهود اإلغاثة أثناء
الكارثةوبعده ا.
وقال باتريك موتيموشي ،مدير عام هيئة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في زامبيا (ZICTA) «من شأن تركيب
نظام اإلنذار املبكر أن يقلل إلى أدنى ح ٍد من اخلسائر الدائمة
فياألرواح واملمتلكات ،وإغاثة السكان في منطقتي كاسايا
ومبيتا اللتني تضربهما الفيضانات منذسنوات عديدة ».
ويدعم اإلحتاد البلدان من أجل احلد من مخاطر الكوارث،
واإلستجابة لها ،والتعافي منها من خالل وضع خطط
وطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ ،من أجل إقامة أنظمة
لإلنذار املبكر والرصد ،لتوفير معدات االتصاالت في حاالت
الطوار ئ.

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت 45

مجلة تواصل  -اتصاالت

التقنياتالحديثةلتالفيوتخفيف
التداخلفينظماالتصاالتالالسلكية
الجزء الثاني:
نشر البحث في شهر كانون الثاني 016 2في موقع ،Research Gateوهو أكبر شبكة إجتماعية أكادميية للعلماء والباحثني،من حيث
عدد املستخدمني النشطني ،وظيفته األساس هي تبادل البحوث واخلبرات واملعلومات في مجاالت متعددة.

عمر علي ابو علة
محمد سالم المصراتي
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منطلقات واليات وسائل االعالم االرهابي
وسبل مواجهته

 اعداد :خليل الطيار  /عضو مجلس امناء
 هيئة االعالم واالتصالت

 مقدمة للورشة البحثية الخامسة حول
 «دوراالعالم في التصدي لظاهرة االرهاب»
والتي تقيمها االمانة العامة لجامعة الدول العربية
( قطاع االعالم واالتصال  /ادارة االمانة العامة لمجلس وزراء
االعالم العرب)
 في جمهورية العراق /العاصمة بغداد
للفترة من 2017-27-25
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تمهيد-:
لم يعد باالمكان جتاهل دور وتاثير منظومة االعالم في رسم وتشكيل استراتيجيات االحتواء والهيمن ة.نتيجة تغيير وتبديل لغة
واهداف رسالته من االطرالتنويرية املعرفية وحتولها الى منطاالدوات واالسلحة التي تسهم في عملية تشويه وتغيير مساراحلقيقية
والتاثيرفي صورتها.
وبات مضمون االعالم الذي نتلقاه ،يشكل العصب االساسي في تغيير معادالت السيطرة على فكرووعي انساننا العربي  ،سواء
املنتج منه في حواضن اعالمية تعاضمت وكبر حجمها في منطقتنابفعل مال سياسي  ،اوعبراعالم موجهة الينا من اخلارج بفعل
أهداف دوائرخاصة،استغلت فيه الدوائرواملنظمات واجلهات االرهابية التكفيرية املتطرفة االعالم ابشع استغالل في عملية مترير
مخططاتها التدميرية لشعوبنا ودولنا.
االمر الذي بات يشكل امام اجلميع،حكومات وجهات رسمية ونخب متخصصة مسؤولية كبيرةالعادة قراءة وتقييم محتوى ومنتج
ما تغلل في جسد اعالمنا العربي اليوم  ،وتشخيص ممهداتواليات وسائل هذه القصدية في توظيف االعالم ارهابيا في منطقتنا
والعمل بروح املسؤولية املشتركة للبحث عن السبل الكفيلة في مواجهته ومقاومته واسقاط مشروعه التدميري املهدد المن
واستقرار شعوبنا العربية ومستقبلها.
وفي هذه الورقة التي يقدمها العراق من منطلق الوجع الذي حتمله شعبا  ،وحكومة وهو يقف فياخلندق االمامي نيابة عن العالم
ملواجهة اعتى التنظيمات االرهابية التي اجتاحت اراضية  ،كانفيه االعالم االرهابي اول االسلحة واالدوات التي وضفته التنظيمات
االرهابية حملاولة السيطرةعلى العراق واسقاطه في مشروع االحتواء والتهوين لقدراته واالفضاء الى تقسيمه  ،قدم قبالهااالعالم
العراقي جهودا متميزة مبختلف اجتاهاته املستقلة واحلكومية والعسكرية في عمليةالتصدي واملقومة وتغيير معادلته من حالة
الدفاع نحو الصد والهجوم واخلروج مبؤشرات حتليلية قادرة على تقدم رؤية جتريبية لقراءة اهداف وسائل االعالم االرهابي  ،نسعى
هنا علىقصراملساحة ومحدودية الوقت ان نشخص ابرز معاملها وتقترج جملة حلول ومقترحات ملواجهاالعالم االرهابي نطمح ان
تضمن في مخرجات ملتقانا الذي ننشد النجاح له .
 الممهدات االولية لالعالم االرهابي
 لو بحثنا في املمهدات االولية جلذور نشأت االعالم االرهابي في املنطقة العربية سنجدبواكيرها قد تظمنت  ،في توصيات مؤمتر
بال الصهيوني العام  ،1897حيث مت فيه «اقرارالعملاإلعالمي املباشر للحركة الصهيونية ووضع اسس استثمار افاقه وقوة تاثيره
لصالح إقامة دولةإسرائيل على أرض فلسطني»
وفي هذا املؤمتر حتديدا  ،تشكلت جلان إعالمية ثقافية وسينمائية وصحفية  ،بعد ذلك تلفزيونيةواعقبتها خطوات في فترات الحقة
منذ العام 1936على أثراالنتفاضة الفلسطينية ،وحتى جلنة عام  1973بعد حرب تشرين» وهذه اللجان وضعت خططا لتحقيق
عاملني اساسيني هما -:
 االول -:حتديد واقتراح أساليب الهيمنة على وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية والسيطرة عليها في جميع أنحاء
العالم.
 الثاني -:الهيمنة على وسائل االعالم العربي وتوجيه رسائله وخطاباته باجتاه زرع حالة اإلحباطفي النفس العربية وتهميش
عناصر مقوماتها ومصادر قوتها وجتريدها من مصادر ثرواتها.
 من خالل جناح تثبيت هذه االسس متكنت املنظمات الصهيونية وخالل فترة وجيزة من حتقيقوفرض مبدأ ومفهوم سياسة ما سمي
بالـ»العقل املركزي للالعالم« واملقصود به السيطرة علىتوجيه رسالة االعالم وضبط ايقاعها ورسم معاملها وحتديد خطاباتها
بحيث يتم قيادتها بقصديةغاية في الدقة لتغيير منط الرأي العام العاملي والعربي اجتاه الهدف السرائيلي وحق االستطيانوحق
العودة الى االرض املوعودة.
استطاعت املنظمات اليهودية بفعل هذه السياسة واملباديء من توظيف الغرض االعالمي لصالحاهداف منظماتها االرهابية مثل
«السيكاري« وهي اول منظمة ارهابية عرفها التاريخ ومنظمة»الهاكانا» وهي من بواكير فصائل املنظمات االرهابية التي انتجتها
اسرائيل والتي تفرعت مناصلها بعد ذلك عدة منظمات انتشرت في العالم وبدأت تتوالد صورها لتنتهي الى شكلها وصنيعتها
االخيرة اليوم والتي اتخذت تسميات القاعدة والنصرة وبوكا حرام وجبهة النصرة واخيرا «داعش» وان اختلفت متبنيتها وواجهاتها
اال انها تتحد في ايديولوجية واحدة تصب لنفس الغرض واالهداف االرهابية التي ساعد مفهوم «العقل املركزي للالعالم « على
متكينها في السابق من استثمار وتوظيف منظومة االعالم في ترهيب اليهود وقمع بقائهم في املنطقة العربية وقيادتهم نحو
االستيطان في دولة اسرائيل من خالل قيام وكاالت صهيونية وفرت امواال طائلة وسخية لدعموبث ونشر اخبار في مختلف وسائل
االعالم العاملية والعربية عن قصص وسيناريوهات مرعبةضد ترهيب اليهود وتشويه صورة العرب اجتاههم بدافع ترحيلهم .
وتسعى اليوم وبنفس الغرض والوسائل لتوظيف مختلف املؤسسات العاملية االعالمية وباالخصمناخات هوليود وكبرى املؤسسات
االعالمية الغربية وتوظيف كامل امكاناتها وجتنيدها لصالحدعم مشروع االعالم االرهابي الداعشي ليتمكن من الهيمنة والترهيب
ونشر الفوضى والتكفير وتشويه صور االسالم باسالم مبتكر ومبتدع وجعله مصدرا للعقائد والفتاوى وانكار ما سواه واكراهالغير
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التباعه.
وكانت بواكير رسائل االعالم االرهابي السابقة وما اعقبته من خط
مستقبلية نشهد حقائقها اليوم قد جنح على حتقيق عدد من االهداف
متثلت مبايلي -:
 -1جناح احلركة الصهيونية وجلانها اإلعالمية وما تبعه من هيمنة على
 %90من من وكاالت ومراكز وموسسات االعالم املنتشرة في العالم
اليوم والتمكن من زرع وتغلغل عناصرها في كافة مؤسسات االعالم
في العالم ،بحيث يحول وجودهم فيها بفعل ثقل املال وهيمنة االدارة
دون نشراوعرض أي مادة صحفية او برنامج يتعرض للكيان االسرائيلي او
مشاريع السيطرة للدولالكبرى.
 -2التمكن من الهيمنة على اكبر مساحة اعالمية مقروءة ومسموعة
ومرئية وتقدمي املواد والبرامج التي تصب في خدمة إسرائيل وتبرير فكرة
وجودها كوطن لليهود.
 -3اعداد برامج حتوي افكار تتعرض للفرد العربي أو للبلدان العربية
واظهاره انسانا اميا بدويا جاهال يعتلي اجلمل ويعتاش على السلب
والنهب والتعطش للمال واجلنس .
 -4السيطرة واالحتواء ومقاومة اي محتوى اعالمي ينشط في انتقاد
ممارسات اسرائيل وجرائمها الوحشية وبات املشاهد العاملي ومن خالل
هيمنة مبدأ «العقل املركزي لالعالم « على منظومةقيم االعالم العاملي
يلحظ  ،عند قيام إسرائيل بعمل إرهابي «كمجزرة قانا أو مجزرة صبرا
وشاتيالأو أي هجوم تتعرض له غزة أو يتعرض له جنوب لبنان اليوم  ،قيام
محطات التلفزيون في العالم على عرض أفالم تصوراجملازرالنازية لليهود،
وبشكل منظم ،لكي تغييراجتاهات الرأي لصالحالتعاطف معها .
توغل االعالم االرهابي في منطقتنا
هذه الهيمنة شكلت اول بواكيراختراق االعالم االرهابي ملنطقتنا العربية
ورسمت معامله واستراتيجيات اهدافه املستقبلية والتي هي باالساس
ترتبط ارتباطا وثيقة لتحقيق املشروع واالهداف االستعمارية للمنطقة
والهيمنة على مصادر قوتها .
 وقراءة سريعة جململ مسار املشهد االعالمي العربي نستطيع االقراربان
سياسة االعالماالرهابي جنحت في تركيز منطلقاتها واسسها ومبادئها
ورسم هويتها العدائية بالرغم من محدودية االليات والوسائل االعالمية
خالل هذه احلقبة كالوكاالت والصحف والدوريات وشركات السينما
والتلفزيونات االرضية لكنها جنحت من خاللها على فرض منوذج خطاب
العقل املركزياالعالمي املطلوب توجيه ملنطقتنا.
اسباب تنامي االعالم االرهابي
مع القفزة التي شهدتها نظم تكنلوجيا وسائل االتصال واملعلوماتية
والتي باالساس كانت حكرا على موردات قوى الهيمنة الكبرى شهد
االعالم االرهابي قفزة سريعة ومذهلة جعلت مقاربةمنظومة االعالم جتتاز
حدود تاثيراتها الضيقة وجتتاز مساحاتها احملدودة لتنفذ الى االخر البعيد
والوصول اليه لغزوه والهيمنة على وعيه والتالعب بثوابت معتقداته
ومعرفته والتزاماته حيثمايكون ويتواجد.
وبدأت الرسالة االعالمية عند ذلك تنسلخ شيئا فشيئا عن اهدافها
املعرفية االنسانية لتنافس في مضمار قوتها وتاثيرها  ،قوة استراتيجية
السالح في تغيير املعادالت على ارض الواقع  ،وتوفرذلك مع ظهور تقنية
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القنوات الفضائية في العالم التي مكنت بسهولة تسويق وايصالالفكراالعالمي املوجه وتعميم النموذج الغربي منه بيسر
ملسخ الهويات الوطنية وتغيير منطوايقاع وسلوكيات حياة الفرد وتغيير ثوابت معتقداته والتدخل العادة متبنياته وصوال الى
فرضوتطبيق مبدأ العقل املركزي املتحكم واملسيطرعلى الوعي اجلمعي النسانا العربي.
 وهكذا جنح االعالم االرهابي في تغيير منط رسالة ومحتوى الترهيب االعالمي بوسائل ورسائلاعالمية جديدة ومغايرة خلطاباتها
املاضية التي اعتمدت رسائل املكر واخلداع وتشويه احلقائقالتاريخية ومغايرتها باجتاه تبني بث رسائل بامناط ارهابية جديدة
مستثمرة االعالم الفضائي لبثسلسلة من االمناط الفنية والبرامج املبتكرة كالفديو كليب او برامج االنفتاح االسري وافالم
ودراما احلب واالغراء من جهة  ،ومن جهة اخرى اعادة مكونات صناعة اخلبر والقصة االعالمية وتغييرالية تسويقها وتلقيها
عبر تغليب وهيمنة االبهار الصوري على حساب احملتوى الذي دخل حيزاعادة تصنيعه بقوالب ومفاهيم خلدمة الغرض املراد
حتقيقه.
اهداف االعالم االرهابي
يكمن الهدف االساسي لهذه السياسة االعالمية االرهابية في العمل على تسفيه وتسطيح وعياالنسان العربي واشغالة
واحتوائه  ،ومنعه من قدرة االهتمام بقضاياه املصيرية وابتعاده عنالتفكربشؤونه الداخلية التنموية والبنائية ،حتى بات منط
الرسالة واحملتوى االعالمي في منظومة اعالمنا العربي نسخة منقولة حرفيا لنموذج االعالم الغربي على مستوى الشكل
واملضمون عبرتقليد ونسخ جملة من البرامج الغربية والتماهي معها بنسخ عربية سلبت من انساننا العربي العقلواملال.
لكن السؤال املهم هنا هل حقيقة األمر مقتصر على فكرة التسطيح للوعي؟ وهل انها اقتصرت على االعالم املوجه القادم
الينا من مصادر توريد االعالم االرهابي الغربي؟
 نقول جازمني « من منطلق حتمل املسؤولية ان اغلب القنوات العربية املنتشرة في
فضائناالعربي وبعض مؤسسات اعالمنا العربي والواجهات والنخب االعالمية تلعب
دورا في دعم ماأسميناه بـ «العقل املركزي لالعالم االرهابي « من خالل ما تقدمه من
خطاب ومحتوى اعالميمزيف ومشوه ومغيب للحقائق وموجهة بقصدية تقف وراءه
منظمات عاملية دعمت تأسيسهاوانشائها ومتويلها وادارتها بفكرومال سياسي كثيرا
ما تكون مصادره هي اموال الثروات العربية نفسها وذلك هو مكمن خطورتها .ومن
السذاجة مبكان انكار تشخيص وتسمية هذه الوسائل فيعاملنا العربي اليوم.
وال يخفى على املتتبع والدارس البسيط من اقتفاء اثر اسباب وكيفيات نشوء بعض
هذه القنوات الفضائية التي ولدت في فضائنا العربي والتي باتت مؤثرة في صناعة
الرأي العام العربي اخملادع واملاكر واملزيف النها ولدت من رحم تلك املنطلقات وتلك
االهداف املستقاة من جذور مااسميناه املمهدات لالعالم االرهابي وهيمنته باستثناء
فارق واحد اشد وطئة عند ذكره فبعد ان كاناالعالم االرهابي العاملي يستنزف جهده
فكريا وماليا لصناعة محتواه  ،بتنا اليوم نقدم له العون باجملان بطاقاتنا وكوادرنا
ومصادرثرواتنا لتمويله وادارته ،لتربح املنظمات والدوائراالرهابية مجمل مخرجاته ،
فكلما حفربئر نفط في منطقتنا ولدت فضائية جديدة باجتاه خدمة الغرض املشوه
وتلك هي بشاعة املاساة !!!

