
Magazine

مجلة تصدر عن هيئة االعالم واالتصاالت

64 ت االول- 2018

مجلة تصدر عن هيئة االعالم واالتصاالت

دور االعالم في التحول 
الديمقراطي

32

تعاون عراقي ايراني 
بشأن االتصاالت

8

تقدمة كتاب سلطة شبكات 
التعقب

48



هيئة االعالم واالتصاالت



حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى هيئة االعالم واالتصاالت



           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    4

اإلعالم وإدارة األزمات

مجلة تواصل - االفتتاحية

    يؤدي اإلعالم بوسائطه اخملتلفة في مقدمتها منصات التواصل االجتماعي - بوصفها إحدى 
أهم وسائل اإلعالم احلديث- دوراً كبيراً في خلق التصورات الذهنيَّة للمتلقني، وبأساليب متقنة 
ا يستسلم أو يخضع ملضمونها،وهو يتولى  يصعب تفاديها، فيتعرض الفرد لها، ويتأثر بها، وربَّ
ة تفسير وحتليل مجريات األحداث بشكل يضيِّق من فرص اشتراك املتلقي بتكوين صورته  مهمَّ
ة في فهم وفلسفة األحداث، ال سيما عند األزمات السياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة،  اخلاصَّ
اذ يسعى اإلعالم الى جذب اجلمهور عبر قوالب صحفيَّة مختلفة، وبرامج حواريَّة وكوميديَّة في 
الغالب ما يكون سياسياً،  التوظيف، واتخاذمنهج التسقيط الذي في  الى  إطار ساخر يعمد 
وال  للجمهور،  األزمة  تفاصيل  شرح  ويُهمل  السليم،  الصحفي  املضمون  عن  بذلك  فيبتعد 
يكون دقيقاً بتقدمي البيانات احلقيقيَّة والكافية لإلحاطة بجرياتها، بالرغم من أنَّ احلاجة الى 
املهنيَّة،  يراعي  مثالياً  أداًء  متارس  أْن  الوسائل  بهذه  يفترض  إذ  األزمات؛  أثناء  تزداد  املصداقيَّة 
وأخالقيات العمل الصحفي، لكون اإلعالم ميثل إحدى أهم ركائز الدفاع عن فئات اجملتمع كافة، 
من دون متييز أو إهمال، با يوفر حق املعرفة الدقيقة والعميقة بحرية تامة بعيداً عن التوجهات 

الذاتيَّة والسياسيَّة.
من دون أدنى شك إنَّ اعتماد املصداقيَّة في إيصال تفاصيل األزمات الى اجلمهور العام والنخبوي 
أمر صعب، خصوصاً في األزمات طويلة األمد، العتبارات كثيرة منها؛ التوّجه والتبعيَّة والعائديَّة 
الرسائل  من  متعددة  مستويات  الى  يحتاج  الذي  اجلمهور  ثقافة  وتباين  وغيرها،  والتمويل 
االتصاليَّة، با يضمن خطاباً متوازناً يحقق األهداف املرجوَّة جلميع شرائح اجملتمع، ولعلَّ ارتفاع 
سقف حريَّة النشر خصوصاً في منصات التواصل االجتماعي، وغياب القواعد التنظيميَّة أو 

اإلجرائيَّة كانت سبباً رئيساً النتشار ما يعرف بالرسائل العشوائيَّة.
يشكو اإلعالم في العراق واملنطقة العربيةمن انعدام التخطيط،واالبتعاد عن املنهجيَّة، واإلدارة، 
فضالً عن جتاوز املعايير الصحفيَّة، فعند األزمات ال جند إعالماً احترافياً لديه القدرة على التنبؤ 
بحدوثها، أو تناولها آنياً معتمداً على أدبيات املهنة اإلعالميَّة، أو تقدمي حلول لها عبر »معاجلات« 
بالفوريَّة  الواقع، وتبدأ  إداريَّة معتمدة، ومناهج بحثيَّة رصينة تقترب من  منهجيَّة وفق أصول 
وتُعرف ماهيتها، ومتد اجلمهور بتطوراتها بشكل مباشر، من دون إغفال أحد  في نقالألحداث، 
وإْن كان ال ينسجم مع سياسة الوسيلة، ويركز على املوضوعيَّة مع اجلمهور،  جوانبها، حتى 

ويبتعد عن التوظيف، وان يعترف باخلطأ ويصوب املعلومات للمتلقي.
ميكن تخطي األزمات مهما بلغت حدتها، وازداد تعقيدها عندما يكون هناك إعالم متأهب، ولديه 
القدرة على تقبل املسؤوليَّة التي تتضمن املدح والقدح على حٍد سواء، وأْن يستخدم أساليب 
الوسائل  بقيَّة  مع  والتعامل  املواجهة،  أسلوب  لتحديد  الرأي،  واستطالع  العلمي،  البحث 
اإلعالميَّة بعني الشريك، ومراعاة القوانني والتعليمات التي تنظم عمل اإلعالم، وفي مقدمتها 
اللوائح التنظيميَّة الصادرة عن هيئة اإلعالم واالتصاالت بوصفها املنظم احلصري لهذا القطاع 
املتضررين  هموم  إبراز  مع  املمكنة،  بالسرعة  حللها  األزمة  أطراف  مع  والتنسيق  العراق،  في 

بالشكل املطلوب، والذي يضمن التهدئة، ويقلل من األثر السلبي املترتب على حدوثها.
إنَّ دليل األسلوب الصحفي الذي تعتمده املؤسسات اإلعالمية العامليَّة كالـ«BBC«، و«رويترز«، 
و«فرانس برس« وغيرها في التعامل مع األزمات يستند على املواجهة واملصداقية، واحلفاظ على 

أولويات اجملتمع، وتلك قيم نتمنى على اعالمنا ان يتوشح بها.

رئيس التحرير



* املواد املنشورة تعبر عن آراء كتابها.
* حتتفظ اجمللة بحقها في اعادة صياغة وتصحيح بعض املعلومات

التي ترد في املقاالت في حاالت الضرورة.
* تسلسل املواد واألسماء في اجمللة خاضع ألمور فنية.

* اجمللة غير ملزمة بإعادة املواد غير الصاحلة للنشر الى اصحابها.
* ترحب مجلة تواصل باملقاالت والبحوث ذات العالقة بسار اجمللة. 
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نشاطات واخبار
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نشاطات واخبار الهيئة - كما وردت في موقع الهيئة االلكتروني - مقررات مجلس االمناء

حزمة قرارات مهمة اتخذها مجلس االمناء 
خالل اجتماعه الدوري

 أبرز المحاور التي تناولها االجتماع
• حتديث بيانات العراق في االحتاد الدولي لإلتصاالت.

• استحداث دائرة للخدمة الشاملة.
• اقرار اجراءات دعم زيارة اربعينية االمام احلسني عليه السالم. 

• معاجلة خروقات التحريض االعالمي.
• تفعيل املشاركة في احللقة النقاشية، واجتماع الدورة الـ29 جمللس 

وزراء االعالم العرب.
• املوافقة على اقامة نصب شهداء االعالم. 

الدوري  اجتماعه  واإلتصاالت  االعالم  هيئة  في  االمناء  عقد مجلس 
بقره الدائم في مبنى الهيئة بتأريخ 2018/9/9، وناقش مذكرة االدارة 
التنفيذية الواردة بشأن متطلبات دعم وتسهيل جناح زيارة االربعني، 
خالل  الشرائح  بيع  بآلية  املتعلقة  االعالمية  باجلوانب  واملتعلقة 
الزيارة االربعينية، والنظر بطلب منظمة اذاعة وتلفزيون اجلمهورية 
االيرانية لتسهيل البث االذاعي املؤقت، ولتوجيه الزائرين، واقر اجمللس 
وملراعاة ظروف  املذكرة،  الواردة في  ولالسباب  الطلب،  املوافقة على 
ومتطلبات الزيارة االربعينية في توجيه الزوار الكرام وفقا لالتفاقية 
اشتراط  مع  باملثل(،  املعاملة  مبدأ  )املتضمنة  االيراني  اجلانب  مع 

االلتزام بدونات السلوك املهني وخلوها من اي نشاط جتاري.
ومشاورات  لقاءات  نتائج  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استعرض  كما   
اخلاصة  البيانات  حتديث  آليات  بشان  التخطيط  وزارة  مع  الهيئة 
بالشبكات، وقطاع االتصاالت للمسح امليداني في العراق، وتبادلها 
االحصائيات  وحتديث  العراق  لتسجيل  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  مع 
املطلوبة من االحتاد الدولي، وبارك اجمللس حصول العراق على عضوية 

جلنة اخلبراء في جنيف .
ومن جانب آخر مت عرض املستجدات والتطورات واالجنازات املهمة التي 
االستراتيجي  االطار  الذي سيضع  )دوم(  حصلت بخصوص مشروع 

قرر  أثره  وعلى  واملعلوماتية،  االتصاالت  بقطاعي  للنهوض  العام 
التنفيذي  اجلهاز  رئيس  للسيد  وتقدير  تقدمي شكر  االمناء  مجلس 
إجناح  في  املبذولة  للجهود  نظراً  التنفيذية  االدارة  في  واملعنيني 

العمل.
وناقش اجمللس كتاب االمانة العامة جمللس الوزراء بخصوص اجتماع 
احللقة النقاشية البحثية السادسة واالجتماع )20( لفريق اخلبراء 
الدائم املعني بتابعة االعالم العربي في التصدي لظاهرة االرهاب، 
وقرر مشاركة الهيئة بهما وتكليف احد اعضاء اجمللس للمساهمة 

في كتابة بحث تخصصي  يقدم في احللقة النقاشية.
واصدر  لالرهاب،  العربي  االعالمي  املرصد  موضوع  اجمللس  وبحث 
بشانه،  العربية  اجلامعة  ومفاحتة  بخصوصه،  التوضيحات  بعض 
ومن جانب آخر أصدر مجلس االمناء توصية بتوجيه رسالة تهنئة 
الى سعادة السفير )د. بدر الدين عاللي(، لتسلم مهام عمله امينا 
عاما مساعدا في اجلامعة العربية، وتقدم اجمللس بشكر للسفيرة 

)د.هيفاء ابو غزالة(  الدائها طيلة مدة عملها الداعم للعراق.
التنفيذية  االدارة  من  املقدمة  الورقة  على  اجمللس  واطلع  هذا 
بخصوص آخر البرمجيات املتعلقة بتحويل الهيئة الكترونيا، والتي 
وصل نسبة االجناز فيها الى 70%، وقد اشاد اجمللس بجهود الفريق 

العامل على هذا املشروع .
التنفيذية  االدارة  من  املعدة  الدراسة  االمناء  مجلس  ناقش  وايضا 
نظر  وجهة  من  املعاجلة  وسبل  االعالمي  التحريض  بخصوص 
قانونية، حيث مت تكليف السادة اعضاء مجلس االمناء املعنيني في 

االعالم دراسة املوضوع وبيان الراي.
ومن بني اخملرجات املهمة التي متخضت عن اجتماع مجلس االمناء 
ان تشكل جلنة  االعالم«، على  اقامة نصب »شهداء  املوافقة على 

مختصة مع اجلهات ذات العالقة الختيار املكان املناسب القامته .
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مجلس االمناء يوافق على طلب الخويلدي 
باعفائه من رئاسة المجلس

ويصوت على الدهان رئيسًا جديدًا

وافق مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت على طلب االعفاء 
املقدم من رئيسه د.علي ناصر اخلويلدي، وضمن أطر دميقراطية، 
ووفقاً لبنود قانون الهيئة رقم 65 النافذ، وبعد موافقة اجمللس 
مت  املنصب،  لشغل  الترشيح  باب  فتح  اخلويلدي  إعفاء  على 
اختيار االستاذ )أشرف الدهان( رئيساً للمجلس، جاء ذلك خالل 

إجتماع مجلس األمناء املنعقد بتأريخ 12/8/2014.
ثم واصل اجمللس أعماله، وصادق على تعديل الالئحة التنظيمية 
االربعينية،  الزيارة  خالل  الشرائح  ببيع  املتعلقة  للمتطلبات 
6 اشهر بدال  الى  الزائرين  وتضمنت تقليل فترة تدوير شرائح 
من سنة واحدة خالل فترة الزيارة، وقرر تخصيص قناة ترددية 
الثالث  اجليل  لدعم خدمات   GHz 2.1 احلزمة   اضافية ضمن 
واالربعينية  عاشوراء  زيارة  فترة  خالل  الزائرين  الى  املقدمة 
العام،  في محافظتي كربالء املقدسة والنجف االشرف لهذا 

واعتماد اآللية كسياق عمل ثابت في املناسبات الدينية.
مذكرة  على  وبناًء  الشعبي  احلشد  قوات  لدعم  خطوة  وفي 
االدارة التنفيذية وافق اجمللس على طلب جتديد ترخيص الترددات 
قواطع  في  الشعبي  احلشد  أفواج  منظومات  لعمل  اخلاصة 
العمليات، واعفائهم من الرسوم بوصف اخلدمة املقدمة تقع 

ضمن خدمات الطوارئ.
بدعوة  اخلاص  الوزراء  جمللس  العامة  االمانة  طلب  على  وبناًء 
ترشيحاتها  لتقدمي  العربية  الدول  االعضاء في جامعة  الدول 
لنيل جائزة التميز االعالمي للدورة الرابعة ليوم االعالم العربي 
الصحافة  االعالم( في مجاالت  )القدس في عيون  حتت شعار 
وفق   )2018-2019( االلكترونية  واملواقع  واالذاعة  والتلفزيون 
املعايير واالليات التي وضعتها االمانة العامة، عليه قرر مجلس 
االمناء مفاحتة املؤسسات االعالمية الراغبة باملشاركة وتقدمي 
النصوص املزمع عرضها الى الهيئة لغرض دراستها وترشيح 

االفضل.

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

رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت
يستقبل رئيس هيئة تنظيم االتصاالت االيرانية

إستقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د. علي ناصر اخلويلدي وكيل 
وزير االتصاالت واملعلومات االيرانية رئيس هيئة تنظيم االتصاالت ونائبه والوفد املرافق 

له في مطار بغداد الدولي بتأريخ 2018/8/5.
العراق  في  االتصاالت  وضع  معهم  مستعرضاً  الزائر،  االيراني  بالوفد  اخلويلدي  رحب 
بني  املشترك  التعاون  حول  باتفاقات  الزيارة  هذه  تتكلل  بان  أمله  عن  وأعرب  وايران، 
البلدين في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مبيناً استعداد الهيئة لتوقيع 
مذكرات تفاهم للتعاون في أطر تنظيم االتصاالت خصوصاً أثناء املناسبات الدينية. 
من جهته أبدى رئيس هيئة االتصاالت االيرانية املهندس حسني فالح عن إمتنانه حلسن 
االستقبال، مؤكداً استعدادهم لفتح افاق التعاون املشترك في قطاع االتصاالت با 

يحقق مصلحة البلدين اجلارين.
وااليرانية  العراقية  النقال  الهاتف  شركات  بحضور  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  بقر 

للتنسيق حول توفير خدمات االتصاالت أثناء املناسبات الدينية.

االجتماع الفني األول
 عقد في هيئة اإلعالم واالتصاالت بتأريخ 2018/8/6 إجتماعاً فنياً مع وزارة االتصاالت، 
وهيئة تنظيم االتصاالت االيرانية، وشركات االتصاالت العاملة في البلدين، وبحضور 

مدير عام الشركة العامة لالتصاالت د. ناظم لفتة خشجوري.
االجتماع الذي نظمته الهيئة بقرها في بغداد جاء ملناقشة األمور الفنية بني اجلانبني، 
أثناء  املعلومات، خاصًة  االتصاالت وتكنولوجيا  التعاون في مجال تنظيم  وفتح أطر 

املناسبات الدينية في العراق وايران.
ناصر  علي  د.  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  االجتماع  إفتتح   
اخلويلدي، وبني ان الروابط بني العراق وايران خاصة في االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
والتعاون في عمل االحتاد الدولي لالتصاالت مميزة، مبينا ان هذا االجتماع مت التحضير 
له منذ مدة، ويأتي في هذا الوقت بغية االستعداد لوضع إطار عام للتفاهم بني اجلانب 
اجلانبني  بني  للتعاون  خاص  قطاع  شركات  أو  دولة،  كمؤسسات  وااليراني  العراقي 
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نشاطات واخبار الهيئة - لقاءات وزيارات

التعاون المشترك بين هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية
وهيئة االتصاالت االيرانية

ملف
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احلسني )ع(.
 رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي ناصر 
اخلويلدي دعا الى ان تكون خدمات االتصاالت أثناء زيارة االربعني 
في هذا العام حالة مختلفة، وترسم سيناريو للسنوات املقبلة 
عبر فتح آفاق التعاون املشترك بني اجلانبني العراقي وااليراني على 
املستويات الرسمية، والقطاع اخلاص املتمثل بشركات الهاتف 
النقال، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات أمام الزائرين، وتوفير 
خدمات االتصاالت لهم، إضافة الى تسهيل دخول الصحفيني 
الزائرين  مع  باملثل  التعامل  يتم  ان  على  ومعداتهم،  اإليرانيني 

العراقيني في ايران.
 

مخرجات االجتماع
النقال  الهاتف  الهيئة بني شركات  الذي ترعاه   خرج االجتماع 
املرخصة العاملة في العراق ونظيراتها االيرانية بحضور هيئة 
بتحديد  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  في  االتصاالت  تنظيم 
النهائية  اخلطة  ووضع  الشركات،  بني  للتباحث  أسبوعني  مدة 

لالتفاق بينهما، وتقدميها للجهات الرسمية.
شرائح  بيع  آلية  اخلطة  تتضمن  ان  ضرورة  على  التأكيد  ومت 
الفنية،  اخلدمات  تقدمي  تتولى  التي  بيعها،  ومكاتب  االتصاالت، 
ذلك  ويتم  أيضاً،  للزائرين  التقنية  االستفسارات  على  وجتيب 
العراقية،  األمنية  واألجهزة  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  بإشراف 
طلباً  اإليراني  اجلانب  تقدمي  بعد  وضعها  سيتم  آلية  وفق  على 

رسمياً بذلك.
ومن بني اخملرجات ايضا جرى التأكيد على ضرورة ان يتم التعامل 
الشروط  ذات  وتسري  ايران،  في  العراقيني  الزائرين  مع  باملثل 

واالجراءات على الزائرين في البلدين .

نشاطات واخبار الهيئة - لقاءات وزيارات
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ضمن القوانني واللوائح التنظيمية املعتمدة في البلدين لتوفير 
الى  مشيراً  املليونية،  الزيارات  اثناء  للزائرين  االتصاالت  خدمات 
الزيارة أصبحت فعالية دولية حتتاج الى إهتمام خاص،  ان هذه 

ويجب ان تكون خدماتها مميزة، ورخيصة ال سيما االتصاالت. 
وتضع  التسهيالت،  كل  تقدم  الهيئة  ان  على  اخلويلدي  وأكد   
باتفاقات،  االجتماعات  هذه  تخرج  ان  أجل  من  امكاناتها  كل 
والربط  االنترنت،  خدمات  لتوفير  وضرورية  واضحة  وتفاهمات، 
النقال  الدولية بني شركات الهاتف  البيني، واتصاالت التجوال 
وتقدمي  االيرانية،  ونظيراتها  العراق  في  العاملة  املرخصة 
التسهيالت لزوار العتبات املقدسة في كال البلدين، وخاصة ً زوار 

اربعينية االمام احلسني )ع(.
تنظيم  هيئة  رئيس  االتصاالت  وزير  وكيل  جدد  جهته  من 
االتصاالت االيرانية املهندس حسني فاحلي شكره وامتنانه حلسن 
التعاون  آفاق  لفتح  إستعدادهم  مؤكداً  والضيافة،  االستقبال 
القوانني  مظلة  حتت  والعمل  االتصاالت  قطاعات  في  املشترك 
هيئة  اشراف  وحتت  العراق،  في  املرعية  التنظمية  واللوائح 
االعالم واالتصاالت، وتقدمي جميع التسهيالت لتحقيق التعاون 
لتوفير خدمات االتصاالت املتمثلة بخدمات االنترنت، واتصاالت 
التجوال الدولية، خاصة اثناء الزيارات الدينية املليونية، وأهمها 

زيارة األربعني، واوعد بان يتم التعامل مع الزائرين العراقني بذات 
للمراقد  زياراتهم  اثناء  لهم  اخلدمات  افضل  وتقدمي  املستوى، 

املقدسة في ايران.
 مدير عام الشركة العامة لالتصاالت د. ناظم لفتة خشجوري 
جميع  لتوفير  لالتصاالت  العامة  الشركة  استعداد  أكد  بدوره 
البنى التحتية الجناح مثل هكذا اتفاقات، وتقدمي تسهيالت على 
معرباً  والتعرفات،  باالسعار  يتعلق  ما  خصوصاً  الصعد،  جميع 
عن أمله بفتح آفاق تعاون أوسع مع اجلانب االيراني في ما يخص 

منافذ اخلدمات احلدودية اخلاصة باالنترنت.
 وحتدث ممثلوا شركات االتصاالت العاملة في العراق وايران، وأبدى 
اجلميع إستعداده للتعاون، وعقد إتفاقات قانونية تضمن حقوق 

ومصالح اجلانبني ضمن القوانني واللوائح املعمول بها.
 

 االجتماع الفني التكميلي 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  في  ُعقد  التوالي  على  الثاني  لليوم 
االجتماع التنسيقي بني العراق واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
خدمات  لتأمني  املتكاملة  اخلطة  لوضع   ،2018/8/7 بتأريخ 
االمام  أربعينية  زيارة  خصوصا  املليونية  الزيارات  في  االتصاالت 

نشاطات واخبار الهيئة - لقاءات وزيارات
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نشاطات واخبار الهيئة - الزيارات الميدانية

الهيئة تخطط الى اعادة  “صنع في العراق” الى السوق العراقية 
دوم يقدم الدعم الى الشركة العامة للصناعات 

الكهربائية وااللكترونية

اعلن رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د. علي ناصر 
واملنتجات  الصناعات  جلميع  “دوم”  مبادرة  ورعاية  دعم  اخلويلدي 
خالل  ذلك  جاء  وااللكترونية؛  الكهربائية  السيما  محليا  املصنعة 
وااللكترونية  الكهربائية  للصناعات  العامة  الشركة  الى  زيارته 
ولقائه بديرها االستاذ عالء رسول محي الدين وكوادرها الهندسية 

ومصانعها االنتاجية.
 وياتي ذلك ضمن خطط واستراتيجيات مبادرة “دوم” التي اطلقتها 
هيئة االعالم واالتصاالت بالتعاون مع هيئة املستشارين في مجلس 
الوزراء لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العراق، ومن بينها 
دعم الصناعات احمللية وخصوصاً الكهربائية وااللكترونية، ملا لهذه 
الصناعات من أهمية في انعاش قطاعات االتصاالت والتكنولوجيا، 
املنتجات املصنعة محلياً، فضالً  العراقية من  وسد حاجة السوق 
عن كونها تتمتع بدقة صناعتها وامتيازها وفق املواصفات العاملية.

 اخلويلدي وخالل زيارته مصانع شركة العز للصناعات الكهربائية 
الدولة  ومؤسسات  وزارات  جميع  طالب  منتجاتها  على  واطالعه 
يعزز  الذي  االمر  املستورد،  شراء  عن  والتخلي  احمللي،  املنتج  بدعم 
دور الصناعات العراقية، ويعيدها الى الواجهة، مبيناً ان ما تنتجه 

الشركة يضاهي املستورد من مناشيء عاملية متقدمة.
واضاف اخلويلدي ان مبادرة “دوم” وهيئة االعالم االتصاالت ستقدمان 

جميع اوجه الدعم لهذه الشركة.
من جهته أكد االستاذ عالء محي الدين استعداد شركته لتجهيز 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص بجميع انواع االجهزة الكهربائية 
وااللكترونية التي حتتاجها الدارة اعمالها، معرباً عن ارتياحه وترحيبه 

بدعم الهيئة، ومبادرة دوم ملنتجاتهم.
واختتمت الزيارة باالتفاق بني اجلانبني على تبادل اخلبرات، واقامة ورش 
دوم،  تقدم عمل ستراتيجية  في  يسهم  با  تدريبية،  ودورات  عمل، 

ودعم شعار »صنع في العراق« .
هيئة  مع  بالتعاون  الهيئة  اطلقتها  التي   ) )دوم  مبادرة  ان  يذكر 
بقطاع  النهوض  الى  تهدف  الوزراء  مجلس  في  املستشارين 
أمام  تقف  التي  العقبات  لتذليل   )ICT( واملعلوماتية  االتصاالت 
والهائلة  السريعة  التطورات  ومواكبة  احليوي،  القطاع  هذا  تطوير 
احلاصلة فيِه، إسوًة بالدول املتقدمة ودول اجلوار التي سبقت العراق 
بطرح مبادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، اضافة 
الناجت  رفع مستوى مؤشر  العراقي عن طريق  االقتصاد  إنعاش  الى 
احمللي اإلجمالي السنوي)GDP(، وتطوير القطاعات اخلدمية األخرى 
عن  والتجارة  واملصارف  الصناعة  الزراعة,  التعليم،  الصحة,  مثل 
 e-commerce , e-marketing, e- health, e- طريق تفعيل خدمات

education, e-money  وغيرها من اخلدمات االلكترونية.
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نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات خارج العراق

االجتماع  أعمال  في  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  وفد  شارك 
املندوبني  ملؤمتر  بالتحضير  املكلف  العربي  للفريق  الثالث 

املفوضني املنعقد في سلطنة عمان.
وتضمن مدار البحث حول بعض األولويات وكان من بينها 
لتنمية   Du3m2025(( دوم  مبادرة  إلضافة  العراق  مقترح 
قطاع االتصاالت واملعلوماتية ضمن القرار193 الذي جرت 
على  العراقي  الوفد  وأكد  االجتماع,  هذا  في  مناقشته 
تخصيص  بشأن  العالقة  ذات  الدول  مع  التنسيق  ضرورة 
املديات ألنها موضوعات سيادية مهمة حيث طرح العراق 
رئيسي  نطاق  بنح   )ICANN( منظمة  قيام  مشكلة 
منح  عن  بدال  العراق  داخل  ثانية  جهة  الى   )ccTLD(
 )sub domain( ثانوي  نطاق   )ICANN&IANA( منظمتي  

وليس نطاقاً رئيسياً.
مناقشة  بينها  محاور  عدة  املؤمترون  ناقش  فيما   
بعض  لتعديل  املشاركة  الدول  من  مقدمة  مقترحات 
بالذكاء  تتعلق  موضوعات  بينها  أخرى،  وإضافة  القرارات، 
وعضوية  لرئاسة  املرشحة  األسماء  وعرض  االصطناعي، 

مكتب االتصاالت الراديوية، وجلنة لوائح الراديو.

العراق يشارك في االجتماع الثالث للفريق العربي المكلف 
بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين بسلطنة عمان

وجرت مناقشة موسعة حول منظومة االمن السيبراني، ورسم استراتيجية لألمن السيبراني في توفير بنى 
حتتية، وبناء فريق إستجابة للحوادث االلكترونية)CERT(  ومعرفة االستراتيجية املتبعة في إنشاء املنظومة، 
واالطالع على خبرات فريق اخلبراء لالستجابة للحوادث االلكترونية، وصد الهجمات ومعاجلة الثغرات احلاصلة، 

حيث توصل اجملتمعون الى انها أمور من اختصاص هيئة تقنية املعلومات.
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نشاطات واخبار الهيئة

الذي  االول  الفائز  النصب  اللجنة  وحددت   
سيشيد في احدى ساحات العاصمة بغداد، 
فيما استبعدت اللجنة بعض االعمال التي 

لم تتوافق وشروط للمسابقة.
العمل  تنفيذ  أهمية  على  اللجنة  واكدت   
الفني، واختيار املكان املناسب له في احدى 
متابعة  وقررت  بغداد،  العاصمة  ساحات 
آليات تنفيذ النصب باشراف أمانة العاصمة 

بغداد، واجلهات االخرى.
واإلتصاالت  االعالم  هيئة  وستقيم  هذا 
النحاتني  أسماء  إلعالن  باملناسبة  احتفالية 
االولى،  الثالثة  باملراتب  اعمالهم  الفائزة 

وتكرمي بقية املشاركني.
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نشاطات واخبار الهيئة

الثالثة  النصب  لتسمية  املشكلة  اخلاصة  اللجنة  إختارت 
الفائزة بسابقة تصميم نصب شهداء االعالم والصحافة 
والتي اجتمت في مقر هيئة االعالم واالتصاالت يوم االثنني 
بغداد  تتويج  وفعاليات  منهاج  2018، ضمن   /9  /17 املوافق 

عاصمة االعالم العربي 2018-2017 .
الوزراء،  جمللس  العامة  االمانة  ممثلي  من  املشكلة  اللجنة   
الصحفيني  ونقابة  الثقافة،  ووزارة  بغداد،  العاصمة  وامانة 
الراعية  اجلهة  الى  باالضافة  الفنانيني،  ونقابة  العراقيني، 
االعمال  على  االطالع  وبعد  واالتصاالت(،  االعالم  )هيئة 
حملت  نصب،  ثالثة  اللجنة   اختارت  ودراستها  املقدمة 
وايثار  وبسالة  سمو  عن  التعبير  معاني  اجلمالية  دالالتها 
البارز في عملية التصدي  شهداء االعالم العراقي، ودورهم 

لالرهاب.

هيئة االعالم واالتصاالت تعلن اختيار النصب 
الفائز بمسابقة شهداء االعالم والصحافة
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نشاطات واخبار الهيئة

استقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واإلتصاالت د.علي ناصر اخلويلدي ممثلو شركتي “SAP” و”Ericsson” في مقر الهيئة 
ببغداد، وناقش معهم عدد من امللفات اخلاصة بتطوير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التي تتبناها الهيئة ومبادرة »دوم«.

وتعد شركة “SAP” واحدة من أكبر الشركات االوربية الرائدة في عالم البرمجيات، فيما تعد » Ericsson« السويدية االصل من 
الشركات الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات واالتصاالت.

 وبحث اخلويلدي مع ممثلي الشركتني كل على حد كيفية تعزيز أطر التعاون بوصف الهيئة املنظم احلصري لقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في العراق، وصاحبة احلضوة في إطالق مبادرة “دوم” بالتعاون مع هيئة املستشارين في مجلس الوزراء لدعم 
تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت في العراق، ملا متثله هذه القطاعات من أثر ايجابي كبير على تطوير القطاعات االخرى كالنفط 

والصحة والتعليم واملصارف والتجارة وغيرها، االمر الذي يسهم في نهوض البالد إقتصادياً.

لدعم مبادرة “دوم” واستراتيجياتها رئيس الجهاز التنفيذي 
 ”SAP“ لهيئة االعالم واالتصاالت يبحث مع ممثلي شركتي

و”Ericsson” اطر التعاون المشترك

وامكانية  “دوم”  مبادرة  مناقشة  متت  كما 
الشركتني  مع  للتعاون  أطر  ايجاد 
املعلومات  تكنولوجيا  في  العمالقتني 
املمكن  من  التي  واخلدمة  واالتصال 
اجملاالت،  مختلف  في  تقدمانها  ان 
الجناز  دعمها  بغية  دوم  ملبادرة  خصوصاً 

ستراتيجياتها.
ترحيبهما  الشركتني  ممثلوا  وابدى 
االعالم  هيئة  مع  التعاون  بقترحات 
لتقدمي  واالتصاالت، مؤكدين استعدادهما 
من  “دوم”  ومبادرة  الهيئة  حتتاجه  ما  كل 

خدمات في قطاع االتصاالت.
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هيئة االعالم واالتصاالت
 تستبدل النمط التقليدي بااللكتروني وتبدي 

استعدادها لتجهيز دوائر الدولة

نشاطات واخبار الهيئة 

انطالقاً من اخلطة التي وضعتها هيئة اإلعالم واالتصاالت من أجل تطوير عملها في مجال التكنولوجيا التي دخلت في 
التحتية للتطبيقات  البنى  الـ 30 من شهر آب 2018 قواعد  واالتصاالت في  احلياة، أجنزت هيئة اإلعالم  جميع مفاصل 
التقنية بغية التحول من النظام الورقي التقليدي الى النظام االلكتروني املتطور، حيث بدأت اخلطوات الفعلية لهذا 
والتطبيقات  البرامجيات  قسم  في  ومبرمجني  مهندسني  من  الهيئة  كفاءات  قبل  من  ذاتية  بجهود  الكبير  املشروع 
الذكية في دائرة تنظيم تكنولوجيا املعلومات، اذ صمموا وانشأوا مجموعة برامج الكترونية تعد موطئة لتنفيذ هذا 
املشروع الذي سيختصر الكثير من اجلهود، ويوفر االموال التي تنفقها املؤسسات الورقية، وقد وصلت نسبة االجناز في 

هذا املشروع الى ما يقارب الـ)65%(، اشتملت على البرامج االتية:

ان هذه البرامج ستجعل من هيئة االعالم واالتصاالت مؤهلة لربطها بشروع احلكومة االلكترونية الذي يعد من اولويات 
احلكومة العراقية.

هذا وتعرب الهيئة عن استعدادها لتجهيز دوائر الدولة كافة بهذه البرامج لتبسيط االجراءات االدارية والعملية، وتهيئتها 
للربط بشروع احلكومة االلكترونية.
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إعادة الخدمة في المناطق المحررة: 

خدمة  اعادة  برضورة  النقال  الهاتف  رشكات  مطالبة  تم 
نينوى(   املناطق املحررة )االنبار، كركوك، دياىل،  االتصاالت يف 
واالرساع يف اعادة بناء البنى  التحتية واطالق الخدمات ضمن 
الشبكات املرخصة )زين، واسيا سيل،وكورك( فضال عن الشكة 

العامة لالتصاالت والربيد.  

نشاطات واخبار الهيئة

افتتحت هيئة االعالم واإلتصاالت مكتباً اقليمياً في محافظة كركوك في اب 2018 إلدارة شؤونها الفنية املوكلة اليها في تنظيم عمل 
قطاعات االعالم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وجاء اختيار محافظة كركوك الهمية موقعها اجلغرافي وبعدها السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
وسيتكفل هذا املكتب بتنظيم قطاعات االعالم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنطقة الشمالية، وتسهيل االجراءات على 
اجلهات الراغبة باحلصول على تراخيص استخدام الطيف الترددي، واحلصول على عناوين ضمن النطاقات العراقية ).عراق(، و .IQ اضافة 

الى تنظيم العمل االعالمي على وفق مدونات السلوك املهني، وتسهيل مهمات العمل.
ويأتي افتتاح هذا املكتب ضمن خطة وضعت مسبقاً الفتتاح مكاتب للهيئة في جميع احملافظات.

ويذكر ان الهيئة افتتحت في وقت سابق مكاتب لها في محافظات النجف االشرف والبصرة وذي قار .

هيئة االعالم واالتصاالت تفتتح 
مكتبًا اقليميًا في المنطقة الشمالية

  (Drive Test)   عمليات الفحص الميداني
لجمع بيانات الشبكة كربالء خالل الزيارة االربعينية

تم اجراء الفحص امليداين ) Drive Test ( لخدمة الجيل الثاين   2G   ملحافظة كربالء املقدسة للفرتة من 20-10 اىل 
 . 2017/11/11
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نشاطات واخبار الهيئة 

اجملتمعي  التضامن  روح  تعزيز  بغية 
واالتصاالت سوقاً  االعالم  نظمت هيئة 
التعاون  “جمعية  مع  بالتعاون  خيرياً 
أعمال  لعرض  الهيئة،  اخليرية”،بقر 
يخصص  مختلفة،  ومنتجات  فنية، 

ريعها لاليتام الذين ترعاهم اجلمعية.
شهد  الذي  اخليري  السوق  وتضمن   
الهيئة عرض  من موظفي  إقباال كبيراً 
صنع  من  بينها  فنية،  نتاجات  عدة 
على  اصرارهم  مدى  عكست  االيتام 
اخلوض في معترك احلياة عبر ابداعاتهم 
خاص  وتطوير  اهتمام  الى  حتتاج  التي 
يؤهلهم ليكونوا اكثر قدرة على انشاء 

مشروعات صغيرة.
رفع  في  املبادرات  هذه  مثل  وتسهم   
لاليتام، وحتفز شعورهم  املعنوية  الروح 
جانب  من  االهتمام  دائرة  في  بانهم 
التكافل  روح  تكريس  من  وكجزء 

االجتماعي من جانب آخر.

سوق خيري بمقر هيئة االعالم واالتصاالت
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هيئة االعالم واإلتصاالت والجهاز المركزي لالحصاء 
يستعدان إلطالق المسح االحصائي لبيان نسبة 

استعمال العراقيين لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تستعد هيئة االعالم واإلتصاالت واجلهاز املركزي لالحصاء التابع لوزارة التخطيط وضمن استراتيجيات مبادرة “دوم” 
للنهوض بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في العراق, تستعد الطالق املسح امليداني االحصائي لبيان نسبة 
تأخذ على عاتقها تكوين قاعدة  واالتصاالت، وعبر جلان مشتركة  املعلومات  لتكنولوجيا  واالفراد  االسر  استعمال 
بيانات لعموم البالد من خالل منصة عمل الكترونية وبنسب بحثية تشمل 70% للمدينة و30% للريف، مع األخذ 
التسهيالت  وتقدمي  املساعدة،  ابداء  الكرمية  العراقية  العوائل  من  راجني  محافظة,  كل  نفوس  عدد  االعتبار  بنظر 

واملعلومات المتام هذا االحصاء امليداني املهم.

