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حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى هيئة االعالم واالتصاالت



هيئة االعالم واالتصاالت



* 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 مبسار اجمللة. 
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رؤية في برامج الجريمة

، وفي حاالت معيَّنة ظاهرٌة اجتماعيَّة قبل أْن    اجلرمية مبفهومها العام هي سلوٌك فرديٌّ
تكون ُمعرَّفة من قبل قانون يِصُفها ويُصِنُفها على وفق بنودٍ وفقراٍت توضُع في دساتير 

ولوائح، ويشرع معادلها اجلزائي حسب جسامة الفعل.
ُم وسائل اإلعالم العراقيَّة العديَد من البرامج التي متثل مبجملها سياسة املؤسسة،  تقدِّ
وتوجهها والتي تطمح من خالله إيصال رسائل معيَّنة الى جمهورها، في الغالب تكون 
هذه البرامج مأخوذة من أفكار أجنبيَّة وعربيَّة تنسجُم مع طبيعة تلك اجملتمعات، وال 
بأس من جتريبها شريطة أْن تكون ذات هدف موضوعي وواضح، ومخطط لها بشكٍل جيٍد، 
إيجاد مشترك يخاطب  الذي يصعب معه  واملعرفي،  الثقافي  تنوٌع اجلمهور  يراعى فيه 
جميع الفئات العمريَّة، فالبرامج التي تعرض اجلرائم كمادة أساسيَّة في محتواها تعمُل 
من  وتُقربه  تهدده،  التي  اجلرائم  بخطر  وإشعاره  األحداث،  مبجريات  املتلقي  إخبار  على 
طبيعة عمل األجهزة األمنيَّة، وتبرز دور مهمات رجال األمن في مالحقة اجملرمني والقبض 
عليهم، لكنَّ طريقة التناول اخلاطئة، والشرح الدقيق، وتنظيم مقابالت بني اجلناة وذوي 
وقد  املتلقي،  نفس  في  سلبياً  أثراً  يُحدُث  احلزُن  يسوده  تراجيدي  مشهد  في  الضحايا 
يأتي بنتائج عكسيَّة تتسبب بارتفاع معدالت اجلرمية، في حني أنَّ التفصيل شأٌن جنائيٌّ 
ة، فاجملرمون  الرأي العام والصحافة يكمن في األرقام والنتائج العامَّ ، وما يهم  وقضائيٌّ
ينتفعون من بعض التفصيالت التي تردُ في هذه البرامج لتنمية سلوكهم اإلجرامي، 
فضالً عن تأثُر شريحة املراهقني مبا يتلقونه من مفردات ومعلومات وطرائق مبتكرة قد 
تقودهم الى التقليد، وتُنشئهم في بيئة يسودها ما يعرف بـ«التطبيع« مع تكرار عرض 

هذه البرامج، وتصبُح اجلرمية بشكل عام من مسلمات اجملتمع.
األطفال  فئة  تعرض  من  نقلل  لكي  البرامج،  هذه  بث  توقيت  الى  االنتباه  املفيد  من 
واملراهقني لهذه املواد، وميكن االستعانة مبختصني بعلم النفس من املهتمني بالقضايا 
بشكل  يسهم  سوف  وهذا  اجملرمني،  وأفكار  سلوك  دراسة  وظيفتهم  ألنَّ  اجلنائيَّة، 

موضوعي في احلد من اجلرائم ومكافحتها.
اجلوانب الفنيَّة املرافقة للبرامج من موسيقى، وطريقة إخراج، ال تقّل أهميَّة عن احملتوى 
األبطال،  بشخصيَّة  اجلناة  إظهار  للبرنامج  الناجحة  غير  اإلدارة  مع  ميكن  إذ  اإلعالمي، 
وبالتالي يسوق هذا األداء الى تقليدهم أو التعاطف معهم، بسبب الوقوع بخطأ اإلخراج 
الفني الفخم، وهذه اإلخفاقات ترجع باألساس الى عدم اعتماد احلذر، وتناسي تنّوع فئات 

اجملتمع العمريَّة.
اجملتمع،  حماية  هو  اجلرمية  الى  تتطرَّق  التي  البرامج  في  أهميَّة  األكثر  املضمون  ولعلَّ 
ة بحد ذاتها، بل تفادي  والبحث عن املوعظة، واستنباط الِعبر، وليس التركيز على القصَّ
إظهار أية زاوية مضيئة في قصة اجلاني وإبراز اجلرمية على أنها شٌر مطلٌق، والتأكيد على 

جزئية ندم اجلاني، وعبء اجلزاء.