سبل المواجهة
بعد هذا التشخيص السريع ملمهدات ومنطلقات واهداف االعالم االرهابي هل بتنا
عاجزين عن مقاومة املد االعالمي االرهابي وهل نعدم وسيلة مقاومته والتصدي له؟
وما هي اخلطواتاملساعدة على حتقيق ذلك؟
سنحاول في معرض تعرضنا لهذه الوسائل التركيز على املمكنات الواقعية املتوفرة
في امكاناتمنظومتنا االعالمية العربية والوسائل واخلطوات ممكنة التحقيق والتي
جتمعها مسؤولياتنااملشتركة حكومات ومؤسسات ونخب مخلصة ملشروع الدفاع
عن حاضر ومستقبل انساننا العربي والتي تعمل بواقعية وارادة صادقة على حتمل
مسؤولياتها الوطنية ونعطي هنا جملة قواعدواسس وتوصيات للحلول .
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التوصيات
 اوال /حزمة القوانين والتشريعات والمواثيق
  -الميكن مقاومة ومواجهة والتصدي الى االعالم االرهابي اال من خالل تعضيد اصدار مجموعةالقوانني
والتشريعات واملواثيق التي تشخص وتقنن وتضبط ايقاع محتواه وتكون قادرة على ردعهوجتفيف منابع
متويله مع مرعاة ان هذه القوانني والتشريعات التي ينبغي ان تقر البد اوال ان تتحرر من ربقة مقيدات
سلطة بعض االنظمة التي وضعت وكيفت مفردات تشريعاتها وقوانينها بحجة حرية التعبير
للدفاع عن سياساتها في الهيمنة والسيطرة والتحكم في منظومة اعالمها وارتهان هذه القوانني
والتشريعات مبصالح انظمتها.
 -العمل على ستثماروتوظيف املواثيق والقوانني الدولية حلقوق االنسان وميثاق وقرارات االمم املتحدة
التي تسوغ وضع لوائح ملزمة ملقاضاة االعالم املسيء لالسالم وللعروبة مبوجبنصوص واضحة الداللة
وابرزها املادة ( )20من امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية التيتنص «ان اي تأييد للكراهيةعلى
اساس قومي او عرقي او ديني يعد حتريضا على التفرقة اوالعداء او العنف يجب حضره»
وقرار االمم املتحدة  /مجلس االمن الوطني املرقم  2178في  2014الذي يحث دول االعضاء على اتخاذ
تدابيرعلى املستوى الوطني ترمي الى منع استغالل التكنلوجيا واالتصاالت واملواردمبا في ذلك الوسائل
السمعية والفيديوية في التحريض على االعمال االرهابية والعنف» باالضافة الى القرارات واملواثيق
العربية املقرة لهذا الشان في دورات مجلس وزراء االعالم العرب.
 ثانيا  /تفعيل دور ومسؤولية قطاع
االعالم واالتصال بالجامعة العربية 
أن قطاع اإلعالم واالتصال في اجلامعة العربية يتحمل مسؤولية كبيرة في اتخاذ اخلطواتووضع املبادرات
وامللتقيات وورش العمل احملفزة على تشكيل الرأي العام العربي وتعزيزالقيم واإلجتاهات اإليجابية التي
تضمن ترسيخ منضومة اعالمنا العربي في مواجهة تغللالفكر االعالمي االرهابي ومقارعة خطابه
احملرض على العنف والكراهية والطائفية والتكفير وهذه املسؤولية تتعاظم باملطالبة للعمل على
جملة خطوات تتحملها الدول االعضاءمسؤولية حتقيقها من ابرزها -:
 -1العمل على اجناز ووضع لوائح ومدونات ومواثيق السلوك االعالمي املوحدة والتي منشانها ان تكون
قواعد لعمل منضومة اعالمنا العربي وحتصينها ملواجهة ما تقع فيه منخروقات في مسار توجهات
االعالم االرهابي .
 -2الدعوة لعقد الورش وامللتقيات العربية وزيادة برامج التوعية في منظومة اعالمنا العربي لكشف
ممارسات الفكراالرهابي املتطرف ومواجهة ومحاربة فكرة االعالم االرهابي التي تعمل منضومته على
جتسيد واظهار املعركة كونها صراعا بني السنة والشيعة وتناحر بنيالقوميات والديانات اخملتلفة كما
هو شائع في رسائله وخطاباته اعالميا اليوم وكشف وفضح املمارسات القسرية التي تقوم بها زمر
التنظيمات االرهابية من انتهاكات صارخة حلقوقاالقليات.
 -3االسراع بوضع لوائح ومدونة ومعاييراعالمية عربية للتصدي لظاهرة «االرهاب االعالمي» ،وتكون
منهاج عمل ملزمة لالقمار الناقلة واملؤسسات االعالمية العربية وتدرجضمن توصيات ومقررات املكتب
التنفيذي جمللس وزراء االعالم العرب بغية اقرار العملمبوجبها .
 -4تفعيل قرار تأسيس املرصد االعالمي العربي لالرهاب لرصد ومتابعة محتوى مضامني ما تبثه
للقنوات الفضائية ووسائل االعالم اخملتلفة من مواد اعالمية ارهابية وفبركة اخبار كاذبة واشاعات
مضللة للراي العام العربي ومواجهتها وفق السياقات واالجراءات القانوية ومالحقة منع وايقاف مصادر
بثها وفق االطر واالجراءات املقرة في قطاع االعالم واالتصالفي اجلامعة العربية .
 -5التحرك السريع بالتعاون مع جهات اعالمية عربية لتبني فكرة اقامة امللتقى االعالمي الدولي
حتت شعار «ملتقى التضامن االعالمي الدولي ملواجهة االعالم االرهابي « تستضاف فيه منظمات
دولية مسؤولة ونخب اعالمية ومحللني نفسني واكادييمن مختصني بالشاناالعالمي والعمل االمني
وجوه اعالمية عربية متميزة ومتضامنة واستثماره في اقامة ندوة حوارية ملواجهة خطاب التحريض
االعالمي املسيىء واستثمار مخرجاته للفت االنظارعربياوعامليا حول ظاهرة االعالم االرهابي املوجهة
ضد منطقتنا العربية .
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ثالثا  /مبادرة االعالم العربي المشترك
دعوة قطاع االعالم واالتصال في اجلامعة العربية الطالق مبادرة العمل
االعالمي العربي املشترك تكون مبثابة منهاج عمل ملهام ومسؤوليات
الوزارات والهيئات واملؤسسات االعالميةالعربية احلكومية في هذه املرحلة
التاريخية احلرجة تهدف وتسعى الى خلق مناخ ايجابي منفتح ،وحماية
املتلقي العربي  ،وتذليل العقبات امام حرية التعبير عن الرأي ،وتضع اسس
لدعممنضومة اعالمنا العربي بالشكل الذي يضمن اداء رسالته املهنية
واالخالقية  ،يكون من بنيمبائها العامة حتقيق الثوابت التالية -:
- خلق وايجاد بيئة صديقة لالعالم املسؤول تعمل على خطوات ترصني
هوية االعالمالعربي الوطني وتوحيد لغة خطابه حيال التحديات املصيرية
التي حتاول منظومة االعالم االرهابي املساس بثوابتها املشتركة اجلامعة
لوحدة ابناء الشعب العربي والتي تتطلب التضامن والعمل على مبدأ
االلتزام بترسيخها من قبل منضومة اعالمنا العربي الوطني كافة
ث(االمن والسيادة والسلم االهلي) ،باعتبارها خطوط حمراء
واملتمثلة بثالو 
بني ابناءشعوبنا العربية ال يسمح للخطابات االعالمية احملرضة واملسيئة
العبث مبقدراتها .
- احملافظة على املكتسبات الدميقراطة املتحققة في التغييرات السياسية
التي شهدتها منطقتنا العربية وخاصة زيادة مساحات حرية التعبير
وعدم استغاللها من خالل السماح لوسائل االعالم املغرضة في عملية
خلط االوراق وتزييف مسار االحداث وحقائقها .
- التسالم عبر مواثيق شرف لالعالمنا العربي على ان التنظيمات االرهابية
واجلهات الداعمة لها اي كانت مصادرها هي عدوة لكل شعوبنا العربية
مبختلف طوائفهم ومذاهبهم وينبغي مواجهتها بلغة وشعار وخطاب
اعالم عربي موحد.
- مواجهة االعالم االرهابي املتوحش واحملرض على القتل والتدمير واملكرس للعنف والطائفية  ،وذلك من خالل تفعيل اجلهود
املشتركة العادة انتاج معادل صوري عربياحترافي ليسوق عامليا ويكون فاعل ومؤثر في نقل املشاهد واملواقف االنسانية النموذجية
التي تفرزها ساحة االحداث في مقاومة التنظيمات االرهابية والتي تعكس بطولة وشهامةوكرامة ووحدة تظامن ابناء شعبنا
العربي مع املقاتلني وهم ينازلون بشرف لطرداالرهابيني.
- تفعيل العمل املشترك بني اجلهات الرسمية احلكومية واملؤسسات االعالمية العربية وزيادة اللقاءات والزيارات املتبادلة بني
مسؤوليها للتشارك في وضع الدراسات واخلبرات والتجارب الناجحة للمساهمة في حتليل اسباب ومظاهر الهجمة االعالمية
املضادةواملساهمة في وضع احللول الناجعة ملواجهتها وتغييب الفجوة بينهما والتي كانت احدابرز عوامل تاخر منظومة اعالمنا
العربي .
- املطالبة بتطوير مخرجات صناعة اإلعالم العربي بصورة أكثر عمقا وتأثيرا في تعزيزالرسالة اإلعالمية العربية ملواجهة التحديات
الراهنة والتاكيد على أهمية تكثيف التعاوناإلعالمي بني املؤسسات االعالمية العربية واملنظمات الدولية واحمللية بغية توفير
املقومات الكفيلة بتعزيز الروابط اإلعالمية ملواجهة حتديات االرهاب االعالمي كظاهرةعاملية .
- االستثماراالمثل لتطور نظم التكنلوجيا واملعلوماتية في خدمة الغرض االعالمي العربي وتعزيز تقناته احلديثة لتعضيد
وتعزيز رسالته االعالمية الصانعة لالثر في الشكل واملضمون من خالل تبني تشكيل الصندوق العربي املشترك لدعم مشاريع
االستثماراتللتكنلوجيا احلديثة في مضمار االعالم واالتصاالت واملعلوماتية .
 -التأكيد على أن االعالم املهني املسؤول يسهم في تعزيز اواصر النسيج والسلم االجتماعي العربي ويرسيخ الهوية العربية

لالعالم على أسس بناءة ويعزز دوره الرقابيكسلطة رابعة داعمة في عملية البناء والتنمية .

رابعا  /تفعيل االطار العربي والدولي
- نوصي بدعوة الوزارات واجلهات املمثلة لالعالم في الدول العربية منفردة او مشتركةالنتاج سلسلة برامج وافالم وثائقية تعكس
روح االسالم الصحيح الداعي الى التسامحوالعيش املشترك  ،تترجم الى لغات العالم االساسية ويتم تسويقها وعرضها عامليا
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بدافعمناهضة املساعي احملرضة على تشوية صورة االسالم الصحيحة في الدول
الغربيةواظهاره في االطر السلبية .
- قيام احلكومات واملؤسسات االعالمية العربية بتحشيد جهودها على املستوى
االقليمي والدولي لكشف بشاعة اجلرائم التي تقوم بها املنظمات االرهابية
مبختلف صنوفها والتي تهدف منها حتديدا طمس حضارتنا وانهاء تاريخ الثقافة
واحلضارة التاريخية والدينية االسالمية والعربية من خالل تهدمي االثاروطمس
معالم احلياة املدنية وكشف تخلف هذه الزمر وتفعيل حراك املؤسسات الدولية
املعنية وحثها التخاذ دورها بهذا الشأن .
- دعوة االعالم احلكومي العربي للتعاون مع املؤسسات والعاملية والعمل على دعوة
املراسلني االعالمني من الوكاالت العاملية املؤثرة والفاعلة في الرأي العام الدولي
وتنظيم زيارات ميدانية لهم في لنقل تقارير من مصادر حقيقية وموثوقة  ،متالء
الفراغ اخلبريالذي تشهده الساحة اخلبرية العاملية حيال احداث املنطقة واالمانة
في نقل وقائعها .
- دعوة احلكومات العربية على دعم وتشجيع املؤسسات االعالمية واجلهات
الرسمية الساندة واملنظمة لعملها واعطائها مرونة في الصالحيات وتخفيف
ربقة القوانني الضوابط احملددة لعملها سيكرس مسؤوليتها في دعم رسالة
االعالم العربي املوحد ويساعدها على قدرة تقدمي الدعم لتنمية وحتسني
خطاباتها ويجنبها التعرض البتزاز مصادر التمويل السياسي والذي يشكل
عامل ضغط و مؤثر على مخرجات خطابات هذه الوسائل ويضعف من مهنيتها
و استقاللية حرية التعبير فيها وهذا لن يتحقق اال بتقويةالقوانني والتشريعات
الداعمة لترصني وتقومي مل هذه املؤسسات واستقالليتها.
خامسا  /مهنية واخالقيات االعالم العربي
اصيبت منضومة اعالمنا العربي بنكسة في مستويات ترسيخ مبدأ التعاطي
املهني واالخالقي مع االحداث جراء ارتهان خطاباتها بارادة املمولني والتبعية
السلطوية وبالتالي شهدنا تراجعا في القيم املهنية واالخالقية في مصداقية
معلومتنا االعالمية باتت تتطلب منا تعزيز مساراتها وفق عدةخطوات ابرزها:
 -العمل على اثراء ورفد املواطن العربي بالنقل واخلبرالنوعي واحلقيقي املعبرعن
حقية مشاهد االحداث وخاصة مجريات االنتصارات العسكرية املتحققة في
بلداننا ضد املنظمات االرهابيةوالتي تكتب باجساد ودماء مختلف ابناء شعوبنا
العربية بهوياتهم الوطنية ورفض مبدأ االنتقائية للمفاهيم واملصطلحات التي
متارسها بعض املؤسسات والقنوات الفضائية في التعاطي معاالحداث املنقولة.