نشاطات واخبار الهيئة
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اجرت الكوادر الفنية التابعة لشعبتي جودة الخدمة والرصد الراديوي يف دائرة تنظيم االتصاالت جوالت فحص ميدانية يف محافظات 

اقليم كردستان وتضمنت الجوالت محافظات اربيل والسليامنية ودهوك من اجل الوقوف عىل مستوى الخدمة املقدمة من قبل 

رشكات الهاتف النقال هناك اىل جانب تحسني الخدمة من قبل ذات الرشكات يف املناطق التي وردت بها شكاوى عن طريق قسم 

صوت املستهلك يف الهيئة الذي يتم التواصل معه عرب الرقم املجاين )177(.

جوالت جودة الخدمة والرصد الراديوي 
في اقليم كردستان

نشاطات واخبار الهيئة
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نشاطات واخبار الهيئة - مطبوعات الهيئة

 
مجلة  من  االول  العدد   2018/8/30 بتأريخ  االلكتروني  موقعها  في  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  نشرت   
)ITECH( العلمية التقنية، والتي تتناول جميع تقنيات العلوم واالتصاالت، او باختصار )جميع مفاصل 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات(.
اجمللة بوابة تفتح اجملال للمختصني لنشر البحوث والدراسات واملقاالت العلمية والتكنلوجية، وسوف 

تكون مصدرا صحفيا مختصا في هذا القطاع.
.)I-TECH@CMC.IQ( تستقبل اجمللة البحوث والدراسات واملوضوعات ذات الصلة على امييل اجمللة

I-Tech رابط مجلة

I-TECH  مجلة
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نشاطات واخبار الهيئة  

تلقت هيئة اإلعالم واالتصاالت كتاُب شكر وتقدير 
من منظمة اليونسكو، إثر اجلهود املقدمة لتطوير 

أعمال الهيئة خالل العامني املاضيني.
في  املنظمة  مكتب  من  املقدم  الكتاب  وبحسب 
تطور  اليونسكو  مالحظة  الى  أشار  الذي  العراق 
العامني  خالل  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  أعمال 
قطاعات  يخدم  وبا  ملحوظ،  بشكل  املاضيني 
بني  العالقة  توطيد  الى  إضافة  واإلعالم،  االتصاالت 

الهيئة ووسائل اإلعالم اخملتلفة.
العام  املدير  عن  “نيابة  نصه  ما  الكتاب  في  وجاء 
شكرنا  تقبل  يرجى  العراق  في  اليونسكو  ملكتب 
لتطوير  بها  قمتم  التي  اجلهود  لكافة  وامتناننا 
اعمال هيئة االعالم واالتصاالت، فقد الحظ مكتب 
االعالم  هيئة  اعمال  بان  العراق  في  اليونسكو 
خالل  ملحوظ  بشكل  تطورت  قد  واالتصاالت 
اإلعالم  التالية:  احلقول  في  املنصرمني  العامني 
واملعلومات والعالقات ما بني هيئة اإلعالم ووسائل 
اإلعالم، اننا نعلم ان تنظيم االعالم وحرية التعبير 
بان  ونأمل  كما  كبيرة  جهود  الى  حتتاج  العراق  في 
في  القيادي  الدور  تلعب  واالتصاالت  االعالم  هيئة 

هذا املضمار.
والنسيق  التعاون  جهود  تتظافر  ان  املهم  من  وانه 
املقدمة من قبلنا من اجل اهداف التنمية املستدامة 
ان تكون هيئة االعالم واالتصاالت منوذجا  ومن اجل 
نهضة  ان  من  بالرغم  البالد،  في  املتحقق  لإلجناز 
هيئة اإلعالم واالتصاالت جاءت متأخرة، اال اننا نأمل 

جناحها وازدهارها واعمالها.
علما ان هيئة االعالم واالتصاالت لديها مشاريع عدة 
االطار  وترجمة  اعداد  اليونسكو منها  مع منظمة 
العاملي لتقييم محو االمية اإلعالمية واملعلوماتية 
تفاهم  ومذكرة  والكفاءات(،  الوطنية  )اجلاهزية 
من  احملررة  املناطق  في  اإلعالميني  وتدريب  لتطوير 

داعش لنبذ الطائفية والفكر التكفيري«.

هيئة اإلعالم واالتصاالت تتلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة 
اليونسكو لجهودها في مجال االتصاالت والمعلوماتية
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نشاطات واخبار الهيئة - بيانات

.)UHF( في عمليات الغش االلكتروني، والتي تستخدم القنوات الترددية ضمن احلزمة الترددية
هذا وامتازت عمليات االستمكان والرصد بالسرعة والدقة العاليتني، حيث متكن فريقاً فنياً محترفاً من هيئتنا في ثالث عمليات 
نوعية وخالل مدة قياسية ال تتجاوز الساعة من حتديد واستمكان ومصادرة أجهزة البث، والتي كانت عبارة عن أجهزة بث تعمل 
وفق النطاق الترددي)UHF(، مجمعة محلياً، ومنصبة فوق شقق ودور سكنية في مدينة بغداد، باالضافة الى استمكان ثالث 

منظومات غش الكتروني متنقلة باستخدام عجالت مموهة.
االشرف  النجف  )مكتب  وهي  الهيئة  تغطيها مكاتب  التي  احملافظات،خاصًة  اتخذت في جميع  قد  االجراءات  ان هذا  يذكر   
الشمالية يغطيها  واحملافظات  اجلنوبية،  احملافظات  الهيئة في  والذي يغطي عمل  البصرة  االوسط، ومكتب  الفرات  ويغطي 

مكتب كركوك(.
 هيئة االعالم واالتصاالت تبني انها ما زالت مستمرة بعمليات الرصد واالستمكان ألجهزة الغش االلكتروني ومنظومات االتصاالت 
كافة،خاصة غير املرخصة في عموم محافظات العراق، وباستخدام االجهزة واملعدات املنظورة وغير املنظورة،وباالضافة الى 

متابعة مروجي تلك األجهزة، واحالتهم على القضاء.
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نشاطات واخبار الهيئة - بيانات

التربوية وتقود الى فقدان  بالنظر لتنامي ظاهرة الغش االلكتروني في االمتحانات النهائية التي تهدد مسار العملية 
رصانتها قامت هيئة االعالم واإلتصاالت واستناداً الى الصالحيات املمنوحة لها بوجب االمر التشريعي 65 لسنة 2004 
النافذ، وانطالقاً من مهامها، وعبر كوادرها املكلفة باعمال مراقبة الطيف الترددي في االجواء العراقية بوساطة اجهزة 
ومعدات الرصد الراديوي، وحتديد املواقع بالتعاون والتنسيق مع اجلهات االمنية ذات العالقة املتمثلة بوزارة الداخلية، وجهاز 
اخملابرات الوطني العراقي، وجهاز االمن الوطني العراقي،حيث مت تشكيل غرفة عمليات مشتركة وزعت فيها املهمات، 
اجلهات  تقوم  ان  احملافظات، على  واالستمكان في جميع  للرصد  والتقنية  الفنية  االجراءات  باتخاذ  الهيئة  فريق  وُكلف 

األمنية بالعمل على تقدمي االسناد االمني، واتخاذ االجراءات القانونية، حال حتديد املواقع.
 ووفق ما مت ذكره باشرت فرق وكوادر الهيئة اخملتصة بتاريخ بغداد 16/ 9/ 2018 وباالشتراك مع اجلهات االمنية مهامها 
منذ اول يوم من امتحانات الدور االول والثاني، حيث قامت بعمليات نوعية مت من خاللها رصد واستمكان ومصادرة،ومت 
القاء القبض على العشرات من مستخدمي األجهزة البينية، ومنظومات الغش االلكتروني متلبسني باجلرم املشهود مع 
اجهزتهم، وإحالة املتورطني على القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقهم، والتحرز على األجهزة واملعدات املستخدمة 

 اجراءات هيئة االعالم واإلتصاالت 
لمعالجة ظاهرة الغش االلكتروني

بيان
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اعالم
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مجلة تواصل - اعالم

فان  األحداث،  إلى  وأعمق  أفضل  نظرة  للمؤرخ  كانت  وإذا 
عيان  شهود  أنهم  أهمها  اخلاصة  املزايا  بعض  للصحافيني 
لألحداث، فهم أخصائيون في فن مشاهدة األحداث، أي أنهم 
يحيط  الذي  العام  باإلطار  ويلمون  وقوعها،  وقت  يعيشون 
باألحداث التي تتضمنها تقاريرهم وحتقيقاتهم الصحفية. 
على  يقتصر  عملهم  أن  يدركون  فهم  ذلك  مع  ولكنهم 
التأريخ  فقواعد  العلمية.  املعاجلة  على  وليس  التعليق 
الذي يستهلك احلدث  الصحفي  العكس من  ملزمة. وعلى 
كما  للحدث  االستهالكية  القراءة  جتاوز  على  املؤرخ  يعمل 

تقدمه وسائل االعالم وخاصة في زمن العوملة والتحديث.
وإذا كانت الصحف تؤرخ للحدث وتوثق كل ما يتعلق به، فهي 
تخلق احلدث في نفس اآلن. بل األكثر من ذلك بإمكانها، أن 
تدفع ببعض األحداث إلى الواجهة العمومية أو السياسية، 
تدل  كما  »الكبير«،  التاريخ  في مجرى  مباشرة  وتتدخل  بل 
على ذلك مثالً قضية واترغيت )Watergate()2(؛ فالصحيفة 
إلى جانب كونها مصدراً إعالمياً بالدرجة األولى، فهي أيضاً 
ومن  والواسع.  املتنامي  تأثيرها  بفعل  اجملتمع  لتحريك  أداًة 
هو  كما  اإلثارة  وصحافة  التحقيق  صحافة  إزدهار  هذا  كل 
معروف. والصحيفة فوق هذا وذاك هي موضوع تأريخي في 

حد ذاته)3(. 

تعتبر مجاميع الصحف في الزمن احلاضر من أخصب مصادر 
بيانات  من  توفره  ملا  املؤرخون،  يستخدمها  التي  املعلومات 
وباختصار  والسياسية،  واملهنية  االجتماعية  الفئات  عن 
شديد عن نبض اجملتمع، وهو في جلة التحوالت السريع منها 
العام  الرأي  بقضايا  املهتم  للمؤرخ  وبالنسبة  والبطيء)4(. 
من  لكل  متميزة  آلية  هنا  يُعد  الصحفي  االعالم  فإن  مثالً، 
يرغب في حتليل أي تيار سياسي أو إيديولوجي. فاالعالم هنا 
املؤرخ  ربط  ولذلك  والبناء.  االنعكاس  الوقت  نفس  في  هو 
قوية  تبدو  بينهما  فالعالقة  واألحداث،  االعالم  بني  نورا  بيير 
وشديدة إلى درجة تبدو معها غير قابلة لالنفصال، فوسائل 
التأريخ  لنقل  واملالئم  األفضل  الفضاء  هي  عموماً  االعالم 
أكثر  احلدث  أي جعل  اخلبر؛  واحلديث هنا عن دمقرطة  اآلني، 

جماهيرية ودميقراطية )5(.
في الوقت احلاضر، بات من شبه املستحيل أن نتجاهل الدور 
واملعلومات،  األخبار  نقل  في  االعالم  وسائل  به  تقوم  الذي 
فعن طريقها وعبرها يواجهنا احلدث بشكل يومي، فاإلخبار 
بالواقعة هو الذي ميثل احلدث، »فهناك وقائع رئيسة قد حتدث 
تأريخاً،  فقط  يجعلها  وقعت  فكونها  إهتماماً،  نعيرها  وال 

ولكي تصبح أحداثاً يجب أن تُعرف.
تصويراً  الصحفية  األساليب  ميزة  أيضاً  نصور  أن  وميكننا 
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عندما أكد فريدريك هيجل )Friedrich Hegel(، منذ عام 1820، إن الصحيفة هي صالة الصبح )العلمانية( 
لإلنسان احلديث، َفهم إلى أي حد ستكون الصحافة شاهدة وفاعلة في احلوادث واالضطرابات)1(. وعندما 
اليومية  األخبار  تفسير  تتولى  صحفية  مادة  تصرفه  حتت  يجد  املؤرخ  فان  القريب،  بالتأريخ  األمر  يتعلق 
بطريقة عارضة. فالصحافة تشكل مادة تأريخية بغض النظر عن مهنيتها، إذ أن مهمة التدقيق التأريخي 
تقع على عاتق املؤرخ وليس على عاتق الصحفي. إن األساس في كل هذه العملية هي األدوات التي ميلكها 
املؤرخ أثناء تعامله مع املصدر الصحفي، والكيفية املثلى، أو الوسيلة الناجعة للتحكم في الكم املهول 
من املعطيات التي توافرها الصحف، وهو ما يجعل املسح الكامل والشامل لها وعلى امتداد فترات زمنية 

طويلة أمراً صعباً. 
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األساس هي فتح حقل بصري لتمكني العالم من الظهور، وخلق فضاء للرؤية، فليس التلفزيون وحده الذي 
يجعل العالم مرئياً بل إن اجلريدة بدورها تسهم بذلك )11(، حيث تقدم الصحيفة مثالً عرضاً شامالً للتأريخ 
اجلاري احمللي والوطني واألجنبي على السواء، وهي تعرض األحداث للقارئ بعد وقت قصير جداً من وقوعها.

صارت الصحافة تضطلع بدور مهم في اجملتمع، وذلك حينما جعلت من احلدث مادة لإلستهالك اليومي، 
وركزت اخلبر في الفضيحة واإلثارة، وقد لعبت الصورة الصحفية دوراً كبيراً في ذلك. حيث أثبتت الصورة 
الصحفية وجودها بسرعة فائقة، إذ عبرها فتحت نافذة لإلنسان العادي حول العالم الذي يعيش فيه، حول 
أو الزقاق الذي يسكنه، وبدأت  البلد الذي ينتمي إليه، حول املدينة التي يسكنها، بل نافذة حول الشارع 

الصورة تهتم باجملتمع كله وفي شتى مجاالت احلياة كالصناعة واحلروب وعالم املال والسياسة...إلخ )12(.
ميكن  ومن خاللها كذلك  يحدث،  ما  على  عيان  فهي شاهد  للحدث،  الفوري  املصدر  بال شك  الصحافة   
قياس توجهات الناس، ونبض الشارع، والتعرف على مشكالت اجملتمع وقضاياه، ومن املواد التي جندها في 
الصحف أيضاً البيانات والتصريحات الصادرة عن مراكز صنع القرار في الدولة، وعن األحزاب والتنظيمات 
السياسية، وهيئات اجملتمع املدني، أضف إلى ذلك مقاالت الرأي التي يوضح فيها أصحابها مواقفهم من 
مختلف القضايا املطروحة سواء على املستوى السياسي أم اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي وغيرها من 

املستويات. 
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للمحطات  الواسع  اإلنتشار  خالل  من  أفضل 
العالم  أرجاء  الفضائية في  والقنوات  التلفزيونية 

كافة. 
هي  التلفزيونية  للصحافة  الرئيسة  السمة  إن 
أي حتقيق  وقوعه،  احلدث حلظة  تقدمي  على  القدرة 
التزامن بني وقوع احلدث وبني زمن العرض، فاملراسل 
التلفزيوني يقوم بدور الشاهد على احلدث، إنه عني 
التقرير  إن  القول  ميكن  وبالتالي  وأذنه،  املشاهد 
اإلخباري يقدم السياق الواقعي للحياة في الزمان 

واملكان الواقعيني)6(.
املكتوبة  أنواعها  وبختلف  إذن  الصحافة  تُشكل 
ومهماً  جديداً  وثائقياً  حقالً  واملرئية  واملسموعة 
بالنسبة ملؤرخ الزمن احلاضر)7(. بيد أن االفادة منها 
عليها،  املفروضة  الرقابة  إلى  اإلنتباه  تستوجب 
الوعي  إلى  باإلضافة  هذا  متاماً،  حرة  ليست  فهي 
ومن  واأليديولوجي)8(.  السياسي  بتوجهها  التام 
ال  الصحف،  من  نصوص  على  اإلعتماد  كان  هنا 
بعد  إال  مصداقيتها،  على  أكيدة  ضمانة  يعطي 
القيام بتحليل كمي حملتوياتها، ووفق طرائق مجربة 
خاصة،  املؤرخ  منهج  صميم  في  تدخل  ومعروفة 
ومناهج العلوم اجملاورة أو املساعدة عموماً. وفي هذا 
بناهج حتليل  اإلملام  من  للمؤرخ  البد  كان  السياق 
ومناهج  املضمون،  االعالم، ال سيما مناهج حتليل 

حتليل الصورة، أو ما يعرف بعلم السيميائيات. 
تُعد الصحف من أقدم وسائل اإلتصال، وليس من 
 )Presse( نفسها  الكلمة  تكون  أن  الصدفة  باب 
تكتب  فالصحافة   .)9( األداة  تعني  بالفرنسية 
ألبير  تعبير  بحسب  احلاضر  صيغة  في  التأريخ 
أهمية  هنا  وتبرز   ،)10(  )Albert Cmus( كامو   
فمهمته  األولى،  بالدرجة  املصور  الصحفي  اخلبر 
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الدميقراطية، التي يهدف لها أي حتول في العالم.
اإلصالح  ومطالب  دعوات  خلف  خارجية  وأخرى  داخلية  دوافع  وجود  إن 
السياسي، الذي انطلق بشكل مكثف ومخطط له، بعد جملة املتغيرات 
املنطقة  شهدتها  التي  املتسارعة  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
العربية  البلدان  الغربية، في  اإلعالم  له وسائل  وروجت  أعقاب 2003،  في 
املستوى  على  »اإلصالح«  ملصطلح  األولى  احلقيقي  الطرح  بدايات  أن  )إذ 
إلى  باحثون سياسيون  يرجعها  العربية  البلدان  في  الداخلي،  السياسي 
على  حلت  جديدة  إشكالية  اوجد  قد  العامليتني(  احلربني  بني  ما  حقبة 
العربية  والنخب  الشعوب  تفاعل  مدى  في  آثارها  عكست  الواقع،  ارض 
 - ابتداًء   – بالنتيجة  وحدد  مع حكوماتها،  اإلصالحية  واملطالب  للدعوات 
مسار االستجابة منها، بوصفه )ثقافة( وافدة، يجب جتد من حيث املبدأ 

من يعارضها أو يؤيدها.
والن اإلعالم كان هو أول من روج – أساسا – ملفهوم )اإلصالح السياسي( 
اجلديد في املنطقة، وبوصفه القائم بالدور األساسي والفاعل في عمليات 
)حلول  إيجاد  مهمة  بأن  جند  فإننا  املتلقني،  جلموع  املعاصرة  الثقافة  بناء 
في  واخلارج  الداخل  مطالب  بني  ما  الدميقراطي،  اإلطار  ضمن  الوسط(، 
اإلصالح، وما بني تقاطع الرؤى واألفكار في آليات اإلصالح وحقيقة موجباته 
وفق  على  وقنواته،  أدواته  عبر  تبدأ  أن  لها  ميكن  بالذات،  املرحلة  هذه  في 
للمجتمعات  البناءة  املسؤولة  اإلعالمية  واحلريات  املوضوعية  معايير 

احلديثة.

مضامين إصالحية
لقد أفصحت مطالب اإلصالح التي بدأت تواجه معظم الدول العربية في 
أو  واعتصامات  تظاهرات  خالل  من  نفسها  عن  األخيرة  السنوات  غضون 
مطالب سياسية وشعبية، وعن طريق وسائل اإلعالم.. وطرحت أفكار ورؤى 
عن الواقع العربي ومدى حاجاته الفعلية لإلصالح، عبر مقاالت ودراسات 
املطالب  مناسبات متعددة، سبقت  في  العربية  النخب  قدمتها  وأبحاث 

د.صفد حسام الشمري

كلية اإلعالم/ جامعة بغداد
خبير التواصل في منظمة التربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية
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دور االعالم في التحول الديمقراطي 
بالمجتمعات العربية

د.صفد حسام الشمري

كلية اإلعالم/ جامعة بغداد
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في مقابل التحدي
لقد جوبهت الطروحات النظرية املتعلقة باملمارسات الدميقراطية، 
التي أسس ملعظمها في الغرب، بتحديات وإنتقادات كبيرة في حال 
بدء األخذ بها عليأرض الواقع في مجتمعات غير تلك التي إنطلقت 
منها، وفي رأسها مجتمعاتنا العربية.. لدوافع سياسية وإجتماعية 
والتطبيق  النظرية  بني  الوسط  حلول  في  بحثاً  أن  إال  دينية،  وحتى 
لتلك التحوالت، مع األخذ بأمنوذج محدد للدرس واملقاربة، يستدعي 
معرض  احلالة  بتغيرات  املرتبطة  للمفاهيم  حتديد  وضع  أوال  منا 

النقاش.
انه  على  السياسي  النطاق  ضمن  الدميقراطي(  )التحول  إلى  يُنظر 
التحول إلى حالة سياسية ايجابية، تتجسد مقوماتها في التداول 
احلكام  سلوك  ومراقبة  االنتخابات  خالل  من  للسلطة  السلمي 
نظامني،  بني  الوسط  مرحلة  بثابة  وهي  السياسية،  والتعددية 
الدميقراطي( في  )التحول  أن يحدث  سلطوي وآخر دميقراطي، وميكن 
بأهمية  فيه  السياسية  القيادة  إدراك  نتيجة  سياسي،  نظام  أي 
إحداث اإلصالح السياسي، أو نتيجة التوصل إلى صيغة توافقية بني 
النخب السياسية واالجتماعية حول إجراء خطوات إصالحية، وميكن 
أن يحدث )اإلصالح( و)التحول( نتيجة تآكل النظام السلطوي نفسه، 
مما يحفز اجملتمع للضغط من أجل إحداث )حتول دميقراطي(.. ومن هنا 
ميكننا القول إن )اإلصالح السياسي(، يعني مرور النظام السياسي 
بعمليات تغيير واسعة النطاق، تتناول بنية النظام التسلطي، بحيث 
يكون التحول الدميقراطي،أحد أوجه اإلصالح الشامل، وهو ما دعانا 
التطبيقات  ألغلب  أمنوذجاإًلستيعابه  اإلصالحي  النمط  بهذا  لألخذ 

يضطلع اإلعالم بدور أساس في بناء الثقافة العامة للمواطنني على مستوى العالم، األمر الذي يدعو إلى تأكيد 
مهمته املعاصرة في إعادة بناء القيم املساندة للتطوير والتحديث في اجملتمعات اخملتلفة، كقيم املساواة والقبول 
باآلخر، وكذلك االختالف معه، وبدأعلى صعيد أثره في تلك اجملتمعات يتصدى لوظيفة كبرى، غير تلك الوظائف 

التقليدية له في اإلخبار واإلرشاد والتعليم والترفيه... ومن في حكمها.
إذ يقف متخصصون في اإلعالم الدولي، على مسافة واحدة في احلقيقة التي تفيد بأنه يقوم بـ)وظيفة حضارية(، 
نظراً للدور الكبير الذي يقوم به في عمليات التطور احلضاري.. وكان من نتاج تطور وسائلهإن يقف خلف جميع 
املتغيرات التي إتسم بها اجملتمع السياسي املعاصر، وكان آخرها التحوالت الدميقراطية التي إقتحمت املنطقة 
وما تبعها من مشاريع تندرج ضمن تطبيقات الدميقراطية، ومنها اإلصالح السياسي، الذي يُروج له على املستوى 
العربي بأجمله، كونه اشتمل على معظم املمارسات الدميقراطية التي تطرحها بقوة اليوم األدبيات السياسية 

العاملية احلديثة.
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القيود  من  قدر  وبأقل  والدول،  اجملتمعات  عبر  والتفاعالت 
والضوابط.... وزيادة غير مسبوقة في روابط الدول على نسق 
واقتصاديات  االقتصادية  الروابط  في  املسبوقة  غير  الزيادة 
العالم.. وبروز اجملال السياسي العاملي، الذي اخذ يحل تدريجيا 
بروز  ذلك  ويعني  الوطني..  أو  احمللي  السياسي  اجملال  محل 
مجموعة من القوى السياسية اجلديدة التي أخذت تنافس 
والسوق  األوربي  االحتاد  مثل  املطلقة،  سيادتها  في  الدول 
واالقتصادية  التجارية  املنظمات  وبروز  املشتركة....  األوربية 
مفهوم  –أيضا–  تدريجيا  تلغي  بدأت  التي  العاملية،  واملالية 
السيادة املطلقة.. وهو يعني كذلك بان االجتاه العام يسير 
نحو أن تأخذ القوى اجلديدة في منافسة »الدولة« في مجال 

حتكمها التقليدي.
القبول  ومبررات  الرفض  حجج  في  بحثنا  معرض  وفي 
بأهمية  لإلصالح  اخلارج  دعوات  مؤيدو  كان  )التدخل(،  لهذا 
الدول  في  السياسي  الوضع  في  اخلارجي  العنصر  تأثير 
من  كان  منطلقات  من  بواقفهم  يتمسكون  العربية، 
االستقرار  وعدم  السياسية،  املؤسسية  ))انخفاض  بينها: 
السياسي، ونوعية العالقات االقتصادية مع العالم اخلارجي، 
والتي تتسم بشبه اعتماد مطلق على اخلارج((،فيما يشكك 
رافضو العامل اخلارجي لإلصالح، خاصة أولئك ممن وجدوا))إن 
يتحقق  وهذا   – الواقع  حساب  على  الفكر  في  تطور  أي 
عندما تتم عملية استيراد أو تصدير الفكر من واقع إلى آخر 
ومحاولة غرسه في تربة غير تربته – سيؤدي بالضرورة إلى 
والواقع، وان تطبيق  التوازن بني هذا الفكر املستورد  فقدان 
، بدال من  للواقع  الفكر سينتج قوة مدمرة ومشوهة  هذا 

تطويره ودفعه باجتاه التقدم((.

عبد  فؤاد  ثناء  اإلصالح  شؤون  في  العربية  الباحثة  وتشير 
– خبرا عربية(:  السياسي  )اإلصالح  اهلل )مصر( في بحثها 
من  أعقبه  وما  السياسي  لإلصالح  الغربي  التمهيد  إن 
مدى  في  إشكالية  اوجد  مختلفة،  دولية  ملشروعات  طرح 
اإلصالح  لعمليات  الداخلية  الديناميات  بني  ما  التداخل 
من  وجعل  للتغيير،  الدافعة  اخلارجية  واملؤثرات  السياسي، 
الصعوبة وضع آلية واحدة لإلصالح السياسي، تخضع لها 
إيديولوجيا  ))حيث تأخذ كل حالة طابعا  جميع اجملتمعات، 
اجتماعيا وسياسيا  وتركيبه  بطبيعة كل مجتمع،  يرتبط 
مالمح  هناك  إن  القول:  ميكنه  انه  إال  وثقافيا،  واقتصاديا 
عامة للمؤسسات واألدوار واألبنية والسلوكيات والتفاعالت 
نرى  ما  وهو  دميقراطية((،  تنتج حالة  أن  التي ميكن  والقيم، 
لإلصالح،  متوازن  فهم  لتحقيق  عليه  التأسيس  ميكن  انه 
يرتبط ارتباطا وثيقا بنشر ثقافة سياسية دميقراطية، حتقق 

املعادلة الصعبة املتمثلة بتغيرين:
ونظامه  العربي  املواطن  بني  السياسية  الثقة  دعم  أ - 

السياسي.
ب - حق املواطن العربي في نقد السلطة، وضمان ممارساته 

الدميقراطية.

توصيات معطلة واقعيًا
وفي ظل تلك التقاطعات وما خلفته من جدليات، ناقشت 
مؤمترات وندوات عربية متعددة مشكلة )اإلصالح السياسي( 
وبحثت في ماهيته والياته وترتيب أولوياته وحتديد املطلوب 
فئات  أم  مؤسسات،  أم  أفراد   – به  سيقوم  ومن  إصالحه، 
وطبقات بعينها من اجملتمع، وهل انه يبدأ من القمة أو من 
أوال، أم ميكن لبقية  يأتي  القاعدة، وهل اإلصالح السياسي 
أمناط اإلصالح أن تسبقه.. ودور موضوع البحث العلمي منه 
وكونه جزًء من املشكلة وجزًء من احلل في آن واحد، واحلاجة 
إلى االهتمام باإلنفاق على جانب البحث العلمي واألكادميي.

املنتهكة،  )احلدود  إن:  على  املناقشات  تلك  وأجمعت 
ميكن  الذي  القوي  االقتصاد  وغياب  التنمية،  ومشكالت 
اخملتلفة  السياسات  في  االستقرار  وعدم  عليه،  االعتماد 
ينتج  أن  السياسية(  املشاركة  وغياب  السياسي  والتوتر 
عنه – في العادة - واقع بحاجة فعلية إلى إصالح، وأن إحدى 
املشكالت األساسية فيه تكمن في جدلية حدود مفهومي 
ولم  السياسية،  اجملتمعات  في  وأثرهما  والتخلف،  التقدم 
بانتهاج سبل،  التوصية  إال من  الندوات  تلك  اغلب  تتمكن 
في  مازال  مستقبل  في  سياسي  إصالح  عن  تفضي  علها 
العمل  التوصيات:  هذه  ومن  منظور،  غير  البلدان  معظم 
والدأب  العربية،  دول  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  على 
مؤسسات  تفعيل  على  باملوافقة  احلكومات  مطالبة  في 
حقوق اإلنسان لكافة نشاطاتها ومهامها دون أن تتعثر من 
جراء اإلجراءات املانعة من قبل احلكومات العربية... وضرورة 
أن تعمل مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان على تدريب 
مستوى  على  تواجدها  إمكانية  لتتسع  احلقوقية  الكوادر 

فئات اجملتمعات العربية كافة.
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قوتها  مكامن  ُحددت  التي  لإلصالح،  واألوربية  األمريكية 
من منطلق مفاده )إن األوضاع في هذه املنطقة، باتت على 
مستوى عال من التراجع، خاصة بعد تزايد موجة العمليات 
مشاريع  ًعن  ففضال  احلريات(،  مستويات  وتدني  اإلرهابية، 
اإلصالح الصريحة التي طرحها الغرب بعد 2003 من خالل 
ما أطلق عليها بـ )املبادرات(، أصبح اخلطاب الغربي املوجه 
للدول العربية بشكل عام، وبعد أن عملنا على حتليل أكثر 
من عينة منه في مناسبات بحثية متعددة، يحمل مضامني 
منها  كل  جسد  مختلفة  محاور  عبر  اإلصالح  بهذا  تنادي 
موضوعا أو منطا إصالحيا بعينه، ميكن أن نحدد بعضا منها:

- إصالح سياسي: يكون عبر تكرار عبارات )إصالح أو تغيير 
احلريات،  مناخ  وإطالق  املنطقة،  في  السياسية  النظم 
وإطالق  السياسية،  والتعددية  الشعبية،  املشاركة  وتعزيز 
األساليب الدميقراطية في احلكم(، التي ميكن لنا أن نعدها 
الساحة  في  املطروحة  السياسي  اإلصالح  قضايا  أبرز  من 

العربية اليوم.
البنى  إصالح  إلى  الدعوة  خالل  من  إقتصادي:  إصالح   -
االقتصادية وفتح األسواق وتعزيز دور القطاع اخلاص وتقليص 

هيمنة الدولة على االقتصاد.
- إصالح تشريعي وإداري: باملطالبة بإصالح البنية التشريعية 

وتفعيل دور املؤسسات على وفق القانون.
- إصالح تربوي وتعليمي: يكون في حتديث مناهج التعليم 

وأساليب إدارة العلمية والتربوية.
من  عززت  بالذات  املرحلة  هذه  في  املطالب  تلك  طرح  إن 
الدعوات املنطلقة من الداخل العربي، وجانبتها في عدد من 
احلاالت، على الرغم من اختالف رؤى البعض من الطرفني في 
طرق اإلصالح ومناهجه ومراحله وتوقيتاته.. حتى أنها بعضا 
منها كان نتاج نسق مشترك بني املطلبني اخلارجي والداخلي 
لإلصالح، فيما كان البعض اآلخر بثابة رد فعل داخلي مضاد 
من قبل النخب والكتل السياسية واحلزبية العربية، بغض 
النظر عن موقفها من النظم السياسية احلاكمة، لألفكار 
األمر  إليه،  الوصول  نهج  وفي  والياته  اإلصالح  في  الغربية 
الذي بدأت بوجبه تشكل عمليات اإلصالح اهتماما واسعا 
ومتزايدا لدى النظم السياسية العربية احلاكمة أنفسها، 
من خالل خطابات أو برامج أو قرارات، وقد اشر هذا االهتمام 
- بحد ذاته - إقرارا رسميا بوجود الكثير من نقاط الضعف، 
وال سيما في انعكاس األداء احلكومي على مختلف أصعدته 
إلى  املبدئية  احلاجة  يؤشر  ما  وهو  العربية،  اجملتمعات  على 

اإلصالح.
السياسي(  )اإلصالح  ومطالب  دعوات  سارت  لذلك..  ووفقا 
الداخلية في البلدان العربية –نظريا- ضمن أشكال وبرامج 
وأساليب مختلفة، اشتركت في هدفها الرئيس املعلن هو 
وهي  العربية،  للشعوب  الدميقراطية  املمارسات  توسيع 

بوجب ذلك:
املدني، ووسائل اإلعالم،  - مطالب جماهيرية ممثلة باجملتمع 
الوطنية  لالحتياجات  استجابة   – الغالب  في   – تكون 
عبر  واالقتصادية  السياسية  البنية  تعزيز  في  العامة 

في  العربي  اجملتمع  وشرائح  أوسع،لفئات  مشاركة  حتقيق 
وحتقيق  القرار،  اتخاذ  وبعمليات  الدميقراطية،  املمارسات 

العدالة االجتماعية واالقتصادية.
النظام  إنتاج  إعادة  اجل  من  )اإلصالح(  احلكام  يطرح   -
السياسي احلاكم نفسه، أو استجابة لضغوطات خارجية، 

أو ضمن إطار العوملة السياسية.
التي  الصريحة  اخلارجية  اإلصالح  مطالب  كانت  فيما 
واجهت املنطقة العربية من خالل دعوات أمريكية مباشرة، 
ومجتمعاتها،  العربية  البلدان  بني  توافق  إقامة  على  تركز 
وعالقات  املنطقة،  في  األمريكية  والسياسات  املصالح  مع 
بلدانها مع الواليات املتحدة خالل السنوات املقبلة، والسيما 
في اجلانب االقتصادي، فضال عن دعوات إصالح أوربية، قدمت 
على شكل مبادرات، ركزت على قيام شراكة أوربية – عربية 
النفوذ  املنطقة، وتوسيع  الليبرالي في  الفكر  هدفها نشر 

الفكري واالقتصادي للسوق األوربية املشتركة.
من  عزز  اإلصالح،  في  واخلارج  الداخل  مطالب  بني  وما 
البلدان  في  الواقع  ارض  على  واجهته  التي  اإلشكالية 
العملية  ووظائف  مفهوم  في  الرؤى  انقسام  العربية، 
الدميقراطية وممارساتها بشكل عام في اجملتمعات اخملتلفة 
عمليتي  وفي  متباينة،  وعقائد  إليديولوجيات  اخلاضعة 
والتطبيقي،  النظري  الدميقراطية  إلطاري  واملقارنة  املقاربة 
بوقت يستمر فيه اجلدل القائم بشأن أهمية عامل التدخل 
هذا  حدة  من  ويزيد  العملية،  هذه  في  عدمه،  من  اخلارجي 
اجلدل اليوم النزول حتت وطأة ما عرف بـ)العوملة السياسية(.

تلك )العوملة( التي تشير في إحدى معانيها إليبلوغ البشرية 
والسياسات  والتشريعات  للقرارات  احلر  االنتقال  مرحلة 
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الدور المنتظر
إن الدور املنتظر من اإلعالم العربي على بناء القيم املساندة للتطوير التي 
تساعد اجملتمعات واألفراد في حتقيق اإلصالح السياسي وصوال إلى حتول 
دميقراطي واسع، يجب أن ميهد له خطوات فاعلة لرفع مختلف آثار وأشكال 
الهيمنة احلكومية - املباشرة وغير املباشرة- عن وسائله، وضمان حريات 
ممارسة اإلعالميني ملهامهم دون تدخل السلطة، ملا في ذلك من أهمية 
في دعم النظام الدميقراطي، والتجسيد الواضح حلرية التعبير، بوصفها 
الدعامة القوية للشفافية، عبر إصالح التشريعات اإلعالمية ذاتها، التي 
تتولى تنظيم وممارسة النشاط اإلعالمي، وتضع املعايير التي حتكمه، وفي 
حينها تكون مسؤولية إيجاد )حلول الوسط( في جميع اإلشكاليات التي 
برامج  وضع  عبر  ممكنة  السياسي  اإلصالح  ومشاريع  طروحات  واجهت 
واستراتيجيات إعالمية، يكون للنخب األكادميية واإلعالمية والسياسية 

والثقافية دورا رائدا فيه.