رئيس التحرير

مجلة تواصل - االفتتاحية





نشاطات واخبار
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بحضور االمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت »هولني زاو«، واالمني العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات 
ومزودي خدمات،  من مصنعني  اخلاص  القطاع  لشركات  واسعة  ومشاركة  كبير،  وبرملاني  وتواجد حكومي  عمر«،  بن  »محمد 

أطلقت هيئة االعالم واالتصاالت مبادرة )دوم 2025( لتطوير قطاعات االعالم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في العراق.
 افتتح املؤمتر بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس االمناء االستاذ »أشرف الدهان«،شكر من خاللها اجلهات املشاركة والداعمة 
ملشروع الهيئة،وأوضح بأن املؤمتر يفتح افاق االستثمار في مجاالت عديدة، من بينها قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
مشيراً الى ان الهيئة تسعى من خالل مشروع دوم 2025 الى تعزيز مركز العراق ضمن الدول املتقدمة تكنولوجيا، األمر الذي 

سيفتح ابواباً استثمارية جديدة من شأنها ان تعزز االقتصاد، واملردودات املالية، وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
االمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت »هولني زاو« استعرض في كلمة له مسيرة االحتاد الدولي لالتصاالت، مبيناً اهم االجنازات 

واملشروعات التي يدعمها، كاشفاً عن حتول جديد في عمل االحتاد لدعم الدول النامية.
وأكد«زاو« على دعم االحتاد الدولي لالتصاالت للعراق في تنفيذ برامج دوم 2025، وتوفير البرامج التدريبيةواخلطط االستراتيجية 

التي يحتاجها املشروع، وتقدمي جميع التسهيالت الدولية التي تسهم بإجناح مشروع فريد من نوعه على مستوى املنطقة.
وفي كلمة للنائب االول لرئيس مجلس النواب القاها نيابة عنه مستشاره السيد »ناظم الساعدي«بينمن خاللها على أهمية 
النهوض بقطاعات االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات في العراق ملا لها من دور كبير في نهضة البلد االقتصادية،ولكونها اصبحت 
معيار جناح وتقدم الدول، مشيراً الى استعداد البرملان لتوفير كل اإلمكانات التيتسهم في اجناح اي مشروع استراتيجي تنموي 

لتعزيز االقتصاد العراق.

مشروع دوم .. نهضة وطن
تطلق  واالتصاالت  االعالم  هيئة  واسعة  ودولية  وعربية  محلية  بمشاركة 

مبادرة دوم 2025

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء
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ودعا الساعدي الوزارات والهيئات الى التعاون مع الهيئة لتنفيذ هذا املشروع االستراتيجي، 
الذي من املؤمل له ان ينهض بواقع االتصاالت واملعلوماتية، ويخلق فرص عمل جديدة تسهم 

في تقليل نسبة البطالة. 
بدوره جدد االمني العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال واملعلومات استعداد املنظمة 
عن  وأعرب  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  أطلقته  الذي   2025 دوم  مشروع  برامج  وتنفيذ  لدعم 

اعجابه بهذه املبادرة التي تشتمل على تطوير املؤسسات واالنسان في الوقت نفسه.
عرضاً  اخلويلدي  ناصر  علي  الدكتور  واالتصاالت  االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  قدم   
توضيحياً مفصالً، وكشف عن االهداف الرئيسة لهذه املبادرة التي حظيت بإقرار حكومي من 
مجلس الوزراء برقم 94 لسنة 2018،كما حصلت على اقراراً دولياً من مؤمتر املندوبني املفوضني 

في دبي 2018، ومن اجلامعة العربية، ما اعطى املبادرة دعماكبيراً.
 واوضح اخلويلدي اهداف مبادرة دوم2025، وكانت كما يأتي:

• تعزيز دور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل مؤثر لتمكني اجملتمع واالقتصاد 
وتنمية الوطن.

2 -تطوير االقتصاد الرقمي واملعامالت املالية االلكترونية
. ICT 3- تدعيم التعاون واملشاركة بني أصحاب املصلحة واملعنيني بقطاع

4- تشجيع االستثمار واملنافسة في السوق العراقي، واعتماد الشفافية في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

5- تطوير االنسان خصوصاً ذوي االحتياجات اخلاصة وسكان املناطق الريفية لتحقيق مستوى 
عال من اخلدمة، وسد الفجوة املعرفية بني فئات الشعب، وتوفير فرص عمل للشباب الكفوء.