 -فصائل املقاومة العربية املسلحة  ،تشكيالت في اغلبها تنضوي حتت سيادة الدول وتعملوفق اطرالتعاون مع صنوف
جيوشنا العربية  ،يجب عدم السماح للخطاب االعالم احملرض النيل من سمعتها واالساءة لدورها املشرف في معركة
املنازلة والدفاع عن وحدة اوطاننا  ،واعتماداملوضوعية واملهنية االعالمية في مساندة دورها املقاوم املشرف وعدم القفزعلى
حقائق مصادرقوتها ومقاومتها وصدها واستبسالها في عملية مواجهة وطرد التنظيمات االرهابية .
 -العمل على مبدأ التوازن في التعاطي اخلبري بال افراط وتفريط الي مكون او طائفة على حساب اخرى ،وجعل املضمون
اخلبري معبرعن لغة كل ابناء شعوبنا بهوياتهم اجلامعة لوحدة االوطان.
 -مساعدة االعالميني والصحفيني واملراسلني في احلصول على معلومات موثوقة املصدر ،سليمة النقل،بريئة
الوجهة،موضوعية الطرح ،نابضة بالواقع ،دقيقة التحري ،غير مضللة أو مشوهةلتنتشر في خطاب فضاء اعالمنا العربي
الذي شابه في االونة االخيرة اللبس والتدليس وتشويه الوقائع وحتريفها من خالل مناقلة اخبار فاقدة لدقة املعلومة
ومنقوصة جوانب في حقائقها .
 -ضرورة توعية املواطنني في البلدان العربية بالبرامج واألفكار اإلعالمية الدخيلة على عقيدتناوقيمنا ،وتبصيرهم بأضرارها
وأخطارها على اجملتمع العربي ومكوناته كافة.
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 -االبتعاد عن أشكال التحريض والكراهية كافة  ،واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتهاالوطنية ،وعدم التعرض لقادتها ورموزها
الوطنية والدينية بأي نوع من أنواع القدح أو الذم أوالتجريح أو التشهير أو االبتزاز أو االفتراء وأي نوع أخر من أنواع االساءة أيا كانت
أسبابها أومبرراتها .
 -االلتزام بقواعد املسؤولية االجتماعية لإلعالم من خالل توخي الدقة واحلذر واملوضوعية فيطرح االحداث واألزمات بعيدا ً عن تأجيج
املشاعر واذكاء النعرات الطائفية  ،وتضخيم املواقفواملبالغة والتهويل بقصد إظهار مشاعر استفزازية عند ذوي النفوس املريضة
 -التأكيد على أن معطيات املرحلة احلالية تتطلب إعالما عربيا وطنيا وقوميا متطورا في االداء  ،قادرا على ترجمة الوقائع ترجم ًة
ايجابية مسؤولية  ،تعزز جسور الثقة والتعاون بني الدولوالشعوب في القضايا ذات االهتمام املشترك وتعمل على تعميق الفهم
والوعي بدقة الظرفوحساسيتها .

في الختام البد من االشارة الى إن الواقع يحتم علينا أن
أن نضع األسس والضوابط التي تحكمالعملية اإلعالمية
وبشكل خاص اإلعالم الفضائي العربي لمواجهة تاثير ما
أسميناه بالعقلالمركزي لالعالم والذي باتت تتحكم فيه
منظومة االعالم العالمي االرهابي سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر ،ونتمنى لورشتنا هذه المزيد من النجاح
والتوصل الى قرارات وتوصيات فنية وقانونية تمهد
الطريق وتساعد على ترصين خطابنا االعالمي العربي
وتمكينه بما يخدم بلداننا وشعوبنا في عملية البناء
والتنمية ومن اهلل السداد والتوفيق.

 * استفادت هذه الورقة في اطارها العام من بعض
المصادر البحثية

ومحتوى بعض دراسات لكتاب

واكاديمين وباحثين في الشان االعالمي العربي وبعض
مخرجات دورات اجتماعات مجلس وزراء االعالم العرب
ومؤتمرات وورش عمل نظمها قطاع االعالم واالتصال
في الجامعةالعربية  .
جمهورية العراق
هيئة االعالم واالتصاالت
2017
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باالنفوغراف :تغطية الصحف العراقية
لالنتخابات البرلمانية 2018

دائرة تنظيم المرئي والمسموع
قسم الرصد االعالمي  -شعبة الرصد المقروء والمواقع االلكترونية
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مجتمع المعرفة وكيفيات بنائه في الدول النامية

أ.د جليل وادي
كلية الفنون  /جامعة ديالى

لتحديد مصطلح مجتمع املعرفة وتأصيل مفهومه ،ال بد من
التعريف بكلمة املعرفة ،فلهذه املفردةتأريخ طويل في اإلستخدام،
ون ُظر اليها من منظورات أيديولوجية مختلفة ،وأصبح لها معان
عديدة ،حتى إستقر معناها في وقتنا الراهن على انها (احملصلة
النهائية لعملية املزج بني الثقافة العاملية واخلبرة اإلنسانية
املتطورة) .وهي بذلك عملية تراكمية تبدأ من البسيط إلى املعقد،
وغدت عملية متكاملة تشملمجمل البنى الرمزية التي يحملها
اإلنسان أوميتلكها اجملتمع في سياق داللي وتأريخي محدد ،وتعمل
علىتوجيه سلوكه في مجاالت النشاط اإلنساني كافة ،مبعنى آخر
هي (الناجت العقلي والفكري لعمليات اإلدراكوالتعلم والتفكير).
وعلى هذا فان املعرفة تعد قيمة مضافة للفردواجملتمع،وهيالسبيل
ي اإلنسا ن آفاقاً 
ي تعط 
الوحي د لعملي ة التطوي ر والبنا ء والنمو ،فه 
يتغييرحياته،وم نثم
يف 
يالتفكي روبالتال 
تأكب رف 
أوس عومجاال 
فينهضةبلدهوأمته.
ً
اوال ــ مجتمعالمعرفة  ..تأصيلالمفهوم
بالرغممنانإستخداممصطلحمجتمعاملعرفةيعودلعام 1969
بعدأنابتدعهفيلسوفاإلدارةالشهيربيتردراكر،peter Druceker
اال ان هذا املصطلح لم ينتشر اال في العقدين األخيرين من القرن
املاضيالذي نشهد حتوالته املهمة في السياسة العاملية واالقتصاد
وتكنولوجيا اإلتصاالت وغيرها .وقد أدى إنهياراإلحتاد السوفيتي إلى
بروز سياسة القطب الواحد ،فبدأ عصر مفاهيم سياسية جديدة
إلدارة العالم من قبيل النظام العاملي اجلديد ،والعوملة ،واجملتمع
الشبكي ،ومجتمع املعلومات ،ومجتمع املعرفة ،ومجتمع ما بعد
الصناعة ومجتمع ما بعد احلداثة .وأصبحت هذه املصطلحات
السمة املميزة حلقبة مهمة من تأريخالبشرية.
ويتخذ هذا املصطلح إجتاهني :أولهما عادي ،يطلق على جماعة من
الناس جتمع بينهم إهتمامات فكرية أو أدبية أوعلمية أوسياسية
موحدة ،في تكتل ونفي مجتمعات معرفية مصغرة ،وثانيهما
أوسع وأعمق ،حيثيشكل مجتمع املعرفة محورا ً أساسيا ً للعديد
من الطروحات السياسية والدراسات املستقبلية املتخصصة.
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ويُعرف مجتمع املعرفة حسب تقرير التنمية البشرية العربية لعام ( 2002باجملتمع الذي يسهم في إنتاجاملعرفة ونشرها وتوظيفها
بكفاءة عالية ،فيجميع أنشطة اجملتمع بهدف تنميته واإلرتقاء به) ،أما املوسوعة العربية فقد ركز تعريفها على العالقات البشرية
بوصفها أساس مفهوم اجملتمع ،وتأتي كلمةاملعرفة مضافة للمجتمع لتصف سمات النشاط الفكري التي يقوم بها اجملتمع ،فمجتمع
املعرفة هو(مجموعة من الناس لهم اهتمامات متقاربة ويحاولون اإلفادة من جتميع معرفتهم سويا ً بشأن اجملاالت التييهتمون بها،
وخالل هذه العملية يضيفون املزيد إلى املعرفة) ،وقد ذهب الدكتور املنصـف ونـاس عالم االجتماع التونسي إلى أن مجتمع املعرفة
هو ذلك اجملتمع الذي يولي املوارد البشرية االهتمام األ ّول فيعملية التنمية االقتصادية ،واحلقيقة ان مجتمع املعرفة يتجاوز مفاهيم
التنمية الى مفاهيم اإلبتكار واإلبداعوالتنويع ،الن هدفه ليس التنمية فحسب بل ميتد الى قضايا الرفاه االجتماعي واالقتصادي ،ويتفق
هذااملعنى مع توجيهات البنك الدولي في تقريره عن التنمية الدولية لعام  ،1998والذي كان عنوانه (املعرفةمن أجل التنمية).
ويستند مجتمع املعرفة الى عامل أساسي وهو (اقتصاد املعرفة) ،اذ الميكن تأسيس مجتمع املعرفة إال إذا تبلور إقتصاد للمعرفة
(Knowledge Economy).
ويتمثل إقتصاد املعرفة في منتجات تعليمية أوفكرية ميكن بيعها مقابل عوائد مالية كبيرة ،ويكشف هذا عنان السمة الرئيسة
إلقتصاد املعرفة هو إعتماده الكبير على اإلمكانات الفكرية أكثر من إعتماده على املوارد الطبيعية ،وهذا يعطي لرأس مال البشري
معناه احلقيقي ،وذلك ألن حضارة املستقبل عمادها االساسي هو اإلنسان وليس املزرعة أو املصنع ،إنها حضارة املعرفة والبحث
واملعلومات والتقنيات،وبذا فأن مجتمع املعرفة هو مجتمع القدرات اخلالقة والتصورات اإليجابية والعالقات الدينامية والتكاملية.
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ً
ثانيا ــ خصائص مجتمع المعرفة
يتميز مجتمع املعرفة مبجموعة من اخلصائص منها؛ اإلعتماد األساسي
على املعلومات والتكنولوجيا احلديثة ،والقدرة على اإلنتاج باستخدام
الذكاء الصناعي ،و ّ
حتول مؤسسات اجملتمع اخلاصة واحلكوميةإلى هيئات
ذكية ,مثل ظهور احلكومة االلكترونية واملدارس االلكترونية وغيرها،
وظهور مستويات عليا من البحث العلمي ومشاريع التنمية والنمو
املتزايد في مهارات إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال،واالستخدام
اجلماهيري للمعلومات ،اي استخدام معظم أفراد اجملتمع للمعلومات
بشكل مكثف سواء كانوا منتجني ام مستهلكني للمعلومات ،وإنشاء
مراكز نظم املعلومات التي توفر فرصا ً أفضل للتعليم ،واالحتفاظبأنواع
املعرفة اخملتلفة في بنوك املعلومات وإعادة صياغتها وتشكيلها ،أوحتويلها
إلى خطط مؤثرة في االقتصاد ،والنمو املتزايد في قوة العمل التي متلك
املعرفة وتستطيع معاجلتها ،وامتالك القدرة التنظيميةالتي تعمل على
إنتاج املعرفة ونشرها ،وذلك بسن القوانني املنظمة للعالقات واألسس
اإلدارية ،بغية االبتعاد عن التقديرات الشخصية ،واالرجتال واالنطباعات
الذاتية ،مبعنى حسن استعمال املعرفة في تسيير االمور وفي اتخاذ
القرارات السليمة والرشيدة ،والنظر الى اإلنسان كفاعل أساسي ،إذ هو
معنياإلبداع الفكري واملعرفي واملادي ،كما أنه الغاية املرجوة من التنمية
البشرية كعضو فاعل يؤثر ويتأثرويبدع لنفسه ولغيره من خالل شبكات
التبادل والتخاطب والتفاعل ،وامتالك رأس املال املعرفي ،أي امتالك
كفايات معرفية في شتى اجملاالت ،والقدرة على توليد املعرفة وتقاسمها،
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وحفظها واستعادتها،واعتبار املعرفة وتطبيقاتها احملك احلقيقي ،كما يتميز مجتمع
املعرفة بالقدرة االبتكارية ،فهو مجتمعينتج املعرفة ،فضالً عن متيزه بجودة التعليم،
ذلك أن التعليم هو الركيزة األساسية في التخطيطاالستراتيجي.
ً
ثالثا ــ بناء مجتمع المعرفة
يذهب تقرير التنمية البشرية إلى أن بناء مجتمع املعرفة يتطلب استراتيجيتني
أساسيتني هما:
أ -ثالثية املعرفة والتنمية واحلرية ،وذلك بوصف املعرفة خادم أمني للتنمية ،واحلرية
قوي بني
عامل حاسم عندالتفكير في األطر االجتماعية والسياسية ،فهناك تفاعل ّ
توسيع فضاءات احلرية وبناء املعرفة.
ب -العالقة القوية بني مطلب التنمية وبناء مجتمع املعرفة ،اذ تؤدي املعرفة دورا ً بارزا ً
في تفعيل جهودالتنمية اجملتمعية التي تعمل على التغلب على اإلمكانيات احملدودة
التي تعيق توسيع الرفاه البشريوتعميمه.
وعلى هذا يقتضي بناء مجتمع املعرفة االهتمام العالي مبباديء أساسية كوضع
سياسات ثقافية إلتاحة املعرفة للجميع ،وتعميم الدميقراطية وثقافة املساواة
واحلريات العامة واخلاصة ،والتصدي للعقلية السياسية التقليدية التي كانت
مجبولة على الهيمنة على الشعوب مبنطق القوة ،ألن من شأن ذلك الوقوف عائقا
امام العطاء والتجدد ،وخلق املعارف ،والبد من اعتماد مبدأ التعليم للجميع مدى
احلياة ،وضرورة تطوير التعليم العالي ،ذلك ان التعليم هو القيمة االساسية في
مجتمعات املعرفة ،والتركيز على التنمية في اجملاالت الثقافية واللغوية واملعرفية،
وهذه التنمية مرتبطة بتنمية اإلنسان معيشيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا،الن
الدخول الى عالم املعرفة مرهون بهذه اجلوانب ،وعقد عالقات عضوية بني البحث
العلمي والتنمية وتطوير مراكز البحوث والدراسات ،ونشر الثقافة العلمية بني
اجلماهير ،وزيادة قدرة اجملتمععلى االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة
ألعضائه ،وتخصيص ميزانية ضخمة للبحثالعلمي تناسب أهمية البحث العلمي
وقيمته،وتشجيع الباحثني لتحقيق نهضة فكرية وعلمية وثقافية ،وتوافراحملتوى
العلمي والثقافي املطلوب اشاعته لدى اجملتمع ،واالعتماد الفعال على احلاسوب
واألنترنيت ،وتوفير اإلمكانات املادية من األجهزة ووسائل االتصال في املؤسسات
التعليمية،واالهتمامبتطوير وتنمية املهارات في اللغة االنكليزية لالستفادة من كل
ما هو متاح في مجتمعات املعرفة املتقدمة ،والترجمة إلى اللغة العربية ليسهل
نقل املعرفة ،وتقدمي برامج توعية عن مجتمع املعرفة من خالل الكتب املطبوعة
ومواقع املؤسسات التعليمية على اإلنترنت واحملاضرات والندوات ،وتفعيل نشاطات
املهارات املعرفية ،واالعتماد على القدرة التنافسية في مجال إنتاج املعرفة ،بوصف
االقتصاد القومي إرتبط باملعرفة العميقة والبحث العلمي النوعي ،وضرورة احلفاظ
على املعارف احمللية واألصيلةواحلرص على احلفاظ على التنوع اللغوي ،وإيجاد محيط
ثقافي واجتماعي وسياسي يؤمن باملعرفةودورها في احلياة اليومية للمجتمع ،ذلك
إ ّن مجتمع املعرفة ال يقتصر على إنتاج املعلومة وتداولها ،وإمنا يحتاج إلى ثقافة
تق ّيم وحتترم من ينتج هذه املعلومة ويستغلها في اجملال الصحيح ،وضمان حرية
اإلعالم ،وذلك بإتاحة املعلومات وتوفير سبل انسيابها ،والشفافية والعدالة اللتان
جتعالن من مبدأ التنافس عمليةإيجابية ،وبروز دور الدولة بصورة كبيرة وواضحة في
رسم االستراتيجيات ووضع البرامج وحتديد األولويات ،وأول خطوة هي وضع خطة
للتحول من ثقافة االستهالك إلى ثقافة اإلنتاج ،كما ان عمليةاالنتقال الى مجتمع
ّ
املعرفة تقتضي التصالح مع الذات؛ (املصاحلة بني السلطة والشعب) ،و(املصاحلة
بني القوى االجتماعية والسياسية) ،واملصاحلة مع العالم عبر تبني فكرة املواكبة،
ونبذ فكرةاملغايرة.
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صعدت من حربها ضد فيسبوك في ما يتعلق بالخصوصية