المصادر:
القرن  من  دروس   – قرنني  بني  العربي  الوطن  وآخرون،  مياني  زكي  احمد   •
الندوة  ومناقشات  بحوث  من  والعشرين،  احلادي  للقرن  وأفكار  العشرين 
الفكرية التي نظمتها وحدة الدراسات بدار اخلليج للصحافة والطباعة 
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ومن التوصيات األخرى، أن تعمل هذه املؤسسات على أحياء النقاش على املستوى اإلعالمي والصحافي، 
وفي جميع الوسائل املتاحة مرشدة، مع التأكيد على إعادة النظر في ضرورة مراجعة النظم التعليمية 
والثقافية وإصالح حقوق اإلنسان وإضافة مادة حقوق اإلنسان في املدارس واجلامعات... وضرورة أن تقوم 
هذه املؤسسات واملنظمات احلقوقية بالدفاع عن حقوق املرأة في العمل العام وبضرورة أن يكون للمرأة 
شبكة  بإنشاء  واملطالبة  الدول..  هذه  في  والدميقراطية  السياسي  اإلصالح  عملية  في  الفاعل  دورها 
تضامنية في العالم العربي تكون مهمتها ممارسة الضغوط على احلكومات من ضغوط إعالمية وقانونية 
وتظاهرات سلمية في حالة قيام أي حكومة باعتقاالت في صفوف نشطاء سياسيني أو حقوقيني أو 
أصحاب رأي... واالهتمام ودعم تفعيل دور اجملالس احمللية والشعبية ومؤسسات اجملتمع املدني في قضية 
اإلصالح السياسي... فضالً عن التوصية باالهتمام والشروع بعمل دورات تدريبية لنشطاء حقوق اإلنسان 
في كيفية تفعيل دور احملكمة اجلنائية الدولية وفهم آلية اللجوء إلى احملكمة اجلنائية الدولية وكذلك 
آلية رفع الدعوة للتظلم من أية إجراءات تعسفية أو استثنائية وغير قانونية تصدر من قبل السلطات 

احلاكمة أو احلكومات العربية من قهر أو إستالب حلرية املواطن العربي في أي دولة عربية.

حدود ممكنة في اإلصالح
إن القول بان اجملتمعات العربية متتلك من النضج واخلبرة التاريخية، ما يجعلها قادرة على اإلسهام في 
على  االنفتاح  ضرورة  يلغي  ال  الداخلية  أوضاعها  وإصالح  أمورها  وتنظيم  اإلنسانية  احلضارة  تشكيل 
لإلصالح،  شامل  مشروع  بلورة  يتطلب  ما  وهذا  معها،  والتفاعل  اإلصالحية  وجتاربه  املعاصر،  العالم 
املشتركة،  العربية  القواسم  وينتظم في نسق عام يحدد  بلد عربي،  أوضاع كل  بالتعامل مع  يسمح 
با يتيح الفرصة لكل اجملتمع العربي كي يدفع خطوات اإلصالح اخلاصة به إلى أمام، ويزيد من التواجد 
إقليمي  تعاون  ويرسخ إلطار  الذات،  والتمحور على  التقوقع  ويبعده عن  الدولية،  الساحة  العربي على 

يجعل من الدولة العربية أكثر ايجابية وفاعلية وتأثيرا على الصعيد الدولي.
وهو ما يوفر أهمية حدوث حتول وتقدم وتغير في الدول العربي على املستوى التكنولوجي والتعليمي، 
عقلية  من  التحول  مستوى  وعلى  العالم،  على  واالنفتاح  االجتماعي،  واإلصالح  السياسي،  واإلصالح 
وأن تلك  التعاطي مع اآلخرين.  العالم، وتقبل  االنفتاح على مستوى  إلى مستوى  الذات،  االنغالق على 
)التحوالت( ال بد من أخذها بعني االعتبار لنتمكن من بناء نظرية اإلصالح املعقولة والواقعية والعملية، 

وجند إن اإلعالم هو خير أداة للشروع بذلك التحول والتوعية باألسس الدميقراطية.
ولكون املنظومات اإلعالمية تشكل في كل مجتمع كيانا، يكون تنوعه استجابة لتنوع الواقع املوضوعي 
للمجتمع، وتنوع احلاجات اإلعالمية فيه، واألهداف والوظائف املطلوب حتقيقها في اجملاالت اخملتلفة، وفي 
إصالح  أي  دعامات  من  قوية  دعامة  اإلعالم  حريات  مسالة  تعد  اخملتلفة،  واألساليب  واألمكنة  األوقات 
سياسي، بل وقضيه مهمة من قضاياه، إذ انه ميكن – أيضا – أن يتعامل مع إحدى ابرز التحديات التي 
تواجه التغيير االجتماعي، الناجم عن إجراء عمليات )اإلصالح السياسي(، وزيادة املشاركة الشعبية في 
األنشطة العامة، واملتمثل با ميكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حدة الصراعات االجتماعية بسبب ضعف قيم 
اجملتمع التقليدي، وتآكلها حتت وطأة زيادة معدالت التعلم والتحضر، وهو ما يؤدي إلى وجود قيم جديدة، 
حتل محلها.. وفي أثناء عملية التغيير، فان تغيير الوالء السياسي إلى الوالء الوطني، لن يكون مهمة 
سهلة، إذ إن البنى السياسية التقليدية تظل مؤثرة في أمناط السلوك ملدة طويلة، كونها عميقة اجلذور 

في اجملتمع، وعندها يبرز دور اإلعالم.
وفي سياق اثر اإلعالم في املمارسات السياسية، تقول الدكتورة حميدة سميسم في مؤلفها )نظرية 
السياسي  اجملتمع  بها  اتسم  التي  املتغيرات  جميع  خلف  وقف  التكنولوجي  التطور  إن  العام(  الرأي 
املعاصر.. وأضحى )املتغير التكنولوجي( احد أبعاد الوجود الدولي، سواء في موضع الوحدات السياسية 
من طبقات الدول، وبالتالي وزنها احلقيقي في تسيير العالقات الدولية، أو في كونه احد عناصر احلياة 
والنشاط الدولي.. ولقد أدى هذا التطور بأبعاده االجتماعية إلى انهيار احلواجز والى التقارب بني الشعوب، 
وخلق ظاهرة )اجملتمع اجلماهيري(، كما أسهم التطور التكنولوجي املرتبط بالتقدم الدولي الثابت واملطرد 
في أدوات االتصال الدولي بختلف مستوياتها، فجعلها ترفض أن تتقيد باحلدود القومية وتأبى االعتراف 
باحلدود السياسية بني الشعوب... وصارت املمارسات السياسية بحاجة غير ممكن التغاضي عنها إلى 
ردود  عن  لإلبالغ  لإلعالم  اآلخر–  –هو  بحاجة  اجلمهور  مثلما  السياسية،  النظم  اإلعالم إليضاح خيارات 

أفعاله إزاء تلك اخليارات.
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دراسة التنشئة االجتماعية والنفسية للجمهور: 
بعنى دراسة املنطلقات الثقافية والنفسية ألفراد اجملتمع، لبدء احلوار مع اجلمهور على وفق أهداف املؤسسة احلزبية كتنظيم 
سياسي وبا يحقق طموحاته، فضالً عن التعرف على املستوى العلمي والثقافي وكيفية تعامله مع هذه املؤسسات وصورتها 

الذهنية املتشكلة لديه سواء أكانت إيجابية أم سلبية، التي يريد منها حتقيق الصالح العام خلدمته. 

ظروف النشأة والمواقف التأريخية: 
البد من وضع برنامج لتعريف اجلمهور ببرامج عمل املؤسسة السياسية على مستوى حتقيق الطموحات واملطالبات اجلماهيرية 
وحصولها على تأييده، وحتديد مواقفها الواضحة من القضايا العامة للجمهور، وبناء قدراتها ومناهجها لتتحول إلى مرحلة 
التجديد الذاتي لوسائلها وآليات عملها، ومنها التداول السلمي للسطة وهو أساس الدميقراطية وكذلك املواءمة بني األدبيات 

النظرية ونظام عمل واضح للمؤسسة السياسية وممارساتها العملية والتطبيقية القريبة من اجملتمع. 

اإلعالم السياسي والدعاية:
تقوم  واألخبار  املعلومات  نشر  عليها  يترتب  التي  العمليات  هو  اإلعالم 
بها املؤسسة السياسية على أساس الصدق والصراحة، واحترام عقول 
فتحاول  الدعاية  أما  تنويره،  طريق  من  العام  الرأي  وتكوين  اجلماهير 
دوافعهم  وحتريك  األفراد  في شخصيات  التأثير  بوساطة  عام  رأي  تكوين 
تقدمي  إلى  تصل  وأحياناً  الدقيقة،  غير  باألخبار  ومفاجأتهم  وانفعاالتهم 
الوعود الكاذبة، فضالً عن تناقل الشائعات من دون التثبت من صحتها أو 
التحقق من صدقها، ومييل كثير من الناس إلى تصديق ما يسمعونه ثم 

يرددونه وينقلوه بعد إجراء التعديالت عليه لتصديقه. 
حر  )إعالم  منط  اإلعالم  وسائل  من  منطني  هناك  ان  يتضح  تقدم  ومما 
ومستقل( ويعد أكثر حرية في تسليط األضواء على املشكالت السياسية 
واالقتصادية واألمنية، التي تهم كل أفراد اجملتمع ويواجه نقد من اجلمهور 
وهو  العام(  للقطاع  مملوك  )إعالم  آخر  ومنط  املهمة،  قضاياه  أهملت  اذا 
مايسمى بـ)اإلعالم الرسمي أو احلكومي( وهو يعتمد على جمهور النخبة 
بالنشاط  اجملتمع  أفراد  وعي  من  الرغم  على  اجلماهير  ارادة  ويتجاهل 
السياسي، إذ تضيق احلريات في تلك اجملتمعات على الرغم من معرفتهم 
باألمور واألحداث، اال ان حرية التعبير والنقد نسبية في أحيان كثيرة، رغم 
التي  والتكنولوجية  االتصاالت  مجال  في  تطور  من  العالم  يشهده  ما 

جتاوزت سياسات االحتكار. 

قراءة واقع ظروف المرحلة 
ينبغي أن يعرض اإلعالم السياسي الهادف ما تختزنه القيم االجتماعية 
من قدرة رائعة على إرساء مالمح التعايش السلمي والتسامح والالعنف 
في اجملتمع، وتنطلق هذه احلاجة من إعالم ممنهج يعتمد على استراتيجيات 
باألوضاع  مرتبطة  سامية،  قيم  ذات  واضحة  وأهداف  ورسالة  ووسائل 
السياسية االقتصادية األمنية االجتماعية، بعنى ان اإلعالم ميشترك مع 
بناء املواطن وحتصينه ضد  الدولة الشاملة، فضالً عن اإلسهام في  قوى 
تنمية  في  مهم  بدور  اإلعالم  يقوم  كما  مضاد،  فكري  أو  إعالمي  غزو  أي 
الداخلية،  الساحة  على  يدور  ملا  واستيعابهم  السياسي  املواطنني  وعي 
السياسية،  الدولة  قدرات  في  تؤثر  التي  الوطنية  القضايا  ومناقشة 
بأسبابها  املواطن  وتعريف  القضايا  لهذه  والتحليل  الشرح  بوساطة 

وأسلوب التعامل معها. 
والتأكيد على تقنني اخلطاب السياسي العراقي عبر وسائل اإلعالم ودعم 
االجتماعي،  والسلم  التعايش  لتعزيز  واملسموع  املرئي  البرامجي  اإلنتاج 
األمن  ترسيخ  بهدف  ونتائجها  املستقبلية  الدراسات  أهمية  وكذلك 
الوطني وحالة اإلدماج االجتماعي والنفسي والتربوي، لبناء صورة ذهنية 

تواجه التأثيرات املعاكسة، وبصورة خاصة في املرحلة املقبلة. 
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اإلعالم السياسي في العراق
التشريعية  االنتخابات  مابعد  ظروف  لواقع  قراءة 

لعام 2018
د. محمد وليد صالح 

باحث أكاديمي 

phdmedia79@gmail.com

توجيه  في  دور  لها  اإلعالم  وسائل  أن  الدراسات  من  العديد  أكدت 
حول  اإلجماع  من  قدراً  يحقق  ومناقشتها  معينة  لقضايا  اجلمهور 
تثير  التي  اجملتمع،  في  العامة  القضايا  إزاء  اجلمهور  أولويات  ترتيب 
الساسة وصناع القرار، إذ ينقسم اجلمهور الذين يخاطبهم اإلعالم في 
عرض قضاياه السياسية واآلراء على نوعني، األول )النخبوي( ويتأثر به 
وبطبيعة القضايا املهمة التي تشغله، واآلخر )العام( ويتأثر بسهولة 
با يتلقى وأغلبهم يبتعد عن الوالءات السياسية واالهتمام بوضوعات 

السياسة ومحتواها. 
وتعد وسائل اإلعالم حلقة الوصل بني اجلمهور والنظام احلاكم بوصفه 
النظام  أو فشل  إجناح  للقرارات، وهي تسهم بدرجة كبيرة في  صانع 
اخملتلفة،  السياسية  األنشطة  واداء  الوظائف  بوساطة  السياسي 
أجل  من  اإلعالم  وسائل  على  السياسية  النخب  فاعلية  تعتمد  وقد 
ابراز وجهات نظرهم وآرائهم للتأثير في الرأي العام، ومواجهة األزمات 
واألحداث غير الطبيعية سواء أكانت السياسية منها أم االقتصادية 
وسائل  دور  أهمية  عن  فضالً  اجملتمعات،  بها  متر  التي  العسكرية  أم 
إلى  ترقى  التي  املعلومات  للبحث عن  أساس  بوصفها مصدر  اإلعالم 

مستوى هذه األحداث واألزمات، في إطار التنافس اإلعالمي لتقدميها. 

اإلعالم السياسي العراقي: الوسيلة واألهداف 
مرسومة،  وغايات  مقصودة  بأهداف  محدد  السياسي  االتصال 
يراقب  الذي  واإلعالمي  اجلمهور،  إلى  رسالته  يوجه  الذي  فالسياسي 
يشاركون  الذين  واألفراد  السلطة،  ممارسة  وأساليب  احلكومة  أعمال 
في العملية السياسية للتعبير عن آرائهم في قضاياهم عبر وسائل 
اإلعالم، وعرضها على قادة الرأي في اجملتمع وإيصالها لهم هي الوسيلة 
االتصال السياسي، على وفق طرائق التحليل لتلك املعلومات والرسائل 
اإلعالمية وتفسيرها للجمهور وتقدمي وجهات نظرهم اخملتلفة، ويعد 
الوسائل املستعملة في هذا اجملال بوصفه وسيلة  أبرز  التلفزيون من 

مسموعة ومرئية أكثر جاذبية وتأثير في املتلقي. 
حقيقي  بصراع  مايكون  أشبه  السياسية  املؤسسات  بني  فالتنافس 
لعرض  وثقافية،  قانونية  بأُطر  محكوم  لكنه  أحياناً  السلطة  على 
املستقبلية  السياسي  الكيان  رؤية  تقدمي  أم  السياسية  برامجها 
لشكل السلطة وامتيازاتها التي تعود على اجلمهور، والتأثير في الرأي 
العام وصناعته، وفي هذا اجملال يتم استثمار وسائل اإلعالم وخدماتها 
مكانة  لتقوية  ومعاجلتها،  ومحتواها  اإلخبارية  التغطيات  لتقدمي 
والسياسات  والواضحة  احملددة  مواقفها  ودعم  السياسية  املؤسسة 
على  يعتمد  ان  البد  العراقي  السياسي  فاإلعالم  جماهيرياً،  املقبولة 

خطاب يهتم بتوافر النقاط األساسية: 
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اشكالية البحث تكمن في التساؤالت اآلتية: 

- ما عمق الداللة التي نستقرئها في الشعار؟

- ما المعاني التي تكمن وراء، الخطوط واأللوان؟

داللة  وما  المتظاهرين؟  شعارات  في  المستخدمة  اللغوية  واألشكال  األساليب  ما   -

استخدامها؟

- ما أبرز القضايا المطروحة في شعارات المتظاهرين؟
اذ شهد املشهد السياسي العراقي في اآلونة األخيرة حالة من االستقطاب احلاد بني التيارات السياسية 
اخملتلفة، ومت توظيف وسائل االتصال واإلعالم، والسيما التواصل في الساحات العامة »ساحة التحرير«، 
فأصبحت مواقع التواصل االجتماعي ميداناً للصراع بني التيارات السياسية، وتُرِجمت هذه الصراعات 
في شكل مجموعة من الشعارات السياسية التي تعبر عن توجهاتهم، وكان من الضروري دراسة هذه 

الشعارات حتى يسهل فهم طبيعة الصراع السياسي.
مت اختيار عينة البحث القصدية »غير االحتمالية أي غير العشوائية« وسبب االختيار، انها مالئمة للبحث، 
وللبحوث التي تعتمد مناهج حتليل اخلطاب والتحليل السيميائي، فهي تسعى كما يقول الدكتور رجاء 
محمود ابو عالم »انها تسعى الى فهم العمليات على املستوى الفردي وليس الكلي، كما وانها شمولية 

وليست اختزالية وتفسيرية«)3(.
وفيما يتعلق بجتمع الدراسة اعتمدنا املسح الشامل للمجتمع والبالغ )916( شعاراً للوقوف على عدد 

من اجلوانب املهمة وهي كاآلتي:

1- المعنى بين التناص واالحالة ونقصد بها االحالة الخارجية وليس الداخلية.

2- مصادر الشعارات التي رفعها المتظاهرون، والتي تعكس التنوع في صياغة الشعار.

3- القضايا التي تناولتها شعارات المتظاهرين.

4- انواع الالفتات التي كتب عليها الشعار.

5- اللغة التي تم استعمالها في صياغة الشعارات. 

نموذج التحليل
لقد اخترنا في حتليلينا السيميائي نظام الشيفرات التي اعتمدها »روالن بارت« في كتابه » Z/S »)9( الذي 
درس فيه قصة قصيرة للكاتب الفرنسي »بلزاك« وهذه الدراسة اقرب إلى املنهج السيميائي العتمادها 
الشفرات في التحليل. وعمل بارت في هذه الدراسة إلى تفكيك النص وتقسيمه إلى )651( وحدة نصية، 
ووقف عند كل وحدة من هذه الوحدات ان دراسة »بارت« لقصة »بلزاك« في كتابه » z/s » من أكثر دراسات 
السردية ثراًء، وفيها افترض وجود الداللة عن طريق القارئ، وعدم حصره الداللة في اجلملة، بل ميكن أن 

تكون في كلمة واحدة في سياقها اخلاص)11(.
إن اعتماد الشيفرات في تفسير النصوص لم يكن من مخترعات »بارت« وإمنا ورد ذكره عند »هلمسليف« 
و«امبرتو ايكو« و« ورومان جاكوبسون« في مخططه الشهير الذي أكد على إنتاج النصوص وتفسيرها 

يعتمد على الشفرات)12(.
عرف »بارت« الشيفرات على أنها القوى التي تصنع املعنى)13(، وقد اختلف النقاد في تقسيم الشيفرات 

ألسباب عدة إال أن األشهر في تقسيمها وأشهرها وضوحاً هو اآلتي: 
1-  شيفرة األحداث: وهي شفرة األفعال، الشفرة التخمينية حسب تشخيص »رافندران« أو هي األحداث 

في النص.
مالئمة  أكثر  هي  والتأويلية  والهرمنوطيقا،  التفسيرية  الشفرة  أيضاً  وتسمى  التأويلية:  الشيفرة   -2

للباحث العربي لوجود املرجعيات التاريخية التي تتناول هذا الفهم.
3- الشيفرة الداللية: وتسمى أيضاً شفرة الشخصيات، ومهمتها تزويد النماذج التي متّكن القارئ من 

جمع السمات التي تربط األشخاص وتطور الشخصيات)14(.
4- الشيفرة الرمزية: وهي تتكفل بتحديد النتيجة واختراع األفكار.

امبرتو  الثقافي بحسب  السنن  أو  املرجعية  والشفرة  الثقافية  الشفرة  االحالية: وتسمى  الشيفرة   -5
ايكو، ومهمتها االحالة إلى معرفة اجتماعية مسبقة.
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مجلة تواصل - اعالم

تكمن أهمية موضوع دراسة سيميائية »شعارات املتظاهرين 
العراقيني« في إبراز دور املنهج السيميائي وتطبيقه على عينة 
من الشعارات، التي جمعت من »وسائل اإلعالم، مواقع التواصل 
االجتماعي، مشاهدات عينية، مؤسسات إعالمية، ...الخ« من 
اجل دراسة املكونات وحتليل املضامني وإبراز الدالالت، اذ طمح 
لغوي  تلفظ  مجرد  بوصفه  ليس  الشعار  مقاربة  إلى  البحث 

ناقل لرسالة، بل بوصفه فعالً سياسياً تغييرياً.
واملشاهدة،  »التقصي،  طريق  عن  البحث  مراحل  اجناز  مت 
واإلصغاء«، وتفكيك تراكيب الشعارات. وبهذا أمطنا اللثام عن 
اجلوانب اخملفية واملضمرة، وباالستناد إلى الشيفرات السيميائية 
تضمنتها  التي  واملعاني  األفكار  أن  التحليل  في  املعتمدة 
واملتداولة  املعروفة  البالغية  الرموز  إلى  مستندة  الشعارات 
على السنة العراقيني من قطاعات مختلفة »لغوية، ثقافية، 
اجتماعية، فنية، نفسية«. فقد الحظنا أن مضامني الشعارات 
والرموز التي انطوت عليها هي نابعة من لغة الناس العفوية 
واستمدت  والشوارع،  الساحات  بالغة  أي  الشعبية«  »البالغة 
األقوال  الشعبي،  املثل  احلكمة،  النكتة،  »األغاني،  وجودها من 

السائدة« فأفرزت هذا الكم من الشعارات.
خصوصيات  رهينة  تبقى  اتصالية  كرسالة  الشعار  داللة  أن 
الشعوب وأعرافها وتقاليدها، غايتنا إبراز كيفية توجيه اللغة 
تخرج  أن  ميكن  ال  يجعلها  توجيها  املتظاهرين  خطاب  في 
املقاربة  إلى  اللجوء  إلى  دفعنا  ما  هو  الداللية.  الدائرة  من 
لهذه  الرموز  وفك  استنطاق،وتقييم،  اجل  من  السيميائية 
لغتها  خلف  تكمن  التي  املعاني  على  والتعرف  الشعارات، 
وأشكالها وكذلك التعرف على أهم املوضوعات التي تناولتها، 
والسياسية،  الثقافية،  البيئة  تعكس  أن  استطاعت  وهل 
تاريخي  كسياق  تناولتها  التي  املدة  في  العراقي  للمجتمع 

شعارات المتظاهرين العراقيين المطالبة باإلصالح
دراسة سيميائية

مختصر الجزء األول ويتضمن المبحث االول

المشرفة: أ.م.د. بشرى جميل الراوي
الباحث: محمد محمود

جامعة بغداد _ كلية اإلعالم

مجموع  في  النظر  مدارك  جنمع  وعندما  اجتماعي.  وحدث 
العموم  في  املتظاهرين جندها  قبل  رفعت من  التي  الشعارات 
أنها كتبت بلغة مستهلكة مباشرة للمتلقي والسامع، فقد 
النظر  إعادة  لذا وجب علينا  بدون حتبير وال حترير لغوي.  رفعت 
في تراكيب الشعارات، ليظهر لنا جليا املعنى السيميائي عن 
طريق ثنائية العالقة بني »الدال واملدلول«. وان صفحات البحث 

هي قراءة تأويلية ملسار احلركات االحتجاجية.
سيميائية،  االصالح،  العراق،  شعارات،  املفتاحية:  الكلمات 

االحتجاج.
اتصالية؛ كونه وسيلة للتعبير يستعني بها  إن للشعار قدرة 
وهي  تهمه،  التي  القضايا  جتاه  مواقفه  بث  اجل  من  املتظاهر 
خاصة  لغة  بذلك  مستعمالً  به،  حتيط  التي  للبيئة  انعكاس 
منها يعتمد على الدالئل البصرية من »خطوط، وألوان« ومنها 
ما يعتمد على الدالئل السمعية من »وزن، وقافية، وسجع، ونبر، 
» وان هذه امليزة في الشعار أثارت فينا روح التقصي عن الداللة 
عليها  وقع  التي  العراقيني  املتظاهرين  شعارات  وراء  الكامنة 
في  »محاضرات  كتابه  في  فردينانددوسوسير  واثبت  االختيار، 
التواصل  دراسة  على  قادرة  اللسانيات  أن  العامة«  اللسانيات 
اللفظي، وكذلك فان السيمياء أيضاً مؤهلة لدراسة األنظمة 
املنطوقة  باللسانيات  تختص  وال  اللفظية،  غير  التواصلية 
كالشعارات،  لسانية،  غير  أنظمة  لتشمل  متتد  بل  فحسب، 

واإلعالنات، والالفتات، ...الخ.
على  قائمة  علمية  منهجية  تطبيق  على  البحث  اعتمد 
املتظاهرين، وسعى  لنماذج من شعارات  السيميائي  التحليل 
»ما هي عمق  وهو:  الرئيس  التساؤل  على  اإلجابة  في  البحث 
الداللة التي ميكن أن نحصل عليها بناًء على املوضوعات التي 
تناولتها شعارات املتظاهرين«. وانطالقا من هذا التساؤل فإن 
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اللغة كما ذكر ابن جني في خصائصه »هي مجموعة من األصوات، يعبر فيها اجملتمععن أغراضه لتحقيق حاجاته«، فرفع 
وثقافتهم ملقتضى  إدراكهم،  إلى حسن اخلطاب, وعمق  العرب, وهذا إشارة  ألفاظه استهلكت في كالم  املتظاهرون شعار 
احلال، وعند الرجوع إلى مصادر اللغة املعجمية جند أن مفردة الشعب وردت فياستعماالت عدة، منها ما تشعب من قبائل 
العرب واجلمع الشعوب، والشعب: القبيلة العظيمة، أي يجمعهم ويضمهم. ومن معانيها »اجلَمُع والتَّْفريُق واإلِصالُح.وقال 
ْدِع في اإلِناِء إمِنا هو إِصالُحه وُمالَءَمُته  ْعب »إِنه يكوُن بَْعَنَينْيِ يكوُن إِْصالحاً، ويكوُن تَْفريقاً وَشْعُب الصَّ يت في الشَّ كِّ ابن السِّ

ونحُو ذلك«)19(. 
 وعند احلديث عن اإلصالح يتنب أن جذرها اللغوي من الصلح الذي هو اسم مصدر لصاحله، مصاحلة، وصالحاً، والصلح معاقدة 
يتوصل بها إلى اإلصالح بني اخملتلفني، وتالفي خلل الشيء،وهذه العبارة وردت في كتب االصطالح عن التهانوي. وميكن أن تكون 

الداللة املعجمية ملفردة الشعب واإلصالح حسب التصور اآلتي: الشعب ـــــــــ اجلمع ــــــــــــ إصالح

ثالثًا: الشيفرة التأويلية
وقعت مفردة الشعب في اجلملة مبتدأ مرفوع بالضمة التي هي أشرف احلركات وأرفعها منزلة عند العرب، وفي القرآنالكرمي أثر 
بليغ لهذه الظاهرة بني سيدناإبراهيم عليه السالم واملالئكة، باحملاورة التي ذكرها القران الكرمي في قوله تعالى: »قالوا سالماً« 
قال »سالٌم«, فهذا يكون »تناسب بني اللفظ واملعنى، ومناسبة احلركات ملعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي 

هي أقوى احلركات للمعنى األقوى. والفتحة اخلفيفة للمعنى اخلفيف«)20(.
ويتبني عن طريق السياق القرآني أن مفردة سالم بالرفع الن إبراهيم عليه السالم هو أعلى مرتبة من املالئكة، على عكس ما ذكر 
في قول املالئكة سالما بالنصب، وهذا داللة على أن الشعب هو أعلى منزلة من احلكومة ألنه جاء مرفوعاً بالضمة، وتكوَّن اخلبر 
للمبتدأ املذكور من جملة فعلية, الفعل فيها »يريد« وهو مضارع مرفوع لتجرده عن اجلزم والنصب، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره »هو«، ومن اإليحاءات التركيبية للجملة الفعلية التي تبني فيها الضمير املستتر »هو« الذي يعود إلى الشعب، وأدى 
داللة سيميائية واضحة، ألنه ابتعد عن تكرار مفردة »الشعب« الن داللة الضمير أقوى من داللة االسم الظاهر، والضمائرأعرف 
املعارف.وبذلك أرادوا أن يثبتوا وعلى مر التاريخ أن إرادة الشعب أقوى من قوة احلاكم. ويستخلص املستمع النتيجة التي البد 
منها وهي االنتصار. أما املفعول به »إصالح النظام« فهو نقطة التحول في الشعار، والعالقة التركيبية بني مفردات الشعار 
أطلق عليها »قروبروجاكندوف باحملور«)21(. أو املسند واملسند إليه في تسمية اللغويني العرب، وفيه يظهر التفاعل الداللي في 
تركيب اجلملة، سواء في كامل الشعار بصفته جملة اسمية أو باخلبر من »الفعل والضمير املستتر« وهو ميثل إفاقة الشعب.

وصياغة هدفه بطلب أساس هو إصالح النظام، وهو ما اجتمعت عليه طوائف اجملتمع العراقي جميعها بغض النظر عن 
االنتماء واملذهب، هذا ما جعلنا نفهم ان العالقة بني الداللة والتركيب، وال سيما أن الفعل يريد هو من أفعال احلركة، وهي 
بهذه الطريقة - التعدية – تنقل احلدث من احملور »املوضوع« إلى الهدف، وبذلك اكتسب الشعار بنية خاصة، يصبح » للمفعول 
به » الصدارة، ويصبح دالليا موضوع الشعار، لذلك ميكن االكتفاء به وان سقطت العناصر األخرى التي يجب أن تكون عليها 

صياغة الشعار أو جملته املفترضة. بحسب اآلتي:

مجلة تواصل - اعالم

إصالح النظام الشعب يريد 
 

  

مفعول به فاعل فعل

مسند اليه مسند

إصالح النظام الشعب يريد

الهدف والغاية (المحور (الموضوع حدث



45     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت

الشعار (1)
الشعب يريد إصالح النظام(16)

أوال: شيفرة الموضوع » األحداث«
معنى  في  أعاله  الشعار  ركز 
وهو  النظام«،  صريح«إصالح 
خرجت  الذي  الرئيسي  احلدث 
حتمل  وال  التظاهرات.  اجله  من 
مفاهيم  أية  الشعار  مفردات 
جوهرية  ثقافية  اختالفات  جتسد 
بني ثقافة اللغة املصدر، أو األصل، 
الغاية،  أو  الهدف  اللغة  وثقافة 
فصيغت اغلب الشعارات باللهجة 
اليومية،  احلياة  في  الدارجة 
في  خطابهم  لتجسيد  محاولة 
من  وكان  العراقي.  اجملتمع  صلب 
ما  وهو  اللغة،  الضروري،حتليل 
موريس  سيميائيات  عليه  ركزت 
أن  فنالحظ  الثالث،  املستوى  في 
الذي يحيل عليه  موضوع الشعار 

فعبارة   السياسية.  البنية  في  خلل  وجود  هو  باإلصالح،  املطالبة  في  والسبب  »اإلصالح«  هو 
»الشعب يريد« عبارة خالية من »الكلفة« فهي تنطلق من مفردة »الشعب« كدال ال ينفصل عن 
مدلوله املفعم باحليوية واملعنى، و »كان لهذا الشعار وال يزال وجود في انتفاضات الدول العربية، 

منذ استهالل املشهد التونسي في سيدي بوزيد عام 2010«)17(.