6- تعزيز مرتبة العراق في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إقليمياً ودولياً.

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء
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نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

النتائج المتوقعة من إطالق مبادرة دوم باالنفوغراف
واضاف رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت ان مشروعات دوم 2025 ستحقق تقدم نوعي للعراق على مستوى املنطقة والعالم، 

ألنها االولى من نوعها، ووضعت على وفق منهجية مدروسة االهداف والنتائج وتتمثل باملشاريع اآلتية:
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نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

 هذا وكشف رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت عن املشروعات التي شرعت مبادرة دوم2025 بتنفيذها وهي: 

شركات القطاع اخلاص اخملتصة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من مزودي خدمات الهاتف النقال وخدمات االنترنت والشركات املصنعة 
لألجهزة االلكترونية التخصصية، قدموا عروضا توضيحية عن برامجهم املساهمة في تنفيذ مشروعات دوم االستراتيجية، معربني عن 
شكرهم للهيئة إلتاحة مثل هكذا فرص استثمارية، وبرامج تطويرية من شأنها ان تنهض بقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 

العراق، وحتقق حتوالً جديداً في البلد.
االقتصادية  حياتهم  تغيير  في  اسهمت  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات  في  جناح  قصص  الشباب  من  مجموعة  قدم  بعدها 
والذاتية، وجعلهم اناساًمؤثرين في اجملتمع، وقد قدموا شكرهم للهيئة إلتاحة الفرصة لهم ضمن مشروع دوم 2025 االستراتيجي لتسليط 

الضوء على مواهبهم وطاقاتهم.
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نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

 استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي 
مبكتبه االمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت السيد 
االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  ورئيس  زاو"،  "هولني 

واالتصاالت د.علي ناصر اخلويلدي. 
احلكومة  اهتمام  الوزراء  رئيس مجلس  السيد  واكد 
عمل  في  لدخولها  االتصاالت  تكنولوجيا  بتطوير 
وضرورة  واجملتمع،  الدولة  وقطاعات  الوزارات  جميع 
تطور  من  املهم  القطاع  هذا  مايشهده  مواكبة 

وحتديث مستمر.
مجال  في  احلكومة  جلهود  تقديره  عن  وأعرب"زاو" 
تطوير االتصاالت، ومتنياته بأن يحقق العراق املزيد من 
التطور في اجملاالت كافة، مبينا انه اطلع خالل زيارته 
تأسيسه  منذ  االحتاد  لرئيس  واالولى  للعراق  االولى 
في  احلاصل  التطور  تفاصيل  على  اطلع   1865 عام 
مجال االتصاالت، واكد استعداد االحتاد الدولي لدعم 
وتطوير تكنولوجيا االتصاالت وتعميم الفائدة منها 

في مختلف اجملاالت.
العراق  في  االتصاالت  واقع  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
االعالم  هيئة  نظمته  الذي  الدولي  املؤمتر  ومجريات 
واالتصاالت إلطالق مبادرة) دوم 2025( االستراتيجية 

لتطوير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

ورئيس  لالتصاالت،  الدولي  لالتحاد  العام  االمين  يستقبل  المهدي  عبد 
الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت



13           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

نشاطات واخبار الهيئة - مقررات مجلس االمناء

الدولي  لالحتاد  العام  االمني  زاو"  "هولني  السيد  زار 
وتفقد  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  مقر   ،ITU لالتصاالت 
اجلهود  "زاو"  2025.وثمن  دوم  مبادرة  عمليات  مركز 
الكبيرة التي تقدمها الهيئة لتعزيز مشروعات تطوير 
قطاع االتصاالت في العراق، ومساهمة مشاريع مبادرة 
"دوم" في اثراء آفاقه التنموية املتصلة بدعم القطاعات 
االحتاد  سعي  عن  كاشفاً  للمواطنني،  كافة  اخلدمية 
واملساندة  الدعم  اوجه  كل  لتقدمي  لالتصاالت  الدولي 
للعراق ومتكينه إلحداث نقلة نوعية في قطاع االتصاالت 

واملعلوماتية.
 رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د.علي 
عن  مفصالً  عرضا  "زاو"  للسيد  قدم  اخلويلدي  ناصر 
لتنظيم  الهيئة  بها  تتكفل  التي  االساسية  املهمات 

قطاعي االعالم واالتصاالت .
دوم  مبادرة  ملشاريع  مفصل  شرح  تقدمي  الى  باإلضافة 
2025 التي وفرت لها الهيئة كل سبل الدعم والنجاح 

بالشراكة والتنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية.
 ومن اجلدير ذكره ان االمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت 
يزور العراق ألول مرة بناء على دعوة وجهت له من هيئة 
االعالم واالتصاالت وقد لباها مشكوراً،حيث رعى فيها 
احتفالية انطالق مبادرة دوم 2025 التي اقامتها الهيئة 
بتأريخ 14/ 1/ 2019 في فندق بابل،وحظيت بدعم كبير 

على املستويات احمللية والعربية والدولية. 