آبل في مؤتمرها السنوي ..ثورة تكنولوجية عارمة
وكاالت:
عرضت شركة آبل على مدار اجللسة االفتتاحية ملؤمترها السنوي
 Wاملنعقد حال ًيافي مدينة سان خوسيه بوالية
للمطورين WDC
كاليفورنيا األميركية خريطة الطريق للسنة القادمة ،إلى
جانب إعالنها عنأحدث نسخ من مناصتها البرمجية لألجهزة،
بحيث حتصل الهواتف على حتسينات في األداء وخدمات تهدف
إلى مساعدة األشخاص على مكافحة إدمان االستخدام ،في
حني حتصل أجهزة ماكنتوشMac علىتطبيقات آي أو إسiOS
وتقنيات التعلم اآللي اجلديدة ،بينما حتصل ساعتها الذكية
Apple Watch علىعدد من الترقيات.
صعوبة في التتبع
إذ منذ ظهور فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا واسعة النطاق
التي تسببت مبشاكل كبيرة لشركة فيسبوك ،فإن تيم كوك،
الرئيس التنفيذي لشركة آبل لم يبد أي عجز حيال سوء تصرف
عمالقة التواصل اإلجتماعيفي ما يتعلق ببيانات مستخدميها،
ويبدو أن الوقت قد حان التخاذ شركة آبل خطوات خاصة بها من
أجلالتشويش على أدوات تتبع الويب ملواقع التواصل االجتماعي،
وذلك عن طريق حظرها من متصفحسفاري في كل من أنظمة
MacOS Mojave و ،12iOSوبعبارة أخرى ،يبدو أن احلرب الكالمية
بنيفيسبوك وآبل قد أصبحت فعلية.
وقالت آبل في بيان صحفي« :ضمن متصفح سفاري ،تساعد
ميزة منع التعقب الذكية احملسنةITP2 علىحجب أزرار اإلعجاب
أو املشاركة وعناصر التعليق ضمن وسائل التواصل االجتماعي
من تعقباملستخدمني من دون إذن ،بحيث لن مينعك هذا اإلجراء
من القدرة على استخدام أزرار اإلعجاب ikeLواملشاركةShare أو
كتابة تعليقات على مواقع التواصل اإلجتماعي ،ولكنه يتطلب
منك اتخاذ خطوة إضافية لتأكيد رغبتك في مشاركة بياناتك
عبر نافذة منبثقة حتذر من هذا األمر».
وبحسب اإلعالن فإنه في حال عدم موافقة املستخدم على
مشاركة البيانات ،فلن تتمكن منصة فيسبوك منتتبع بيانات
العميل على اإلطالق ،وهو أهم مهم بالنسبة لألشخاص الذين
ال ميتلكون حسابًا على فيسبوك ولكن ال يزال من املمكن تتبع
بياناتهم من قبل الشبكة االجتماعية ،كما عرضت الشركة
تطبيق Screen Time اجلديد ،والذي يهدف إلى مساعدة
املستخدمني على تقليص استخدامهم لألجهزة ،مع عرضها
إنستغرامInstagram وفيسبوك acebook Fكحاالت اختبار.
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وتعد هذه خطوة كبيرة من جانب آبل ،وتأتي
بعد تعليقات تيم كوك بأن بيانات املستهلكني
واخلصوصية هي حق مدني وحق من حقوق
اإلنسان ،حيث أجاب كوك حول كيفية تعامله
في حال تعرض لفضيحةمماثلة لفضيحة بيانات
فيسبوك خالل مقابلة مع ،MSNBCفأجاب بأنه
لن يكون في هذا املوقف ،وكانكوك قد أعرب في
وقت سابق عن قدرة شركة آبل على حتويل بيانات
املستخدمني بسهولة إلى مبالغ مالية ضخمة،
ولكنها اختارت االعتماد على أسس أخالقية.
كما عرضت آبل نظا ًما جدي ًدا يزيد من صعوبة
جمع معلومات حول املستخدمني أثناء تصفحهم
عبر الويب ،ما يجعلها ال تكتفي بشبكات
أيضا على زيادة
التواصل االجتماعي ،بل تعمل ً
صعوبة تتبع شبكات املعلنني للمستخدمني
استنادًا إلى أنواع األجهزة التي يستخدمونها
واملكونات اإلضافية القدمية التي يستخدمونها،
إذ عندما يزور األشخاص املواقع ،ميكن للمعلنني
استخدام خصائص أجهزتهم إلنشاء مايسمى
ببصمة اإلصبع لتعقبهم.
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iOS الجديد
حرصا من شركة آبل على حماية بيانات وخصوصية مستخدميها قامت بإصافة ميزات أمان جديدة لتنبيهك
ً
عندما يسعى فيسبوك أو أي تطبيقات أخرى إلى جمع بيانات عنك من دون أخذ إذنك ،وذلك فياإلصدار اجلديد
من نظام التشغيلiOS ألجهزة آيفون وآيباد وحتديث نظامMacOS حلواسيب آبل الذيسيصدر في شهر أيلول
املقبل.
ستقوم األدوات اجلديدة في نظام تشغيل أجهزة ماكنتوش والتي تسمىMacOS Mojave وفي اإلصداراجلديد
12 iOS ألجهزة آيفون وآيباد مبنع أزرار اإلعجاب واملشاركة وأدوات التعليقات املوجودة في وسائل التواصل
االجتماعي من تعقب املستخدمني من دون إذنهم ،حسبما ذكرت آبل مؤمترها السنويللمطورين2018WWDC
املنعقد حال ًيا في مدينة سان خوسيه بوالية كاليفورنيا األميركية.
وقال كريغ فيديريغي نائب الرئيس األول في إدارة هندسة البرمجيات بآبل :إن «الشركة تهدف إلى إبقاء
مستخدميها على علم مبا يحدث لهم على منصات التواصل االجتماعي ،حيث رأينا جميعا أن أزرار اإلعجاب
واملشاركة ميكن استخدامها لتعقب نشاطك وسلوكك على وسائل التواصل االجتماعي سواء قمت بالنقر
عليها أم ال ،ولكننا قمنا مبنع ذلك هذا العام».
watchOS 5
وتابعت شركة آبل فعاليات مؤمترها السنوي للمطورينWWDC باإلعالن عن أحدث نسخة من نظامهالتشغيل
األجهزة القابلة لالرتداء ،5watchOSالعامل ضمن ساعتها الذكية آبل ووتش،Apple Watchحيث وصفت هذه
الساعة بأنها حتتل املرتبة األولى من حيث رضا العمالء ،مشيرة إلى أن مبيعاتها منتبنسبة  60في املئة في عام
.2017
وياتي ذلك بعد كشفها النقاب رسم ًيا عن 12 iOS مبيزات الواقع املعزز اجلديدة ،حيث من املتوقع أن يساعد
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5 watchOS آبل في املنافسة بقوة أكبر مع أجهزة فيتبيت لتتبع اللياقة الصحية
 ،Fitbitوالتي حافظت على قدرتها التنافسية مع Apple Watch بفضل انخفاض
أسعارها.
وأضافت شركة آبل تصنيفات جديدة لليوغا Yoga واملشي ملسافات طويلة مع تتبع
االرتفاعات وللركض في الهواء الطلق  ،Mile Paceباإلضافة إلى تنبيهات مخصصة،
وميزة تتبع التمارين الرياضية بشكل تلقائي ،ما يتيح للمستخدم احلصول على
احصاءات سابقة لتعقب النشاطات ،إلى جانب خيار إنهاءالتنبيهات إليقاف التعقب
تلقائ ًيا.
أيضا إضافة Walkie-Talkie لتمكني إرسال مذكرات صوتية سريعة من
كما متت ً
شخص آلخر ،بحيثتعمل هذه امليزة من خالل الشبكة الالسلكية واي فاي أو اتصاالت
الشبكة اخللوية ،ما يجعل املستخدمقادرًا على إرسال مذكرات صوتية بشكل سريع
في الوقت الفعلي من ساعة ذكية إلى ساعة ذكية أخرى.
وحصل تطبيق pple TV Aألجهزة pple TV AوPad iوiPhone على بعض التحسينات،
مع زيادةإجمالي عدد القنوات إلى  100قناة ،وتقول آبل إنها تعمل مع مزودي خدمات
الكيبل على دمج  ،Apple TVمبا في ذلك Canal  +في فرنسا و Salt في سويسرا و
Charter Spectrum في الواليات املتحدة،إلى جانب احلديث عن جتربة محسنة لتسجيل
الدخول تطلق عليها آبل اسم “zero sign-on” ،بحيثتكتشف تلقائ ًيا.
وعملت الشركة على توسيع أداة إنشاء لقطة شاشة ضمن نظام  ،MacOSبحيث
أصبح باإلمكان إنشاءمقاطع فيديو يتم تشغيلها بشكل فوري من محتوى الشاشة
احلالي ،باإلضافة إلى توسيع ميزة االستمرارية باستخدام كاميرا  ،Continuityمع
االستفادة من كاميرا الهاتف إلضافة الصور واملسح الضوئي علىالفور إلى البرامج.
كما عرضت شركة آبل حتسينات خارجية على وحدة معاجلة الرسوميات بدعم
من  ،Mojaveوقالت إنه على الرغم من أنها ال تقوم بدمج أنظمة MacOS و iOS
كنظام تشغيل واحد ،إال أنها تقدم نظرة سريعةعلى مشروع ميتد لعدة سنوات جللب
تطبيقاتOS iإلى نظام ،Macوتقوم آبل في املرحلة األولى بجلببعض تطبيقاتiOS
إلى نظام التشغيل ،Macمبا في ذلكApple News اجلديد و tocks SوVoice Memos
والتطبيقات املنزلية ،بحيث ميكن للمطورين جلب تطبيقاتiOS إلى نظام التشغيل
Mac فيعام .2019
الواقع المعزز
أيضا تنسيق
وقامت آبل حتديث منصةARKit إلى النسخة الثانية ،2.0ARKitوطورت ً
ملف جديد للواقع املعزز ،يدعى  ،USDZوالذي يعمل عبر الويب والتطبيقات املتعددة
لعرض كائنات الواقع املعزز AR ثالثية األبعاد بشكل واقعي بأحجامها الصحيحة،
 Qو ixar Pو TC Pو ،Sketchfabكما مت
وهو مدعوم من قبل dobe Aو utodesk Aو uixel
الكشف عن تطبيق واقع معزز جديد مت تطويره من قبل آبل يسمى ،Measureبحيث
أنه مخصص لالستفادة من الواقع املعزز لقياس األشياء في العالم احلقيقي ،ما يتيح
لكإجراء القياسات واستخدام مستوى دقيق.
وعملت الشركة املنصعة لهواتف آيفون على ترقية تطبيق الصور باستخدام ميزات
بحث مشابهة لتلك املوجودة ضمن تطبيق  ،Google Photosمبا في ذلك اقتراحات
أيضا قاعدة
البحث التي تبرز تلقائ ًيا األشخاصواألماكن وفئات الصور ،كما أنه يضيف ً
بيانات عامة لألحداث العامة التي ميكن مشاركتها،ومشاركة االقتراحات التي ميكنها
التنبؤ مع من تريد مشاركة تلك االقتراحات مباشر ًة من املكتبة.
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أميركا تستعيد صدارة الحواسيب العمالقة
وكاالت:
استعادت الواليات املتحدة ألول مرة منذ العام
 2012الصدارة من الصني في ما يتعلق بأسرع
احلواسيب العمالقة في العالم من خالل احلاسب
العمالق  ،Summitحيث كشفت شركة آي بي إم
IBMومختبرOak Ridge الوطني املعروف اختصارًا
باسم ORNL التابع لوزارة الطاقة األميركية عن
احلاسب املسمى  ،Summitوهو أحدث حاسب
عمالق تابع لوزارة الطاقة ،بحيث تدعي شركةIBM
أنهذا احلاسب هو احلاسب العمالق األذكى واألكثر
قوة في العالم.
وسجل Summit قدرة استثنائية بلغت 200
بيتافلوب أو  200ألف تريليون عملية حسابية في
الثانية ،ما يجعله أسرع حاسب عمالق في الوقت
احلالي متفو ًقا على حاسب Sunway TaihuLight
املصمم من قبل مركز البحوث الوطني الصيني
لهندسة احلواسيب املتوازية والتكنولوجياNRCPC
واملتواجد في املركزالوطني للحوسبة الفائقة في
مدينة وشي الصينية ،الذي ميتلك قدرة تبلغ 125
بيتافلوب.
ويوفر احلاسب اجلديد Summit قدرة تفوق قدرة
أسرع احلواسيب العمالقة املتواجدة في الواليات
املتحدة اآلن Titan Cray XK7 مبقدار بني  5إلى 10
أضعاف ،بحيث يعد Titan أسرع حاسب عمالق
متواجد في مختبر Oak Ridge الوطني التابع
لوزارة الطاقة في الواليات املتحدة ،مع العلم أنه
يوفر قدرة معاجلةتصل إلى  17.6بيتافلوب.
ويتضمن حاسبSummit على ما يصل إلى 4608
خادم حاسوبي كل منها مزود بشريحتني من منوذج
 ،IBM Power9بحيث تتضمن كل شريحة من هذه
الشرائح  22نواة معاجلة ،مع  6وحدات معاجلة
رسومات Nvidia Tesla V100 لكل خادم ،و10
بيتابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ،ونظرًا لوجودوحدات معاجلة الرسوميات من إنفيدياNvidia  ،فإنه ليس من املفاجئ أن يتم استخدام
هذا احلاسب للتعلم اآللي وتطبيقات التعلم العميق ،فضلاً عن املهام احلاسوبية عالية القدرة املعتادة املتعلقة بأبحاث الطاقة واملواد
املتقدمة والعلوم النووية.
وتعد شركةIBM املطور األساسي لهذا احلاسب ،حيث تعاونت معNvidia وRedHat وMellanoxاملتخصصني في شبكاتInfiniBand لتقدمي
هذا احلاسب اجلديد ،ويقول جيف نيكولز،Jeff Nicholsمدير مختبر علوم احلاسب واحلوسبة فيORNL« :يوفر العتاد املتطور املوجود ضمن
حاسبSummitللباحثني منصة رائعة لتحليل مجموعات البيانات الضخمة وإنشاء برامج ذكية لتسريع وتيرة االكتشاف».
جتدر اإلشارة إلى أن حاسبSummit يعتبر أحدث أجهزة اجليل القادم من احلواسيب العمالقة التي تعملشركةIBM على تطويرها لصالح
وزارة الطاقة األميركية ،إذ يوجد حاسب آخر يسمى ،Sierraوالذيسوف يتواجد ضمن مختبر awrence Livermore Lالوطني ،ومن املقرر أن
يتم كشف النقاب عن هذااحلاسب خالل العام احلالي ،مع قدرة حوسبة تصل إلى  125بيتافلوب ،ولكن كال النظامني أقوى بكثير منأي جهاز
حاسب عمالق متواجد في الوقت احلالي لدى وزارة الطاقة.
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برامج تجسس تهدد
مستخدمي الهواتف الذكية
نشر موقع (samena) بتأريخ  18يناير  2018خبرا ً عن حتذير خبراء األمن في دولة اإلمارات العربية املتحدة مستخدمي
ال واتساب والهواتف الذكية من أن يكونوا يقظني أكثر ،حيث أن هناك برنامججتسس قادرة على قراءة األحاديث سراً،
والتقاط صور بالكاميرا األمامية (selfies) وتسجيل الصوتوالفيديو.
ومت وصفها بأنها واحدة من البرمجيات «األكثر تقدماً» ،واملتطورة بشكل كبير ،والتي أصابت بالفعل بعض الهواتف
النقالة ،برنامج سكيجو فري ميكن القراصنة من التجسس خالل النشاط املستخدم فياإلنترنت ،وتتبع املوقع ،وسرقة
املعلومات املهمة مثل كلمات السر ،وأرقام البطاقات.
حيث انها جتمع الرسائل من ال واتس آب ،وميكنها أن تتحول سرا ً الى الكاميرا األمامية ،والتقاط صورة عندما يفتح
املستخدم اجلهاز ،وميكن للمرء أن يخمن كيف اجملرمني سوف يستخدموا هذه الصور ،وقالت شركة األمن السيبراني
كابيرسكي ان آلية االختراق تتم عبر نشر أداة جتسس من خالل املواقع الوهمية ،حيث تتنكر هذه البرمجيات كتحديث
لتحسني سرعة اإلنترنت عبر الهاتف النقال.
 HلGulf n ews يجب على أي
وقال ماجد خان (ميني) ،مدير اخلدمات املدارة في مجال األمن السيبراني في شركة elp AG
مستخدم أن يكون حذرا ً من أنشطته عبر اإلنترنت ،وأن يبذل العناية الواجبة لألمنحيث ال يتم الكشف عن التهديدات
إال بعد فترة طويلة من تنفيذ النوايا اخلبيثة.
كل مستخدمي الهاتف الذكي ينبغي عليهم القراءة عن قدرات البرمجيات اخلبيثة   ،Skygofreeحتى يتمكنوا من
فهم كمية ال تصدق من املعلومات احلساسة التي ميكن لهذه البرامج تنفيذها ,على سبيلاملثال فإنها ميكن أن تذهب
نحو قطع املكاملات الهاتفية ،وحتويل امليكروفون اخلاص بك ،وتتبع موقعGBS اخلاص بك ،وإستخدام الكاميرا اخلاصة بك،
وغيرها من اإلختراقات التي تهدد أمن وخصوصيةاألفراد واجملتمع.
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إنستغرام تخطط لتوفير الفيديوهات الطويلة
وكاالت:
تخطط إنستغرام لتوفير مقاطع فيديو طويلة ضمن املنصة،
وتتحرك إلى ما هو أبعد من احلد الزمني املعمول به حال ًيا والبالغ
 60ثانية ،حيث تشير املعلومات إلى أن منصة مشاركة الصور
والفيديوهات اململوكة لفيسبوك تعمل على تطوير ميزة جديدة
تتيح للمستخدمني نشر مقاطع فيديو طويلة ،أطول بكثيرمن احلد
أيضا على توفير مكان مخصص ملثل هذه
احلالي ،كما أنها تعمل ً
الفيديوهات الطويلة بشكل يشابه ما توفره منصة يوتيوب وميزة
سناب شات  napchat Discover.S وتفترض املعلومات أن مثل هذه
اخلطوة سوف تعني امتالك إنستغرام مساحة مخصصة لعرض
البرامج ومقاطع الفيديو املوسيقية واملزيد في الفيديوهات بدقة
4K القابلة للتشغيل بالوضع العامودي ووضع ملء الشاشة ،على
أن يتم كشفالنقاب عن خاصية دعم الفيديوهات الطويلة واملكان
اخملصص لها بتاريخ  20حزيران.
وتواصلت الشركة مع مشاهير منصات التواصل االجتماعي وصناع
احملتوى ملعرفة كيف ستعمل قنوات الفيديو اخلاصة بهم املتواجدة
في أماكن أخرى داخل تطبيقها ،كما أنها تعمل على اختيار الشركاء
لعمليةاإلطالق واإلعالن عن جهودها في مجال الفيديوهات الطويلة
املقرر إطالقها في وقت الحق من هذاالشهر.
ويوضح التقرير أنه ال ينبغي على املستخدمني توقع حصولهم على
 Nأو جودة ،HBO
دقة وجودة فيديوهات نيتفليكس األصلية  etflix
وبدال ً من ذلك ،فإن امليزة تركز على نوعية مقاطع الفيديو التي ينتجها
صناع احملتوى على يوتيوب ،حيث يتراوح طول مقطع الفيديو بني 5
إلى  15دقيقة ،ويتم تصويرهابكاميرات وإمكانيات أولئك األشخاص،
وليس من خالل شركات إنتاج أفالم ذات ميزانيات هائلة.
كما سوف يصبح بإمكان املستخدمني العاديني حتميل ونشر مقاطع
أيضا ،أي أطول من احلد احلالي املتمثل بدقيقة واحدة،
فيديو أطول ً
وتنوي املنصة السماح لصناع احملتوى والناشرين باحلصول على
عائدات مادية من مقاطع الفيديو الطويلة ،وذلك على الرغم من
أنها لم تكمل بعد الطريقة التي ستعمل بها اإلعالنات املصاحبة
ملقاطع الفيديو ،مثل اإلعالنات التي تسبق عرض املقطع أو التي
تظهر ضمناملنتصف.
ويبدو أن املنصة لن تتبع طريقة الدفع مسبقًا لصناع احملتوى مثل
تلك املتوفرة من خالل خدمة  ،Facebook Watchبل ستحتوي
مقاطع الفيديو على خيار التمرير السريع لفتح رابط ،بحيث ميكن
لصناع احملتوى استخدامه لزيادة عدد الزيارات إلى مواقعهم على
الويب ،أو متاجر التجارة اإللكترونية،أو شراء التذاكر لألحداث.
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أبل تعالج ثغرة أمنية في هاتف أيفون
وكاالت:
قالت شركة آبل إنها تتجه إلى إغالق ثغرة أمنية تستخدمها
العديد من وكاالت إنفاذ القانون القتحامالهواتف واألجهزة األخرى،
وتخطط الشركة لترقية أمان منتجاتها من خالل التحديث القادم
لنظامهاالتشغيلي آي أو إس ،ما يعطل منفذLightning املسؤول
عن شحن اجلهاز ونقل البيانات بعد ساعة منقفل اجلهاز ،وبالرغم
من أنه ما زال باإلمكان شحن الهواتف من خالل هذا املنفذ ،لكن
يتعني على صاحباجلهاز تسجيل الدخول باستخدام كلمة املرور
أو بصمة اإلصبع أو مسح الوجه لنقل البيانات.
وكانت وكاالت إنفاذ القانون قد متكنت في السابق من الوصول إلى
البيانات املوجودة على الهواتفواحلصول عليها عن طريق توصيلها
باألجهزة التي تستخدم برامج خاصة ،متجاوزة ميزات أمان آيفون،
في حني لن تتمكن وكاالت إنفاذ القانون اآلن من استخدام هذه
األجهزة بعد مرور ساعة ،مما مينع أي شخص يريد الوصول إلى
جهاز آي أو إس مشفر عبر تقنيات مثل صندوق GrayKey لفك
تشفير الهواتف املصنع من قبل شركة Grayshift الواقع مقرها
في جورجيا والتي أسسها مهندس سابق في شركة آبل.
ويؤدي إغالق الثغرة إلى جعل أجهزة هواتف آيفون وحواسيب
آيباد اللوحية وأجهزةPods iمبثابةصندوق أسود مغلق ،ولم يكن
املسؤولون في وكاالت إنفاذ القانون ،الذين كانوا يروجون للشائعات
املتعلقةبتقنية تشفير شركة آبل لسنوات ،سعداء بهذا اإلعالن قائلني إن اخلطوة تعد مبثابة توفير غطاء للمجرمني.
وقال تشوك كوهني ،Chuck Cohenالذي قاد فرقة الشرطة في والية إنديانا املسؤولة عن جرائماإلنترنت ضد األطفال« :إذ عدنا
إلى الوضع الذي ال ميكننا الوصول إليه مرة أخرى ،فنحن نعرف اآلن أننافقدنا األدلة ،كما أننا فقدنا جميع األطفال الذين ال ميكننا
وضعهم في مكان آمن” ،وقالت شرطة والية إندياناإنها فتحت  96جهاز آيفون حلاالت مختلفة هذا العام مع مذكرة تفويض في
كل مرة مت ذلك باستخدام جهازتكلفته  15ألف دوالر اشترته في شهر آذار.
وقالت شركة آبل إن التغيير مت مع األخذ بعني االعتبار اجملرمني الذين ميكنهم استغالل نفس نقاط الضعف مثل وكاالت إنفاذ
القانون لكسر الهواتف املسروقة ،وقال متحدث باسم شركة آبل« :إننا نكناالحترام لوكاالت إنفاذ القانون ،ونحن ال نعمد من
خالل خطواتنا وتصحيحاتنا األمنية إلى إحباط جهودهمللقيام بوظائفهم» ،وأكدت الشركة أنها قامت بالتغييرات مع األخذ
بعني االعتبار مصلحة املستهلكني بشكلأساسي.
وقال هيالر مور ،Hillar Mooreاملدعي العام في باتون روج عاصمه والية لويزيانا االميركية إنمكتبه قد دفع لشركةCellebrite
آالف الدوالرات لفتح هواتف آيفون في خمس حاالت منذ العام  ،2017مبا في ذلك هاتف آيفون متعلق بحالة الوفاة ذات الصلة
منزعجا من أن آبل خططت إلغالق مثل هذا الطريق
بجامعة والية لويزيانا ،وأضاف أن الهواتف قدوفرت معلومات مهمة ،وكان
ً
االستقصائي املفيد،وقال« :إن آبل حتمي النشاط اإلجرامي حتت ستار خصوصية العمالء».
وقد تؤدي التغييرات اجلديدة إلى تأجيج املشاكل مرة أخرى بني آبل ووكاالت إنفاذ القانون ،حيث أن تشفيرأجهزة آيفون يجعل من
الصعب على وكاالت إنفاذ القانون اقتحام أجهزة الهواتف التي حصلت عليهاواحلصول على البيانات منها ،وكان الصراع قد بلغ
ذروته في عام  2014بعد أن أخذ مكتب التحقيقاتالفيدراليFBI شركة آبل إلى احملكمة في محاولة إلجبارها على فتح هاتف
شخصافي سان برناردينو بوالية كاليفورنيا.
املسلح الذي قتل 14
ً
وقالت الشركة إنها استجابت ألكثر من  55ألف طلب من حكومة الواليات املتحدة فيما يتعلق ببياناتCloud iاملرتبطة بأكثر
من  208ألف جهاز منذ عام  ،2013وهو دليل على تعاون الشركة مع حتقيقاتالشرطة.
ودافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عن قرار الشركة قائالً إن إضعاف التشفير مينح اجملرمنيواجلهات الفاعلة األخرى
وسيلة أسهل القتحام الهواتف ،وقال إن جهود مكتب التحقيقات جلعل الشركة تعمد إلى تغيير سياساتها تشكل سابقة
خطيرة ،وخالل حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية لعام  ،2016انتقد آبل بسبب منعها مكتب التحقيقات الفيدرالي من
الوصول إلى جهاز آيفون العائد للقاتل في سانبرناردينو.
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يوتيوب تتحدى منصات البث العالمية
باريس  -ا ف ب:
أطلقت مجموعة «غوغل» نسخة مدفوعة من خدمة «يوتيوب ميوزيك» في أوروبا تنافس
منصات ّ
البث»سبوتيفاي» و»ديزر» و»آبل ميوزيك» ،في ظل منو سوق املوسيقى على اإلنترنت.
وهذه اخلدمة اجلديدة التي كانت متوفرة منذ  22أيار في الواليات املتحدة ونيوزيلندا واملكسيك
وكوريااجلنوبية ،صارت متوفرة االثنني في فرنسا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا ،بحسب
اجملموعة.
تقدمه
ما
تشبه
خدمة
شهريا،
يورو
9,99
مقابل
للمشتركني،
ميوزيك»
«يوتيوب
وتتيح
ّ
املنصات املنافسة ،من آالف القوائم املوسيقية ،والطلبات الشخصية ،ومجموعة كبيرة
ّ
من األلبومات واألغاني التي ميكن
حتميلها.
ومتتاز عن غيرها مبخزون ضخم من
األغاني املص ّورة وتسجيالت احلفالت
لنجوم معروفني وموسيقيني غير
مشهورين ،من دون فواصل إعالنية.
وستعزّز غوغل بهذا موقع يوتيوب
كمنصة عاملية للموسيقى ،إذ إن
ّ
 % 85من مستخدميها يستفيدون
منها لالستماع مجانا إلى ما
يرغبون من أغاني وموسيقى .وميكن
للمشتركني في «يوتيوب ميوزيك» أن
يحملوا األغاني على هواتفهم ،وأن
ّ
يستمعوا إليها أثناء استخدامهم
لتطبيقات أخرى.