ثانيًا: الشيفرة الرمزية
إن حتديد املوضوع واختراع األفكار، تتكفل به الشيفرة الرمزية، التي تبدأ العمل مبكراً عند وحدة 
القراءة الثانية، لكونها متثل نتيجة لهذا العمل، ويرى »رافندران« أن الشيفرة الرمزية تزود احلقل 

الالزم التخاذ القرار بشأن النتيجة، وإنها الشيفرة املتسيدة في سارازين)18(.
ملا فعله  ترديد  ابتكار جديد؛ ألنه  النظام«  يريد إصالح  »الشعب  ان ليس في شعار  بالرغم من 
آخرون في بعض البالد العربية، غير أن االبتكار الوحيد هو استبدال مفردة »اإلسقاط » بفردة 
»اإلصالح« وهناك جانباً خفياً رمزياً، وإذا حددنا في الشيفرة التأويلية في بعض قراءات الشعار، 
فان الشيفرة الرمزية تسير إلى قراءة متسيدة في الشعار، وهي القضاء على الفساد، وان املعادل 

البد أن يكون واضحاً أيضاً وهو اإلصالح.
ويتطلب التحليل السيميائي للشعاراستنطاق مفرداته لكشف مدلوالته في سياق بيئته، الن 

مجلة تواصل - اعالم

النها شفرة  الداللية،  الشفرة  فاستبعدنا  للشعارات  السيميائي  حتليلنا  في  منها  أربعة  اخترنا  اخلمس  الشفرات  هذه  ومن 
إلى وحدات صغيرة،  النص  القائم على تفكيك  التحليل  بارت« في  »روالن  واعتمدنا منهج  بالسرد  الشخصيات وهي خاصة 
والبحث في هذه الوحدات عن داللتني يقوم عليها حتديد املعنى العام. وهاتان الداللتان هما املباشرة وااليحائية، »اللتان متثالن 
حجر األساس في فهم داللة النص العام«)15(. وقد تصرفنا بعض التصرف في الشيفرات لكي تالئم املادة التي ندرسها وهي 

الشعارات، علما أن فهماً دقيقاً لشيفرات بارت ال ميكن تطبيقه بدقة ... الختالف النصوص.
التحليل السيميائي للشعار
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فان  إيجابية  ليست  السياسي كلمة  األدب  في  النظام  أن  اللفظ ال شك سلبية، بعنى  هذا  في  اإلشارة  فان  ثمَّ  ومن   
الشصصعار سوف يحمل في معناه العميق »معنى املعنى« داللة إيحائية واضحة املعالم و »معنى املعنى« لفظ طاملا 
استعمله عبد القاهر اجلرجاني في دالئل اإلعجاز، وهو يشير إلى األساليب البالغية الكناية، االستعارة، لكن معنى املعنى 
املستعمل أالن هو املعاني اإليحائية التي تدل على اجلملة. عند هذا املستوى يقع التأويل، الذي هو حقيقة تفكيك النص 
ثم إعادة تركيبه. فيكون الشعارقدرمز إلى فكرة داخل حقول داللية اجتمعت لتحدد قضية مجتمعية سياسية,وبذلك 

يكون الشعار املرفوع رمز، وفعله محاولة للعطاء والتغيير، فضالً عن شيء روحي للشعار، فنالحظ أن لدينا:
  ذات موضوع              » إصالح النظام »

ذات ممكنة                   موضوع محقق يتحدد بالعبارة » الشعب يريد » ومن ذلك نستطيع أن نقول أن املستوى التضميني 
للشعار هو:

الدال                           الشعار املرفوع من قبل الشاب
املدلول                        ال يقوم باإلصالح إالَّ الشعب

رابعًا: الشيفرة االحالية
وتسمى الشيفرة الثقافية والشيفرة املرجعية أو السنن الثقافي بحسب امبرتو ايكو، ومهمتها تستخلص في اإلحالة 

إلى »معرفة اجتماعية مسبقة«)22(. كان تكون هذه املعرفة فيزيائية أو فسلجية أو أدبية أو سيكولوجية)23(. 
إن واضع الشعار أراد أن يجمع بكلمة الشعب وهي التي متثل جانب الثبات واحلياة والدميومة، عكس اجلانب احلركي املتمثل 
باحلكومة فهي تتغير بني مدة وأخرى، عن طريق اإليحاء بهذه الكلمة إلى أن الذي طالب باإلصالحمكونات الشعب جميعها، 
فلم يتحدد بطائفة، أو حزب، أو مذهب، كما أن اجلماعات التي حتمل الشعار صادقة، الن في قلب األشياء يوجد ما يناقضها 
ففي املطالبة باإلصالح دليل على وجود الفساد، وهذه كينونة طبيعة تؤدي إلى كينونة أخرى هي العراق والفساد وفي 
اجلانب املضمر أقوى من الظاهر، الن الشعار شيء واحلقيقة شيء آخر، الن كل شيء وله نقيضه. أما حركة اجملتمع املطالبة 
باإلصالح ميكن أن تكون لها دالالت عن طريق مفردة »اإلصالح« ومن أهم هذه الدالالت أن عنصر الرفض موجود داخل اجملتمع 
لكنه لم يظهر بصورة واضحة ولم يتبني أثره، إال بعد التظاهر، ومن املسار ذاته نالحظ أنهم ركزوا على اإلصالح وبذلك 
ومحاربة  اإلصالح  تطبيق  املسؤولة عن  احلكومة كونها هي  إلى شخصية  انتقالهم  االحالية عن طريق  الشفرة  تكون 

الفساد.
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املصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأصبح أيقونة مالزمة لالحتجاجات العربية. وصار يعبر عن وحدة الهم واملشاعر، وايضاً كان له دور  في 
بداية الثورة الليبية. وأكبر أثر لهذا الشعار في سوريا، اذ قامت مجموعة من الفتية بكتابة الشعار على اجلدران في مدينة درعا في آذار 2011 مما أدى 
إلى اعتقالهم، وأشعلت هذه احلادثة موجة احتجاجات في سوريا اما في األنظمة امللكية مت تغيير الشعار إلى الشعب يريد إسقاط رموز الفساد 

أو الشعب يريد إسقاط االستبداد تفاديا اإلشارة إلى شخص امللك لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية ».
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وكذلك الشعب يريد تشغيل البريد برة برةبرة. وكذلك الشعب يريد حكومة مؤسسات«.
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مجلة تواصل - اعالم

الشعب يريد إصالح النظام

جملة اسمية 

                             مبتدأ                                       خبـر                                          مفعول به

                            الشعب)          ( جملة فعلية يريد + الضمير المستتر )       ( إصالح النظام )

                    يفيد االستمرار والثبوت        يفيد الحال واالستقبال                   الهدف والغاية

                  

                                   قوة سياقية في الشعار لتحقيق

مخطط يوضح داللة الجملة الفعلية واالسمية في الشعار

عند العودة إلى سياق الشعار »الشعب يريد إصالح النظام«، جند الصورة البالغية هي جملة خبرية، 
اشتملت على »َخَبٍر َما« َفَمْضُموُن الشعار هو إخبارٌ عن أَْمٍر عبر عنه املتظاهرون وهو إصالح النظام. 
وكان القصُد منه اإلِْعالَُم بأنَّ الْشعب له أرادة قوية, وقد يكون له أثر واقٌع خارَج العبارة الكالمّية في 
شكل الشعار، ألن الفعل يريد له داللة حركية تبحث عن التغيير,وربا األصل في توجيه الشعار هو 
اإلِعالم في اخلبر البالغي الذي دلَّ عليه الكالم، وبعد هذه اإلشارات الداللية الثالثة املنتخبة, نستطيع 
أن نتصور هدف الشعار هو اإلصالح. وميثل رسالة سيميائية بليغة املضمون وسريعة احلضور والتأثير 

لدى املتلقي، وهي التغيير في بنية النظام السياسي.
إن هذه الصياغة البالغية اإلخبارية ما هي إال تفاعل شعبي جديد، لتحقيق مطلب كبير. اذ أن الشعب 
اكبر من املسميات املتعارف عليها وحقيقة التركيب أن اجلملة االسمية التي صيغ بها الشعار لها 
ميزة خاصة عندما نقارنها مع صيغة اجلملة الفعلية كأن نقول يريد الشعب إصالح النظام، فداللة 
اجلملة االسمية أقوى وابلغ واشمل لالستمرارية، فجاء الشعب مبتدأ يدل على الثبوت واالستمرار، 
والفعل يريد فعل مضارع مجرد عن أدوات النصب واجلزم وهو في صيغة يريد، ألنها صيغة مضارع، 
وهي للحال واالستقبال واملقام في هذا السياق للتغيير، فتكون صيغة املضارع هنا من باب االلتفات 
واحتوى كذلك الفاعل الذي هو ضمير مستتر ولكن بقوته أعطى داللة أقوى من االسم الظاهر، اذ 
كان السياق له حضور، والذي نكتشفه من تشكيل  اجلملتني في تركيبهما »فعل, فاعل, مفعول به« 
ولكن التركيبني ال يؤديان إلى صورة سيميائية واحدة فاجلملة االسمية تالزم الثبوت، واجلملة الفعلية 

تالزم احلدث وهو متغير بحسب الزمن كما مر بنا سابقاً.
إن الشعب يريد مخرجاً لألزمة فتصبح  الكلمة لها داللة ثابتة على نحو مطلق إجماال وحتى في 
الداللة املعجمية التي يبدو ظاهرها الثبات فإنها تنبئ عن معاٍن عدة منتزعة من سياقات مختلفة 
كما أنَّ قيمة الكلمة وتأثيرها وداللتها الدقيقة ال يتحدد إال في وضع الكلمة في سياق ما، وجتاورها 
مع كلمات أخرى، لدرجة أنَّ تعبيرين في لغة واحدة ينقالن خبراً واحداً فإنهما دون شك يختلفان في 
الفعلية واالسمية، ومن ثم يختلفان في األسلوب.  اللغوي كما ظهر أعاله بني اجلملتني  تركيبهما 
يلتبس  التي  بينها، فالكلمة  الكلمة  ترد هذه  التي  الكلمات  الواحدة حسب  الكلمة  تأثير  ويتفاوت 
معناها بفردها يتحدد معناها حينما ترد في سياق مالئم.ويعتمد تأثير أي عنصر على العناصر األخرى 

التي توجد معه في السياق،حسب ما أكده فان دايك في كتابه النص والسياق.
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اتصاالت
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أمن  يهدد  وبا  احلالي،  العصر  مظاهر  أخطر  من  االلكتروني  التجسس  ظاهرة  تعد 
اجملتمعات وينتهك خصوصية االنسان، وأصبح الشبح الذي يهدد حياة الفرد واجملتمع 
هو سلطة بديلة عن سلطات القمع التقليدية، بل هي أكثر سطوًةوتأثيراً، وتسمى 

)سلطة اإلتصال( و)شبكات التعقب(.
ألهمية هذه الظاهرة أصدرت الكاتبة والصحفية االمريكية جوليا انغوين املعروفة 
بتحقيقاتها االستقصائية وترشيحها ألهم اجلوائز الصحفية العاملية مثل بولتيزر 
دراسة قيمة بعنوان )سلطة شبكات التعقب عبر وسائل االتصال واالنترنيت: بحث 
عن اخلصوصية، واالمن، واحلرية في عالم رقابي ال يستكني( ويقع الكتاب في طبعته 
العربية ترجمة حسان البستاني »294« صفحة من احلجم املتوسط اشتملت على 
خاصة  مشكلة  من  حتولت  التي  املشكلة،  هذه  في  الزوايا  أدق  رصدت  فصالً،   )15(
ذات مرة كان هذا  تقول جوليا: »منيراقبكم؟،  البشر..  تؤرق ماليني  الى قضية عامة 
السؤال يطرح فقط من قبل الرؤساء والشخصيات العامة الذين يحاولون التملص 
يحاولون  الذين  اجملرمني  قبل  ومن  املشاهير،  يالحق  الذي  املصور  وهو  )الباباراتزي(  من 
في  اال  يقلقهم  للتعقب  التعرض  يكن  فلم  الناس  سائر  اما  القانون،  من  االفالت 
مناسبات قليلة، ولكن السؤال املثير للقلق اليوم، من يراقبعلى صلة وثيقة بالكل، 
بصرف النظر عن شهرته، او شهرتها، او عنمدى االقتناع بارتباطه او ارتباطها بعمل 
جنائي ميكن ألي منا التعرض للمراقبة في أي وقت تقريباًمن قبل سيارة تابعة »لغوغل 
اثناء تصفحنا شبكة  يتتبعنا  او من قبل معلن  ملنزلنا  تلتقط صورة  فيو«،  ستريت 
الهاتفية،  اتصاالتنا  تفاصيل  تتيح  التي  القومي  األمن  وكالة  قبل  من  او  االنترنيت، 
مقدار  التعقب ميكنها جمع  بظهور عصر جديد من شبكات  التكنلوجيا سمحت 
كبير من البيانات الشخصية بجهد بشري قليل، و متتد لتطال زوايا اكثر خصوصية 

من العالم.
وتأكيداً ملصداقية جوليا التي سردت لنا فيضاً من حاالت التسلل للملفات اخلاصة 
نذكر با تناقلته مؤخراً وكاالت االنباء الدولية عن اخلروقات التي تعرضت لها احلسابات 
نتأمل  نعود  ثم  اخلبر  لنطالع  الفيسبوك  في  مشترك  مليون  خلمسني  الشخصية 

البحث املميز جلوليا.

مجلة تواصل - اتصاالت
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الكاتبة االمريكية جوليا انغوين تكشف المستور في كتابها

سلطة شبكات التعقب عبر وسائل االتصال واالنترنيت

تقدمة: أ.د هاشم حسن التميمي 

عميد كلية االعالم- جامعة بغداد

- بحث عن الخصوصية،واالمن، والحرية في عالم رقابي ال يستكين.

- هكذا تتسرب معلوماتك واسرارك بسهولة وبأساليب غير متوقعة.

مجلة تواصل - اتصاالت
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 هذه القائمة املوجزة ليست شاملة بل مستوحاة كما تقول جولي من أحداث احلياة اليومية في الوقت احلاضر، وفي املستقبل 
سنسخر من هذه القائمة ألن واضعها لم يتخيل ما الذي سيحدث.

 تقول جوليا انها متكنت من معرفة مقدار معلوماتها الشخصية التي تسربت جلهات ما عبر االنترنيت، وكان هذا املقدار القليل 
الذي اطلعت عليه يثير القلق الشديد، فهو يتضمن:

ـأي عنوان اقمت فيه.

ـ كل رقم هاتف سجل باسمي يوما ما.

ـ اسماء االقارب.

ـ قائمة بمنح ثالثة االف شخص تبادلت معهم رسائل او بريدًا الكترونيًا في السنوات السبع الماضية.

ـ سجالت ما يقاربنحوستة وعشرين ألف بحث على الويب شهريًا منذ سبع سنوات، مفروزة في فئات مثل 

خرائط وتسوق.

ـ لمحة عن عاداتي التسويقية.

ـ اتصاالتي الداخلية مع مستخدمي وول ستريت جورنال عن خطط لوضع تقارير اخبارية.
وفي النهاية ننقل ما قالته واستنتجته جوليا عبر سردها لوقائع حقيقيةعن التجسس االلكتروني الذي تقوم به جهات متعددة 
بسهولة، وبدون تكاليف، ان اخلطر االكبر على املدى البعيد هو مهادنة الرقابة، وتكريس مراقبة كلماتنا وافكارنا الى حد خسارة 
حريتنا الشخصية التي جتعل منا افرادا نتمتع بالفرادة، من هذا االحتمال جُتري جوليا سلسلة اختيارات حملاولة حماية نفسها 
تتراوح ما بني التخلي عن غوغل واستخدام هاتف عادي يستبدل باستمرار إلزالة اي اثر ملستخدمه، مع االعتراف بصعوبة افالت 

اي مواطن من شبكات التعقب الرهيبة التي اندست في ادق زوايا حياتنا اليومية.
 واخيراً نعيد ما أكده الناشر في تقدمي الكتاب القيم جلوليا انغوين بان هذا الكتاب يعد جرس انذار لنا جميعا مع معان ضمنية 
الكاتبة  التفاصيل كافة، واجراء ما تنصح  القراءوأنفسنا بضرورة االطالع على  الى  عميقة لقيمنا ومجتمعاتنا وذواتنا نتوجه 

باتباعه، كي ال جندأنفسنافي مازق ال نعرف سبيالً للتخلص منه.

مجلة تواصل - اتصاالت
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فيسبوك تعلن عن اختراق
 50 مليون حساب لديها من جهات مجهولة

املاضي  الشهر  »فيسبوك«  األشهر  االجتماعي  التواصل  شبكة  )أعلنت   
وفي  فيسبوك  منصة  على  لها  تابع  حساب  مليون   50 نحو  اختراق  عن 
الهندسة  فريق  أن  »رويترز«  وكالة  نشرته  بيان  في  أوضحت..  التفاصيل: 
التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر مشكلة أمنية أثرت على ما يقارب 50 
مليون حساباً تابعاً لها، وقالت إنها تواصل التحقيق في األمر، والتحقيقات 
اإلجراءات  الوقت، وسنتخذ كافة  من  تأخذ مزيداً  األولية، وقد  في مراحلها 

القانونية ضد أي جهة يثبت تورطها في عملية االختراق«.
وتابعت: أنها ليست على علم إذا كانت اجلهات اخملترقة متكنت من الوصول 
إلى املعلومات اخلاصة أو البنكية اخلاصة باملستخدمني وأساءت استخدامها، 
وأنها ال تعرف َمْن وراء تلك الهجمات أو املصدر الذي خرجت منه حتى اآلن، 
الفتة إلى أنها عثرت على مزيد من احلسابات املتأثرة بعملية االختراق وقامت 
بضبط رموزها، وهذا ما جعل بعض احلسابات تطلب من املستخدمني إدخال 

كلمة املرور مرة أخرى.
وكان مستخدمو شبكة التواصل االجتماعي »فيسبوك« قد فوجئوابخروج 
تلقائي حلساباتهم على الشبكة فاضطروا إلى كتابة كلمة السر من جديد 

لتسجيل دخول مرة أخرى(.
الى  البيانات  ووسطاء  املعلنني  مئات  يعمد  االنترنت  عبر  املؤلفة  وتشير   
مراقبتكم اثناء قيامكم بتصفح شبكة املعلومات، فببحثكم عن معلومات 
حول نسبة السكر في الدم ميكن ان تعدوا مرضى محتملني بداء السكري 
من قبل شركات جتمع معلومات عن الناس  في ضوء حالتهم الطبية، ومن 
ثم متكني شركات االدوية واملعتمدين من ولوج تلك املعلومات، ويحدث مثل 
خططها  تضع  اخرى  وسلع  واالدوية  املالبس  بإنتاج  معنية  لشركات  ذلك 
قد  واالمر  االنترنيت،  شبكة  عبر  املتداولة  املعلومات  طريق  عن  االنتاجية 
يذهب ابعد من ذلك، وخارج التصور، فهناك كما تذكر الكاتبة تقنيات تعقب 
جديدة وشيكة فبعض الشركات تتعمد إلضافةتقنيات في اجهزة احلاسوب 
السلكية  اجهزة  وتطور  موقعكم،  ملراقبة  النقالة  والهواتف  والكاميرات 
ذكية تقيس استخدام الطاقة الكهربائية في منزلكم، وطور محرك البحث 
للناس  تسمح  النظارات  في  مزروعة  الصغر  بالغة  غالسكاميرات  غوغل 

بالتقاط صور وتصوير افالم دون رفع ألصبع واحد.
بان  الواقعية  افتراضاتها  على  االمثلة  من  العديد  وتقدم  الكاتبة  وتؤكد   
يتيح  االنترنيت  عبر  الشخصية  للملفات  متنوعة  مصادر  من  التسلل 

للمراقب ما يأتي:

ـ يكن العثور عليكم ورصدكم على الدوام في كل مكان.

الخاصة  االماكن  في  وحتى  بيوتكم  في  مراقبتكم  يمكن  ـ 

غرف النوم والحمام.

ـ لم يعد باإلمكان احتفاظكم بأسرار.

ـ يمكن انتحال شخصيتكم بسهولة واتقان.

المعلنون  يبتكرها  التي  مرايا  جدار  شراك  في  الوقوع  يمكن  ـ 

انطالقًا من البيانات الشخصية المتداولة عبر االنترنيت.

ـ يمكن التالعب بكم ماليًا.

ـ يمكن وضعكم في طابور لتمييز الوجوه في مراكز للشرطة.

مجلة تواصل - اتصاالت
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مجموعة صغيرة من الناس، ولم جتد دراسات أخرى تأكيداً لهذه النتائج.
في أيار / مايو 2016، أصدر البرنامج الوطني األمريكي لعلم السموم، وهو 
جزء من املعاهد الوطنية للصحة )NIH(، نتائج جزئية من دراسة استغرقت 
تطلقه  الذي  الراديوي  التردد  إشعاع  نواع  الفئران،وكشفتعن  عن  عامني 
الهواتف اخللوية وقارنتها مع مجموعة غير مكشوفة، بعض الفئران تطورت 
لديها أورام سرطانية بعد تعرضها لإلشعاع، مما يظهر وجود صلة محتملة 

بني التعرض لإلشعاع وزيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
ملاذا هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث؟

املدى  التعرض للهاتف احملمول على صحة اإلنسان على  تأثير  حول كيفية 
أحدث  حول  الذعر  للوالدين  ينبغي  ال  األطفال،  صحة  سيما  وال  الطويل، 
األبحاث، ولكن ميكن استخدامه كتذكير جيد للحد من وقت التعرض الى 
اجملاالت  في  إشعاعات  تصدر  التي  األجهزة  من  وغيرها  احملمولة  الهواتف 
تعطي  كهذه  دراسات  من  اجلزئية  النتائج   ،)EMF( الكهرومغناطيسية 
األمريكية  األكادميية  تدعم  لذلك  أكثر،  القضية  في  للنظر  العلماء سبباً 

لطب األطفال )AAP( اجراء املزيد من األبحاث.
كيف ميكننا احلد من إشعاع الهاتف اخللوي ألنفسنا وأطفالنا؟

تعززاالكادميية االمريكية لطب االطفال))AAP توصياتها احلالية بشأن احلد 
الـAAP اآلباء  من استخدام الهاتف احملمول لألطفال واملراهقني، كما تُذكر 
من  باستخدامها  يُنصح  وال  العاباً،  ليست  احملمولة  الهواتف  أن  واألمهات 

قبالالطفال.
نصائح سالمة الهاتف اخلليوي للعائالت

الهواتف  واستخدم  ممكناً،  ذلك  يكون  عندما  النصية  املراسلة  استخدم   •
احملمولة في وضع السماعات أو باستخدامأدوات التحدث احلُر.

• عندما تتحدث عبر الهاتف اخللوي حاول إبقائه على بعد بوصة أو أكثر من 
رأسك.

• إجراء املكاملات القصيرة أو األساسية فقط على الهواتف احملمولة.
ملصنعي  الصدرية،الميكن  أو  اجليب  مثل  اجلسم  في  هاتفك  حمل  جتنب   •
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إشعاع الهاتف الخلوي وتأثيره على صحة األطفال

مجلة تواصل - اتصاالت

البيئة احمليطة بهم، با في ذلك إشعاع الهاتف  عقول األطفال وأجسادهم املتنامية جتعلهم عرضة بشكل فريد لتأثيرات 
اخللوي،ونظراً ألن األطفال يعتمدون على التكنولوجيا بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى، فان األمر األكثر أهمية هو معرفة 

ما إذا كان استخدام الهاتف اخللوي يشكل خطراً على الصحة ام ال؟.
ما هو إشعاع الهاتف اخللوي؟

هناك نوعان من اإلشعاع: 
1- مؤين: مثل األشعة السينية والرادون وأشعة الشمس عالية التردد )والطاقة العالية(.

2- غير مؤين: هو إشعاع منخفض التردد )طاقة منخفضة(.
الهواتف احملمولة لديها إشعاع غير مؤين، يقوم هاتفك بإرسال موجات تردد السلكية من الهوائي إلى أبراج خليةقريبة، وعند 

إجراء مكاملة أو استخدام بيانات، يتلقى هاتفك موجات تردد راديوي هوائي من أبراج اخلاليا.
أجريت العديد من الدراسات ملعرفة ما إذا كان استخدام الهاتف اخللوي ميكن أن يؤدي إلى امراض معينة من بينها السرطان،لكنها 
لم تظهر في األشخاص أدلة واضحة على زيادة خطر اإلصابة بالسرطان بسبب استخدام الهاتف اخللوي، في حني أن هناك 
زيادة طفيفة فياحتمالية ارتفاع نسبة اإلصابة بورم محدد في املخ، يدعى glioma،هذا ما اظهرته دراسة واحدة أجريت على 

ترجمة واعداد/  علي كاظم عودة
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البيئة االتصالية الحديثة والصحافة المطبوعة في العراق
عوامل ذاتية تغتال صاحبة الجاللة والجريمة

 ال تقيد ضد مجهول

ا. د.عمار طاهر محمد

معاون عميد كلية االعالم – جامعة بغداد

العملية  على  بظاللها  شك  بال  االتصالية  البيئة  تلقي 
وجه  على  االعالم  وسائل  وعلى  عام  بشكل  االعالمية 
الوسائل وطريقة عملها  اخلصوص من حيث طبيعة هذه 
واستجابة اجلمهور لها اضافة عن التفاعل معها، لذا تعد 

من القضايا املهمة اجلديرة بالبحث والتمحيص.
واملوضوعي  والزماني  املكاني  اجملال  هي  االتصالية  والبيئة 
واجلو العام بجميع عوامله وعناصره ومؤثراته حيث تتواجد 
تصنع  معينة  اجواء  في  واجلمهور  والصحفيني  الوسائل 
مكونات  بني  والعالقة  ورسائله  االعالم  بجملها مخرجات 

العملية االتصالية ككل.
ايضا  وربا  اخرى  الى  دولة  من  االتصالية  البيئة  وتختلف 
كالبيئة  والفلسفة  واملنطلقات  املفاهيم  بحسب 
بيئة  فلكل  والخ  العربي  او  الغربي  االعالم  في  االتصالية 
لذا  بطبيعة مكوناتها  تتصل  اتصالية خصوصية معينة 
يفترض ان يراعي الباحثني هذا املوضوع عند دراسة الظواهر 
اخلاصة والعامة فال ميكن دراسة الظواهر االتصالية بعزل 

عما يحيط بها من عوامل مختلفة.
االعالمية  العملية  على  تفرض  االتصالية  فالبيئة 
عمل  والية  الرسالة  صناعة  تضبط  حيث  ديناميكيتها 
وطريق  باالتصال  القائم  على  املؤثرة  والعوامل  الوسيلة 
وطبيعة وامناط استقبال اجلمهور لهذه الرسالة، فضالً عن 
االثار النفسية واالجتماعية املصاحبة للعملية االتصالية 

ورجع الصدى ومدى التفاعل بني جميع مكوناتها.
وحتاول هذه الورقة البحثية ان تتناول البيئة االتصالية في 
والتكنولوجية  التقنية  والتطورات   2003 عام  بعد  العراق 
الصحافة  على  ذلك  وتأثير  االتصال  على  طرأت  التي 
اجلوهرية  االسباب  على  التعرف  محاولة  في  املطبوعة 
ببيئات  البيئة  هذه  مقارنة  عن  فضال  لتراجعها  والثانوية 
وحدها  ليست  ربا  املوضوعية  االسباب  ان  ألثبات  اخرى 
املوت  على  ومشارفتها  الورقية  الصحافة  احتضار  وراء 

واالختفاء.        
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الهواتف احملمولة ضمان أن تكون كمية اإلشعاع التي متتصها في مستوى آمن.
• ال تتحدث عبر الهاتف أثناء القيادة،لتجنب خطر زيادة حوادث السيارات.

• توخي احلذر عند استخدام الهاتف أو الرسائل النصية أثناء املشي أو القيام بأنشطة أخرى، كما أن إصابات »املشي املشوش« في 
ازدياد.

• إذا كنت تخطط ملشاهدة فيلم على جهازك، فقم بتنزيله أوالً، ثم انتقل إلى وضع الطائرة أثناء املشاهدة لتجنب التعرض غير 
الضروري لإلشعاع.

• راقب قوة اإلشارة )أي عدد األشرطة لديك(،فكلما كانت إشارة اخللية ضعيفة، كلما كان من الصعب على هاتفك العمل فينتج 
عنه زيادة في اإلشعاع، ومن األفضل االنتظار حتى حتصل على إشارة أقويحتى يتسنى لك استخدام جهازك.

• جتنب إجراء املكاملات في السيارات واملصاعد والقطارات واحلافالت،حيث يعمل الهاتف اخللوي بطاقة أكبر للحصول على إشارة عبر 
املعدن، وبالتالي يزداد مستوى االشعاع.

هل هناك أي قوانني معمول بها للحد من إشعاع الهاتف اخللوي في الواليات املتحدة؟
تقرر جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( كمية الهواتف اخللوية اإلشعاعية املسموح بإصدارها في الواليات املتحدةحالياً،حيث حددت 
FCC هو W / Kg 1.6، ومع ذلك لم تراجع جلنة االتصاالت الفيدرالية معيار إشعاع الهاتف اخللوي منذ عام 1996، وقد تغير الكثير 

منذ ذلك احلني.
• هناك اآلن املزيد من الهواتف احملمولة في الواليات املتحدة أكثر من عدد السكان.

• عدد املكاملات الهاتفية اخللوية في اليوم الواحد، طول كل مكاملة، ومقدار الوقت الذي يستخدمه األشخاص الذين يستخدمون 
الهواتف احملمولة قد ازداد.

• لقد حدثت تغييرات مهولة في الهاتف اخلليوي والتكنولوجيا الالسلكية على مر السنني، على سبيل املثال، كم عدد موديالت 
الهواتف اخللوية لديك منذ عام 1996؟.

 )FCC( الفيدرالية  االتصاالت  اخللوي املستخدم من قبل جلنة  بالهاتف  اختبار اإلشعاع اخلاص  أن  تتمثل في  وهناك مشكلة أخرى 
يستند إلى التأثير احملتمل لألجهزة على البالغني الكبار - وليس األطفال،فجماجم األطفال هي أرق، وميكن أن متتص املزيد من اإلشعاع.

(AAP) موقف االكاديمية االمريكية لطب االطفال
األطفال،  صحة  حلماية  محاولة  في  اخللوية  للهواتف  اإلشعاع  معايير  مراجعة   AAP(( االطفال  لطب  االمريكية  تدعماالكادميية 
وتعكس أمناط استخدام الهواتف احملمولة احلالية، وتوفر إفصاًحا ذا معنى للمستهلك،وتزود أولياء األمور باملعلومات حول أي مخاطر 
تأثير  كيفية  في  البحث  من  ملزيد   AAP لعائالتهم،وتدعو  مستنيرة  قرارات  التخاذ  يحتاجونها  التي  باملعلومات  محتملة،ومتدهم 

التعرض للهاتف احملمول على صحة اإلنسان على املدى الطويل، وال سيما صحة األطفال.

معلومات وموارد إضافية
 Cell Phones: What›s the Right  •

?Age to Start
 Parents of Young Children: Put  •

Down Your Smartphones
 Cell Phones )National Institute of •
  )Environmental Health Sciences

 Cell Phones and Cancer Risk  •
 Fact Sheet )National Cancer

)Institute

المصدر
https://www.healthychildren.
org/English/safety-prevention/
all-around/Pages/Cell-Phone-
Radiation-Childrens-Health.aspx
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ربا يرى فريقا من الباحثني واملهنيني ان الصحافة الورقية في طريقها الى الزوال، فهي تنازع على فراش املوت، او تعيش 
سنواتها االخيرة، نتيجة لثورة االتصاالت واملعلومات، وظهور شبكة اإلنترنت، وما افرزته من عزوف الكثير من القراء 
عن اقتناء أو مطالعة الصحف املطبوعة، ونشوء جيل جديد لم يعد يتعامل مع الورق، فضال عن تغّير أمناط االهتمام 
والقراءة لدى مجتمع املعرفة، وشيوع ثقافة احلصول اجملاني على املعلومة، االمر الذي أدى إلى التراجع املتواصل ملبيعات 

الصحف الورقية وانخفاضها.
هذه االسباب اضافة الى االزمة االقتصادية العاملية، جعلت مجموعة كبيرة من الصحف ذائعة الصيت تلجأ إلى 
تقليص أرقام التوزيع، وإلغاء آالف الوظائف، وتسريح عدد كبير من العاملني فيها، بينها صحف واسعة االنتشار، مثل 

شيكاغو تربيون، وبوسطن غلوب وأجنلوس تاميز، وحتى مجلة تامي األمريكية األوسع انتشارًا في العالم.
ان املوقع الرقمي للصحف املطبوعة اليعني الغائها، بل تقدميها بطريقة جديدة تتناغم مع روح العصر، فهي تختزل 
كثيرا الكلفة املالية، وجتعلها متاحة بشكل غير مسبوق، كما ان الصحافة الورقية رغم تراجعها ماتزال بنسختها 
االلكترونية مؤثرة جدا، لدرجة تدفع احلكومة العراقية الى مقاضاة صحيفة الغارديان البريطانية التي تصدر على 
بعد االف االميال، وال تخاطب اجلمهور احمللي، بتهمة القذف، بسبب مقال نعت كاتبه رئيس الوزراء العراقي السابق 

باملستبد.
اما على الصعيد احمللي فالصحافة بنسختها الورقية تعيش اسوأ كوابيسها في الوقت احلاضر فان كبريات الصحفال 
اي  البالغ عددهم اكثر من 30 مليون نسمة،  ، وهي ال تتناسب مع عدد السكان  تطبع سوى 7 االف نسخة يوميا 
اذ التصل حتى  املدن،   انها تباع في مناطق ال تتعدى مراكز  ، كما  تطبع بعدل صحيفة واحدة لكل 4285 مواطن 
الى الضواحي، في حني تؤكد بعض االحصائيات التي اجرتها مواقع عاملية متخصصة ان عدد مستخدمي شبكات 
التواصل االجتماعي في العراق قد جتاوز املليونني شخص، فيما ذكرت دراسة أوردتها مجلة »كمبيوتروورلد« األميركية 
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اوال: البيئة االتصالية في العراق بعد عام 2003:
شهد العراق بعد عام 2003 توسعاً افقياً كبيراً حيث ظهرت العديد 
من املؤسسات االعالمية على صعيد املقروء واملسموع واملرئي كما 
استخدم ألول مرة االنترنت كوسيط اعالمي بعد ان كان كل ذلك 
من احملرمات حيث اقتصرت الصحافة على عدد محدود من الصحف 

الرسمية والقطاعية واحملطات االذاعية والتلفزيونية.
على  بالتضييق  محكومة  كانت   2003 عام  قبل  االتصالية  البيئة 
بأدوات بسيطة وبضغوط كبيرة على  وتعمل  والتعبير  الرأي  حرية 
شبكة  غياب  ظل  في  واملادية  املهنية  الصعد  على  الصحفيني 
املعلومات العاملية )االنترنت( لذا كانت ذات مخرجات معروفة يغلب 
لفقدانها  ابداعية  مناذج  بخلق  تسمح  ال  النمطي  الطابع  عليها 

مقومات النجاح.
وبعد عام 2003 سمح النظام السياسي ذو الصبغة الدميقراطية 
االذاعية  واحملطات  واجملالت  الصحف  لتأسيس  العنان  إطالق  على 
والتلفزيونية ووكاالت االنباء واملواقع االلكترونية بدون سقف واضح 
ومحدد للحرية وبال مراعاة للقوانني القائمة رغم انها كانت وماتزال 
فيها  االعالمية  املؤسسات  من  العديد  الوجود  الى  نافذة فظهرت 

الغث وفيها املفيد.
وقد ارتبطت هذه املؤسسات بموليها فقد كان بعضها في البداية 
انتهت  ما  وسرعان  الناس  بعض  راودت  احالم  او  مغامرة  عن  عبارة 
بجرد زوال هذه الرغبة فيما كان بعضها تابع لتجمعات او احزاب 
او شخصيات حاولت ان جتد لها موطئ قدم في النظام السياسي 
اجلديد اال انها اغلقت بعد فشل هذه التجمعات او االشخاص من 

حتقيق شيء يذكر على صعيد احلكومة او البرملان او الشارع.
واستمرت بعض املؤسسات االعالمية التي ارتبطت بالكتل واالحزاب 
الكبيرة حيث كانت هذه املكونات السياسية ترى ان عليها ان متتلك 
مجموعة من وسائل االعالم لتكون لسان حالها في وضع فوضوي 

غير مستقر اجلميع يناضل فيه للتشبث والبقاء.
هذه االرهاصات خلقت بيئة اتصالية غير واضحة املعالم تسودها 
الشارع  ويحكمها  بالقوانني  تبالي  ال  واالستقطابات  التجاذبات 
حيث  مغلق  اعالمي  نظام  أنقاض  على  تأسست  وقد  املضطرب 
املالكات  قلة  بسبب  االخرى  املهن  اصحاب  امام  ابوابها  شرعت 

وغياب الكفاءات.
الصحافة الورقية حالها بقية وسائل االعالم شهدت زيادة عديدة 
وقباال ملحوظا لكل من يجيد الكتابة وحتولت الى دكاكني او غرف 
املواهب  تستقطب  كبرى  مؤسسات  من  بدال  املطابع  في  صغيرة 
وتخرج صحفيني محترفني وأضحى الكثير منها مساحات سوداوية 

تهاجم بالباطل وال تدافع باحلق.
املواقع  من  العديد  وانتشرت  االنترنت  اعالم  ازدهر  ذاته  بالوقت 
البث  الى  االنباء  وكاالت  وحتولت  الشخصية  واملدونات  االخبارية 
مقاالت  وحتى  مجانية  ومواضيع  اخبار  توفر  واغلبها  الرقمي 

ومقابالت.
جلميع  رئيسيا  مصدرا  اخبار  من  يقدمه  وما  االنترنت  أصبح  لقد 
تقدمه  فيما  كامل  بشكل  عليه  تعتمد  حيث  االعالم  وسائل 
تنقل  حيث  عليه  حتصل  ما  حترير  تعيد  ال  فمعظمها  للجمهور 
طبيعة  يناسب  لكي  الطفيفة  التعديالت  بعض  وجتري  املعلومة 

الوسيلة.

ثانيا: اسباب تراجع الصحافة المطبوعة:
العديد  وحتول  العالم  مستوى  على  املطبوعة  الصحافة  تراجعت 
منها الى النسخ االلكترونية حيث اختفت النسخ الورقية لكبريات 
الصحف العريقة بعد ان اعتذرت لقرائها وقررت عدم الذهاب الى 
املطبعة وبذلك بشرت بزوال منط من امناط التعرض لوسيلة عنيدة 

تواصل لعدة قرون.
وقد توقفت مطبوعات رصينة ومعروفة على صعيد العالم والوطن 
العربي او حتولت الى نسخة الكترونية ، مثل صحيفة  كريستيان 
 ،  2008 العام  منذ  الورقية  طبعتها  ألغت  التي  مونيتور  ساينس 
ومجلة نيوزيوك األسبوعية األمريكية الشهيرة حيث توقفت بعد 
80 عاًما من الصدور ، واجتهت نحو عصرها الرقمي، وجريدة فرانس 
واكتفت   ،2011 الثاني  تشرين  منذ  توقفت  التي  الفرنسية  سوار 
االسرائيلية  معاريف  وصحيفة  اإلنترنت،  شبكة  على  بنسخة 
الصادرة عام 1948 ، اذ توقفت عن توزيع طبعتها الورقية في أيلول 
2014 مع استمرار نسختها اإللكترونية ، ومجلة األسبوع العربي 
إلى النسخة اإللكترونية كليًّا،  التي صدرت قبل 55 عاًما وحتولها 
عن  توقفت  التي   1953 منذ  تصدر  التي  اللبنانية  اآلداب  ومجلة 

اإلصدار الورقي في عام 2012، وأصبحت تصدر إلكترونيًّا فقط.
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رابعا: االسباب الذاتية لتراجع 
الصحافة المطبوعة في العراق 

القرن  ثمانينيات  اواخر  االملانية في  دير شبيغل  لقد عنونت مجلة 
العشرين في مانشيت عريض )الصحافة حتتضر(، وذلك اذبان بزوغ 
عصر االقمار االصطناعية، وترقب العالم وصول البث الوافد العابر 
والدنيا  ولت،  قد  اجلاللة  ايام صاحبة  ان  اجمللة  تنبأت  للحدود، حيث 
مقبلة على عهد جديد، اال ان الصحافة لم متت، وظلت صامدة رغم 
التحديات، بل انها متكنت احيانا من احلصول على اسباق صحفية 
االلكترونية،  واملواقع  والتلفزيون  لإلذاعة  املباشر  البث  وجود  مع 
عن   2014 الثاني  تشرين  في  تاميز  نيويورك  صحيفة  اعلنت  مثلما 
من  ساعة   24 قبل  هيغل  تشاك  االمريكي  الدفاع  وزير  استقالة 

تقدميها مكتوبة الى الرئيس باراك اوباما .
والعصر  اجلديدة  الوسائل  بالضرورة  تلغي  ال  اجلديدة  فالوسائل 
اجلديد لإلعالم ال يعني سقوط القدمي وانقراضه بدليل ان الصحافة 
يغتاله  لم  مثلما  الكتاب  تقتل  لم  الوجود  الى  ظهرت  عندما 
الكتاب االلكتروني بالعصر الراهن كما ان االذاعة رغم شيوعها في 
خمسينيات القرن املاضي اال انها لم تكتب نهاية الصحافة وكذلك 
التلفزيون وبثه الفضائي لم يؤثر على الكلمة املسموعة االمر الذي 

يطلق استفهام كبير بشأن موت املطبوع لصالح االلكتروني.
ليس  العراق  في  التحول  هذا  ان  يجد  السابقة  لألسباب  واملتتبع 
منط  تغيير  في  بقوة  واسهامه  التقني  العامل  لظهور  نتيجة 
تخص  ذاتية  بأسباب  تعلقه  بقدر  الكترونية  بيئة  في  االتصال 
بيئة  وجود  بدليل  واملضمون  الشكل  حيث  من  نفسها  الصحافة 
اال  اخلليج  دول  مثل  التقنية  للعوامل  كبير  بشكل  تلجأ  اتصالية 
ان الصحافة الورقية ظلت صامدة لم تتأثر كثير حيث تطبع بعدد 

كبير من الصفحات واملالحق وبأرقام توزيع عالية.
نشرة  مجرد  الى  حتولت  انها  يجد  العراقية  للصحافة  املتابع  ان 
امام  مجانا  واملتاحة  االنترنت  على  املوجودة  االخبارية  للمواقع 
الى  ينتظر  وال  االلكتروني  املوقع  في  اخلبر  يطالع  فالقارئ  اجلمهور 
اليوم الثاني لقراءته بالصيغة واملعلومة ذاتها في النسخة الورقية.

لم يعد الصحفي يتواجد في مكان احلدث لينفرد بتفاصيل خاصة 
وأصبح  اليومية  الصحف  في  توفى  الصحفي  فالسبق  باجلريدة 
االخبار  عن  واملواقع  الوكاالت  في  ويبحث  مكتبة  في  يجلس  احملرر 
ويستخدمها بدون تدخل او يتصل هاتفيا بطريقة اسقاط الفرض 

باملصدر ذاته لكي يكتب على اخلبر ان خاص بالصحيفة.
وما ينطبق على اخلبر ينسحب على القصة اخلبرية والتقرير فاحملرر 
وصياغتها  ربطها  ويعيد  عدة  وكاالت  من  االخبار  بتجميع  يقوم 
حتديث  في  تسهم  جديدة  معلومة  اضافة  بدون  للقراء  ويقدمها 

املعلومات املطروحة 
عن  والكشف  والكواليس  باملفاجأة  اململوء  الصحفي  احلديث  اما 
ارقام واحصائيات ومعلومات جديدة او اماطة اللثام عن شخصيات 
مجتمعية او عامة بارزة بشتى مناحي احلياة السياسية واالقتصادية 
اختفت  فقد  والفنية  واالدبية  والرياضية  واالجتماعيةوالعلمية 
نهائيا واختفى معها ذلك القالب اجلميل حيث يصطحب الصحفي 
معه مصور اجلريدة ويقدم حوارا شائقا على مساحة صفحة كاملة 

مع صور خبرية جتمعه بالشخصية املستضافة.

ومشاكل  اجملتمع  قضايا  تناقش  التي  الصحفية  التحقيقات 
الواقع اختفت ايضا واصبحت من املاضي عندما كانت املؤسسات 
الصحفية تفتخر بقسم التحقيقات التي يضم أمهر الصحفيني 
حيث تعجز الصحافة احلالية على تقدمي اسماء معروفة في هذا 

الفن الصحفي املهم 
العراقية  الصحافة  ان  احملزن  فمن  والعمود  الصحفي  املقال  اما 
جمهور  يتابعه  عريضا  عنوانا  تخلق  لم  املديد  عمرها  مدى  على 
القراء في داخل وخارج العراق فاألسماء املوجود تفتقد الى ابسط 
مقومات الكتابة من صياغة واسلوب ومعلومات وكواليس وارقام 
وراي حر والخ فمعظم الكتاب هم ليسوا من الصحفيني احملترفني 
او  تستهدف حتقيق مصالح ضيقة  اغلبها سطحية  وكتاباتهم 
حتى  تنشر  راحت  الصحف  بعض  ان  شخصيةبل  قضايا  تناقش 
استقطاب  عن  لعجزها  االلكترونية  املواقع  في  املوجودة  املقاالت 

كتاب جيدين بسبب ضعف التمويل.
العراقية  الصحافة  قدرة  على  بضالله  القى  املؤسف  الواقع  هذا 
أسماء  انتاج  في  التاريخي  دورها  ممارسة  على  احلاضر  بالوقت 
تفقد  فعندما  ألخر  جيل  من  وتنقلها  املهنة  تتوارث  صحفية 
ورقي  الى مجرد وسيط  وتتحول  الصحفية وظيفتها  املؤسسات 
ينقل ما ينشر في املواقع االلكترونية ال يتعلم الصحفي املبتدئ 
حتقيق  عن  تبحث  الصحف  معظم  ان  والسيما  املهنة  ابجديات 

أهدافها وتنفيذ اجنداتها وال تلقي باال الي شيء اخر.
على  شاهد  كانت  عريقة  صحف  تاريخه  عبر  العراق  شهد  لقد 
بالبنان  اليها  يشار  اخملتلفة  وحقبه  محطاته  عبر  بها  مر  احداث 
النهائية  الصورة  رسم  في  مهمة  أدوارا  الصحفيون  أدى  وقد 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلياة  مناحي  جلميع 
والرياضية وغيرها ففضال عن خبرتهم ومهنيتهم العالية كانت 
االهتمام  وتلقى  القرار  أصحاب  أروقة  في  تتردد  وافكارهم  رؤاهم 
التقاليد  على  وحافظوا  املهنة  حرسوا  املطلوبة..  واالستجابة 

فظلت الصحافة فاعلة ومؤثرة.
الى  تفتقر  كبيرة  عناوين  اليوم  صحافة  معظم  في  جند  باملقابل 
التحرير  في  اخلبرة  حيث  من  الصحفي  العمل  مقومات  ابسط 
والقدرة على التأثير بل ان صورة الصحفي في الكثير من األحيان 
املادية وبطريقة مبتذلة في  غدت تقترن باحلصول على املكاسب 

حني غابت او تالشت الصورة العريقة لسادة السلطة الرابعة. 
من  تستفد  لم  ايضا  الصحف  فان  تقدم  ما  كل  الى  باإلضافة 
التكنولوجيا  مع  القدمية  التصاميم  اسيرة  وظلت  التقنيات  ثورة 
اسهمت بشكل كبير في تقدمي برامج متخصصة في هذا اجملال 
ان  وبعد  ومتوت  تضمحل  بدأت  الصحفي  املصور  مهنة  ان  كما 
البحث  اصبحت محركات  للتصوير  لديها قسم  الصحف  كانت 
)Google( وغيره هو املصدر الرئيس للصورة الصحفية فضال عن 

اختفاء الصورة اخلبرية من موقع احلدث.
كليات  في  الصحافة  اقسام  وظيفة  ما  مهم  سؤال  يتبادر  وهنا 
االعالم؟ وملاذا تعلم طلبتها على فنون صحفية ليست مستخدمة 
اليوم؟ فأقسام الصحافة عليها مراجعة مساقاتها  في صحافة 
ومفرداتها كونها ستصبح برور الوقت اقسام تدرس مواد علمية 

افتراضية ال وجود لها على ارض الواقع.
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إن عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي سيرتفع بحلول عام 2017 إلى 2.33 مليار شخص من مجموع سكان العالم 
البالغ 7،20 مليار حسب اخر احصائية في عام 2014.

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

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

هذه املواقع، حتى ان كان معظمها سيء الشكل، غث احملتوى.

ثالثا: تأثير البيئة االتصالية 
على تراجع الصحافة الورقية:

ان االسباب املوضوعية التي مت استعراضها من حدوث االزمة املالية بعد 
هبوط اسعار النفط عام 2014 وظهور التقنية احلديثة وتوفر احلواسيب 
العديد  وتوفر  االلكترونية  املواقع  وازدهار  الذكية  والهواتف  اللوحية 
املواضيع  من املميزات واخلصائص فيها كالتفاعلية وامكانية استعادة 
السابقة بوجود االرشيف االلكتروني فضال عن مجانية املواقع وسرعة 
حتديثها كلها ادت الى تراجع املطبوع لصالح االلكتروني وجعلت اجلمهور 

يعزف عن اقتناء النسخة الورقية.
ان البيئة االتصالية اجلديدة اسهمت بشكل كبير في تراجع الصحافة 
التنبؤات  العديد من  االختفاء حيث ظهرت  الى  تقودها  ربا  بل  الورقية 
باختفاء الصحافة الورقية بحلول عام 2030 في العالم اما في العراق 
فربا املوعد سيكون أقرب من ذلك بسبب غياب الدعم احلكومي وضعف 

االعالنات واسباب كثيرة اخرى.
تطور  عدم  مقابل  التقنية  للتطورات  نتيجة  التعرض  امناط  تغيير  ان 
التفاؤل  عدم  الى  ادى  واملضمون  الشكل  حيث  من  ذاتها  الصحف 
بإمكانية استعادة الورقي لقراءة والسيما في ظل احلتمية التكنولوجية 
املزيد من  التي تبتكر بشكل متواصل اساليب وسمات جديدة تضفي 

القوة على االلكتروني ضد املطبوع.
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وركوداً  واسعاً،  انتشاراً  لها  تضمن  منصة  إلى  املتنقلة  باخلدمة  االرتقاء  أجل  من 
منخفضاً، ومينحها القدرة على التكيف مع االستخدامات املستقبلية. وأيضاً سوف 
تسهم في متكني فئات جديدة من التطبيقات املتقدمة وجعلها متاحة للمتلقي، 

وتعزز االبتكار في مجال األعمال، وحتفيز النمو االقتصادي.
الهاتف  تكنولوجيا  تطور  في  أساسية  ركيزة  يُعد  اخلامس  اجليل  تقنية  ظهور  ان 
األغراض  تكنولوجيا  إلى  الشخصية  االتصاالت  حتويل  يقتصرعلى  وتأثيرها  النقال 

العامة احلقيقية التي تتوعد بتحويل الصناعات واالقتصادات كافة.
االنتشار  إن  حيث  اخلامس،  اجليل  تقنية  اقتصاد  ظهور  بداية  ندرك  أن  املهم  ومن 
التجاري املبكر والقائم لهذه التقنية لديه القدرة على تقدمي مساهمات اقتصادية 

مجزية قبل عام 2020.
في عام 2035، سوف يكون نصيب تقنية اجليل اخلامس 12.3 تريليون دوالر من املردود 
الواليات  في  االستهالكي  اإلنفاق  مجمل  تقريبا  يعادل  وهذا  العاملني  االقتصادي 
املتحدة في عام 2016، وأكثر من اإلنفاق املشترك من قبل املستهلكني في الصني 

واليابان وأملانيا واململكة املتحدة وفرنسا في عام 2016.
ان قيمة املقياس التسلسلي للجيل اخلامس سوف توفر )3,5( تريليون دوالر امريكي 
من االيرادات كما ستوفر )22( مليون وظيفة بحلول العام 2035. وهذا الرقم أكبر 

بكثير من القيمة الكلية لقيمة املقياس التسلسلي في يومنا هذا.
يتم جباية هذه اإليرادات من أكبر 13 شركة تقريباً، وهي الشركات املؤلفة للثروة 
العاملية- من قائمة تضم 1000 شركة حددت هذه القائمة في سنة 2016 من بينها 
شركة وول مارت، ستيت كرد، الصني الوطنية للبترول، رويال داتششل، إكسومنوبيل، 

فولكسواجن، تويوتا، أبل، بيركشايرهاواواي، وسامسوجن.
ويستثمر اجليل اخلامس في املقياس التسلسلي معدل 200 ملياردوالرأمريكي سنويا 
لتوسيع وتعزيز اساس تكنولوجيا اجليل اخلامس ضمن البنية التحتية لتطبيقات 
الشبكة واألعمال، وميثل هذا الرقم مايقارب نصف إجمالي انفاق احلكومة االحتادية 

واحلكومات احمللية على البنية التحتية للنقل في عام 2014.
وعالوة على ذلك، فإن نشر تقنية اجليل اخلامس سيؤجج النمو احملتمل للناجت احمللي 
فإن   ،2035 عام  إلى   2020 عام  بني  الطويل،  املدى  على  العاملي  احلقيقي  اإلجمالي 
إجمالي مساهمة تقنية اجليل اخلامس في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي العاملي 

يساوي حجم اقتصاد الهند– والتي هي حاليا سابع أكبر اقتصاد في العالم.

كيف تستخدم تقنية الجيل الخامس 5G؟
تعمل على  رئيستان  )EMBB(، هنالك حقيقتان  للموبايل  العريض  النطاق  حتسني 
القیمة في  وانشاء  دعم  بتبني  وتقوم   ،)EMBB( للموبايل  العريض  النطاق  حتسني 
من  أوسع  مجموعة  إلى  اخللوية  التغطية  وتوسيع  األوله  اخلامس،  اجليل  اقتصاد 
واألماكن  التسوق،  ومراكز  الصناعية  واجملمعات  املكاتب  مباني  ذلك  في  با  املباني 
الواسعة، والثانيه وحتسني القدرة على التعامل مع عدد أكبر بكثير من األجهزة التي 
تستخدم كميات كبيرة من البيانات، وخاصة في املناطق املكتظة، وستمكن هذه 
البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تخفيض  التحسينات الشبكة من نقل 
استخدام  لزيادة  هاماً  دافعاً  وسيشكل  بايت،  لكل  البيانات  نقل  تكلفة  سعر 

تطبيقات النطاق العريض على الشبكات املتنقلة.
سوف تعتمد تقنية اجليل اخلامس على االستثمارات السابقة من آلة تقليدية إلى 
آلة اخرى )M2M(، وتطبيقات الوصول الى إنترنت األشياء بشكل كبير، والتي تزيد من 
حجم االقتصاد، وتوجه دفة التبني واالستخدام في جميع القطاعات، حيث حتسن 
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ميكن للشبكات اخللوية اليوم أن ترشدك إلى وجهة في مدينة 
شبكة  خالل  ومن  هناك،  إلى  ستنقلك  وغداً  معروفة،  غير 
اجليل الرابع لالتصاالت الالسلكية اخللوية 4G، أصبحنا نعيش 
غير  وشوارع  طرق  بني  التنقل  بإمكاننا  إذ  حدود،  بال  عالم  في 
الصوتية عبر »خرائط غوغل«،  التوجيهات  باستخدام  مألوفة 
خارج  ونحن  »نيتفليس«  تطبيق  خالل  من  األفالم  ومشاهدة 
املنزل، ومقابلة املرشح احملتمل للوظيفة عبر »فيس تامي« ونحن 

على منت الطائرة.
اما اخلطوة املقبلة فستكون أكثر تطوراً، ألنها ستدعم تقنيات 
التواصل بني األجهزة والبشر معاً من خالل تقنية اجليل اخلامس 

.5G
العاملي  االقتصاد  غّيرت  قد  الرابع  اجليل  تقنية  كانت  اذا 
تغيير  فإن  التشاركي،  االقتصاد  نحو  لالجتاه  وأتاحتالفرصة 
شكل االقتصاد لن يكون سوى تفصيل صغير في ما ميكن أن 

تقوم به تقنية اجليل اخلامس.
البحث  واستمرار  اجلديد  لالستثمار  االقتصادي  التأثير  إن 
والتطوير واالبتكار في مجال التكنولوجيا يشير إلى أن تقنية 
اجليل اخلامس 5Gسيكون لها تأثير عميق ومستدام على النمو 

العاملي.
حتى اآلن، تدرجت تكنولوجيا الهاتف النقال من منصة اتصال 
تقنية  الى   )3G( الثالث  اجليل  تقنية  طريق  عن  بالناس  الناس 
اجليل الرابع )4G( التي تربط الناس باملعلومات على نطاق عاملي، 
لنأتي اليوم أمام تقنية جديدة تربط الناس باألشياء كالطائرات 
 .5G املسيرة والروبوتات واملركبات اال وهي تقنية اجليل اخلامس

سوف تسهم تقنية اجليل اخلامس للهاتف النقال 5G في رفع 
التي  الرأسمالية  باالستثمارات  اخلاص  والتطوير  البحث  نطاق 
مت إجراؤها في وقت سابق في مجال تكنولوجيا الهاتف النقال، 

تقنية الجيل الخامس 
وتأثيرها على االقتصاد العالمي 

ترجمة واعداد
سمر عبدالرضا
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ان تقنية الجيل الخامس سوف تحول 
GPT الهاتف النقال  الى تقنية تستخدم لألغراض العامة

 الصحافة املقروءة، األنترنيت، الكهرباء، احملرك البخاري، االتصال البرقي، كل من هذه االكتشافات أو االختراعات 
ان   .)GPTs( العامة  واقتصادية معروفة باسم تكنولوجيا األغراض  رئيسة اجتماعية  هي جزء نخبوي ودعامة 
تكنولوجيا االغراض العامة )GPTs( التي يتم إنشاؤها من خالل تبني واسع النطاق عبر صناعات متعددة، غالبا 
للتغييرات التحويلية التي تعيد تعريف منهج العمل وإعادة كتابة قواعد الفائدة االقتصادية  ماتكون حافزاً 
البشرية  لإلنتاجية  اإليجابية  اآلثار  من  واسع  نطاق  على  االبتكارات  لهذه  العميقة  اآلثار  وتنشئ  التنافسية، 

واإلنتاجية اآللية، مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستويات املعيشة للناس في جميع أنحاء العالم.
تتشارك تكنولوجيا االغراض العامة بعض السمات املشتركة با في ذلك االستخدام املنتشر الذي يجتاز العديد 
من الصناعات، والتحسني املستمر مع مرور الوقت، والقدرة على استنباط ابتكارات جديدة، وتؤدي تكنولوجيا 
ماتعيد  غالباً  التي  الصناعات  من  واسعة  عبر مجموعة  ومستدامة  آثار عميقة  إلى   )GPT( العامة  االغراض 
ال  التنافسية االقتصادية وحتول اجملتمعات، كما تقدمت كنولوجيا اجليل اخلامس لتصبح جزءاً  القدرة  تعريف 
يتجزأ من األجهزة واآلالت والعمليات، وسيتم رفع االتصاالت الالسلكية إلى نخبة تكنولوجيا األغراض العامة.

تربط  تقدمي خدمات  الى  الناس  بني  الربط  من  طردياً  تطوراً  النقال  للهاتف  الرقمية  التكنولوجيا  تطورت  وقد 
تكنولوجيا  إلى  مايشار  غالباً  املثال،  على سبيل  واملهنية.  الشخصية  حياتهم  من  كل  وبني  بالبيانات  الناس 
الهاتف النقال على أنها تلعب دوراً أساسياً في الربط بني الناس عن بعد وخصوصاً في االقتصادات الناشئة 

ليتطور إلى اخلدمات احليوية، مثل تصاعد اخلدمات املصرفية عبر الهاتف احملمول في نيجيريا.
بجموعة  باالتصال  احملمول  الهاتف  لشبكة  تسمح  بل  بالسرعة  فقط  التتعلق   5G اخلامس  اجليل  تقنية  ان 
كاملة من الصناعات واألجهزة واخلدمات،وليس فقط ربط الناس ببعضهم البعض، ولكن أيضاً ربط العالم من 
حولنا من مركبات، ورعاية صحية،والطائرات بدون طيار، كلها ستكون مرتبطة باجليل اخلامس،حيث سيمكن 
اجليل اخلامس من نقل بيانات من دولة إلى أخرى خالل ثانيتني فقط، وأول الهواتف التي تستخدم هذه التقنية 

ستظهر بحدود 2019|.

المصادر:
 Based on a report commissioned by Qualcomm Technologies, Inc, and conducted by IHS Markit in

.2017 January
استنادًا إلى تقرير بتكليف من شركة Qualcomm Technologies، Inc.، والذي أجرته شركة  IHS Markitفي 

يناير 2017.
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متطلبات 5G منخفضة الطاقة، القدرة على التشغيل في الطيف املرخص وغير املرخصة، وقدرتها على توفير تغطية 
 .)MIOT( أعمق، وأكثر مرونة، والتي سوف تؤدي الى انخفاض التكاليف بشكل كبير داخل إعدادات انترنت األشياء العامة
وهذا بدوره يؤدي الى توسيع نطاق انترنت األشياء العامة )MIOT(، وأيضا تؤدي الى استيعاب أكبر بكثير من التكنولوجيات 

.)MIOT( املتنقلة ملعاجلة تطبيقات انترنت االشياء العامة
خدمات املهام احلرجة )MCS(، متثل خدمات املهام احلرجة )MCS( فرصة سوق جديدة لتكنولوجيا الهاتف النقال، حيث انها 
سوف تدعم مساحة النمو الكبيرة لتقنية اجليل اخلامس كالتطبيقات التي تتطلب وثوق عالي، وتقليل وقت االستجابة 
بشكل كبير في اإلتصال، مع وفرة في االمان واالتاحة، وهذا سيسمح للتكنولوجيا الالسلكية بتوفير اتصال فائق املوثوقية 
الميكن متييزه عن االتصاالت الالسلكية التي تدعم التطبيقات، مثل املركبات املستقلة والتشغيل عن بعد للمعدات االلية 

املعقدة، حيث لم يكن الفشل خياراً.
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فكيف برزت جمهورية كوريا كبلد رائد في مجال التكنولوجيا؟ وما 
هي اخلطوات التي حتولت إلى قفزات عمالقة انطلق بها البلد نحو 
التحول الرقمي؟ وما الذي ميكن أن تتعلمه البلدان األخرى من جتربة 
جمهورية كوريا؟ رحلة جمهورية كوريا الرائدة في مجال تكنولوجيا 
هذه  أصبحت  أن  املصادفة  قبيل  من  ليس  واالتصاالت  املعلومات 

الدولة اآلسيوية رائدة عاملياً في مجال التكنولوجيا.
عندما خرجت جمهورية كوريا من احلرب في منتصف خمسينيات 
ولكن  العالم.  في  االقتصادات  أفقر  بني  من  كانت  املاضي،  القرن 
التكنولوجيا  التدخالت احلكومية واالستثمارات في  بعد عقود من 
احلديثة، حّلق البلد ليصبح واحداً من أكثر البلدان منواً في املنطقة. 
في  واألعمال  املال  مركز  وهو  للغاية،  العصري  غانغنام  حي  وفي 
نائب  الدكتور سونغ كيون كيم،  “أخبار االحتاد” مع  سيول، جلست 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتعزيز  الكورية  اجلمعية  رئيس 
 ،)KAIT( واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتعزيز  الكورية  اجلمعية 
لتكشف النقاب عن رحلة جمهورية كوريا من املاضي إلى املستقبل 
نتيجة  هو  كوريا  جمهورية  حتول  إن  كيم  الدكتور  قال  الرقمي. 
طموح احلكومة لتسريع التحول إلى االقتصاد الرقمي. وهو يطرح 
في  الرقمي  االقتصاد  لنمو  األساس  شكلت  رئيسية  عوامل  ثالثة 
احلكومة  ورؤية  الثقافية  واخلصائص  املتقدم  التعليم  نظام  البلد: 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
التعليم في القرن احلادي والعشرين أوالً، يحتل التعليم مرتبة عالية 

في سّلم القيم في جمهورية
كوريا. 

يقول الدكتور كيم: “بالنسبة إلى كثير من الناس في جيل والدي، 
كان التعليم سّلماً للتغلب

على الفقر”.

ويركز نظام التعليم على املواد التقليدية مثل الرياضيات والعلوم، 
في  التقنية  املهن  من  للعديد  املسبقة  األساسية  الشروط  وهي 
االقتصاد الرقمي. ومع ذلك، ال يتم تدريس الطالب بطريقة تقليدية 
باستخدام اللوح األسود والكراسات. وبدالً من ذلك، أدخلت املدارس 
النظام  مستويات  جميع  على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املدرسي لتعزيز “املتعلمني في القرن احلادي والعشرين”.
 

لتطوير  احلكومة  دعم  عبر  عقود  قبل  بدأ  الرئيس  احلكومة  دور   
أوائل  في  مبكر  وقت  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
أواخر  وبحلول  اإلقالع.  في  اإلنترنت  بدأت  عندما  التسعينيات، 
والترويج،  الرقمية  للفرص  الكورية  الوكالة  أُنشأت  التسعينيات، 
KADO(( لزيادة فرص النفاذ إلى اإلنترنت وتوفير التدريب على املعارف 

الرقمية ألكثر من 10 ماليني نسمة استعداداً
الستعمال اإلنترنت.

كما قامت احلكومة باستثمارات مباشرة في التكنولوجيات اجلديدة 
بتكريس جزء كبير من الناجت احمللي اإلجمالي GDP(( ملشاريع البحث 
والتطويرR&D( ( قال السيد جونغ لوك يون، رئيس الوكالة الوطنية 

لتعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات، “إن جمهورية كوريا هي
من أوائل البلدان، فيما يتعلق بيزانية البحث والتطوير.

إذ تبلغ ميزانية البحث والتطوير لدينا حوالي 5 في املائة )من الناجت 
احمللي اإلجمالي(، ولعلها في املرتبة األولى أو الثانية في العالم”.

البلد  أن  تبدو منخفضة، يالحظ  املائة هذه  وإذا كانت نسبة 5 في 
لبيانات  وفقاً  والتطوير،  البحث  على  دوالر  مليار   91 حوالي  ينفق 
منظمة  لبيانات  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
مما يجعل جمهورية كوريا  االقتصادي،  امليدان  والتنمية في  التعاون 
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 في جمهورية كوريا، “التوصيلية في كل مكان” ليست مجرد شعار طموح في صناعة االتصاالت. إنها أسلوب حياة.
وبفضل التوصيالت بسرعة البرق وتدفق اإلنترنت الالسلكية عبر طائفة واسعة من األجهزة الرقمية، يفتخر الكوريون بانتمائهم 
العاصمة، سيول، يعطي حملة عن  البراقة في  املضاءة  الشوارع  واملسير في  الكوكب.  على هذا  الناس توصيالً  أكثر  إلى بعض 

املستقبل الرقمي ملعظم باقي بلدان العالم.
أربع  الرقمية مقبولة في كل متجر تقريباً. سائقو سيارات األجرة ال يراقبون شاشة واحدة فقط، بل ما يصل إلى  املدفوعات 
شاشات أو أكثر منصوبة على لوحة القيادة لديهم. وال يقتصر اعتماد التقنيات الرقمية على الشباب في املناطق احلضرية في 
جمهورية كوريا وإمنا اعتنق البلد بأكمله التكنولوجيات اجلديدة في احلياة اليومية. رائد عاملي في مجال تكنولوجيا املعلومات 
الصعب معرفة  وليس من  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تتمتع كوريا بسمعة طيبة كرائد عاملي في مجال  واالتصاالت، 
 ،)ICT( واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  اإللكترونيات  مجال  في  عاملياً  الرائدة  الشركات  كبريات  تستضيف  فهي  السبب. 

شركات مثل Samsung وLG وSK وKT – والنمو االقتصادي في كوريا يرتدي ثوب الرقمية.
ولدى جمهورية كوريا بعض أسرع معدالت اإلنترنت في العالم. وهي تتسابق لتكون األولى في اتصاالت اجليل اخلامس. وهي في 

مقدمة العالم من حيث معدالت تغلغل اإلنترنت، حيث تكاد تكون كل أسرة فيها موصولة باإلنترنت.
)لتكنولوجيا   IDI العاملي  القياسي  الرقم  األولى في  الثالث  املراتب  التي جعلت جمهورية كوريا بني  األسباب  وهذه هي بعض 
املعلومات واالتصاالت )ICT( لالحتاد الدولي لالتصاالت في كل من السنوات اخلمس املاضية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن البلد يحتل 

مكان الصدارة في مؤشر Bloomberg Index »ألكثر االقتصادات ابتكاراً«.

كيف أصبحت جمهورية كوريا رائدة عالميًا 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    68

تكنولوجيا



69     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت

مجلة تواصل - اتصاالت

االستثمارات  وبفضل  إسرائيل.  جانب  إلى  )نسبياً(  منفق 
الرائدة عاملياً في مستقبل التكنولوجيا، تستعد جمهورية 
املدن  تقنيات  يشمل  با  الرابعة،  الصناعية  للثورة  كوريا 

الذكية واجليل التالي من اخلدمات الالسلكية.

النموذج الكوري: ما الذي ميكن أن تتعلمه البلدان األخرى؟.
تعمل مدينة حاضرة بوسان مع احلكومات الدولية والبلدية 
املدن  بحلول  والنهوض  املستخلصة  الدروس  لتطبيق 
في  برشلونة  إلى  تايالند  في  فوكيت  ومن  عاملياً.  الذكية 
إسبانيا، تعمل بوسان على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات 
للمساعدة في حفز االستثمار العاملي لتكنولوجيات املدن 

الذكية.
املعلومات تكنولوجيا  صناعة  لتعزيز  بوسان  وكالة  وفي 

بعض  مشاهدة  والزوار  الدولية  للوفود  ميكن   )  )BIPA
ثيسلي  السيد  زار  وقد  اجلارية.  الذكية  املدن  بناء  مشاريع 
بوسان،  وكالة  ليسوتو،  العامة في  اخلدمة  وزير  مازيريبان، 
وأعرب عن سروره القتباس بعض األفكار للدولة اإلفريقية 

الصغيرة.
في  االبتكار  براكز  مهتمون  »نحن  االحتاد:  ألخبار  وقال 
... لتوصيل جميع أصحاب املصلحة معاً«. ولكن  ليسوتو 
التي  املبتكرة  باألساليب  مهتماً  كان  أنه  ذلك  من  األهم 
مجالي  في  اجلديدة  التكنولوجيات  تطبيق  بها  ميكن 

الصحة والتعليم في البلد.
وأردف قائالً: »إن التحديات اجلغرافية )في ليسوتو( معقدة. 
وعلى غرار بوسان لدينا مناطق جبلية »ولكن الطرق والبنية 
التحتية األساسية غير متوفرة. لذلك، فإن التكنولوجيات 
على  للتغلب  املبتكرة  األساليب  بعض  تقدم  اجلديدة 
تساعد  أن  ميكن  مثالً،  الصحة  قطاع  ففي  التحديات. 
الهواتف واألجهزة الطائرة في سد احلاجة إلى األطباء في 
من  العديد  هنالك  التعليم،  مجال  وفي  النائية.  العيادات 

التطبيقات »للواقع االفتراضي في املدارس النائية«.
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حسابات وهمية
فيسبوك،  من  الوهمية  احلسابات  إزالة  عملية  إن  وقالت 
بعض  إلى  إضافة  اليدوية،  املراجعة  طرق  خالل  من  متت 
والذكاء  الكمبيوتر  رؤية  مثل  التلقائية،  املراجعة  أدوات 
ألف   20 من  أكثر  اآلن  لديهم  أن  موضحة  االصطناعي، 
موظف قاموا براجعة التقارير بأكثر من 50 لغة على مدار 
أصحاب  باكتشاف  لهم  سمح  ما  اليوم،  في  ساعة   24
األساسي  النظام  يستغلون  الذين  الوهمية  احلسابات 

لنشر األخبار املزورة وتشويه الرأي العام.
أن  عن  االستماع،  جلسة  خالل  ساندربرغ  وكشفت 
اجلهات  قيام  كيفية  لفهم  أمنيا  فريقا  يضم  فيسبوك 
وخلق  والشبكات  األفراد  بهاجمة  السيئة  الفاعلة 
بسرعة  واالستجابة  الهجمات  هذه  مثل  ضد  دفاعات 
للتخفيف من الضرر احملتمل، فضال عن منع انتشار احملتوى 
مخصصة  تلقائية  تنبيهات  وإرسال  ملستخدميه  الضار 
الهجمات  من  مختلفة  أنواع  من  املتضررين  لألشخاص 

السيبرانية.
التنفيذي لشركة  الرئيس  زوكيربرغ  مارك  أفاد  من جهته 
روسيا  تدخل  منذ  الكثير  تعلمت  شركته  أن  فيسبوك 
طورت  وأنها   2016 عام  األميركية  الرئاسة  انتخابات  في 
»أنظمة معقدة جتمع بني التكنولوجيا والعنصر البشري 

ملنع التأثير على االنتخابات من خالل خدماتنا«.
يذكر أن مسؤوال أمنيا سابقا في فيسبوك، اعتبر أن الوقت 
بات متأخرا حلماية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 
ستاموس،  أليكس  وقال  اخلارجية.  التدخل  محاوالت  من 
التعلم  املتحدة  الواليات  على  إن  مؤخرا،  نشره  مقال  في 
من أخطائها واالستعداد حلماية االنتخابات الرئاسية في 
2020، ذلك أن الوقت حاليا ال يسمح التخاذ إجراءات حلماية 

انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني املقبل.

حقوق االنسان
وفي اجتاه مختلف متاًما عن مجال عملها، أعلنت فيسبوك عن وظيفة على شبكتها تطلب فيها املؤهلني ملنصب مدير سياسات 
حقوق اإلنسان من التقدمي، كّون الشركة ترغب في حتسني سياستها وعملها لتعزيز دور حقوق اإلنسان وبناء بيئة آمنة جلميع 

املستخدمني.
وبحسب ما طرحته الشركة في وصف الوظيفة، فإن املدير اجلديد سيكون مسؤواًل عن حتديد سياسات الشركة اخلاصة بحقوق 
اإلنسان، وتوعية الشركة جتاه عملها في هذا اجملال بالتواصل بني القائمني عليها، كما سيكون مسؤواًل عن اتخاذ القرارات بشأن 

انتهاكات حقوق اإلنسان على الشبكة بإغالق احلسابات اخملالفة والنظر في شكاوى اآلخرين.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن املدير القادم سيتحمل مسؤولية متثيل الشركة أمام السياسيني، صناع القوانني، هيئات حقوق اإلنسان، 
واملنظمات األهلية، وهو ما يعني أن الشركة تعمل على جتاوز النقد املوجه لها بشكل مباشر من خالل ايجادها لهذا املنصب 

اجلديد.
وكانت فيسبوك قد واجهت انتقادات كبيرة بسبب سياستها غير املنصفة واجملهولة بالتعامل مع احلسابات، كان آخرها حول 

مشاكل قادة اجليش في ميامنار وإغالق حساباتهم بعد فترة طويلة من الشكاوى.
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نيويورك - أ ف ب
جديدة  آليات  تطوير  »فيسبوك«،  العالم  في  األشهر  االجتماعي  التواصل  موقع  أعلن  املتزايدة،  القانونية  الضغوط  أمام 
للتصدي لألخبار الزائفة و«التغطية املضللة« التي تنشر على موقعه، من خالل االعتماد على منوذج فريد للذكاء االصطناعي.

وتعمل التقنية اجلديدة على التأكد من صحة الصور والفيديوهات املنشورة عليه من 17 دولة، وحسب »أنطونيا وودفورد« 
مديرة اإلنتاج في شركة »فيسبوك« فإنَّ املوقع يطور منوذجاً للذكاء االصطناعي، الكتشاف احملتوى املزيف على املوقع ومتييزه. 
وأضافت املتحدثة في رسالة نشرت على االنترنت، أن شركاء فيسبوك في جهود التحقق من صدق احملتوى، وعددهم 27 

شريكاً، في هذه الدول سيوسعون نطاق عملهم ليشمل الصور والفيديوهات إلى جانب احملتوى النصي.

التدقيق البصري
مجال  في  ومدربون  والفيديوهات  الصور  تقييم  في  خبرة  لديهم  شركائنا  من  »الكثيرون  الرسالة:  في  »وودفورد«  وقالت 
استخدام تقنيات التدقيق البصري، مثل البحث العكسي عن الصور وحتليل بياناتها الوصفية مثل أين ومت التقاط الصورة 

أو الفيديو«.
وأشار موقع »سي نت دوت كوم« املتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شبكات التواصل االجتماعي الكبرى مثل 
فيسبوك وتويتر تواجه ضغوطاً متزايدة بالتصدي لطرق استغاللها في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة أو حتى التأثير 

في اجتاهات التصويت في االنتخابات«.
وقد ظهرت شيريل ساندربرغ، مدير التشغيل في فيسبوك إلى جانب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أمام 
جلنة شؤون االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي للرد على أسئلة أعضاء اجمللس حول استغالل منصات التواصل 

االجتماعي في نشر األخبار الكاذبة واملعلومات املضللة.
واعترفت ساندربرغ بأن املنشورات املمولة من روسيا قد وصلت إلى 126 مليون أميركي، ما أدى في الكثير من األحيان إلى 

إثارة العداوة بني اجملموعات السياسية أو نشر األخبار املزيفة.



           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    72

مجلة تواصل - تكنولوجيا

لوس أجنليس - نيويورك
يحاول فريق عمل كروم جعل املتصفح آمًنا وسهل االستخدام قدر اإلمكان، وتعد آخر التحسينات التي مت اإلعالن عنها في وقت 
سابق من هذا األسبوع خطوة مهمة نحو حتقيق هذا الهدف، هي دعم نظام كروم 70 بيتا، الذي اصبح متوفرا اآلن للتحميل 

على أندرويد وماك ولينكس، وكروم OSوويندوز، بيزتني مهمتني للمستخدمني.
وتعد امليزة األكثر أهمية هي مصادقة بصمات األصابع على نظام اندرويد، والتي تسهل الوصول إلى الكثير من املواقع، وعالوة 
على ذلك، فإن نسخة كروم على اندرويد تستخدم »حتديد الشكل«، والتي تعتمد على ثالث واجهات مختلفة للكشف عن 

الوجوه والباركود، والنص الالتيني في الصور عبر الويب.
وهناك تغيير آخر أعلن عنه املطورين، وهو أنه بداية من هذا اإلصدار من كروم، لن يتضمن املتصفح بعد اآلن على رقم إصدار 
أندرويد و iOSفي سلسلة تعريف املستخدم، ويهدف التغيير إلى منع استغالل بصمات األصابع وغيرها من االنتهاكات التي 

قد تؤدي إلى اختراق البيانات الشخصية. 