فيسبوك تمنع وصول إعالنات األسلحة لألطفال
لندن بي بي سي:
أعلنت شركة فيسبوك أن اإلعالنات اخلاصة مبلحقات األسلحة لن تعرض على األطفال بعد حتديثسياستها بداية من  21حزيران اجلاري.
وفي الوقت احلالي ،ميكن ألي شخص على موقع فيسبوك أن يرى اإلعالنات اخلاصة بأجهزة الرؤيةوحافظات املسدسات واألضواء املوضوعة
على البنادق واخلزائن والعديد من العناصر األخرى.
وقالت فيسبوك إنها اتخذت هذا القرار في أعقاب «مراجعة
منتظمة» لسياساتها.
لكن موقع «ذا فيرج» اإلخباري املتخصص في شؤون التكنولوجيا
ذكر أن هذه اخلطوة كانت مرتبطة مبكافحة العنف املسلح في
الواليات املتحدة بعد سلسلة من عمليات إطالق النار في املدارس.
وقالت فيسبوك إن مبيعات األسلحة والذخائر كانت تخضع لقيود
بالفعل على شبكتها ،واألمر نفسه ينطبق على اإلعالنات التي
كانت تساعد الناس على تغيير األسلحة .كما أعلنت الشركة
مؤخرا ً عن خطط لتحسني الطريقة التي تُخبر بها الناس عن
كيفية استهدافهم من قبل اإلعالنات .واعتبارًا من الثاني من متوز،
ً
وسيطا
سيجري إخبار املستخدمني عندما يستخدم أحد املعلنني
للبيانات ،أي شركة جتمع بيانات العميل وتبيعها بهدف مساعدة
املعلنني على الوصول للعمالء بشكل أفضل.
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تستبدل لوحة اللمس بشاشة
أسوس تطرح أحدث حواسيبها المحمولة

وكاالت:
كشفت شركة أسوس التايوانية النقاب عن مناذج جديدة من حاسبها احملمول «Asus ZenBook Pro» ،وذلك بالتزامن مع مشاركتها في
فعاليات معرض كمبيوتكس 018Computex 2في تايوان ،إذسعت حواسيب هذه الفئة لتوفير توازن بني السعر واألداء ،لكنها حافظت
على مظهر أقل جاذبية ،ويبدو أن ذلك قد انتهى ،إذ عرضت الشركة مناذج تتضمن ميزة مفيدة وواضحة وتشد االنتباه تتمثل بوجود
شاشةتعمل باللمسScreenPad من قياس  5.5إنش بحجم شاشة الهاتف الذكي تتواجد مكان لوحة اللمسالعادية.
 Mاحملدود وغير املفيد من آبل ،فإن اجلهاز
ويعتبر جهاز  sus ScreenPad Aمفي ًدا للغاية ،وعلى عكس جهاز  acBook Pro Touch Bar
اجلديد ال يستغني عن أي زر من أزرار لوحة املفاتيح املادية،بحيث إن اإلضافة املتمثلة بشاشة اللمس creenPad Sتتواجد مكان لوحة
اللمس التقليدية اخلاصةباحلاسب احملمول ،وهي تعمل بشكل مشابه لعمل لوحة اللمس العادية ،إال أنها تعد أول لوحة ملس ذكيةفي
العالم ،وذلك ألنها قابلة للعمل كشاشة عرض تعمل باللمس متعددة الوظائف ،ما يجعلها أقرب إلىهاتف ذكي مدمج ضمن حاسب
ويندوز.
وتأتي هذه الشاشة بقياس  5.5إنش وبدقة  1920×1080بيكسل ،وميكن حتويل ScreenPad إلى تطبيق النشر أو احلاسبة أو التقومي أو
أيضا تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب عبرإضافة ،Chromeأو ميكن ببساطة أن تشكل امتدادًا للشاشة
لوحة املفاتيح الرقمية ،وميكنها ً
الرئيسة فيZenBook Pro في وضع ،Display Extensionمع قدرتها بسرعة على التكيف بني األمناط اخملتلفة من خالل الضغط على
مفتاح 6.F
وعملت أسوس مع مايكروسوفت لتطوير تكامالت أوفيسOffice اخلاصة بهذه الشاشة،ScreenPadبحيث ميكن الوصول إلى اختصارات
Word و Excel و PowerPoint والتعديل على تلك امللفات ،كما ميكن للوحة أن تعمل كمتحكم لتشغيل املوسيقى والفيديو ،وتقول
أسوس إنها ستدعم التحكم فيSpotifyمن خالل الشاشة ،مع إصدارها مجموعة أدوات املطور لشاشة creenPad.S
وتتجه الشركة التايوانية إلى توفير موقع ويب يضم جميع التطبيقات املتوافقة ،والتي ميكن العثور علىمعظمها ضمن متجر ويندوز
 ،Windowsوإلى جانب وجود لوحة اللمس التي تعد مبثابة اخلطوة التالية في احلوسبة التكيفية ،فإن لدى أسوس الكثير من األشياء
اجليدة األخرى التي تتباهى بها مع  ،ZenBook Proإذ يوفر منوذج  15.6إنش شاشة بدقة 4K تعمل باللمس مع حواف رقيقة جتعله
بحجم حاسبمحمول تقليدي مقاس  14إنش .كما يتواجد منوذج  14إنش ،والذي ميتلك البصمة نفسها حلاسب ماك بوكبرو  13إنش
 ،MacBook Proمع تصميم يستخدم األلومنيوم في اجلزء العلوي والسفلي ،وقامت أسوسببناء نظام صوتي ينتج صوت ًا عال ًيا وغن ًيا،
مع عدم وجود أي ضجيج يظهر عاد ًة من خالل مكبرات صوتاحلواسيب احملمولة التقليدية ،إلى جانب امتالكه مفصلErgoLift اخملصص
لرفع مستوى لوحة املفاتيحواحلصول على وضع أكثر طبيعية للكتابة.
 Nبحجم  15.6إنش وبدقة 4K UHD مع معالج  ،Intel Core i9وذاكرة وصول
ويحتوي جهاز 15 ZenBook Pro على شاشة  anoEdge
عشوائي تبلغ  16غيغابايت ،و  1تيرابايت من مساحة التخزينالداخلية ،SSDوبطاقة رسوميات ،Ti 1050 Nvidia GeForce GTXفي
حني يتضمن جهاز14Zenbook Pro معالج ،Intel Core i7وذاكرة وصول عشوائي تبلغ  16غيغابايت ،و  1تيرابايت من مساحةالتخزين
.M
الداخلية ،SSDوبطاقة رسوميات AX-Q 1050 Nvidia GeForce GTX
وأشارت شركة أسوس إلى أن تكلفة جهاز15Asus ZenBook Pro هي  2300دوالر أميركي ،بحيثيتوفر بحلول أواخر شهر متوز املقبل،
على أن يتم بيع منوذج  14إنش ،والذي يوفر عمر بطارية طويليصل إلى  13ساعة ،في الربع الرابع من العام.
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روبوت صيني جديد يتحدث بلغتين لألطفال الصغار