»كروم« يدعم ميزة بصمة اإلصبع

الفيديوي سناب  التراسل  املطورة لتطبيق  أطلقت شركة سناب 
يحمالن   Spectacles الرائدة  نظارتها  من  منوذجني جديدين  شات، 
اسمي Nico و Veronica، وذلك تزامناً مع موسمي اخلريف والشتاء، 
التطور  فائقة  بكاميرا  مزودة  شمسية  نظارة   Spectacles وتعد 
أطلقتها سناب بهدف إضفاء مزيد من السهولة والبساطة على 

طريقة التقاط صور العالم من حولنا كما نراه على أرض الواقع.
وتفخر الشركة عبر إطالقها للطرازين اجلديدين بإضافة املزيد من 
التصميمان  يأتي  إذ   ،Spectacles املبتكرة على سلسلة  اخليارات 
وأسلوباً  النظارة  على  الرقي  من  ملسة  يضفيان  جديدين  بإطارين 
وعدسات  المع  أسود  بلون  الطرازان  ويأتي  لعشاقها،  كالسيكياً 
مقاومة لالنعكاسات الضوئية، ويتمتعان بشكل ووظائف عملية 

جتعل منهما الكاميرا األكثر أناقة ومتيزاً حتى اليوم.
وتوفر نظارة Spectacles وسيلة مثالية اللتقاط الصور للحظاتكم 
أثناء  انتباهكم شيء ما  الرائعة بكل سهولة ومرونة سواء لفت 
جتوالكم في الشارع أو خالل مغامرة بني رمال الصحراء، وال تتطلب 
ما  وكل  املتحرك،  الهاتف  استخدام  منكم   Spectacles نظارة 
عليكم هو الضغط على الزر اخملصص على هيكل النظارة اللتقاط 

الصور ومقاطع الفيديو بتقنية الوضوح العالي.
إلى  نقلها  بإعجابكم  حتظى  التي  الصور  التقاط  عند  وميكنكم 
حسابكم على سناب شات  Snapchat ملشاركتها أو تخزينها وفق 
صيغ مختلفة أو حتى تعديلها ومشاركتها في أي مكان ترغبونه، 

»سناب« تطرح نظارتين متطورتين
أرض  على  تظهر  كما  احلقيقي  العالم  النظارة  لقطات  وتعكس 
الواقع، ما يعني أن استعراضها يتيح لكم أن تعيشوا مجدداً تلك 

الذكريات اجلميلة.
وتلتقط نظارتا Veronica و Nico الصور ومقاطع الفيديو ملدة يوم 
كامل بعملية شحن واحدة، وهي مقاومة للماء، ومدعومة باثنني 
من امليكروفونات اللتقاط أصوات عالية اجلودة وخالية من الضوضاء 
ومزودة بذاكرة كبيرة تتيح تخزين مئات من اللقطات الرائعة، إلى 
جانب توفير الشركة حقيبة أنيقة وسهلة احلمل حلماية النظارة، 
وقد مت دعم النظارة بأضواء ليد LED مشعة لتنبه املستخدم حني 

تبدأ نظارة Nico أوVeronica بتسجيل أو التقاط الصور.
وتتوفر النظارتان اعتباراً من االسبوع احلالي للحجز املسبق للمرة 
األولى بكميات محدودة مبدئياً في عدة دول أوروبية محددة والواليات 
املتحدة األميركية، وستتوفران خالل العام اجلاري في متاجر محددة 
 199.99 النظارة  سعر  ويبلغ  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
يورو في اململكة املتحدة، ما يعادل 879.99 درهماً إماراتياً ويشمل 

السعر احلقيبة وكابل التوصيل.
ويتم في وقت الحق من فصل اخلريف إطالق خاصية سناب شات 
اجلديدة املصممة لنقل الصور ومقاطع الفيديو امللتقطة تلقائياً 
إلى قصة جديدة Highlight Story في التطبيق، مما يعزز من سهولة 
وسالسة إيجاد اللحظات الرائعة وحفظها ومشاركتها بعد ارتداء 

النظارة لفترة طويلة.
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أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة ضمن صفحة وتطبيق 
محرك بحثها، والتي متكن املستخدمني من البحث وإيجاد 
فرص عمل على صفحة نتائج بحث غوغل الرئيسة، حيث 
من  سلسلة  اليوم  من  اعتبارًا  املستخدمون  يجد  سوف 
النتائج عبر الويب على صفحة نتائج بحث غوغل الرئيسة 
بعد إدخال استعالم متعلق بالوظيفة باللغة العربية مثل 

»وظائف قريبة مني«، ما يلبي احتياجاتهم الفريدة.
وتتضمن النتائج تفاصيل لكل منصب وظيفي مثل موقعه 
من صاحب  الوظيفة  وتفاصيل حول  نشره  وتاريخ  الدقيق 
العمل، وبجرد اتخاذ قرار التقدم لوظيفة ما، سيعاد توجيه 
ألول  الشاغر  نشر  مت  حيث  الشركاء  موقع  إلى  املستخدم 
مرة، وميكن أن يستغرق البحث عن وظيفة وقتاً طويالً، كما 
مدار  على  نشرها  يتم  التي  اجلديدة  الوظائف  مواكبة  أن 
اليوم قد يكون صعًبا ولهذا السبب فإن امليزة اجلديدة متكن 
عبر  إشعار  لتلقي  التنبيهات  تشغيل  من  املستخدمني 

البريد اإللكتروني كلما مت نشر وظائف جديدة.
غوغل  تقوم  ميزات  سلسلة  من  األحدث  امليزة  هذه  وتعد 
بتحديثها حملرك البحث اخلاص بها باللغة العربية هذا العام 
مثل منشورات غوغل وجتربة البحث أثناء رمضان، وتعاونت 
الشركة مع 11 من مواقع التوظيف احمللية واإلقليمية من 
 Rekrutو Novojoو Bayt جميع أنحاء الوطن العربي، ومنها
وWUZZUF وJobzella وWzayef وAkhtaboot وLaimoon و

.Emploiticو GulfTalent
إطالق مبادرة مهارات من غوغل،  بعد  التحديث  ويأتي هذا 
الشركة  أطلقته  الذي  الرقمية  املهارات  بناء  برنامج  وهو 
في شهر نيسان املاضي لتزويد املاليني من الناطقني باللغة 
العربية في جميع أنحاء العالم باملهارات الرقمية األساسية 
من  وأعمالهم  الوظيفية  مساراتهم  ملساعدة  املصممة 
اآلن  ميكنك  وبذلك  اإلنترنت،  عبر  الدراسية  الدورات  خالل 
احلصول على شهادة في املهارات الرقمية عند إمتام الدورة 
التدريبية الكاملة والتقدم للحصول على وظائف مختلفة 

دون احلاجة إلى مغادرة نفس نافذة املتصفح.
باللغة  بالوظائف  املتعلقة  البحث  عمليات  عدد  وارتفعت 
لبيانات  وفًقا  وذلك   ،2015 آب  في  عدد  أعلى  الى  العربية 
االهتمام  أن  إلى  أيًضا  البيانات  وتشير  غوغل،  مؤشرات 
الصيف،  أشهر  في  يرتفع  ما  غالًبا  الوظائف  عن  بالبحث 
ووصلت عمليات البحث في شهر آب من عام 2017 ذروتها، 

بينما انخفضت خالل أواخر شهر أيلول.
الوظائف  تفضيالت  للشركة  الداخلية  البيانات  وتوضح 
في  وظائف  تصدرت  إذ  واحمللي،  اإلقليمي  املستوى  على 
األعمال  الئحة  أعلى  والسفر  والغذاء  التعليم  قطاعات 
األكثر رواجاً في 2017 في اإلمارات العربية املتحدة، أما في 

شملت 15 بلدًا ومنها العراق
غوغل تطلق ميزة »توظيف الشباب العربي« 

اململكة العربية السعودية، فقد تصدرت وظائف اخلدمة املدنية 
وكل من قطاعات اإلعالم والعام أعلى الالئحة، في حني تصدرت 

قطاعات النقل والهندسة والقانون أعلى القائمة في مصر.
التي  املناسبة  العمل  بفرص  األشخاص  ربط  إمكانية  وتعتبر 
تناسب مهاراتهم واهتماماتهم امتدادًا ملهمة غوغل في تنظيم 
معلومات العالم وجعلها في متناول اجلميع، وتعتمد هذه امليزة 
اجلديدة على العمل الرائع الذي تقوم به بوابات العمل اإلقليمية 
البوابات  من  العديد  عبر  املتاحة  الفرص  كل  جتميع  خالل  من 
ووضعها في مكان واحد مما يسمح للباحثني عن العمل باالتصال 
امليزة  وجتعل  املتاحة.  الفرص  من  أكبر  عدد  مع  أفضل  بشكل 
باللغة  للمتحدثني  أبسط  جتربة  الوظائف  عن  البحث  اجلديدة 
للوظائف  والتقدم  التصفح  اآلن  بإمكانهم  أصبح  العربية، فقد 
واجلهد،  الوقت  يوفر  ما  البحث،  نتائج  مباشرة من خالل صفحة 
بلدا عربيا هي  امليزة متاحة للمستخدمني في 15  وسوف تكون 
املتحدة  العربية  واإلمارات  ومصر  السعودية  العربية  اململكة 
والكويت  والبحرين  والعراق  واجلزائر  واملغرب  ولبنان  وتونس  واألردن 

وقطر وفلسطني وعمان ولبنان.
احمللية  التوظيف  بوابات  مع  القوي  التعاون  الى  اإلشارة  جتدر 
هذه  إطالق  إلى  أدى  العربي  الوطن  أنحاء  جميع  من  واإلقليمية 
العمل  والشركات عرض فرص  البوابات  املزيد من  وبإمكان  امليزة، 

خالل محرك بحث غوغل عبر زيارة هذا املوقع.
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التكنولوجيا المبتكرة
لتحديد  مبكر  إنذار  FAMعالمات  اجملاعة  مكافحة  آلية  وتوفر 
األزمات الغذائية التي ميكن أن تصبح مجاعات، مع حتفيزها خلطط 
يجمع  بحيث  املبكر،  بالتدخل  مما يسمح  احملددة مسبًقا  التمويل 
املبكر  والتمويل  املبتكرة  التكنولوجيا  بني  الوقائي  النهج  هذا 

والشراكات القوية مع شركات التكنولوجيا على أرض الواقع.
وتساعد هذه اآللية على استخدام املوارد معاً حلماية أشد الناس 
ماليني  على  اجلماعي  االهتمام  تركيز  إعادة  وتتيح  وحرماناً،  فقراً 

البشر الذين يعانون كل عام من انعدام األمن الغذائي املزمن.
وقال براد سميث Brad Smith، رئيس ميكروسوفت: »إذا استطعنا 
القادمة،  اجملاعات  ستحدث  وأين  متى  التنبؤ  على  قدرتنا  حتسني 
فسوف يكون بقدورنا إنقاذ األرواح بالتحرك مبكرا وعلى نحو أكثر 
في  وغوغل  أمازون  إلى  باالنضمام  ميكروسوفت  وتفخر  فاعلية، 

ابتكار حلول لتلبية هذه االحتياجات اإلنسانية«.
التكنولوجيا  وشركات  وأمازون  ومايكروسوفت  غوغل  وتقدم 
املسماة  التحليلية  النماذج  من  مجموعة  لتطوير  اخلبرة  األخرى 
»آرتيميس« Artemis، التي تستخدم الذكاء االصطناعي والتعلم 
اآللي لتقدير وتوقع تفاقم أزمات األمن الغذائي في الوقت الفعلي، 
حيث تساعد هذه التنبؤات في توجيه وتشجيع صناع القرار على 

االستجابة والتحرك في وقت مبكر.
للشؤون  للرئيس  األول  النائب   ،Kent Walker ووكر  كنت  وقال 
»الذكاء  غوغل:  في  القانونيني  املستشارين  ورئيس  العاملية 
االصطناعي والتقنيات املتقدمة األخرى ميكن أن تصبح قوة هائلة 
تعمل من أجل اخلير، وتفخر غوغل أن تكون شريكاً للبنك الدولي 
الوقاية من اجملاعات في  آلية مكافحة اجملاعة للمساعدة في  في 

املستقبل في اجملتمعات احمللية في أنحاء العالم«.

FAM آلية المكافحة
أوضحت األمم املتحدة أن املنطقة تصل إلى الظروف املعروفة باسم 
اجملاعة عندما يتجاوز معدل الوفيات اليومي املتعلق باجلوع 2 لكل 
10 آالف شخص، وتشير التقديرات إلى وجود 124 مليون شخص 
في 51 بلًدا يواجهون هذا العام انعدام األمن الغذائي احلاد، وذلك 

وفًقا لبرنامج الغذاء العاملي.
الذكاء  أن  إلى  سميث  براد  مايكروسوفت  شركة  رئيس  وأشار 

االصطناعي ميكن أن يلعب دوراً مهماً في تغيير ذلك.
العام  في  FAMنشأت  فكرة  إن  الدولي:  بالبنك  مسؤولون  وقال 
املتحدة  األمم  في  نظرائهم  مع  اجتمعوا  عندما  وذلك  املاضي، 
لتقييم استجابتهم ألزمة الغذاء األخيرة في الصومال، حيث قرروا 

تطوير نظام إنذار مبكر لتأمني التمويل في أسرع وقت ممكن.
ويجري البدء في تطبيق آلية مكافحة اجملاعة FAMفي البداية على 
البلدان احملرومة وتتسع تدريجًيا لتصل في  مجموعة صغيرة من 
نهاية املطاف إلى حتقيق تغطية عاملية، ويجتمع الزعماء امللتزمون 
بهذه املبادرة بتاريخ 13 تشرين األول كجزء من االجتماعات السنوية 
إندونيسيا  بالي في  الدولي بدينة  والبنك  الدولي  النقد  لصندوق 

إلجراء املزيد من املناقشات بشأن تنفيذ آلية مكافحة اجملاعة.
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بروكسل- أ ف ب
املنظمات  مع  وغوغل  وأمازون  مايكروسوفت  العمالقة  التكنولوجيا  شركات  تتعاون 
للمساعدة في حتديد  الفائت  األحد  يوم  النقاب عنها  الدولية، في مبادرة جديدة كشف 
وتنوي  البيانات،  وحتليل  االصطناعي  الذكاء  باستخدام  النامية  الدول  في  اجملاعات  وجتنب 
التمويل  أجل إطالق حمالت  للبيانات من  التنبؤية  القوة  التكنولوجيا استخدام  شركات 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل حدوث األزمة، وذلك بداًل من االنتظار لالستجابة على اجملاعة.

القوة التنبؤية
وتطلق املنظمات الدولية، بدعم من شركات التكنولوجيا العمالقة، آلية عمل ملكافحة 
اجملاعة FAM، وهي أول آلية عاملية مكرسة للوقاية من اجملاعات في املستقبل، وغالًبا ما تأتي 
مثل هذه التحركات بعد فوات األوان، حينما تكون أرواح كثيرة قد أُزهقت، وذلك وفًقا لبيان 
اإلعالن املشترك بني البنك الدولي واألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر وشركات 
التكنولوجيا عن شراكة عاملية غير مسبوقة للحيلولة دون وقوع مجاعات في املستقبل.

وبالرغم من كونها كارثة بطيئة احلركة، إال أنه من الصعب التنبؤ باجملاعة، والسبب في 
باإلمدادات  يتعلق  ال  يكاد  الغذائية  املواد  في  احلاد  النقص  أن  هو  اخلبراء،  يقول  ذلك، كما 

الغذائية وحدها.
وقال جيم يوجن كيم Jim Yong Kim، رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان: »إنها مأساة 
عاملية أن ماليني من البشر كثير منهم أطفال ما زالوا يكابدون سوء التغذية احلاد واجملاعة 
في القرن احلادي والعشرين، وإننا نعمل حالًيا على إنشاء حتالف عاملي غير مسبوق لنقول 

ال مزيد من اجملاعات«.
وقد واجه أكثر من 20 مليون شخص في العام املاضي ظروف اجملاعة في نيجيريا والصومال 
أزمة  مستويات  في  حالياً  شخص  مليون   124 يعيش  حني  في  واليمن،  السودان  وجنوب 
احلياة،  قيد  على  لبقائهم  عاجلة  إنسانية  مساعدة  يتطلب  ما  الغذائي،  األمن  انعدام 

ويعيش أكثر من نصفهم في مناطق متضررة من النزاعات.

قوة تنبؤية إلطالق حمالت التمويل قبل حدوث األزمة
عمالقة التكنولوجيا: الذكاء االصطناعي لمحاربة المجاعة
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نقص األطباء
وفي الصني يدخل تشو جيانغو، وهو متقاعد في الرابعة والستني من العمر، يده في سوار معدني كبير موضوع على 
طاولة. وهو يتلقى بعد دقيقتني على هاتفه الذكي حتليال طبيا كامال أجري باالستناد إلى نبضات القلب، وذلك في 

غياب أّي طبيب.
هذا اجلهاز الذي صممته شركة »بينغ ان غود دكتور« كان أحد احملاور الرئيسة في املعرض العاملي حول الذكاء االصطناعي 
الذي اختتم فعالياته مؤخرا في شنغهاي. وقد نّظم هذا احلدث في وقت تطمح الصني إلى احتالل الصدارة في قطاع 

التكنولوجيات املتقدمة في امليدان الطبي.
وقال تشو الذي كان يعمل سابقا في مجال املعلوماتية »أنا هنا ألنني أريد أن أعرف كيف ميكن تطبيق مبادئ الطب 

الصيني التقليدي القائم على جّس نبضات القلب، في غياب أي طبيب. إنه ألمر عملي بالفعل«.
وال يعمل في الصني سوى 12 مليون اختصاصي صحة، في حني يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 1,4 مليار نسمة.

وتعّد »بينغ ان غود دكتور« املدرجة أسهمها في بورصة هونغ كونغ، من أهّم املنصات الصينية خلدمات الرعاية الصحية 
على االنترنت مع 228 مليون مشترك. وهي تتلقى يوميا 500 ألف طلب استشارة.

يسّجل املرضى في التطبيق احملمول التابع للشركة بياناتهم الشخصية وسوابقهم الطبية ويصفون األعراض التي 
تصيبهم، فيحصلون على تشخيص يجرى بواسطة تقنية الذكاء االصطناعي وينقل إلى طبيب بلحمه وشحمه.

ولن يعد يتوّجب على هذا األخير سوى التحّقق من هذا التحليل واملوافقة عليه قبل أن يعطي وصفة عبر االنترنت. ولم 
يعد املرضى بالتالي ملزمني بالذهاب إلى عيادات طبية.

وقال الطبيب ليو كانغ الذي كان يعمل سابقا في مستشفى شيهي الشهير في بكني: »ال شك في أن هذه التقنيات 
تساعد في حّل مشكلة النقص في األطباء. وقد يغنيهم الذكاء االصطناعي عن اإلجراءات الروتينية البسيطة«.

لكنه أشار إلى أن »الصني ال تزال تعّوض تأخيرها في هذا اجملال«.
ففي الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي، خاضت اجملموعات البحثية وتلك الناشئة منذ فترة طويلة غمار التقنيات 

اخملصصة لالستخدام الطبي.
)وهي  الضخمة  والبيانات  االصطناعي  الذكاء  بواسطة  آليات  لتصميم  األخيرة  هذه  من  مناذجها  الصني  وتستلهم 
معطيات كثيرة تتّم معاجلتها بسرعة(، من شأنها أن تساعد في تشخيص العّلة وأيضا في إجراء عمليات جراحية 

تتّم بواسطة روبوتات وفي تطوير أدوية جديدة.
توازي  صحية  إلى خدمات  النفاذ  الصغيرة  املدن  في  للمرضى  االصطناعي  الذكاء  وتقنية  الضخمة  البيانات  وتتيح 

بجودتها تلك املقّدمة في املدن الكبرى.
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تكساس – رويترز
أعلنت شركة Diligent Roboticsالواقع مقرها في مدينة أوسنت في والية تكساس األميركية، عن 
روبوتها اجلديد اخملصص للمستشفيات »موكسي Moxi«، ويأتي هذا الروبوت كمحاولة من الشركة 
لتحسني الوضع بالنسبة لعمال الرعاية الصحية، إذر أصبحت الروبوتات املدعومة بإمكانيات الذكاء 
االصطناعي متثل حاًل واقعًيا للمساعدة في تخفيف الضغط املتزايد على موظفي قطاع الرعاية 
الصحية احلاليني، وذلك مع مكافحة عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق 

بسألة توظيف األشخاص ضمن قطاع الرعاية الصحية.

التكنولوجيا الروبوتية
وبالرغم من أن التكنولوجيا الروبوتية تساعد بالفعل بعض اجلراحني في إجراء جراحة دقيقة، فإن 
بعد،  تؤثر  لم  اليومية  في مهامهم  اآلخرين  واملوظفني  املمرضات  على مساعدة  القادرة  الروبوتات 
ذكاء  روبوت  Moxiبأنه  روبوت  يوصف  حيث  اجلديد،  الروبوت  مع  يتغير  قد  األمر  هذا  أن  يبدو  ولكن 
اصطناعي اجتماعي قادر على دعم املوظفني في املشافي ليصبح عضًوا حيويًا وموثوًقا في الفريق.

وعلى عكس روبوت الرعاية الصحية الياباني Robearالقادر على حمل الناس من وإلى السرير، فإن 
Moxiغير مخصص للتفاعل مع املرضى، بل إنه مصمم بدالً من ذلك لتنفيذ مجموعة من املهام 
Moxi روبوت  ويتضن  املرضى،  مع  للتفاعل  الوقت  من  املزيد  مينحهن  ما  للممرضات،  اللوجستية 

ويتحرك من  احمليطة،  البيئة  والتعرف على  اخلرائط  تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تساعد على رسم 
خالل مجموعة من العجالت.

ويستخدم موكسي كاميرا وتكنولوجيا االستشعار عن بعد التي تقيس املسافة باستخدام الليزر 
Lidarملساعدته على جتنب العقبات الثابتة أو املتحركة، بينما تسمح الذراع املتطورة للروبوت القيام 
بأداء مهام مثل اختيار املواد الطبية من مكان التخزين، بحيث ميكنه وضعها في صينية مرفقة ليتم 

تسليمها إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء املستشفى.
ويشتمل Moxiأيًضا على شاشة ميكنها عرض املعلومات املتعلقة باملهام التي ينفذها، وبالنظر إلى 
أنه مصمم للعمل في بيئة من احملتمل أن تكون عالية التوتر واإلجهاد، فقد حرصت الشركة على 
Diligent Roboticsروبوت  شركة  وتصف  وتعاونيه،  متجانسة  شخصيه  املستقل  الروبوت  إعطاء 
Moxiبأنه »ودود وسهل التحدث إليه«، ويبدو األمر كذلك تبعاً لوجهه اللطيف املضاء بإضاءة ليد 

LEDوصوته الناعم.

مسؤوليات لوجستية
رعاية  بني  السريريون  املوظفون  »يوازن  اإللكتروني:  موقعها  Diligent Roboticsعلى  وتقول شركة 
املرضى والكميات الهائلة من املسؤوليات اللوجيستية اليدوية مثل جلب أو إعادة تخزين اإلمدادات أو 
إعداد غرف للمرضى لقبول مرضى جدد، ومع يد إضافية من روبوت Moxi، الذي يستكمل هذه املهام 
اللوجستية اليدوية بشكل مستقل من دون مساعدة، فإن املوظفني السريريني يركزون على مهام 

أخرى بشكل أفضل مثل رعاية املرضى«.
ويكثر احلديث في الوقت الراهن حول كيف قد حتل الروبوتات محل العاملني البشريني، وحترص شركة 
Diligent Roboticsعلى اإلشارة إلى أن Moxiمصمم لدعم املوظفني بدالً من استبدالهم، إذ سوف 
يتم في الوقت احلالي توظيف Moxi في عدد من التجارب ضمن مستشفى تكساس هيلث داالس 

.Houston Methodist Hospital اجلامعي ومستشفى هيوسنت امليثوديستTexas Health Dallas
وتتيح هذه االختبارات، با في ذلك اختبار شاشة اللمس وخيارات اإلدخال الصوتي، لفريق الشركة 
فرصة رؤية Moxi في بيئة واقعية، ما ميكنه من حتديد طرق لتحسني التصميم، وقد تشمل التحديات 
احملتملة قدرة Moxiعلى أداء املهام في الوقت املناسب مقارنًة بالناس وطريقة حركة عجالت التنقل 

التي تتيح له الوصول إلى أجزاء مختلفة من املستشفى.

»Moxi«.. روبوت الذكاء االصطناعي للمستشفيات
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أهداف سياسية
وفوق ذلك، حترص السلطات الصينية على زيادة موارد 
العالم.  أمام  صورتها  لتحسني  املتجددة  الطاقة 
من  النظيفة  الطاقة  مصادر  على  االعتماد  غدا  إذ 
األهداف األساسية التي ترمي احلكومة الصينية إلى 
حتقيقها، رغم أن محطات توليد الطاقة من الفحم 
ال تزال توفر نحو ثلثي احتياجات الصني من الكهرباء.

محطات  تقام  أن  املستغرب  من  يكن  لم  ولهذا، 
املشمسة  السهول  في  شمسية  للطاقة  ضخمة 
غربي  وشمال  شمالي  الواقعة  األطراف  مترامية 
الشاسعة  بساحتها  السهول  فهذه  الصني. 
املوقع  تقريباً هي  العام  الساطعة طوال  وشمسها 

األنسب إلقامة احملطات الشمسية.
وقد مضت احلكومة في بناء محطات توليد الطاقة 

بوكالة  حدا  ما  التوقعات،  فاقت  بسرعة  الضخمة  الشمسية 
الصني قد حققت منذ ثالث سنوات  إنَّ  القول  إلى  الدولية  الطاقة 
األهداف التي كانت تتطلع لتحقيقها في مجال الطاقة الشمسية 

بحلول عام 2020.
الطاقة  محطات  بناء  على  الصني  حتمل  أخرى  دوافع  توجد  وربا 

الشمسية في بعض املناطق التي يخيم عليها التوتر السياسي.
فقد الحظ الكثير من املراقبني في العقود األخيرة أن الصني أصبحت 
إقليم  في  التحتية  البنية  على  اإلنفاق  تشجيع  على  حرصا  أكثر 
التبت - الذي يتمتع بحكم ذاتي ويطالب فيه كثيرون بإنهاء السيادة 

الصينية - ومناطق مجاورة له.

عمل استثنائي
الطاقة  لتطويع  استثنائيا  مشروعا  أقامت  قد  الصني  أن  ويذكر 
لشبكة حتت  احلرارة  لتوفير  ألواح شمسية  باستخدام  الشمسية 
األرض مصممة إلذابة اجلليد على األراضي دائمة التجمد في إحدى 
املدن بإقليم التبت، وذلك من أجل متهيد األراضي باملدينة لتنمو فيها 
من  املزيد  بأنها محاولة جلذب  اجلهود  البعض هذه  وفسر  األشجار. 

املستوطنني الصينني إلى اإلقليم.
لكن إقامة محطات شمسية عمالقة في منطقة نائية ال تخلو من 
مساوئ. ولكي نفهم طبيعة املساوئ سنحتاج إللقاء نظرة أخرى 

على الصني من أعلى.
في العام 1935، رسم عالم اجلغرافيا هو هوانيونغ خطا شهيرا يعرف 
باسم »خط هو«، والذي ميتد من الشمال الشرقي إلى جنوب وسط 
املساحة،  تقريبا في  إلى شطرين متساويني  البالد  ويقسم  الصني، 

ومتفاوتني نسبيا في التوزيع السكاني.
ويقول يوان زو، األستاذ باجلامعة الصينية في هونغ كونغ إن: »توزيع 
من  متاما  النقيض  على  يقف  الشمسية  والطاقة  الرياح  مصادر 

التوزيع السكاني«.
وهذا يعني أن األلواح الشمسية متركزت في مناطق أبعد ما تكون 
عن املدن الكبرى التي حتتاج إلى الطاقة الكهربائية التي تولدها. وقد 
ترتب على ذلك أن ُمعامل السعة أو حجم الكهرباء املتولدة فعليا 
من أي مصدر من مصادر الطاقة، مقارنة باحلد األقصى الذي كان من 

املتوقع توليده من احملطات خالل نفس الفترة، يظل ضئيال للغاية.

ويقول زو إن حجم الكهرباء املتولدة من محطات الطاقة الشمسية 
الصينية في الشهور الستة األولى من عام 2018، بحسب البيانات 
املستخلصة من هيئة الكهرباء الصينية، لم يتجاوز 14.7 في املئة 

من حجم الكهرباء املتوقع توليده من هذه احملطات.

هدر الطاقة
وقد يعود انخفاض معامل السعة هذا إلى أسباب عديدة، البعض 
معامل  إن  يقول  زو  ولكن  الطقس.  مثل  عن سيطرتنا،  خارج  منها 
السعة في الصني أكثر انخفاضا من أي مكان آخر في العالم، وهو 
ما يُعزى إلى إهدار الطاقة أثناء نقلها عبر خطوط النقل الطويلة، 
التي تربط بني محطات الطاقة الشمسية واملناطق التي حتتاج لهذه 
الكهرباء التي قد تبعد كيلومترات عديدة عن احملطات. ويصف زو هذا 

الوضع بأنه »سوء توزيع حاد«.
الطاقة  لسياسات  تايلور  ستاير  مركز  من  بول،  جيفري  ويقول 
التصدي  حاولت  قد  الصني  إن  ستانفورد،  بجامعة  املالية  والشؤون 
لهذه املشكلة من خالل تطوير خطوط النقل الكهربائية. إذ ابتكرت 
حلوال جديدة منها خطوط النقل بالتيار املستمر ذات اجلهد الفائق، 

ولكن تنفيذها لم ميض بالسرعة املتوقعة.
غير أن ثمة مشكالت أخرى في الصني قد تلقي بظاللها القامتة على 
احلكومة  أعلنت  إذ  الشمسية.  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مجال 
للمشروعات  احلكومي  الدعم  تعليق  عن  املاضي  أيار  في  الصينية 
وبالتالي  الشمسية.  الطاقة  من  الكهرباء  لتوليد  الضخمة 

ستتضاعف تكلفة بناء هذه احملطات.
وتقول ليو: » لن تتمكن احلكومة من اآلن فصاعدا من دعم مشروعات 
ففي  جسيمة،  انعكاسات  القرار  لهذا  وكان  الشمسية«.  الطاقة 
العام املاضي، كانت القدرة اإلنتاجية حملطات الطاقة الشمسية في 
بأكثر من 30 في  أن تنخفض  تتوقع  ليو  الصني 53 غيغاوات، ولكن 

املئة، وهو ما يعني أنها قد ال تتجاوز في مجملها 35 غيغاوات.
وفي ظل هذه األجواء، تقول ليو إن املستثمرين في مجال الطاقة باتوا 
النائية  الشمسية  الطاقة  جملمعات  بديلة  أخرى  فرص  عن  يبحثون 
العمالقة، وقد آثر البعض منهم تركيب ألواح شمسية على أسطح 

املباني في املدن الكبرى لبيع الكهرباء للمستهلكني مباشرة.
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كنز قومي
أحد  في  احملطة،  أقامت  التي  إينرجي«  غرين  »باندا  شركة  وتقول 
لتجسد  وبنيت  »ُصممت  احملطة  هذه  إن  الرسمية،  مستنداتها 

الكنز القومي الصيني، وهو الباندا العمالقة«.
وتبلغ القدرة اإلنتاجية حملطات الطاقة الشمسية في الصني 130 
توليد  في مجال  األولى عاملياً  املرتبة  الصني  وبهذا حتتل  غيغاوات، 
حالة  في  املثال،  سبيل  وعلى  الشمسية.  الطاقة  من  الكهرباء 
تشغيل جميع هذه احملطات في آن واحد، ستنتج ما يكفي لسد 

أضعاف احتياجات اململكة املتحدة بأكملها من الكهرباء.
للطاقة  الضخمة  احملطات  من  الكثير  أيضا  الصني  وحتتضن 
الشمسية  للطاقة  لونغيانغسيا  سد  مجمع  مثل  الشمسية، 
وتبلغ  شمسي،  لوح  ماليني  أربعة  يضم  والذي  التبت،  بنطقة 
قدرته اإلنتاجية 850 ميغاوات. أما أكبر محطة طاقة شمسية في 
العالم في الوقت الراهن فهي في صحراء تنغر في الصني، وتتجاوز 

قدرتها اإلنتاجية 1500 ميغاوات.
تشير إيفون ليو بؤسسة »بلومبرغ نيو إينرجي فاينانس« ألبحاث 
لأللواح  أكبر مصّنع  هي  الراهن  الوقت  في  الصني  أنَّ  إلى  السوق 
الشمسية، وتقول: »زاد حجم سوق األلواح الشمسية حتى أصبح 

بثابة سياسة صناعية تتبناها احلكومة الصينية«.
في   60 من  أكثر  تصّنع  الصني  بأنَّ  الدولية  الطاقة  وكالة  وأفادت 
ثم،  ومن  الشمسية.  األلواح  من  العاملي  اإلنتاج  إجمالي  من  املئة 
فمن مصلحة احلكومة الصينية بالطبع أن تضمن استمرار ارتفاع 

الطلب على األلواح الشمسية.

كريس بارانيوك- بي بي سي
حتتضن الصني بعض أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ويبدو أنَّ مشروعاتها الضخمة ستعيد تشكيل 
سياسات الطاقة في العالم. لكن هل حتقق التطلعات الصينية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 

الفائدة املرجوة منها؟
الباندا،  حيوان  من  الثنني  عمالقتني  صورتني  الصني، سترى  شمالي  داتونغ،  مدينة  معالم  إلى  الطائرة  من  نظرت  إذا 

إحداهما تبدو وكأنها تلوح بيديها لك. وتتألف الصورتان من آالف األلواح الشمسية.
وتشكل هذه األلواح، باإلضافة إلى ألواح أخرى مجاورة، محطة عمالقة للطاقة الشمسية قدرتها 100 ميغاوات، ومتتد 
بالتأكيد  الكبيرة، لكنها  باملقاييس الصينية، ال تعد من احملطات  إال أن هذه احملطة،  على مساحة 248 فدانا تقريباً. 

مصدر للفخر.

الصين.. أكبر مصنع لأللواح الشمسية في العالم
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واشنطن – رويترز
احلكومية  للضغوطات  تيليغرام  الفوري  التراسل  خدمة  رضخت 
مرتبطة  للسلطات  تنازالت  تقدمي  عبر  اخلصوصية  معايير  خلفض 

بكافحة التطرف واالرهاب.
وحدثت الشركة املطورة خلدمة سياستها للخصوصية للسماح 
بالتعاون مع احملققني في القضايا املتعلقة بالتطرف واإلرهاب فيما 

عدا روسيا.
وتيليغرام تطبيق مجاني للتراسل متوفر على اندرويد واي او اس، 
على  ويركز  متعددة،  منصات  على  يعمل  جزئيا،  املصدر  مفتوح 
السرعة واخلصوصية والناحية األمنية، ويبني سمعته على كونه 

عصيا عن االختراق.
وضمت سياسة اخلصوصية اجلديدة في التطبيق جملة تنص على 
بي‹  ‹أي  اإلنترنت  بروتوكول  عنوان  بتسليم  تقوم  قد  الشركة  أن 
اخلاص باملستخدم ورقم هاتفه في حال تلقيها ألمر محكمة يشير 

إلى أن هؤالء األشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون.
ذلك،  حدث  إذا  وأنه  اآلن،  حتى  يحدث  لم  هذا  أن  الشركة  وأكدت 

فسوف يتم الكشف عنه في تقرير الشفافية نصف السنوي.
بأن  املستخدمني  ستخبر  كانت  إذا  ما  توضح  لم  تيليغرام  لكن 

بياناتهم قد متت مشاركتها مع السلطات.
دوروف  بافل  تليغرام  التنفيذي  والرئيس  املشارك  املؤسس  وقال 
لإلرهابيني  مالءمة  أقل  اخلدمة  يجعل  سوف  اجلديد  التعديل  ان 
الذين قد يسعون إلى استخدامها من أجل نشر الدعاية أو جتنيد 

األشخاص.
وذكر دوروف أن هذا التغيير قد مت إجراؤه لاللتزام بقوانني اخلصوصية 
الشركة  أن  الروس  للمستخدمني  وأكد  األوروبي،  لالحتاد  اجلديدة 

سوف تستمر في حجب بياناتهم عن الوكاالت األمنية.
غير ان خبراء ومتخصصني في التكنولوجيا عبروا عن قلقهم من 
مشتبه  ليسوا  اإلنترنت  شبكة  خالل  من  أشخاص  على  القبض 

بهم في قضايا اإلرهاب.
تشفير  فك  أجل  من  ضغوط  بعد  روسيا  حظرا  تيليغرام  وتواجه 

الرسائل عبر منصتها.
تفكر  الروسية  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أن  ذكر  تقرير جديد  وكان 
في إلغاء حظر تيليغرام في البالد، لكن ذلك لن يتم قبل أن تقوم 
خصوصية  على  حتافظ  التي  التشفير  مفاتيح  بتسلم  الشركة 

رسائل منصتها.
لكن مؤسس التطبيق أكد أن سياسة اخلصوصية اجلديدة ال عالقة 

لها بالوضع في روسيا.
وقال دوروف ان احلظر الروسي لم يكن متعلقا بقضايا مثل احلصول 
وأرقام  بهم  املشتبه  اإلرهابيني  ألسماء  اإلنترنت  بروتوكول  على 
روسيا  في  محظور  التطبيق  أن  طاملا  أنه  إلى  وأشار  هواتفهم، 
فإنه ال يتعني على الشركة االهتمام بطالب السلطات الروسية، 

مضيفا »لذلك نواصل مقاومتنا«.