المربية االلكترونية ..بديل عن األهل
والمدرسين

وكاالت:
أستاذ منوذجي يتكلم الصينية واالنكليزية ويعطي دروسا بسيطة في الرياضيات وميازح محدثيه كما يقترح عليهم بعض
األلعاب ..هو ليس من حلم ودم بل هو روبوت بحجم طفل ُعرض أخيرا ً في شنغهايكأحد االبتكارات الالفتة القائمة على الذكاء
االصطناعي.
هذا االبتكار الذي يحمل اسم «أيبال» واحد من مجموعة روبوتات تثقيفية كشف عنها خالل األيام املاضيةفي معرض مستهلكي
االلكترونيات (سي إي أس) في شنغهاي أحد أهم امللتقيات اخملصصةللتكنولوجيا في آسيا.
ويتنقل هذا الروبوت الذي يناهز بطوله قامة طفل في اخلامسة ،باستخدام عجالت تعمل على احملركات وهو مزود بذراعني يتم
التحكم بهما آليا وعلى صدره شاشة عريضة ،فيما جهزت عيناه املتحركتانبتكنولوجيا التعرف على الوجوه.
خير رفيق
ويوضح تينغيو هوانغ مؤسس شركة «افاتار مايند روبوت تكنولوجي» الناشئة التي أنشئت قبل أربعسنوات وتتخذ مقرا لها في
نانكني شرقي الصني «الفكرة تكمن في أن يصبح هذا الروبوت رفيقا لألطفال».
ويقول «عندما يرى الطفل روبوتنا ،ينظر إليه كصديق أو كأحد أترابه من العائلة».
وينسب املروجون لروبوت «أيبال» ميزات أكثر تطورا من كل املنصات املتصلة باالنترنت من انتاج مجموعة «امازون» األميركية
وعمالقي التكنولوجيا الصينيني «علي بابا» و»بايدو».
ويسمح هذا الروبوت األبيض الصغير مع خطوط وردية أو زرقاء بحسب الرغبة ،خصوصا لألهلبالتحدث عن بعد مع أطفالهم أو
مراقبتهم بفضل اللواقط التي تسمع وترى كل شيء من حولهم.
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وبالنسبة لألزواج الشباب العاملني ،قد يكون االعتناء
باألطفال في سن صغيرة حتديا كبيرا في الصني.ويعمد
البعض إلى ايكال األجداد مهمة االعتناء بالصغار أو
إلى ارسالهم في سن صغيرة جدا إلى روضةاألطفال.
وبحسب مطوري «أيبال» ،ميكن لهذا الروبوت أن يكون
لألطفال «رفيقا» أليفا وحاضرا لالستماع اليهم
ومرافقتهم في املنزل.
ويقول احمللل في شركة «كاناليس» هاتيي هي إن
«الصينيني يتلقفون بايجابية كبيرة التقنيات اجلديدة.
تقبل الشركات على الترويج (في الصني) ألجهزة
املساعدة الصوتية وبات املستهلكون معتادين» على
هذااملفهوم.
أداة مكملة
وجعلت الصني من الذكاء االصطناعي إحدى أولوياتها
في خطتها الطموحة للتطور التقني «صنع في
الصني  .»2025وقد كشف عن أول روبوت صيني قادر
على تبادل األحاديث على نطاق بسيط في 2017خالل
معرض مستهلكي االلكترونيات في مدينة الس
فيغاس األميركية.
وباإلضافة إلى تقنيات اجليل اخلامس والواقع االفتراضي
واملركبات الذاتية القيادة واألكسسواراتاملتصلة ،قدم
في معرض «سي إي أس» في شنغهاي نحو اثني عشر
روبوت «أيبال» جرى رصفها في ثالثة صفوف وكانت
تتمايل على ايقاعات أغنيات شعبية صينية.
ويقول التاجر االسترالي مايك ستون خالل مشاهدته
العرض «هي مذهلة .أظن أنها ستروق البنتي البالغة
سنتني».
غير أن كلفة هذا املنتج غالية اذ ان سعر روبوت «أيبال»
يقرب من  9آالف يوان ( 1400دوالر) .ويصلثمن النموذج
األكثر تقدما الذي يضم شاشة أعرض وبطارية فعالة
أكثر إلى  13الف يوان (2025دوالرا).
االستقاللية الحركية
وبعد مشكالت االعتناء باألطفال ،قد تقدم الروبوتات
الصينية أيضا حلوال للمسائل الشائكة املتصلة
باالستقاللية احلركية في بلد يفضل كبار السن فيه
تقليديا متضية ما تبقى من العمر في املنزل وحيث عدد
دور الرعاية باملسنني غير كاف على رغم االرتفاع املتزايد
في معدل أعمار السكان.
وتستعد شركة «افاتار مايند» أيضا إلى إطالق روبوت قادر
على التحدث مع أشخاص كبار في السن لتذكيرهم
مبواعيد تناول األدوية وحتى االتصال باملستشفى في
حال تعرض هؤالء حلوادث سقوط فياملنزل.
غير أن هوانغ يقول «ال أظن أن الروبوتات ستكون قادرة
على احللول محل األهل أو األساتذة .إال أن أيبال أداة
مكملة لتخفيف العبء املترتب عليهم».
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تويتر تعلن تغييرات كبيرة
 أعلنت منصة التدوين املصغرة تويتر ،حتديثات جديدة في منصتها تقول إنها يجب أن تسهل على املستخدمني العثور على األحداث
واألخبار الكبيرة ومتابعتها ،إذ حتاول تويتر ،التي تعاني من تباطؤ في منو املستخدمني ،جعل من السهولة مبكان على املستخدمني
متابعة املوضوعات واالهتمامات والفعالياتعبر منصتها جزءا من السبب الذي جعلها قادرة على جذب املزيد من املستخدمني في الربع
األول ،بحيث قد تؤدي التغييرات الصغيرة إلى إحداث تأثير كبير ،وهذا ما تأمله تويتر عبر مجموعة من التغييرات الصغيرة في جتربة
املستخدم.
وكانت املنصة قد متكنت في شهر نيسان من حتقيق منو في عدد املستخدمني النشطني شهريًا مع بلوغه 336مليون مستخدم نشط
مبعدل منو  6في املئة على أساس سنوي ،وتتوفر التحديثات التي مت اإلعالنعنها خالل األشهر املقبلة ملستخدمي أنظمة آي أو إس وأندرويد،
وتشير الشركة إلى أن التغييرات تعملعلى حتسني جتربة املستخدمني ،وأنها استجابت ملالحظات املستخدمني في ما يتعلق بالتغييرات
التيطرأت على ميزات االستكشاف والبحث واإلشعارات واللحظات.
وقال كيث كوملان  ،Keith Colemanنائب رئيس املنتج في تويتر« :نحن نعمل على تغيير كيفية اكتشاف كل املعلومات حول األخبار
واألحداث والقصص عبر اإلعالن عن بعض اخلطوات إلى األمام ،حيث سوف يكون من األسهل العثور على األحداث والقصص الكبيرة
واإلشعارات التي تهتم بها وتتبعهافي مخططك الزمني ،كما أن هناك مظهرًا وأسلوبًا جدي ًدا مليزة اللحظات بحيث تظهر كل شيء
تريدرؤيته».
ويجب على املستخدمني في الوقت احلالي العثور على احلسابات أو الهاشتاجات أو اللحظات ذات الصلة للعثور على األخبار املهمة
بالنسبة لهم ،بحيث شرعت منصة التواصل االجتماعي بجعل هذه العملية أكثر بديهية من خالل تنظيم ميزة استكشاف تب ًعا
قصصا ذات صلة أعلى نتائج البحث،
للموضوع بدلاً من نوع احملتوى ،واعتبارًا من األسبوعاحلالي ،سوف يرى املستخدمون أخبارًا أو أحداثًا أو
ً
بحيث ميكنهمالغوص بشكل أعمق ومعرفة املزيد من املعلومات األخيرة من خالل االستفادة من تلك النتائج.
تخصيصا ،كمايحصل اخملطط الزمني على تغييرات
وتقوم الشركة بتجربة عالمات تبويب املواضيع للحصول على جتربة إخبارية أكثر
ً
أيضا بحيث سيتم توسيع ميزة «يحدث اآلن»  ،Happening nowوالتي مت تقدميها في العام املاضي وتسمح لعشاق الرياضة مبتابعة
ً
التغريدات حول لعبة ما واحلصولعلى النتيجة في مكان واحد ،لتشمل التغريدات حول األخبار العاجلة والشخصية.
وتعمل تويتر على تعديل اإلشعارات لتشمل تغريدات من مستخدمني معينني وموضوعات محددة تهم كل مستخدم على حدة ،مع
إمكانية كتم هذه اإلشعارات ،باإلضافة إلى تخطيطها إلضافة إشعارات األخبارالعاجلة مع التنبيهات املبنية على االهتمامات املستقاة
من نشاط املستخدمني على املنصة ،بحيث تعدإشعارات األخبار مفيدة ألولئك الذين يرغبون في البقاء على اطالع دائم على ما يحدث
في جميع أنحاءالعالم .وأصبح بإمكان املستخدمني التنقل ضمن ميزة حلظاتMoments عبر التمرير بشكل عامودي،بدلاً من التمرير
أيضا مخططات زمنية إضافية إلى ميزةحلظات ،مبا في ذلك جدول زمني مختصر
بشكل أفقي املستخدم حال ًيا ،كما تضيف الشركة ً
يعرض تغريدات قد تكون فاتتك ،وجدول آخر يعرض أحدث وأهم التعليقات عندما تكون متاحة ،باإلضافة إلى عرضها فيديوهات بث
مباشر عند تواجدها.
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برنامج كمبيوتر يتنبأ بالمستقبل

إبتكر باحثون في مجال الكمبيوتر بجامعة بون األملانية برنامج كمبيوتر،
ميكنه التنبؤ باملستقبل ملدةعدة دقائق .وتتم تغذية البرنامج في البداية
بسلسلة من األفعال التقليدية ،مثل خطوات الطهي عبر مجموعةمن
مقاطع الفيديو ،وبنا ًء على هذه املعلومات ،يستطيع البرنامج أن يتنبأ
بدقة باخلطوات التالية ،التي سوف يقوم بها الطباخ خالل فترة زمنية
قصيرة في املستقبل.
 ويستطيع هذا البرنامج التنبؤ باملكونات ،التي سوف يحتاجها الطباخ
أثناء عملية الطهي ،وكذلك بتوقيت إشعال الفرن استعدادا لعملية
اخلبز على سبيل املثال ،ومن بني تطبيقات هذه النوعية من البرامج،
الروبوتات التي تستخدم للمساعدة في عمليات الطهي.
وفي السياق ذاته ،نقل موقع جامعة بون األملانية ،والتي تقع في والية
الراين ويستفاليا ،عن الباحث يورغن غال قوله« :نود التنبؤ بتوقيت
ومدى استمرارية األنشطة اخملتلفة ملدة دقائق بل وساعات قبلحدوثها»،
وأضاف »:لهذا السبب جربنا إلى أي مدى ستنجح هذه العملية».
وأكد املتحدث عينه ،أن فريق الدراسة ،قام بتغذية التطبيق بأربعني
مقطع فيديو لطهاة أثناء إعداد أنواع مختلفة من السلطات ،ويصل
طول كل مقطع إلى ست دقائق ويحتوي في املتوسط على عشرين
خطوة مختلفة في مجال إعداد السلطات .وكانت مقاطع الفيديو
حتتوي على تفاصيل دقيقة ،بشأن كل خطوة يقومبها الطاهي والفترة
الزمنية التي تستغرقها هذه اخلطوة.
وتابع الباحث األملاني أن معدل دقة البرنامج في ما يخص التنبؤ
باملستقبل جيدة جدا ،إذ وصلت في فترةزمنية قصيرة إلى أكثر من 40
في املئة ،وأضاف أن معدل الدقة وصل إلى  15باملئة في التنبؤ باألنشطة
للفترة تزيد عن ثالث دقائق.
في املقابل ،أفاد موقع جامعة بون العريقة أن الباحث يورغن غال ،وفريق
عمله يريدون أن تكون هذه الدراسة فقط خطوة أولى في مجال التنبؤ
باألنشطة البشرية.
يُشار إلى أنه مت تطوير الدراسة كجزء من أبحاث مخصصة للتنبؤ
بالسلوك البشري وبدعم من مجتمعالبحوث األملاني (DFG).
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استمرار جدلية وسائل التواصل
بين الالعبين والمدربين