تيليغرام يضحي ببعض معايير الخصوصية
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تكساس- بي بي سي
الكلمة  إن  إذ  التكنولوجيا،  في مجال  القادمة  العمالقة  القفزة  بثابة  الكالم هي  على  التعرف  تقنيات  إن  غوغل  قالت شركة 
املنطوقة ضرورية بالفعل في البلدان النامية ذات املعدالت املنخفضة في اإلملام بالقراءة والكتابة، وبالرغم من أنَّ الروبوتات العاملة 
بواسطة الذكاء االصطناعي والسيارات ذاتية القيادة حتتل عناوين األخبار، لكن القفزة الكبيرة التالية في التكنولوجيا ستكون 
التقدم في اخلدمات الصوتية، وذلك وفًقا ملا قاله بن غوميز Ben Gomes، رئيس قسم البحث في الشركة، والذي يقول: إن »فهم 

اللغة املشتركة أمر بالغ األهمية بالنسبة ملستقبل االنترنت«.
البحث  اللغة تشكل عامال أساسيا ملستقبل  الكالم وفهم  التعرف على  أن »تقنيات  البحث في الشركة  وأوضح رئيس قسم 
واملعلومات، ولكن هناك الكثير من املشاكل الصعبة مثل فهم كيفية عمل املرجع واإلشارة، با في ذلك فهم ما تشير إليه كلمات 
»هو« و«هي« في اجلملة، وهي مشكلة ليست بسيطة على اإلطالق فيما يتعلق باللغة، وهذه األمثلة مجرد مشكلة واحدة من 

ماليني املشاكل التي يجب حلها في اللغة.
وجاء حديث بن غوميز إلى صحيفة »الغارديان« البريطانية قبيل حلول الذكرى السنوية العشرين إلنشاء شركة غوغل في 24 
أيلول، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على إطالق غوغل أول خدمة صوتية لها للبحث بشكل بسيط، وذلك عبر استخدام تقنيات 

التعرف على الكالم التي حتول الكلمات املنطوقة إلى نصوص مكتوبة.

غوغل: تقنيات التعرف على الكالم قفزة عمالقة

وحتولت تقنيات التعرف على الكالم الى أمر ضروري 
املنخفضة  املعدالت  ذات  النامية  البلدان  في 
أن  بعد  وخصوًصا  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  في 
أصبحت هذه التقنيات اآلن جزًءا من بحث غوغل 
الذكاء  املعتمد على  الرقمي  الصوتي  ومساعدها 
االصطناعي املضمن في مليارات الهواتف الذكية 

حول العالم.
وأوضح رئيس قسم البحث في شركة غوغل: »لم 
يكن من الواضح لنا أن ما يبدو كتقنية متقدمة 
إليه  حتتاج  أساسي  شيء  وكأنه  يبدو  الغرب،  في 

في دول مثل الهند«.
وأوضح املسؤول في الشركة أن العديد من اللغات 
في البلدان النامية لم يكن لديها بالفعل لوحات 
مفاتيح مشتركة، إذ إنه درس اللغة الهندية ملدة 
10 سنوات، لكنه لم يكن يعرف كيفية كتابتها، 
من  بكثير  أسهل  الصوت  استخدام  فإنَّ  لذلك 
اللغة  لفهم  غوغل  محاوالت  وتعدُّ  الكتابة، 
ليست جديدة، إذ بعد متكنها من اإلملام بالقواعد 
التصحيح  مجال  دخول  غوغل  بدأت  األساسية، 
اإلمالئي في العام 2000، وهو اجملال الذي كان أكثر 

تعقيًدا بقليل من مجرد إضافة قاموس.
حملركات  األساسية  املهمة  في  التفكير  وميكنك 
البحث على أنها العثور علي الكلمات، أي الكلمات 
البحث  محركات  حتاول  بحيث  املكتوبة،  الدقيقة 
أو  الوثيقة  عنوان  في  الكلمات  تلك  على  العثور 
الناس  يستخدمها  لغة  هناك  ولكن  املستند، 
ولغة  معني  مجال  عن  معلومات  ميتلكون  عندما 
في  يعرف  ما  وهو  كذلك،  يكونوا  ال  عندما  أخرى 

اللغة اإلجنليزية باملرادفات.
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سيول - بي بي سي
أول  عن  رسميا  الستار  بإزاحة  »سامسونغ«  شركة  قامت 
هاتف ذكي لها مزود بثالث كاميرات في اخللف، وهو الهاتف 

.»2018 Galaxy A7« الذي أطلقت عليه إسم
وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي اجلديد، الذي ينتمي إلى 
ثمانية  بدقة  الزاوية  واسعة  بعدسة  يأتي  املتوسطة،  الفئة 
ميغابيكسل، وعدسة رئيسة بدقة 24 ميغابيكسل، وعدسة 
»عميقة« للمعلومات املكانية، وتهدف هذه العدسات الثالث، 

مع برنامج حتسني الصورة، إلى التقاط صور رائعة.
لصور  أمامية  كاميرا  على  A7اجلديد  الهاتف  ويشتمل 
»سيلفي« بدقة 24 ميغابيكسل و»فالش« LEDاللتقاط صور 
»بورتيريه« واضحة مع خلفية غير واضحة، عالوة على توافر 
»فلتر« الضوء والرموز التعبيرية و»فالتر« حتسني الصورة. وعلى 
اجلديد   »A7 »غاالكسي  يحتل  التقنية،  التجهيزات  صعيد 
Amoled بشاشة  ويأتي  املتوسطة،  الفئة  أعلى  في  مرتبة 

وصول  وذاكرة  النوى،  ثماني  ومعالج  بوصات،  ست  قياس 
داخلية  ذاكرة  مع  غيغابايت،  ستة  أو  أربعة  بسعة  عشوائي 
128 غيغابايت، والتي ميكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عن 
طريق بطاقة الذاكرة اخلارجية SD، إضافة إلى بطارية بسعة 

3300 مللي أمبير ساعة.
بنظام  املزود  اجلديد  الذكي  هاتفها  أن  الى  الشركة  ولفتت 
واملعدن، مع  الزجاج  يأتي في جسم مصنوع من  »آندرويد 8« 
وتتم  اجلهاز،  جانب  على  األصابع  بصمة  مستشعر  وجود 
Mikro USB عملية الشحن ومزامنة البيانات عن طريق قابس

.B من النوع
 »2018 Galaxy A7« وعندما يتعلق األمر بالكاميرات، فالهاتف
اجلديد يضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل مع عدسة 
بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية ثالثية تضم مستشعراً أساسياً 
بدقة 24 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، ومستشعرا ثانيا 
5 ميغابكسل، فضال عن  بدقة  العمق  الستشعار معلومات 
أن  علما  ميغابكسل   8 بدقة  الزاوية  واسع  ثالث  مستشعر 
هذين املستشعرين يأتيان مع عدسات بفتحة 2.2 و 2.4 على 

التوالي.
وسيكون الهاتف اجلديد متوفرًا بألوان مختلفة تشمل األسود 
في  البداية  في  إصداره  وسيتم  والوردي،  والذهبي  واألزرق 
بعض البلدان في كل من أوروبا وآسيا، ولكن ستقوم شركة 

»سامسونغ« بإصداره في املزيد من البلدان األخرى بعد ذلك.
وفي سياق ذي صلة كشف تسريب جديد عن أن لدى سامسونغ 

مخططات إلطالق الكثير من الهواتف بحلول العام 2019.
ويبدو أن الرمز املوجود في ملف حتديث نظام التشغيل أندرويد 
سامسونغ  أجهزة  تشكيلة  سرب  قد   ،»Pie  9  Android«
القادمة »غاالكسي إس 10«. وإذا ثبتت صحة التسريبات، فإن 
إصدارات من  أربعة  أن سامسونغ تستعد إلطالق  يعني  ذلك 

سامسونغ تقدّم »غاالكسي A7« بكاميرا ثالثية

.»XDA-Developers»هاتف »غاالكسي إس 10«، وفقا لـ
 »beyond0« تسمى  محتملة  أجهزة  أربعة  امللفات  ووصفت 
عدة  أشارت  إذ   ،»beyond25g»و  »beyond2»و  »beyond1»و
تقارير إلى أن االسم الرمزي الذي تستخدمه سامسونغ جلهاز 

.»Beyond« غاالكسي إس 10« هو«
وتوضح التسريبات أن هناك إصدارا منخفض التكلفة من جهاز 
 »AMOLED« بشاشة  أساسيا  وإصدارا   ،»10 إس  »غاالكسي 
حتتوي  أن  يتوقع  اجلهاز  من  أكبر  ونسخة  بوصة،   5.8 قياسها 
على شاشة بقياس 6.44 بوصة. وأخيرا، تشير التسريبات إلى 
سامسونغ  من  هاتف  أول  سيكون   ،»beyond25g« إصدار  أن 

.»5G« يعمل مع شبكة اتصاالت اجليل اخلامس لإلنترنت
وأشارت تقارير سابقة إلى أن شركة سامسونغ تخطط إلطالق 

هاتف ذكي مزود بتقنية »5G« في العام املقبل.
ومع ذلك، قالت سامسونغ إن جهاز إس 10 لن يكون أول هاتف 
يعمل بشبكة اجليل اخلامس، وهو ما يعني أن الشركة تخطط 

إلطالق هاتف منفصل مزود بهذه التقنية.
سامسونغ  هواتف  إصدارات  اجلديدة  التسريبات  وتصف 
»غاالكسي إس 10«، حيث تتميز بتزودها بعالج سنابدراغون 

من كوالكوم، مقابل »Exynos« من سامسونغ.
ويأتي ذلك في أعقاب تقرير سابق يشير إلى أن سامسونغ قد 
وفقا  القادم،  الذكي  ثالثية في هاتفها  بكاميرا خلفية  تتميز 
للموقع الهولندي GalaxyClub.nl، الذي شارك الصور املسربة 

للهاتف بكاميرا خلفية ثالثية ألول مرة.

مجلة تواصل - تكنولوجيا
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بروكسل - بي بي سي
أقر البرملان األوروبي مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر دولي على ما يسمى »الروبوتات القاتلة«.

ويسعى البرملان األوروبي إلى استباق التطوير املستقبلي الستخدام أنظمة األسلحة ذاتية التحكم، التي ميكن أن تنفذ عمليات قتل 
من دون تدخل بشري.

ويأتي هذا بعد فشل احملادثات في األمم املتحدة، الشهر املاضي، في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضية، في ظل وجود بعض الدول التي 
ترى ضرورة استكشاف فوائد األسلحة ذاتية العمل.

وعلى اجلانب اآلخر أعرب بعض أعضاء البرملان األوروبي عن قلقهم من أن هناك تشريعات ميكن أن حتد من التقدم العلمي في الذكاء 
االصطناعي.

في حني حذر أعضاء آخرون من أن الذكاء االصطناعي قد يصبح مشكلة أمنية، إذا سمحت بعض البلدان باستخدام مثل هذه األسلحة 
بينما رفضت دول أخرى.

وقالت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة اخلارجية واألمنية باالحتاد األوروبي خالل النقاش في البرملان األوروبي: »أعرف أن هذا قد 
يبدو وكأنه نقاش حول مستقبل بعيد أو عن اخليال العلمي«.

أوروبا تدعو إلى حظر »الروبوتات القاتلة«

وقالت بوديل فاليرو، املتحدثة باسم السياسة األمنية 
حلزب اخلضر في البرملان األوروبي: »يجب حظر أنظمة 

األسلحة ذاتية التحكم على املستوى الدولي«.
يتعلق  ما  في  قرار  اتخاذ  »سلطة  أن  على  وشددت 
ومتنح  البشر  أيدي  من  تخرج  أال  يجب  واملوت  باحلياة 

لآلالت«.
ويستبق هذا القرار األوروبي املفاوضات املقررة في األمم 
املتحدة في تشرين الثاني املقبل، وهناك آمال للتوصل 

إلى اتفاق حول حظر دولي.
املتحدة  األمم  مقر  في  دول  عدة  من  خبراء  والتقى 
بجنيف، في آب املاضي، ملناقشة طرق حتديد األسلحة 
التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر وكيفية 

التعامل معها.
في  الباحثة  الرحيم،  عبد  رشا  قالت  اللقاء  وأثناء 
مجال الذكاء االصطناعي في منظمة العفو الدولية: 
بدءا  األسلحة،  مجال  في  التكنولوجي  التقدم  »إن 
الذكاء  بأجهزة  املسيرة  طيار  بدون  الطائرات  من 
اختيار  ميكنها  التي  اآللية  املدافع  إلى  االصطناعي 
أهدافها اخلاصة تخطت كثيرا مسار القانون الدولي«.

احلظر  املسار.  لتغيير  بعد  اآلوان  يفت  »لم  وأضافت: 
املفروض على أنظمة األسلحة املستقلة ميكن أن مينع 
اخمليفة حقا، مثل سباق تسلح  السيناريوهات  بعض 
قد  الكبرى  الدول  بني  الفائقة  للتكنولوجيا  جديد 

يتسبب في انتشار كبير لألسلحة ذاتية العمل«.
اجتماع  خالل  احلظر  هذا  فرض  الدول  بعض  ورفضت 
والواليات  اجلنوبية  وكوريا  وروسيا  إسرائيل  منها  آب، 
املتحدة، وقالت إنها تريد استكشاف »مزايا« محتملة 

من أنظمة األسلحة ذاتية التحكم«.
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لم يعد دخول العناصر اجلامدة إلى احلياة مقتصراً على الكوابيس، إذ أصبح بإمكاننا السيطرة على العناصر بفضل ابتكار باحثني 
جللد مرن يحول أي شيء إلى روبوت.

وصمم باحثون من جامعة ييل األميركية اجللد اآللي، بالشراكة مع وكالة اإلدارة األميركية للمالحة اجلوية والفضاء )ناسا( ونشروا 
مقطع فيديو وبحًثا عن التقنية اجلديدة في مجلة ساينس روبوتيكس األميركية.

ويتكون اجللد الروبوتي من صفائح مطاطية مدمجة مع زوج من احلساسات واحملركات امليكانيكية. وميكن للفريق توجيه اجللد 
باستخدام جهاز حتكم، جلعله ينقبض أو يثبت أو يتحرر، باإلضافة إلى إمكانية لف صفائح اجللد حول أي شيء مرن، للوصول إلى 

مرحلة برمجته للتحرك.
 وأظهر مقطع الفيديو التعريفي عملية لف اجللد الروبوتي على حصان محشو، ليعمد املبتكرون إلى حتريكه عن بعد ليتمكن 
من املشي ببطء، ويعمل باحثو جامعة ييل على إجناز تطبيقات عملية أكثر من اجللد الروبوتي، إذ ميكن تطوير هذه التقنية لتصبح 

قابلة لالرتداء، فتصبح سترة مصممة ملساعدة مرتديها على حتسني حركتهم، وقد تكون مفيدة أيًضا في الفضاء اخلارجي.
 وقال كرمير بوتيجليو الباحث املشارك في الدراسة: إن »أحد أهم األشياء التي فكرت بها هو أهمية تعدد الوظائف، واستخدامات 
اجللد الروبوتي في استكشاف الفضاء العميق حيث تصادف البشر ظروف غير متوقعة، وهنا بإمكانك استخدام اجللد الروبوتي 

ملواجهتها«.

ابتكار جلد آلي يحول أي شيء إلى روبوت

أن  سبق  إذ  نوعه،  من  األول  اجلديد  االبتكار  يُعد  وال 
اإليطالي  واملعهد  كورنيل  جامعة  من  علماء  صمم 
جلًدا   ،2016 العام  في  بونتيديرا  في  للتكنولوجيا 
من  مختلفة  أنواع  من  مكونًا  مشابًها،  روبوتًيا 
ميكن  إذ  املرونة  من  عالية  درجة  وعلى  السيليكون 
وبإمكانه  األصلي،  حجمه  أضعاف  خلمسة  مطه 

تغيير لونه وتسجيل الضغط عليه.
استخداماته  لتشمل  تطويره  على  العلماء  ويعمل 
القابلة  االستهالكية  التقنيات  من  مجموعة 
املوصلة  املرنة  واألذرع  املرنة  الساعات  مثل  لالرتداء؛ 
التمويه،  على  قادرة  روبوتات  وصناعة  للكهرباء 
للتمييز  قابل  الروبوت غير  قدرته على جعل  بسبب 
عن بيئته. وميكنه كذلك تعديل لونه ليبدو ودودًا أو 
من  أساسية  طبقات  ثالث  من  مكون  وهو  عدوانًيا. 

السيليكون املعدل ما مينحه مرونة ونعومة فائقة.
على  السيليكون  من  الوسطى  الطبقة  وحتتوي 
السيليكون،  مع  مخلوطة  فوسفورية  مساحيق 
مينح  ما  عبرها،  الكهربائي  التيار  مرور  عند  تتوهج 
اجللد ميزة تغيير لونه بإدخال عناصر مختلفة؛ مثل 
أصفر،  جلعله  املغنيسيوم  أو  أزرق  جلعله  النحاس 
العلماء  غلفها  بالطاقة  الطبقة  هذه  ولتزويد 
لهذا  الكهربائية،  للطاقة  موصلة  مرنة  بطبقات 
استخدم الفريق تقنية متقدمة مت تطويرها من قبل 
الباحثني في جامعة هارفارد في أعوام سابقة وهي 

مادة هيدروجيل السيليكون.
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طريقة  اختبار  على  إنستاغرام  الصور  مشاركة  منصة  تعمل 
تسمح للمستخدم بإعادة نشر املشاركات من حسابات أخرى إلى 
مدراء  مقاومة  من  سنوات  بعد  وذلك  املستخدم،  تغذية  خالصة 
الشركة لطرح مثل هذه امليزة خوفاً من أنها ستفسد الطبيعة 
الشخصية للتطبيق، ولكن في الوقت نفسه فإن توفير مثل هذه 
تتفوق  وقد  التغذية  إلى خالصة  احليوية  املزيد من  امليزة قد جتلب 
بسرعة على ميزة القصص، مع التخوف من إمكانية استخدامها 
وغيرها  االنتخابية  احلمالت  في  والتأثير  املزيفة  األخبار  لنشر 
على  فيسبوك  منصة  تعمل  التي  األخرى  السلبية  العواقب  من 

التصدي لها منذ االنتخابات الرئاسية األميركية 2016.
على  فيسبوك  حتتوي  كما  تويتر،  ضمن  التغريد  إعادة  زر  ويتواجد 
أيقونة مشاركة، بينما ال متتلك إنستاغرام مثل هذه امليزات، وكان 
على املستخدمني أن يبدعوا في محاولة نشر احملتوى من حسابات 
احملتوى  ذلك  تنزيل  مثل  بهم  اخلاصة  الزمني  اجلدول  إلى  أخرى 
الزمني  جدولهم  ضمن  نشرها  إعادة  ثم  شاشة  لقطات  أخذ  أو 
إعادة  تتيح  خارجية  جلهات  تابعة  تطبيقات  البعض  استخدم  أو 
تطبيقات  متجر  يضم  حيث  الفيديو،  ومقاطع  الصور  مشاركة 
نشر  تعيد  التي  واملدفوعة  اجملانية  التطبيقات  من  iOSالعشرات 

الصور ومقاطع الفيديو إلى حساباتك.
بيزة  يطالبون  سنوات  مدار  على  إنستاغرام  مستخدمو  وظل 
مشاركة أصلية، مشابهة لتلك املتوفرة في الشبكات االجتماعية 
أشار  إذ  قريًبا،  عليها  يحصلون  قد  أنهم  ويبدو  األخرى،  الشائعة 
باسم  داخلًيا  تعرف  ميزة  تختبر  الشركة  أن  إلى  جديد  تقرير 
»املشاركة السلسة« seamless sharing، وتقدم هذه امليزة خيارًا 
كل  ميني  أعلى  في  يظهر  التغذية«  إلى  »مشاركة  يسمى  جديًدا 

مشاركة.
وتظهر املشاركات التي متت إعادة مشاركتها في اخلالصة بشكل 
اسم  أسفل  األصلي  احملتوى  يتواجد  حيث  التغريدات،  يشابه 
أن  وأكدت مصادر مطلعة على  الذي شاركها،  املستخدم  وصورة 
امليزة موجودة، حيث ميكن إعادة نشر املشاركات مرتني على األقل 
تعتمد  لم  إنستاجرام  أن  يبدو  ولكن  للميزة،  احلالي  بشكلها 
شكلها النهائي، وأنها ما تزال في مراحلها املبكرة، وكما هو احلال 

مع كل هذه امليزات االستكشافية، ميكن أن تنتهي قبل إطالقها.

إنستاغرام تختبر ميزة جديدة

قال االحتاد األوروبي إن شركتي فيسبوك وتويتر تواجهان عقوبات 
العام، في  إذا لم متتثال لقواعد املستهلك األوروبي بحلول نهاية 
وقت تواصل فيه اجلهات التنظيمية باالحتاد حملة على عمالقي 
تتعلق  مخاوف  بسبب  األميركيني  االجتماعي  التواصل  مواقع 

باخلصوصية.
بسبب  أوروبا  في  شديدة  انتقادات  إلكترونية  منصات  وتواجه 
غرامات  فرض  إلى  أدى  ما  التنافس،  ومناهضة  هيمنة  ممارسات 

كبيرة على بعض الشركات.
وقالت املفوضية األوروبية إن سبعة أشهر مرت منذ إبالغ فيسبوك 
وتويتر بضرورة جعل شروطهما اخلاصة باملستخدمني متماشية 

مع قواعد االحتاد األوروبي، لكنهما لم تعاجلا بعد كل املشاكل.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل األوروبية إن موقع »إير بي.إن.بي« 
أجرى، على عكس فيسبوك وتويتر، التعديالت الالزمة بعد إبالغه. 
العقوبات..  تقدما ستأتي  نر  لم  »إذا  مؤمتر صحفي  في  وأضافت 

هذا واضح متاما. ال ميكننا التفاوض لألبد، نحتاج لرؤية نتائج«.
وقال متحدث باسم املفوضية إن على تويتر أيضا إجراء التعديالت 

الالزمة بحلول نهاية العام.
كانت املفوضية قد عبرت سابقا عن قلقها إزاء التزامات الشركات 

وكيفية إبالغ املستخدمني عن إزالة احملتوى أو فض العقود.
التعديالت  بعدد من  بالفعل  قامت  إنها  وقالت شركة فيسبوك 

وستواصل التعاون مع السلطات.
ايار  في  فيسبوك  في  اخلدمة  شروط  »حدثنا  بيان  في  وأضافت 
اقترحتها شبكة  التي  التعديالت  العظمى من  الغالبية  وأدخلنا 

التعاون حلماية املستهلك واملفوضية األوروبية في تلك املرحلة«.
وتابعت قائلة »شروطنا باتت أوضح بكثير اآلن فيما يخص ما هو 
مسموح به وما هو محظور بفيسبوك واخليارات املتاحة للناس«.

الشركات  من  اثنتني  مع  ستتعاون  إنها  فيسبوك  شركة  وقالت 
العاملي  االنتشار  من  للحد  للربح  الهادفة  غير  األميركية 
للمعلومات املضللة التي قد تؤثر على االنتخابات وأقرت أن مواقع 

األخبار الكاذبة ال يزال يقرأها املاليني.
وقالت أكبر شبكة للتواصل االجتماعي والتي تتعرض لضغوط 
الدولي  اجلمهوري  املعهد  مع  ستعمل  إنها  للدعاية  للتصدي 
الثمانينيات  في  تأسسا  اللذين  الوطني  الدميقراطي  واملعهد 

ومتولهما احلكومة األميركية لتعزيز العمليات الدميقراطية.
واملعهدان ليس لهما أي صلة باحلزبني األميركيني الكبيرين اللذين 

يحمالن نفس اسميهما.

عقوبات تنتظر فيسبوك وتويتر
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واشنطن - أ ف ب
تدرس الوكالة األميركية الفيدرالية لألدوية احتمال حظر السجائر اإللكترونية املنّكهة مع مفعول فوري لهذا احلظر، في ظّل 

»آفة« التدخني اإللكتروني املستشرية في أوساط الشباب األميركي.
إلكترونية  لبيعهم سجائر  موزعا   131 على  غرامات  وفرضت  حتذيرية  إلكترونية  رسالة   1100 من  أكثر  الهيئة  وّجهت  وقد 

ومنتجات مشتقة لقاصرين إثر عملية واسعة نفّذتها بعيدا عن األضواء في متاجر ميدانية وأخرى افتراضية خالل الصيف.
وأتت هذه املبادرة »ثمرة جهود منّسقة إلنفاذ أهّم نظام تضعه الوكالة األميركية لألغذية واألدوية في تاريخها«، بحسب ما 

أفادت هذه الهيئة مشيرة إلى أنها تنوي إطالق عملية أوسع نطاقا بعد.
إذن من  بّد  وال  عالية جدا  بلغت مستويات  واضحة وهي  الشباب  قبل  اإللكترونية من  السجائر  »استخدام  وباتت مؤشرات 

تصويب بعض األوجه في استراتيجيتنا العامة لدرء اخلطر الفعلي«، بحسب ما قال مدير الهيئة سكوت غوتليب في بيان.
وأوضح »نرّكز بشكل خاص على السجائر اإللكترونية املنّكهة ونفّكر جّديا في تعديل النظام با يؤدي إلى سحب هذه املنتجات 

من السوق على الفور«.
للسجائر  الشباب  استخدام  في  ملحوظا  »ارتفاعا  تظهر  أولية  بيانات  إلى  التفاصيل  في  اخلوض  دون  من  غوتليب  وأشار 

اإللكترونية«. ومن املرتقب تعميم هذه النتائج في األشهر املقبلة.

السجائر اإللكترونية.. مهددة بالزوال

وبحسب »واشنطن بوست«، أخذت هذه البيانات من الدراسة الوطنية حول التدخني في أوساط الشباب وهي تظهر ارتفاعا 
بنسبة 75 % في استهالك تالمذة املدارس الثانوية للسجائر اإللكترونية سنة 2018، باملقارنة مع أرقام العام املاضي.

وقال غوتليب »استعمل كلمة )آفة( بحذر كبير. فالسجائر اإللكترونية باتت موجودة أينما كان تقريبا وهي تشّكل خطرا 
على املراهقني. وال بّد من وضع حّد لهذه امليول املتعاظمة لدى الشباب والتي قد تسبب اإلدمان«.

وتشّغل السجائر اإللكترونية ببطارية تسمح بتسخني النيكوتني السائلة وحتّولها إلى بخار يُستنشق. وكثيرة هي النسخات 
املقّدمة بنكهة فواكه، وهي استراتيجية جلذب الشباب وجعلهم يدمنون النيكوتني، بحسب منتقدي هذه املمارسات.

وفي العام 2016، حظرت الوكالة األميركية لألدوية واألغذية بيع هذه املنتجات للقاصرين )دون الثامنة عشرة من العمر في 
بعض الواليات واحلادية والعشرين في واليات أخرى(.

ورأى رئيس حملة شباب بال تبغ أن الهيئة خطت خطوة كبيرة للحّد من استهالك السجائر اإللكترونية في أوساط الشباب.
وقال ماثيو مايرز إن »الهيئة أقّرت للمرة األولى بأنه ينبغي التطرق إلى هذه املسألة من خالل إلزام املصنعني بسحب املنتجات 
املنّكهة من السوق إال في حال جرى النظر في طريقة صنعها وتغيير األساليب الترويجية احلالية والتوقف عن بيعها على 

اإلنترنت، فضال عن اتخاذ تدابير لوقف املبيعات غير القانونية لألطفال«.

مجلة تواصل - تكنولوجيا



87     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت

مجلة تواصل - تكنولوجيا

نيويورك/ أ ف ب
»ترانسفورم  »لينوفو«، وشركة »نت آب« خالل مؤمتر  أعلنت شركة 
مبتكرة  تقنّيات  لتقدمي  األوجه  متعددة  عاملّية  شراكة  عن   ،»2.0
وجتربة مبّسطة ملساعدة العمالء على حتديث تكنولوجيا املعلومات 

وتسريع عملية التحّول الرقمي.
وباعتبارهما شركَتني رائدتنَي في مجال حلول احلوسبة العالية األداء 
ووحدات الذاكرة الوميضة، تعّد كّل من »لينوفو« و«نت آب« في موقع 
فريد يسمح لهما بتقدمي التقنّيات واخلطط الرائدة لتمكني العمالء 
حول العالم من حتديث بنية تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بهم من 

طرف الشبكة إلى الشبكة األساسية ووصوالً إلى السحابة.
وتقوم الشركتان معاً بتطوير أكبر مجموعة من منتجات التخزين 
آب«  »نت  حلول  تدمج  والتي  »لينوفو«،  عالمة  حتمل  والتي  اجلديدة 
الرائدة في القطاع  البيانات  البرمجيات إلدارة  القائم على  للتخزين 
احلائزة  سيستم«  »ثينك  البيانات  ملراكز  التحتّية  البنية  حلول  مع 

على جوائز من »لينوفو«.
من  األساسية  البرمجّيات  تقنّية  اجلديدة  املنتجات  وستستخدم 
االستفادة من  عبر  »لينوفو«،  قبل  آب«، وسيتّم تصنيعها من  »نت 
ضمن  تُصّنف  التي  »لينوفو«  من  املستوى  عاملّية  اإلمداد  سلسلة 
التكنولوجيا  شركات  جلميع  »جارتنر«  قبل  من  خمسة  أفضل 

العاملّية.
باإلضافة إلى ذلك، أعلنت »لينوفو« و«نت آب« عن مشروع مشترك 
البيانات  إدارة  وحلول  التخزين  منتجات  لتأمني  الصني  في  جديد 
الصني  في  املتخّصصة  املتطلبات  لتلبية  ومكّيفة  مخّصصة 
املشروع  في  العمل  يبدأ  أن  ويُتوّقع  املتمّيزة.  السحابة  ومنظومة 

اجلديد بحلول ربيع العام 2019، بانتظار املوافقات احمللّية.
في  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  يوانكينج،  ياجن  وقال 

شراكة ستراتيجية بين »لينوفو« و«نت آب«

شركة »لينوفو«: »إّن ‹لينوفو‹ ملتزمة بتعزيز التحّول الذكّي اجلديد 
البيانات  مراكز  املعلومات من خالل عروض  تكنولوجيا  في مجال 
املوّسعة التي تتمحور حول العمالء. وتلتزم بالنمّو العضوي وغير 
الشراكات  أقوى  على  واحلفاظ  عمالئنا،  حاجات  لتلبية  العضوي 

العاملّية في قطاع مراكز البيانات«.
»نت  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كوريان،  جورج  قال  جانبه،  من 
مقاربات  العمالء  يطلب  اليوم،  العاملي  االقتصاد  »في  قائالً:  آب«، 
جديدة للبنى التحتّية اخلاّصة بتكنولوجيا املعلومات التي تدعم 
و‹نت  ‹لينوفو‹  الشراكة، ستقّدم  هذه  خالل  ومن  الرقمي؛  حتوّلها 
آب‹ حافظة شاملة من املنتجات واحللول واخلدمات التي ليس لها 
مثيل في السوق اليوم. ومن خالل دمج قوانا التكميلّية في مجال 
آب‹  و‹نت  ‹لينوفو‹  ستفرض  العميل،  حول  يتمحور  الذي  االبتكار 

معياراً جديداً لتسريع جناح عمالئنا«.
»لينوفو«  في  التنفيذي  الرئيس  نائب  سكوجن،  كيرك  وأضاف 
‹لينوفو‹  من  كّل  »تتمتع  سنتر«:  داتا  »لينوفو  مجموعة  ورئيس 
اجلديد من حلول  اجليل  بتوفير  آب‹ بوقع فريد يسمح لهما  و‹نت 
إدارة البيانات عالية األداء في جميع أنحاء العالم، من خالل منح 
العمالء خصائص جديدة ليس لها مثيل في مجال األداء والقيمة 
في  منّواً  األسرع  اخلوادم  شركة  اآلن  وهي  ‹لينوفو‹،  وتبقى  واخليار. 
املوثوق  البيانات  مراكز  شريك  نكون  أن  برؤيتنا  ملتزمة  العالم، 
للتحّول الرقمي اخلاّص بعمالئنا. ونقوم بتقدمي هذه احللول اجلديدة 
أكثر من  الشركات في  إلى  فورّي  البيانات بشكٍل  وإدارة  للتخزين 
160 بلداً مع سلسلة إمداد وشبكة خدمات ليس لهما مثيل، ومن 

خالل منظومة شريكة معّززة للقنوات العاملّية«.
وستتوفر احللول األولى من هذه الشراكة - »لينوفو ثينك سيستم 

دي إي« ومجموعة »دي إم« - للشراء بشكٍل فورّي.
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EMUI 9.0 هواوي تطرح واجهة التشغيل

أعلنت مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني، إطالق واجهة التشغيل EMUI 9.0التي متثل الترقية األحدث لهذه الواجهة املستندة إلى 
نظام أندرويد، وذلك خالل فعاليات معرض »إيفا 2018« الذي اختتم فعالياته في برلني.

وتوفر واجهة التشغيل EMUI 9.0، التي تعد من أوائل أنظمة التشغيل املستندة إلى نظام تشغيل  أندرويد باي  Android Pie، جتربة 
التسجيل  حالياً  للمستخدمني  وميكن  املتنوعة.  املزايا  من  والكثير  االستخدام  سهلة  بواجهة  ومدعومة  املستوى  رفيعة  استخدام 
للحصول على النسخة التجريبية من واجهة تشغيل EMUI 9.0، والتي سيتم تزويدها بالكثير من املزايا اإلضافية األخرى عند إطالقها 
مع السلسلة القادمة من هواتف Series 20 HUAWEI Mate. ومت تصميم واجهة التشغيل األحدث من هواوي خصيصاً ملنح املستخدم 
العفوية وسهولة االستخدام أكثر من أي وقت مضى. فقد قامت هواوي بإعادة التصميم وتوحيد الكثير من إعدادات الواجهة لتقليص 
عدد اخلطوات التي يتعني على املستخدم اتباعها إلجناز املهام اخملتلفة. وبشكل عام، تعمل واجهة التشغيل EMUI 9.0بسرعة تزيد بنسبة 
12.9 % عن سابقاتها، كما تدعم زيادة سرعة تشغيل التطبيقات على الهواتف الذكية. كما ستوفر واجهة تشغيل EMUI 9.0جتارب 

.Series 20 HUAWEI Mate استخدام ال مثيل لها على هواتف
وخالل فعالية إعالمية خاصة، قال الدكتور وانغ تشينغ لو، رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني: 
»يتم تزويد الهواتف الذكية اليوم بجموعة هائلة من املزايا إلى درجة ميكن أن تسبب الكثير من االرتباك للمستخدمني العاديني، حيث 
EMUI أعرب الكثير منهم عن انزعاجهم من زيادة تعقيد تلك امليزات. وانطالقاً من ذلك، بدأنا بتطوير نسخة جديدة من واجهة تشغيل

ملساعدة املستخدمني على احلصول على جتارب استخدام عالية اجلودة«.
كما مت تزويد واجهة تشغيل EMUI 9.0بيزة رئيسية أخرى وهي HiVision، والتي تتيح لتطبيق الكاميرا القدرة على متييز املعالم واللوحات 
املعزز. وفي حني مت تصميم واجهة تشغيل EMUI 9.0خصيصاً  الواقع  وتزويد املستخدمني بعلومات عبر استخدام تقنيات  الشهيرة، 
ملساعدة املستخدمني على االستمتاع بأمناط حياة غنية ومتوازنة، فقد شكلت الرفاهية الرقمية أيضاً محور تركيز أساسيا في الواجهة 

اجلديدة. ومت تزويدها بلوحة حتكم Digital Balanceاجلديدة التي تتعقب مقاييس استخدام الهاتف احملمول.
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 ،Sony WF-SP700N الرأس  سماعات  وأفريقيا  األوسط  الشرق  سوني  شركة  أطلقت 
وهي أول سماعات في العالم مقاومة لرذاذ املاء والسلكية فعلياً ومجهزة بتقنية عزل 
في  املوسيقى  ومحبي  الرياضة  عشاق  إلى  بذلك  متوجهة  تلقائي،  بشكل  الضوضاء 
WF- الرأس  سماعات  تتميز  حيث  أنيقة،  منتجات  عن  يبحثون  الذين  األوسط  الشرق 

SP700N بجودتها العالية وبأنها سماعات رياضية كاملة الوظائف.
طويلة  ساعات  ميضون  الذين  لألشخاص  ممتازاً  خياراً   WF-SP700N سماعات  وتشكل 
ميارسون متارين الكارديو عالية احلدة أو جلسات اليوغا، وبإمكان أي شخص كثير التنقل 
االرتباك  دون  من  الالسلكية  الرأس  سماعات  يستخدم  أن  للتنقل  احلرية  إلى  ويحتاج 

باألسالك أو الكابالت.
وتعد سماعات WF-SP700N ممتازة لألشخاص الذين يعملون خارج املكتب لكونها مجهزة 
بتقنية رقمية لعزل الضوضاء وبتصميم مقاوم لرذاذ املاء، ويستطيع املستخدمون بفضل 
فيه  تعم  رياضي  نادٍ  وال سيما في  مترينهم،  أفضل على  يركزوا بشكل  أن  التقنية  هذه 

الضجة.

WF-SP700N سوني تطلق سماعات األذن

ويستطيع املستخدمون أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أن يشغلوا منط الصوت 
احمليط Ambient Sound ليبقوا متيقظني لألصوات احمليطة بهم، أما في النادي الرياضي، 
فتتيح أيضاً ميزة الصوت احمليط للمستخدمني أن يسمعوا األصوات الضرورية املرتبطة 

بالتمرين، ما يجعل من هذه السماعات خير رفيق رياضي.
والتي  الرأس هذه تقنية الصوت الشهيرة EXTRA BASS من سوني،  وتدعم سماعات 
عند  االداء  حتسني  على  للتركيز  أقوى  منخفضة  بترددات  صوتًا  املوسيقى  على  تضفي 
 ،IPX4 استخدامها مع تقنية عزل الضوضاء، كما تتميز بقاومتها لرذاذ املاء وفًقا ملعيار

مما يتيح لألشخاص استخدامها في حاالت املطر أو العرق من دون أن تتضرر.
الرأس بشكل آمن داخل األذن بفضل تصميمها املقوس، وتتوافر بعدة  وتبقى سماعات 
خيارات لونية هي الوردي واألسود واألبيض، وقد اختيرت هذه األلوان لتتناسب مع أي لباس 

رياضي ولتناسب موضة ارتداء األلبسة الرياضية والترفيه خارج النادي الرياضي.
واحدة،  بلمسة  تفتح  مدمجة  شاحنة  علبة  مع   WF-SP700N الرأس  سماعات  وتأتي 
وتتميز ببطارية يصل عمرها إلى حوالى ثالث ساعات، باإلضافة إلى شحنتني إضافيتني 

من العلبة، أي ما مجموعه تسع ساعات من التشغيل بني الشحنات.
وتتمّيز سماعات الرأس WF-SP700N أيضاً بتكنولوجيا اتصاالت اجملال القريب NFC، والتي 
تتصل بالعلبة بلمسة واحدة، وتتناسب مع تطبيق Sony Headphones Connect الذي 
يضم اآلن ميزة إعدادات الصوت السريعة لكي يتمكن املستخدمون من تعديل إعدادات 

املوازن املفضلة لديهم والتحكم بالصوت احمليط بلمستي زر على سماعات الرأس.
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من جهته قال جيم شتاير Jim Steyer الرئيس التنفيذي ملؤسسة Common Sense: »إن األخبار السارة هي أن املراهقني أكثر وعًيا 
بتأثير وسائل التواصل االجتماعي اجليد والسيئ على حد سواء عما كانوا عليه قبل بضع سنوات، ولكن األخبار السيئة هي أنهم 
يفضلون التواصل مع بعضهم البعض عبر اإلنترنت بدالً من التقابل وجها لوجهه، وبصفتي والًدا ومربًيا أجد ذلك أمرًا مزعًجا للغاية«.

في حني أن املراهقني أكثر ذكاًء بشأن وسائل التواصل االجتماعي ولكنهم ما زالوا غير قادرين على مقاومتها، حيث قال أكثر من 70 
% إنهم يعتقدون أن شركات التكنولوجيا تتالعب باملستخدمني للحصول على املزيد من الوقت على أجهزتهم، وقال 57 % منهم إن 
وسائل اإلعالم االجتماعية تشتت االنتباه خالل الواجبات املنزلية، ومع ذلك قال 31 % منهم فقط إنهم يوقفون هواتفهم أثناء كل 

وقت الواجبات املدرسية أو معظمه.
وقال عدد قليل من املراهقني إن وسائل التواصل االجتماعي لها تأثير سلبي في شعورهم حيال أنفسهم، ولكن الدراسة أظهرت أن 
وسائل التواصل االجتماعي لها تأثير كبير سواء إيجابًيا أو سلبًيا خاصة في املراهقني األكثر ضعًفا – أولئك الذين قد يكونون مثال 
مكتئبني أو وحيدين أو ينقصهم احترام الذات – حيث ان هؤالء املراهقني هم أكثر عرضة من غيرهم لإلبالغ بأنهم تعرضوا لألذى من 

قبل وسائل التواصل االجتماعي، لكنهم على األرجح قبل ست سنوات كانوا يقولون إن لها تأثيراً إيجابياً فيهم.
من جانبها قالت الدكتورة جيني رادسكى األستاذ املساعد في طب األطفال بجامعة ميشيغان واملتخصصة في الصحة التطورية 
والسلوكية: إن »هذه التقديرات احملّدثة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بالشباب مفيدة ألنها تظهر مدى زيادة عدد 

املراهقني الذين يقومون باستخدام وسائل التواصل االجتماعي عدة مرات في الساعة أو في اليوم«.
املاضي تبني وجود صلة بني االستخدام املكثف لوسائل  وفي مقال نشرته مجلة اجلمعية الطبية األميركية JAMA في شهر متوز 
التواصل االجتماعي – با في ذلك االستخدام بشكل متكرر على مدار اليوم – ظهور أعراض اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 

لدى املراهقني.
عندما سئل املراهقون ما هي موقع التواصل االجتماعي األكثر استخداًما بالنسبة لهم، قال 41 % من املراهقني سناب شات؛ و%22 

قالوا إنستاغرام و15 % قالوا فيسبوك، ولكن قبل ست سنوات قال 68 % من املراهقني ان فيسبوك هو املوقع الرئيس بالنسبة لهم.
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ميشيغان – رويترز
توصلت دراسة حديثة إلى أنَّ أكثر من ثلثي املراهقني يفضلون التواصل مع أصدقائهم عبر اإلنترنت بداًل من احملادثات املباشرة وجًها 
لوجه، وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي حتاول فيه شركات التكنولوجيا مساعدة الوالدين على مراقبة الوقت الذي يقضيه أطفالهم 

على اإلنترنت.
هذه الدراسة مت إعدادها من قبل مؤسسة Common Sense Media غير الربحية وهي حتديث لدراسة استقصائية مماثلة أجريت في 

العام 2012 والتي كانت من أوائل الدراسات التي قامت بتوثيق تأثير الوسائط الرقمية في الشباب واألطفال.
وجدت الدراسة اليوم أن نسبة 89 % من املراهقني لديهم هواتف ذكية، باملقارنة مع نسبة 41 % قبل ست سنوات، وانخفضت نسبة 
املراهقني الذين قالوا إن طريقتهم املفضلة للتواصل هي التحدث املباشر مع األصدقاء إلى 32 % بعدما كانت النسبة 49 % قبل ست 

سنوات، وذلك وفقاً للدراسة االستقصائية التي أجريت على أكثر من 1000 شاب تتراوح أعمارهم بني 13 و17 عاًما في آذار ونيسان.
قالت فيكي ريدوت Vicky Rideout مديرة شركة VJR Consulting لالستشارات واملؤلف املشارك ورئيسة فريق البحث في الدراسة: 
»ال يسعني إال القول بأنَّ هناك حتوالً كبيراً وواضحاً في الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض وسيزداد هذا التحول 

في املستقبل«.
وأشارت Rideout إلى أن »االستطالعني اآلخرين كانت نتائجهما مرتفعة، إ إنَّ األول جاء به ارتفاع في نسبة املراهقني – الذين يقولون 
بأن أجهزتهم تشتت انتباههم عندما يجب أن يركزوا على األشخاص الذين يتعاملون معهم – إلى 54 % بعدما كانت النسبة 44 % 
قبل ست سنوات، والثاني أشار إلى أن نسبة كبيرة من املراهقني وصلت إلى 44 % يقولون إنهم محبطون من األصدقاء بسبب وجودهم 

على هواتفهم كثيرًا عندما يكونون مًعا«.
الشباب حيث وصلت نسبة  بني  االجتماعي  التواصل  وتيرة استخدام وسائل  تزايد  أيًضا على  الضوء  اجلديدة  الدراسة  كما تسلط 
املراهقني الذين ميلكون هواتف ذكية إلى 89 % مقارنة بـ 41 % قبل ست سنوات، واآلن يقول 70 % من املراهقني إنهم يستخدمون وسائل 
التواصل االجتماعي أكثر من مرة في اليوم مقارنة بـ 34 % قبل ست سنوات؛ ونسبة 38 % يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل 

االجتماعي عدة مرات في الساعة، ويقول 16 % إنهم يستخدمونها باستمرار.

تحول كبير وواضح في الطريقة التي يتواصل بها الناس 
المراهقون يفضلون »الشات« مع أصدقائهم عن مقابلتهم
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ماذا يفعل الذباب اإللكتروني في الشبكات االجتماعية؟
يعمل الذباب اإللكتروني على قمع الرأي اخملالف من خالل التعليقات املعارضة وكذلك نشر منشورات هجومية على الرأي 

أو اجلهة املستهدفة.
من  بذلك  للمطالبة  االجتماعية  الشبكات  إلى  وجلأت  الرواتب،  زيادة  تريد  الشعب  من  كبيرة  شريحة  أن  مثال  لنفترض 
الذباب  والتغريدات بكثافة مرفقة مع هاشتاك متفق عليه، وإلعاقة هذه احلملة ميكن استخدام  املنشورات  خالل نشر 
اإللكتروني، ودوره هو التعليق على هذه املنشورات تارة بأسلوب لبق يستعرض وجهة نظر مخالفة مثل أن املطالبة بزيادة 
الرواتب ليس عمال مشروعا، أو التعليق بألفاظ مسيئة للتأثير على نفسية الناشطني سلبا ودفعهم للتوقف عن النشر 

حول ذلك املوضوع.
يعمل الذباب اإللكتروني على إنشاء هاشتاك معاكس والنشر فيه بكثافة ليتفوق على األصلي من حيث النشاط وعدد 
األغلبية مع  وأن  أقلية  الفكرة  بتلك  املطالبني  أن  والتأكيد على  األصلي  الـ هاشتاك  بالتالي قمع  والتفاعل،  املنشورات 

الفكرة التي يدافع عنها الذباب اإللكتروني.
تستخدم هذه التقنية في اجملال السياسي بصورة كبيرة للغاية وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا بكثرة في مواضيع 

متعددة ومختلفة.
شكلت األزمة السورية ونظيرتها املصرية واليمنية وقضايا في اخلليج العربي وأخرى في دول املغرب الكبير، ساحات حروب 

الذباب اإللكتروني، باستخدام مفرط خلطاب الكراهية واألخبار املزيفة.

من يقف وراء الذباب اإللكتروني؟
ليس هناك جهة واحدة معلومة ودائمة، إذ يتغير من يقف وراء هذه 

الظاهرة حسب القضية واملوقع اجلغرافي وعوامل أخرى.

ما عالقة الذباب اإللكتروني بخطاب الكراهية؟
والهجوم  معينة  فكرة  عن  الدفاع  هي  اإللكتروني  الذباب  مهمة 
عن فكرة مضادة، وهذا األسلوب يستخدم كافة األسلحة با فيها 
اآلخرين،  وتكفير  والتخوين  والشتم  السب  إلى  للحقائق  التزييف 

ومن هنا يتأكد لنا حضور خطاب الكراهية.
عندما يستهدف الذباب اإللكتروني شخص أو شركة أو حكومة 
أو فكر  أو تقاليد معينة  أفراد  أو  أو مجتمع  دين  أو  أو لغة  دولة  أو 
للمنشورات  أساسا  الكراهية  خطاب  يستخدم  جنس  أو  عرق  أو 

والتغريدات التي تنشر في هذا السياق.
للناس مثل  أوتار حساسة  تلعب على  وتنجح هذه احلمالت ألنها 
الدين والعرق واالنتماء واللغة والدفاع عن احلق وبقية احملفزات التي 
السياق  تخدم  والتغريدات  املنشورات  لكتابة  املستخدمني  تدفع 

ذاته.



93     مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت
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 خالل األشهر األخيرة ظهر مصطلح جديد في مجال اإلعالم 
بدأت  اإلعالم  وسائل  بعض  اإللكتروني،  الذباب  وهو  الرقمي 
املنتظر  ومن  اإلخبارية،  تقاريرها  في  املصطلح  هذا  تستخدم 

أن تزداد وتيرة ذلك.
الشبكات  لوال  ليظهر  الواقع  في  يكن  لم  اإللكتروني  الذباب 

االجتماعية مثل فيس بوك وتوتير ومنصات منافسة أخرى.
وبالطبع هناك عالقة بينهما وسنتطرق إلى كافة التفاصيل 

املتاحة حول هذا املوضوع في هذا املقال.
ما هو الذباب اإللكتروني؟

الذباب اإللكتروني هو مصطلح يعبر عن استخدام احلسابات 
نظر  وجهة  عن  للدفاع  سواء  معني،  اجتاه  في  بكثافة  املزيفة 

معينة، أو الهجوم على وجهة نظر أخرى مغايرة.
فيس  مثل  االجتماعية  املنصات  في  األسلوب  هذا  يستخدم 
بوك وتوتير، وهذا في مختلف القضايا السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية وحتى قضايا الفن والتقنية وقضايا بجاالت أخرى 

مثل املواضيع الدينية.
يعمل الذباب اإللكتروني على فرض أمر الواقع، من خالل التأكيد 
على أن مناصري فكرة معينة أو رأي محدد هم األغلبية، لهذا 
حتتاج هذه التقنية إلى الكثير من احلسابات املزيفة كي تنجح 

وأن يتم النشر واستخدامها في ذات الوقت.

Electronic flies الذباب االلكتروني

الكاتب: م. وســام محمــد عناد
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في  وعنيِّ  القانون،  آلة  فرع   -1963 العام  اجلميلة  الفنون  معهد  في  تخرج 
النشاط املدرسي حتى إحالته على التقاعد العام 1989، بعد أْن رفد مكتبة 
العديد من  أكثرها سبباً في شهرة  بأحلان جميلة وكان  والتلفزيون  اإلذاعة 

املطربني واملطربات.
مع  تنسجم  خصوصية  ميتلك  الذي  الصوت  عن  يبحث  السماوي  كان 
اللحن الذي يضعه، ال شك أنَّ أسلوبه هو استلهام الفولكلور وبدأ يتكرس 
تدريجياً، فكاَن صوت فؤاد سالم بداية ملرحلة يعتز بها، إذ قدم خاللها ألواناً 
من األغاني ذات النكهة الفولكلورية، )حجيك مطر صيف، محالها العيون، 
األول  الكاسيت  ضمت  كبيرة  مجموعة  احلصيلة  وكانت  الغريب(،  صوت 
والثاني لفؤاد سالم، في تلك الفترة تعرف على صوت املطرب حميد منصور 
فوجده أمنوذجاً ينسجم متاماً مع اجتاهه بقراراته البديعة وجواباته الرشيقة 
ريفية آسرة  املوسيقى مع حالوة  السلم  درجات في  صوت يستوعب عشر 
حبيبي،  )رد  منصور،  حميد  املطرب  مع  البداية  منذ  أحلانه  معظم  فكرس 

عينك علينه، خلهم يرحون(.
كما قدم للمطرب كمال محمد أجمل أغنيتني، )معاتبني، ردي بينه(، ومثلهما 

للفنان الدكتور فاضل عواد، )ضوة خدك، مشتاق الك يا نهر(.
وعانى الفنان الراحل عبد احلسني من املرض خالل السنوات األخيرة من عمره، 

وكان يعاني من صعوبة بالنطق واحلركة وأصيب بالشلل.
بوقع  الشخصية  صفحته  عبر  الرسام  عزيز  الشاعر  وفاته  خبر  أعلن 
»انتقل  قائال:  وكتب  للراحل  صورة  ونشر  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
الى رحمة اهلل صباح هذا اليوم امللحن الكبير عبداحلسني السماوي صاحب 
أجمل األحلان العراقية، ...واألعمال الكثيرة الناجحة، ربي يرحمه برحمته كان 
إنسانا طيبا جدا وصاحب أخالق وأباً فاضالً وزوجاً مثالياً وصادقاً مع أصدقائه، 

ربي يسكنه فسيح جناته«.
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في  ولد  الذي  السماوي  احلسني  عبد  الراحل  يعدُّ 
امللحنني  »شيخ   1943 العام  في  السماوة  مدينة 
العراقيني«، إذ أجنز أكثر من 200 حلناً غناها مطربون 
احللي،  سعدي  أبرزهم  العراقية،  األجيال  شتى  من 
ياس خضر، حميد منصور، فاضل عواد، فؤاد سالم، 
وأقام  وغيرهم،  البياتي  سعدي  مناتي،  الزهرة  عبد 
 2002 العام  منذ  بأستراليا  سيدني  في  السماوي 

حتى وفاته فيها بتاريخ 26/ 08/ 2018.
لألغنية  أعطوا  الذين  الكبار  امللحنني  من  وهو 
العراقية الكثير من األغاني التي صدحت بها حناجر 
العديد من املطربني واملطربات العراقيني وقد شغفت 
باألعمال البارزة لرواد املدرسة البغدادية في التلحني 

يحيى حمدي ورضا علي ومحمود عبد احلميد.
كبيرة  جملموعة  األغاني  من  الكثير  السماوي  حّلن 
مهلك  على  )أغنية  العراقيينأشهرها  املطربني  من 
ردتك  عبادي،  ملظفر  لواني  شوكك  منصور،  حلميد 
الغريب وأغنية ضوة خدك  متر ضيف، وأغنية صوت 
لفؤاد سالم، يلنسيتوالعبد االمير محمد، ردي بينه، 
ظني،  وسفة  يا  محمد،  لكمال  معاتبني  وأغنية 
مناتي،  الزهرة  لعبد  الرمش  وي  ابات  وأغنية خليني 
عواد،  لفاضل  نهر  يا  الك  اشتاَك  وأغنية  حنه  حنه 
إلك  حتياتي  احللي،  لسعدي  الناس  عليك  تناشدني 
حلسني نعمة، والكثير من األغاني التي فاتنا ذكرها..

وهو  الكرمي  القرآن  بتجويد  الراحل،  بداية  كانت 
املرحلة  الى  وصوله  وعند  االبتدائية،  املرحلة  في 
املتوسطة مارس الغناء والتمثيل ضمن النشاطات 
حينها  في  غنى  وقد  واملسرحية،  الفنية  املدرسية 
التي  وياك«  حياتي  »حلوة  وهو  أحلانه  أجمل  أحد 
وتلتها  العاني،  داود  املطرب  غناها  أن  بعد  اشتهرت 
»العيون  كأغنية  عديدين  ملطربني  أخرى  أحلان 
التي غناها املطرب سعدي احللي، وأغنية  الفراتية« 
وأغنية  فؤاد سالم  للمطرب  »حجيك مطر صيف« 

»سالمات« للمطرب حميد منصور.
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طوكيو- رويترز
يستعد فريق بحثي في جامعة »شيزوؤكا« اليابانية وعدة مؤسسات 
»مصعد  إنشاء  إلى  يهدف  جديد  فضائي  مشروع  الختبار  بحثية، 
من  سهولة  أكثر  فضائية  برحالت  القيام  من  البشر  ميكن  كوني« 

الطرق املستخدمة حاليا.
فكرة  أن  لها،  تقرير  في  اليابانية،  ماينيتشي«  »ذي  صحيفة  وذكرت 
والفضاء،  األرض  بني  متتد  كوابل  إنشاء  على  تعتمد  اجلديد  املشروع 
وإلى األرض  ميكن استخدامها في حتريك مصعد فضائي ينطلق من 
في رحالت منتظمة، مشيرة إلى أنه بثابة احللم، الذي سيحقق طفرة 

كبيرة في مجال الرحالت الفضائية في املستقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن املشروع يواجه حتديات كثيرة أبرزها تصنيع 
كوابل من مواد تتميز بأنها ذات متانة عالية لتحمل قوة الشد الهائلة، 
التي تتعرض، عندما يتم مدها ملسافات كبيرة جدا تفصل بني األرض 

والفضاء.
وستجرى التجربة، بإطالق قمرين صناعيني صغيرين في الفضاء، يربط 
الختبار  جتربة  إجراء  يتم  بينما  أمتار،   10 كابل معدني طوله  بينهما 
إمكانية القيام بعملية جر حلاوية صغيرة في الفضاء على غرار فكرة 
عمل املصعد التقليدي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن نتائج 
املصعد  فكرة  إجناز  باجتاه  كبيرة  حتوالت  إلى  ستقود  التجربة،  هذه 

الفضائي في املستقبل.
املشروع  جتارب  تخص  أدوات  إطالق  سيتم  إنه  الصحيفة  وقالت 
الفضائي، على منت مركبة فضائية إلى محطة تانيغاشيما للفضاء 
من  عشر  احلادي  في  اليابان  غربي  جنوب  كاجوشيما،  مقاطعة  في 

أيلول احلالي.
ولفتت إلى قول رئيس فريق الباحثني يوجي إيشيكاوا: إن »فكرة إنشاء 
مصعد فضائي معقولة، وربا جتعل السفر إلى الفضاء شيئاً عادياً في 
املستقبل بتكلفة قليلة مقارنة بالوضع احلالي«، لكن أبرز التحديات 
ذات  الكونية  األشعة  مقاومة  على  املستخدمة  الكوابل  قدرة  هو 

الطاقة العالية.
وفي حال جناح املشروع، فإنَّ من املتوقع أن تصل سرعة انتقال احلاوية 
من األرض إلى الفضاء 200 كيلومترا في الساعة، وأن تستمر نحو 8 
أيام حتى تصل إلى الفضاء، بينما تشير التقديرات إلى أن طول الكابل 
سيكون حوالي 100 ألف كم، وأن تتجاوز تكلفة إنشائه 90 مليار دوالر.

اخلصائص  مراقبة  إلى  التجربة  هذه  خالل  من  العلماء  ويسعى 
الفيزيائية للمواد، والتأكد من قدرة املصعد على التحرك بني نهايتي 

السلك دون مشاكل وبدون طاقة إضافية.
وفي حال جناح التجربة، سيبني اليابانيون مصاعد قادرة على إيصال 
رواد الفضاء وسياحه إلى املدار األرضي وبالعكس. ويعتقد العلماء أن 
إلى  والبضائع  الناس  التقنية سيسهل عمليات نقل  استخدام هذه 

املدار، والتخلي متاما عن إطالق الصواريخ الفضائية.

اليابان تجرب مصعدًا فضائيًا
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لوس اجنليس/ أ ف ب
أطلقت وكالة الفضاء األميركية )ناسا(، أقوى جهاز ليزر يوضع في مدار األرض لقياس وتيرة ذوبان اجلليد في ظّل االحترار املناخي.

اجلّو  التابعة لسالح  فاندنبرغ  قاعدة  »دلتا 2« من  وزنه نصف طن مدفوعا بصاروخ  البالغ  »آيس سات-2«  القمر االصطناعي  وانطلق 
األميركي في كاليفورنيا، بحسب احملطة التلفزيونية التابعة للوكالة.

وقال مسؤول في الوكالة »انطلق آيس سات-2 الستكشاف طبقات اجلليد القطبي في كوكبنا التي تتغّير باستمرار«.
وكان ريتشارد سلوناكر املسؤول عن البرنامج في وكالة الفضاء األميركية قال قبل أيام »هذه املهمة استثنائية في أهميتها العلمية«.

والسبب في ذلك أن الوكالة ال متلك جهازا مماثال في مدار األرض منذ أكثر من عشر سنوات.
فاملهمة املماثلة السابقة أطلقت إلى الفضاء في العام 2003 وانتهت في العام 2009، وبفضلها متّكن العلماء من معرفة أن سماكة 

جليد األرض تتراجع وأن املساحات اجلليدية في املناطق الساحلية من غرينالند والقطب اجلنوبي تنحسر.
ومنذ ذلك احلني، جترى القياسات باالستعانة بطائرة حتّلق فوق القطبني الشمالي واجلنوبي في برنامج يحمل اسم »عملية آيس بريدج«. 

لكن اخلبراء في الوكالة رأوا أنه ال بّد من تطوير هذه القياسات.
ويكتسب أي برنامج ملراقبة جليد األرض أهمية كبيرة في الوقت الذي تؤدي فيه االنبعاثات املتزايدة لغازات الدفيئة إلى مزيد من االحترار 

املناخي. وستكون البيانات التي سيوّفرها هذا القمر »شديدة الدّقة« وفقا لكيلي برانت أحد أعضاء فريق املهمة.
ويكتسب أي برنامج ملراقبة جليد األرض أهمية كبيرة في الوقت الذي تؤدي فيه االنبعاثات املتزايدة لغازات الدفيئة إلى مزيد من االحترار 

املناخي. فاحلرارة املتوّسطة لألرض آخذة في االرتفاع سنة تلو األخرى، وكانت السنوات بني 2014 و2017 األكثر حرا في العصر احلديث.
ويؤدي االحترار إلى ذوبان اجلليد في القطبني، ويسّبب ذلك ارتفاعا في منسوب البحار واحمليطات يهدد املاليني من سكان املناطق الساحلية 

في العالم.
ارتفاع منسوب  اجلليد في  ذوبان  التعّمق في فهم مساهمة  »آيس سات-2« في  اجلديد  األميركية على قمرها  الفضاء  وكالة  وتعّول 

احمليطات.
ويقول توم فاغنر املسؤول في وكالة الفضاء األميركية »سنكون قادرين على مشاهدة الطريقة التي يتغّير فيها اجلليد خالل سنة«.

ويضيف أن ضّم هذه املعطيات إلى تلك التي ّجمعت على مدى سنوات سيعطي دفعا قويا لفهم التغّير املناخي وحتسني توّقعات ارتفاع 
منسوب البحار. ويضّم القمر االصطناعي »آيس سات-2« بجهازي ليزر أقوى بكثير من اجلهاز الذي كان في القمر »آيس سات-1«.
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 تبني صورة هذه الصخرة متعددة الطبقات امللتقطة عام 2014 بواسطة الكاميرا 
الرئيسة في عربة ناسا – املريخ – روفر منطاً منوذجياً لصخور جانبية  لقاع البحيرة 
والعميقة  الضحلة  االجزاء  اظهرت  اليها في حينه،حيث  يتدفق  املاء  كان  عندما 

لبحيرة مارتن القدمية عدة ادلة في الصخور الطينية املؤلفة من رواسب البحيرة.
وفرت البحيرة ذات العمر الطويل على كوكب املريخ القدميظروفاً بيئية مستقرة 
للنظرة  استنادا  وذلك  ذاتها،  البحيرة  في  اآلخر  عناجلزء  كبيراً  إختالفاً  تختلف 
الشاملة الى النتائج التي توصلت اليها وكالة ناسا الفضائية طوال ثالث سنوات 
تتوافر ظروف مختلفة  املريخ. حيث  كيوريوستي على سطح  ونصف من مهمة 

مؤاتية ألنواع مختلفة من امليكروبات في آن واحد وفي نفس البحيرة.
كشفت االعمال والتحريات السابقة عن وجود بحيرة منذ أكثر من ثالث مليارات 
غيل  يدعيبحفرة  الذي  كيوريوستي  مسبار  هبوط  موقع  في  املريخ  في  سنة 
كريتر،وحتدد هذه الدراسة الظروف الكيميائية املتواجدة في البحيرة،وقد استخدم 
كانت  البحيرة  أن  لتحديد  الفعالة  احلمولة  من  كيوريوستي  مسبار  حمله  ما 
مؤلفة من طبقات،وتظهر األجسام الطبقية للبحيرة املائية اختالفات كيميائية 
أو فيزيائية حادة بني املياه العميقة واملياه الضحلةفي بحيرة غيل،حيث كانت املياه 

الضحلة أكثر ثراًء في األكسدة منها في املياه العميقة.
الرئيسي  املؤلف  وهو  نيويورك،  بروك–  ستوني  جامعة  من  هوروتز  جويل  وقال 
»ساينس«  مجلة  من  الثانية  الطبعة  إليها  توصلت  التي  االكتشافات  لتقرير 
املؤكسدة  الطبقات  من  النوع  هذا  »ان  حزيران:   / يونيو   2 في  الصادر  عددها  في 
املريخ،ان هذا  واآلن جندها على سطح  األرض،  للبحيرات على  هو سمة مشتركة 
التنوع في البيئات فيبحيرة مارتن املريخية قد وفر فرصاً متعددة ألنواع مختلفة 
من امليكروبات للبقاء على قيد احلياة، با فيها تلك الكائنات التي تزدهر في ظروف 
غنية باألكسدة، وتلك التي تزدهر في ظروف سيئة التأكسد، وتتنوع البيئات في 
بحيرة مارتن سواء استضاف كوكب املريخ في وقت مضى أية حياة يبقى هذا األمر 
احلياة سواء كان ذلك على  البحث عن عالمات  يومنا هذا، ولكن  غير معروف حلد 
سطح االرض، أو على املريخ، أو في عوالم جليدية اكثر بعداً، يجب ان يبدأ مع إعادة 

بناء البيئة لتحديد ما اذا كان قادرا على دعم احلياة«.
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االنسان  ماحققه  لكل  اساسي  إنسانية،ومحور  صفة  الفضول 
اجله  من  ويسعى  الى حتقيقه،  يصبو  وملا  واختراعات،  اجنازات  من 
هذا  ومن  الطبيعة خلدمته،  في  ما  كل  حياته،وتسخير  لتسهيل 
املبدأ أطلق على سلسلة العمليات العلمية الستكشاف كوكب 

املريخ اسم )كيويريوستي( اي الفضول. 
منذ اقدم العصور ظل االنسان يتطلع الى السماء الصافية ليالً، 
احلكايات  وينسج  الواقع،  مع  ليربطه  ذاكرته  في  اخليال  وينسج 
استطاع  وفعالً  الطبيعية،  الظواهر  مع  ويربطها  واألساطير، 
معرفة االجتاهات الصحيحة السفاره وترحاله براً وبحراً من خالل 
مواقع النجوم وحتديد اجتاهاته، معتمداً على مواقعها قبل اختراعه 
واكتشاف  واالقمار  والنجوم  الفضاء  هاجس  وظل  للبوصلة. 
اسرارها ومكنوناتها جانباً مهما في حياة االنسان، حيث خصصت 
العديد من البلدان املتقدمة وحتى النامية منها مبالغا طائلة في 
موازناتها الكتشاف الفضاء، واطالق الصواريخ واملركبات واحملطات 
الفضائية، وتصميم املسابرواخملتبرات املتنقلة، والكاميرات احملمولة 
على العربات الفضائية وانزالها على القمر وعلى املريخ وغيرهما.

العمليات  مفاصل  احد  روفر  املسبار  انزال  موضوعنا  يتناول 
االستكشافية حلملة كيويورستي الكتشاف مجاهل املريخ، حيث 
مت انزال هذا املسبار في حفرة غيل كريتر، حتديداً في بحيرة مارتن 

القدمية،ملعرفة اسباب جفافها.

مجلة تواصل - فضاء

ترجمة واعداد: نبيل كابان 

كيوريوسستي تنزع قشرة الطبقات 
القديمة لبحيرة مارتن
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القدمية على سطح املريخ ميثل كيفية استخدام النوى اجلليدية لدراسة ظروف درجات احلرارة املاضية على 
األرض، ويقوم على مقارنة االختالفات في التركيب الكيميائي لطبقات الصخور الرسوبية الغنية بالطني 
التي مت إيداعها في املياه الهادئة في البحيرة،بينما كانت البحيرة موجودة في حفرة غيل، تغيرت الظروف 
األجل  التقلبات قصيرة  دفئا ورطوبة، وقد حدثت مثل هذه  أكثر  الى مناخ  وأكثر جفافاً  برودة  املناخية من 
ورطوبة التي دعمت  في املناخ في ظل تطور مناخي أطول أجالً من الظروف القدمية التي كانت أكثر دفئاً 

البحيرات إلى املريخ القاحل في يومنا هذا.
»تعطينا هذه النتائج تفاصيل غير مسبوقة في اإلجابة على األسئلة حول الظروف البيئية القدمية على 
التابع  النفاث  الدفع  مختبر  من  فاسافادا  اشوين  كيويورستي  مشروع  عالم  قاله  ما  املريخ«،هذا  سطح 
لوكالة ناسا، باسادينا، كاليفورنيا،«لقد أصبت بالذهول، كيف استنتجت هذه االستنتاجات الرائعة حول 
القابلية للسكن واملناخ، كل شيء كان على البعثة تقدميه: مجموعة من أدوات العلوم املتطورة، سنوات 
وأميال متعددة من االستكشاف، وموقع الهبوط الذي يحتفظ بسجل للبيئة القدمية، والكثير من العمل 

الشاق من قبل فريق البعثة ».
وأصغرمن جبل  أعلى  إلى طبقات  للوصول  اليزال مستمراً  عام 2017، ومسبار كيوريوستي  منذ منتصف 
البعثة  وتدار  احلديث،  املريخ  مثل  أكثرجفافاً  بيئة  إلى  القدمية  البحيرة  بيئة  تطورت  كيف  لدراسة  شارب 
من قبل الـ)جي بي إل( وهو احد اقسام شركة كالتيك في باسادينا، التابع ملديرية بعثة العلوم في وكالة 
من  جزًء  تشكل  جميعها  العلمية  املريخ  بعثات  من  وغيرها  كيوريوستي  ان  واشنطن،   – الفضائة  ناسا 
االستكشافات الروبوتية الطموحة لفهم كوكب املريخ، مما ميهد الطريق إلرسال االنسان إلى املريخ في عام 

2030 وللمزيد من املعلومات عن كيوريوستي قم بزيارة الرابطني التاليني: 
https://www.nasa.gov/curiosity
/https://mars.nasa.gov/msl

المصــــــــادر:
- وكالة ناسا الفضائية

 Curiosity Peels Back Layers on Ancient Martin Lake  -
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ان هدف كيوريوستي األساسي عند هبوطها داخل حفرة غيل كريتر عام 2012 كان 
لتحديد فيما إذا كان املريخ قد منح في أي وقت مضى ظروفاً بيئية مؤاتية للحياة 
امليكروبية،في السنة األولى، على أرضية احلفرة في »خليج يلونايف«، اذ عثرت روفر 
على أدلة لنهر املياه العذبة القدمية وبيئات البحيرة مع جميع املكونات الكيميائية 
الرئيسة للحياة وملصدرالطاقة احملتملة للحياة،ما اقتادكيوريوستي منذ ذلك احلني 
بفحص  وقامت  كريتر،  حفرة  داخل  طبقات  ذو  جبل  وهو  شارب،  جبل  قاعدة  إلى 
طبقات الصخور التي تنمو تدريجيا أصغر سناً مع ارتفاع مكاسب روفر في اسفل 

جبل شارب.
االختالفات في اخلصائص الفيزيائية والكيميائية واملعادن لعدة مواقع في أسفلجبل 
بعض  أظهرت  املثال؛  على سبيل  روفر،  لفريق  اللغز  بثابة  البداية  في  كانت  شارب 
الهيماتيت،  الصخور طبقات أكثر سمكاً مع نسبة أكبر من معدن احلديد يسمى 
في حني أظهرت الصخور األخرى طبقات دقيقة جداً وبنسبة أكبر من معدن احلديد 
من  جداً  مميزة  بيئات  اقترحت  فقد  اخلصائص  هذه  املسميباملغنطيس،وبقارنة 

الترسبات.

واعتبر الباحثون ما إذا كانت هذه االختالفات قد تكون ناجمة عن الظروف البيئية 
املتقلبة مع مرور الوقت أو تختلف من مكان آلخر.

يسبب  كان  الذي  »ما  يحدث«.  ما  شيئا  نقول  ان  »نستطيع  هوروتز  وقال 
في  أخرى  وذونكهة  البحيرة  من  جزء  في  واحدة  نكهة  ذو  ليكون  معدناكاحلديد 
جزء آخر منها؟،وكانت لدينا حلظة نقول فيها« آها! » حينما أدركنا أن املعلومات 
على  متاماً  قدرسمت  املفروشة  الطبقة  بسمك  املتعلقة  واملعلومات  املعدنية 
بني  الكيميائية  احلدود  مع  طبقية  بحيرة  من  تتوقعها  بطريقة  البعض  بعضها 

املياه الضحلة واملياه األعمق منها«.
باإلضافة إلى الكشف عن معلومات جديدة عن الظروف الكيميائية داخل البحيرة، 
فإن تقرير هوروتز مع اثني عشر مؤلفا مشاركاًقاموا أيضا بتوثيق تلك التقلبات في 
مناخ املريخ القدمي. وقد حدث أحد هذه التغييرات بني زمن ايداع صخور ارضية في 
حفرة كريتر وزمن ايداع الصخور التي تشكل حاليا قاعدة جبل شارب، ومت مؤخراً 

عرض الصخور في تالل »باهرومب هيلز« وفي أماكن اخرى.
املناخية  الظروف  في  التغيرات  عن  للكشف  الفريق  يستخدمه  الذي  االسلوب 

يعرض هذا الرسم البياني بعض العمليات والقرائن املتعلقة ببحيرة قدمية جداً على سطح املريخ،وأصبحت ذات طبقات عديدة، 
حيث كانت املياه الضحلة فيها غنية باألكسدة أكثر من املياه العميقة.
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