ايكاتير ينبورغ  -أ ف ب:
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي ،من تويتر الى فيسبوك أو
انستاغرام وسنابشات ،من منصاتالتواصل األساسية في عصرنا
احلالي وكرة القدم ليست في منأى عنها ،بل أن أهم وأكبر القرارات
التيتتخذ من انتقاالت أو بيانات رسمية أصبحت تنشر عبرها قبل
أي وسيلة أخرى.
في نهائيات كأس العالم التي انطلقت في روسيا اخلميس املاضي
وتستمر حتى  15متوز املقبل ،ستكونوسائل التواصل «الوسيط»
الرئيسي ،ورمبا الوحيد ،بني الالعبني احملجوزين في غرف الفنادق
ومقراتمنتخباتهم ،وجمهورهم.
انتقادات الذعة
لكن استخدام وسائل التواصل في كأس العالم محط انتقاد من
املدربني الذين يرون فيه «ملهاة» ومضيعة للوقت ،وقد يتسبب
احيانا بجدل ال فائدة منه.
ويدرك منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت أن ليس في استطاعته
منع العبيه من استخدام وسائل التواصل ،ال سيما أنهم ميضون
ساعات محجوزين في الفندق أو على منت احلافلة أو الطائرة في
طريقهم الىاملالعب.
لكن الدولي السابق البالغ  47عاما كان واضحا في موقفه فـ»األمر
مرتبط مبا يشكل ضغطا أو مبا يتسببببؤس في حياتك ( )...عموما،
اعتقد أن ثمة الكثير من وسائل التواصل االجتماعي التي قد تكون
سلبية».
وأضاف «فلماذا تدعون ذلك الى حياتكم؟».
ومن احملتمل أن يكون موقفه مستندا الى ما حدث مع مهاجم
املنتخب رحيم ستيرلينغ الذي وصم نفسه في حسابه على
انستاغرام بعد خروج اإلنكليز من ثمن نهائي كأس أوروبا 2016
على يد ايسلندا املغمورة ،بـ»املكروه» .وتسببت هذه الكلمات
بتصدر املزيد من العناوين ووضع ستيرلينغ حتت مجهر اجلمهور
اإلنكليزي غير املقتنع بقدراته رغم موسمه الرائع في مانشستر
سيتي حتت قيادة اإلسباني جوسيبغوارديوال.
أما االنكليزي جيسي لينغارد العب مانشستر يونايتد الذي تعرض
النتقادات بسبب كثرة استخدامهالنستاغرام ،تويتر وسنابتشات،
فرأى ان استخدام وسائل التواصل اهو جزء من كونه العب كرة
قدم في عام  ،2018ويساعد الالعبني في البقاء على تواصل مع
انسانيتهم وعالقتهم بالعالم اخلارجي.
التفكير مرتني
وقال قبل السفر الى روسيا للمشاركة في النهائيات «الناس من
اخلارج ال يعرفون ما نحن عليه كبشر.يستخدم الكثير من الالعبني
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وسائل التواصل االجتماعي لعرض معلوماتهم الشخصية ولكي يتمكن الناس من
معرفة ما يفعلونه».
ووجد الالعب البالغ من العمر  25عاما نفسه في مأزق بسبب استخدامه تويتر خالل
حفل تأبيني في شباط املاضي تكرميا لضحايا كارثة عام  1958عندما قضى عدد من
العبي مانشستر يونايتد في حتطم طائرةتقلهم من بلغراد الى ميونيخ بعد مباراة ضمن
مسابقة أوروبية.
واعتذر لينغارد عن استخدام تويتر خالل حفل التأبني ،متذرعا بأن أحد أفراد طاقمه
اإلعالمي أرسلالتغريدة نيابة عنه.
في إحدى املرات ،وصف املدرب السابق األسطوري ليونايتد السير االسكتلندي اليكس
فيرغوسون تويتربأنه «مضيعة للوقت».
لكن مئات املاليني من الناس يخالفونه الرأي ،وكأس العالم تهيمن على تويتر أكثر من
أي حدث آخر .خالل نهائيات  2014في البرازيل  ،سجلت  672مليون تغريدة متعلقة
بكأس العالم في «أعلى رقم مرتبط بحدث ما» ،بحسب ما أعلنت الشركة املسؤولة
عن املوقع.
ضبط النفس
مثل ساوثغيت ،يتوقع معظم مدربي املنتخبات ان ميارس العبوهم «ضبط النفس» في
استخدامهم لوسائلالتواصل االجتماعي ،وأن يحكموا بأنفسهم على ما ميكن اعتباره
مبالغة ،عوضا عن فرض حظر شاملعليها.
ويقول املسؤولون في املنتخب الدمناركي انهم يتوقعون من العبيهم استخدام «احلس
السليم» في ما يتعلقبهذه املسألة ،واألمر ذاته بالنسبة للسويديني ،بحسب ما أشار
املتحدث بإسمهم ستافان ستيرنهولم.
وأوضح «طلبنا من الالعبني التفكير مرتني قبل نشر شيء ما .التفكير بأي تأثير سلبي
محتمل على أنفسهمأو زمالئهم في الفريق».
ُ
سقوط الكبار
َ
وأشعل تع ُّثر كبار املنتخبات في اجلولة األولى من منافسات اجملموعات ،من كأس العالم
لكرة القدم بروسيا ،مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك نظرا للمفاجآت التي حصلت
ضمن مباريات اجلولة األولى.
وسقط األملان بشكل مفاجئ على ملعب لوجنيكي في موسكو أمام املكسيك في
اللقاء لتتلقى هزمية تاريخية في مباراتها األولى في حملة الدفاع عن لقبها ،فكبدت
املكسيك أملانيا خسارته الثانية فقط في تاريخمبارياتها األولى في كأس العالم ،واألولى
منذ العام  1982عندما خسرت أمام اجلزائر .2-1
وتداول مرتادو مواقع التواصل االجتماعي العديد من التغريدات والتدوينات التي تتعلق
بالهزمية ،لكناجلماهير انقسمت ما بني أن أملانيا ال تستحق الهزمية وقدمت أفضل أداء
ملنتخب كبير عكس البداية األولى للمونديال ،فيما رأى آخرون أن املكسيك ستكون
احلصان األسود للبطولة.
وعجت صفحات التواصل بردود الفعل الكبيرة بني املشجعني ،سواء محبي املنتخب
َّ
األملاني أو متابعي كأس العالم بشكل عام وأكد كثيرون بأنها قد تكون تلك النسخة
املونديالية «نسخة سقوط الكبار» في حنيرأى آخرون أنها مجرد كبوة البداية.
وألقى التعادل الذي فرض نفسه على املباراة التي جمعت بني منتخبي البرازيل وسويسرا،
االجتماعي ،حيث اعتبرَ ُمرتادو املواقع أن التعادل م ّثل مفاجأة
بظالله علىمواقع التواصل
ّ
ّ
من العيار الثقيل ،ال س ّيما وأن منتخب البرازيل ،من املنتخبات املرشحة لنيل اللقب،
نظرا لثبات أداء املنتخب في التصفياتاملؤهلة.
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ستيفن هوكينغ ..إرادة إستثنائية
ستيفن هوكينغ ،العالم الفيزيائي النظري
البريطاني املشهور ،متكن من التغلب على
مرض موهن لنشر كتب حققت رواجا كبيرا ً
في العالم ،تدور حول أسرار الكون ،وتوفي عن
عمر ناهز  76عام ا ً. يعتبره الكثيرون من أبرز
العلماء في عصرنااحلالي ،هو عالم في علم
الكون ،وعلم الفلك ،والرياضيات ،وقد قام
بتأليف العديد من الكتب مبا في ذلك كتاب
 A Brief History of Time» « والذي بيع منه
م.
أكثر من عشرة ماليني نسخة في العال 
استطاع مع زميله الفيزيائي روجر بنروز،
دمج نظرية أينشتاين للنسبية مع النظرية
الكوانتية لإلشارة إلى أن املكان والزمان
يبدآن باالنفجار الكبير وينتهيان في الثقوب
السوداء .واكتشف هوكينغ أيضا ً أن الثقوب
السوداء ليست سوداء متاماً ،ولكن تنبعث
منها إشعاعات ،ومن املرجح أن تتبخر
وتختفي في النهاي ة.
وعانى هوكينغ من مرض التصلب اجلانبي
الضموري (الضموري اجلانبي) ،وهو مرض
ضمور معروف باسم مرض «لوغريغ» ،والذي
يكون مميتًا عادة في غضون بضع سنوات.
ُ
وشخصت حالته في العام  ،1963عندما
كان يبلغ من العمر  21عاماً ،وكان األطباء
في البداية قد اعتقدوا يأنه سيعيش لعدة
ط.
سنوات فق 
وتسبب املرض بشلل هوكينغ ،إذ كان
بإمكانه فقط أن يحرك القليل من أصابعه،
ما أدى إلى اعتماد بشكل كلي على اآلخرين،
أو على التكنولوجيا في غالبية األمور ،مثل
االستحمام ،وارتداء الثياب ،وتناول الطعام،
وحتى الكالم .كما استخدم هوكينج آلة
النطق التي سمحت له بالتحدث بصوت
محوسب بلكنة أمريكي ة.
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وكتب على موقعه على االنترنت« :أحاول أن أعيش حياة طبيعية
قدر االمكان ،وأال أفكر في حالتي أو أشعر باألسف علىاألشياء التي
قد تعيقني ،وهي ليست كثيرة »،مضيفاً« :لقد كنت محظوظا ً ألن
حالتي تزيد سوءا ً ببطء ،بعكس ما هو شائع .وهذا األمر يعني أنه
يجب على املرء أن ال يفقد األمل.»
وتزوج هوكينغ مرتني .وفي املرة األولى تزوج من جني وايلد ،عندما
كان ما زال طالبا ً في الدراسات العليا ،وبقي الثنائي معا ً لثالثني
عاماً ،قبل الطالق في العام  .1995ومن ثم تزوج هوكينغ مرة ثانية
ت.
من إيلني مايسون ملدة  11عاماً ،وهي إحدىممرضاته السابقا 
ُولد هوكينغ في أكسفورد ،بإجنلترا ،بتاريخ  8كانون األول من العام
 ،1942أي الذكرى السنوي الـ 300لوفاة عالم الفلك والفيزيائي
ي.
غاليلو غاليل 
وفي مقابلة خاصة م ع CNNفي أكتوبر /تشرين األول العام ،2008
قال هوكينغ إنه إذا متكن البشر من البقاء على قيد احلياة خالل
الـ 200عام املقبلة ،فإن مستقبلنا سيكون مشرق ا ً.
وقال هوكينج في مقابلة سابقة لشبك ة »: CNNاعتقد ان
مستقبل البشرية على املدى الطويل يجب أن يكون في الفضاء»،
مضيفاً« :سيكون من الصعب جتنب وقوع كارثة على كوكب األرض
في املائة سنة القادمة ،ناهيك عن األلف عام أواملليون.»
وفي كامبردج ،شغل هوكينغ منصب أستاذ لوكاسي للرياضيات،
في جامعة كامردج باجنلترا .وتأسس اللقب عام  1663على يد
هنري لوكاس الذي كان عضو البرملان عن جامعة كامبريدج بني
العامني  1639و ،1640وأصبح املنصب رسميا ًبعد أن أقره تشارلز
االني ملك إجنلترا ،في العام  .1664ويُعد املنصب من أرقى املناصب
األكادميية في العالم ،ومن أشهر شاغلي الكرسي إسحاق نيوتن،
وتشارلز بابيج ،وبول ديراك ،وستيفن هوكين غ.
وفاز هوكينغ مبا ما ال يقل عن  12درجة فخرية ،ووسام الفروسية
برتبة قائد ،وفي العام  ،2009حصل على وسام احلريةالرئاسي ،وهو
أعلى جائزة تمُ نح ملدني في الواليات املتحد ة.
وأشاد زمالؤه العلماء بعمله وتأثيره في هذا اجملال ،إذ غ ّرد نيل دي
غراس تايسون أن «وفاته تركت ما يُشبه الفراغ الذهني ،ولكنه
ليس فارغاً ،فكروا فيه كنوع من الطاقة الفراغية التي تتخلل
نسيج الفضاء الذي يتحدى القياس.»
ً
وغ ّرد لورنس كراوس عالم الفيزياء النظرية وعلم الكون ،قائال« :لقد
خرج جنم من الكون »،مضيفاً« :لقد فقدنا إنسان ًا مذهالً.»
وقال أوالده ،لوس ،وروبرت ،وتيم في بيان« :نشعر بحزن بالغ ألن والدنا
احلبيب توفي اليوم »،وأضافوا« :لقد كان عاملا ًعظيما ً ورجالً غير عادي
سيبقى عمله وتراثه قائما ً لسنوات عديدة .لقد ألهمت شجاعته،
واستقامته ،وذكائه ،وروح الدعابةالذي حتلى بها ،الناس في جميع
أنحاء العالم .لقد قال في إحدى املرات لن يكون الكون مهما ً إذا لم
يكن موطنا ً لألشخاص الذينحتبهم..سنفتقده إلى األبد.»

مجلة تواصل  -هيئة االعالم واالتصاالت 95

فضاء

مجلة تواصل  -فضاء

العيش خارج كوكب االرض
ترجمة واعداد /نبيل كابان

غالبا ً ما تنتشر االكتشافات العلمية كانتشار النار في الهشيم ،في شتى امليادين ،خصوصا ً في تكنولوجيا
الفضاء ،واالكتشافات العلمية ،ولطاملا راود حلم العيش في كواكب أخرى غير االرضمخيلة العلماء ،والباحثني،
واملهتمني بشؤون الفضاء ،وذلك السباب عدة ،منها؛ معاناة العالم من التلوث البيئي ،واكتظاظ السكان،
وتناقص مصادر الطاقة ،والتنافس املستمر في تصنيع اآللةاحلربية وجتارب اداؤها في باطن االرض وخارجها وفي
احمليطات ،إضافة الى العديد مناألسباب األخرى وبضمنها الفضول العلمي الذي يكون بحد ذاته اجلانب االكبر
لشغف إستكشافالفضاء ،ومتاهاته .
في اآلونة األخيرة ،تناولت وكاالت االنباء ،والصحف ،ومحطات التلفزة الفضائية ،وبقية وسائل االعالم ،خبر
إكتشاف كوكب خارج اجملموعة الشمسية ،وهو أحد مجموعة كواكب القزم األحمر،واطلق عليه اسم :روس
 128( ،Bالقزم االحمر) مصطلح يشير جملموعة متنوعة من فئات النجوم ،وقد صاغ هذا املصطلح في عام
1906عندما الحظ الفلكي الدنيماركي هرتز سبرجن أن النجوم األكثر احمرار واملصنفة K و M في مخطط
هارفارد وجب تقسيمها إلى مجموعتني متميزتني؛ إما خافتة أو أكثر إشراقا من الشمس ،لكي يتم التمييز
بينهما ،و سميت اجملموعةاملشرقة «عمالقة» واخلافتة «قزمة» .ويسمى ايضا ً بالقزم البارد ،نظرا ُ لبرودة حرارة
سطحه،وهو ما يجعله أحمر اللون ،وهدوء تطوره الذي يستغرق مليارات السنني حتى يتحول من قزم باردإلى
قزم واقد ،غير أن عمر الكون لم يسمح بعد باختبار صحة هذا القول ،ولم يرصد العلماء أقزامواقدة حتى اآلن،
توجد جنوم األقزام الباردة بكثرة في مجرة درب التبانة وكذلك قريبا من الشمس.
خصائض الكوكب روس 128B
ترنو انظار العالم الى وجود بديل لدميومة احلياة االنسانية ان لم تكن على سطح االرض فرمباتكون على كوكب
آخر كـ روس 128B الذي يعتقده العلماء بأنه مناسبا ً للحياة ،ومن احملتمل أنتكون طبيعة ارضه صخرية ،ألنه
يدور داخل النطاق املعتدل داخل مجموعة كواكب للقزم األحمرروس 128 . B
 يبعد روس 128B عن االرض مسافة  11سنة ضوئية ،ولعقد من الزمن مت العثور على هذاالكوكب باستخدام
بيانات السرعة الشعاعية مع الطيف هاربس (عالي الدقة الشعاعية الباحث عنسرعة الكوكب) في مرصد
السيال الفلكي في تشيلي.

صورة تخيلية :كوكب يدور في فلك حول قزم أحمر.
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تصور فني لكوكب روس 1 28 bمع جنم روس  128في اخللفية

الكوكب  128B هو أقرب الكواكب خارج اجملموعة
الشمسية ،يدور حول مجموعة القزم األحمرالهادئ ،ويعد
واحدا ً من أفضل الكواكب املرشحة للعيش فيها ،حجمه
يفوق االرض بـنسبة  ،٪35ويتلقى  ٪38من ضوء الشمس
أكثر منها ،ومن املتوقع أن تكون درجة احلرارة فيه مناسبة
لتوافر املياه السائلة على سطح الكوكب ان كان له غالفا ً
جوياً ،واستنادا ً الى قناة الكواكب خارجاجملموعة الشمسية
فان الكوكب روس 128B من املرجح أن تكون ارضيته صخرية،
كسائرالكواكب خارج اجملموعة الشمسية املكتشفة حتى
اآلن ،والتي تقل كتلها اربع مرات من كتلةاألرض.
 فيما مضى تناقلت العديد من وكاالت الفضاء خبر وجود
مياه على سطح كوكب املريخ ،ما يجعله مؤهالً للحياة
مبساعدة بعض املعدات التكنولوجية املتطورة ،التي
تسهل حياة البشر هناك ،ثم سمعنا بكوكب سيريس
 Cاملؤهل للعيش ايضاً ،واليوم تتحدث ناسا بدقة
 eres
عن كوكب روس 128 ،Bويبدو لن يكون آخر حديثها ،هل
اصبحنا امام حتمية البديل عن االرض ،وان التقدم في مجال
استكشافات الفضاء بالتزامن مع تناقص املوارد الطبيعية
بشكل ملحوظ قياسا ً بحجم التضخم السكاني للعالم
وما يجري من متغيرات يجعل من امر االنتقال ليس اكثر
من مجرد وقت ،وبانتظاراللمسات النهائية ،واذا تأخرت هذه
اللمسات ،او تعقدت املهمة ،وفشل أهل االرض بالتخطيط
ملستقبل يراعى فيه جملة امور من بينها التوازن بني الثروات
والكثافة السكانية وحماية البيئة فهل ينذر هذا بتهديد
الوجود البشري .

كواكب «ترابيست  »1قد تكون غنيّة بالمياه
أعلن باحثون أن الكواكب السبعة التي اكتشفت في مدار النجم »ترابيست »1-الواقع على بعد أربعني سنة ضوئية من األرض ،هي
كواكب صخرية ميكن أن حتتوي على ماء وأن تكون مناسبة للحياة.
وقال أموري تريود الباحث في جامعة برمنغهام واملشارك في هذه الدراسة إن كل العوامل التي درسها الفريق العلمي تشير إلى أن
الكواكبهذه ميكن أن تكون مناسبة للحياة.
وقال «ليس لدينا أي عنصر يؤشر إلى أنها غير مناسبة للحياة».
في شباط  2017أثار فريق من العلماء ضجة في العالم باإلعالن عن اكتشاف نظام شمسي مؤلف من سبعة كواكب حول النجم
توهجا وحرارة من شمسنا.
«ترابيست،»1-وهو جنم قزم أقل ّ
وقال العلماء يومها إن ثالثة من هذه الكواكب موجودة في املنطقةاملناسبة للحياة ،أي أنها تقع على مسافة معتدلة من شمسها،
تتبخر .منذ ذلك احلني
تتجمد او أن
بحيث التكون حارة جدا وال باردة جدا ،وهو ما يسمح بوجود املياه سائلة علىسطحها ،من دون أن
ّ
ّ
يبحث علماءالفضاء عن مزيد من املعلومات حول هذا النجم وكواكبه وغالفاتهااجلوية.
ّ
ومتكن العلماء من التثبت من أن الكواكب السبعة هي كواكب صخرية،وأن منها ما قد يحتوي على كميات من املياه تصل إلى  % 5من
كتلته،وهي كمية كبيرة جدا علما أن املياه املوجودة على األرض ال تزيد عنكتلتها عن  % 0,1من كتلة الكوكب.
وفي ما يتع ّلق بإمكانية أن تكون احلياة موجودة على هذه الكواكب فعالقال أموري تيرود لوكالة فرانس برس «حتى اآلن ال ميكننا أن نقول
شيئاعن ذلك ،ألن هذه الكواكب مختلفة متاما عن األرض».
وأضاف «لكن هذه الكواكب لديها خاصيات مناسبة وهي تشكل إلى اآلنأفضل مكان معروف خارج اجملموعة الشمسية للبحث عن
آثار للحياة».
ونشرت هذه الدراسة في مجلتي «نيتشر أسترونومي» و»أسترونومي أندأستروفيزيكس».
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