دعمًا منه لمبادرة دوم.. االمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 
يزور هيئة االعالم واالتصاالت
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االجتماع الدوري لمجلس أمناء 
هيئة االعالم واالتصاالت

• مشروع دوم.

• تقييم واقع منصات التواصل االجتماعي.

• مناقشة الخارطة االعالمية العربية للتنمية المستدامة

أبرز محاور االجتماع
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عقد مجلس االمناء في هيئة االعالم واالتصاالت اجتماعه 
رئيس  السيد  االجتماع  وترأس   2-12-2018 بتأريخ  الدوري 
األمناء،  مجلس  اعضاء  وحضره  الدهان(،  )اشرف  اجمللس 
املتصلة  املوضوعات  من  عدداً  اعماله  جدوله  على  ووضع 
من  كان  العراق،  في  واالتصاالت  االعالم  قطاعي  بشؤون 

بينها
اجمللس  أمام  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  السيد  استعراض 
أهمها  كان  التنفيذية  االدارة  حققتها  التي  املنجزات  ابرز 
واستعراض   ،2019 لعام  الهيئة  موازنة  اوليات  استكمال 
ومشروع  الرابعة  الرخصة  إلطالق  النهائية  االجراءات 

.)LTE( fixed broadband ،االنترنيت الثابت
 وعن مشروع دوم جري العمل على مجموعة من النشاطات 
االحتياجات  لذوي  والتطوير  التدريب  منها  واملؤثرة  املهمة 
ليكون  بغداد  مبعرض  اخلاص  املقر  بفتح  والشروع  اخلاصة، 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وتأهيل  لتدريب  مخصصاً  مكانا 
ووزارة  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارتي  مع  بالتنسيق 
الصحة واملنظمات اخلاصة بهذا الشأن. وثمن اجمللس اجلهد 
مجريات  مبتابعة  مشيدا  التنفيذية  االدارة  به  تقوم  الذي 

عملها.
 كما ناقش اجمللس واقع حال منصات التفاعل االجتماعي، 
التابع  والبحوث  الدراسات  قسم  من  املعدة  والدراسات 
لدائرة تنظيم املرئي واملسموع في الهيئة. وقرر اجمللس ايضا 
تكليف السادة اعضاءه بإجراء التعديالت الالزمة مع فريق 
لتشتمل  املهني  السلوك  مدونات  على  التنفيذية  االدارة 
بطباعتها  واوصى  ايضاً  الرقمي  االعالم  تنظيم  موادها 

باللغات الثالثة )عربي/كردي/انكليزي( .
العربية  االعالمية  )اخلريطة  ورقة  على  اجمللس  اطلع  كما 
االعالم  قطاع  من  املعدة   ،)2030 املستدامة  للتنمية 

واالتصال في اجلامعة العربية واوصى بالعمل مبوجبها.
احللقة  وتوصيات  )تقرير  االمناء  مجلس  ناقش  كما 
النقاشية البحثية السادسة حول دور االعالم العربي في 
 20 االجتماع  توصيات  وتقرير  االرهاب،  لظاهرة  التصدي 
لفريق اخلبراء الدائم املعني مبتابعة دور االعالم العربي في 
املقترحات  اعتماد  اجمللس  وقرر  االرهاب(،  لظاهرة  التصدي 
الواردة في مذكرة العراق التي اعتمدت توصياتها والعمل 
املدرجة  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  ايضا  ومت  مبوجبها، 

على جدول االعمال.
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رئيس الجهاز التنفيذي يودع رئيس 
االتحاد الدولي لالتصاالت

زاو: شكرا للعراق على حفاوة االستقبال، ومبارك لهيئة 
االعالم واالتصاالت مشروعها االستراتيجي دوم2025

ITU"هولني  الدولي لالتصاالت  العام لالحتاد  اختتم االمني 
العراق  الى  والثناء  الشكر  بتقدمي  لبغداد  زيارته  زاو" 
وكرم  االستقبال  عليحفاوة  واثنى  وشعباً،  حكومة 
الضيافةمن قبل هيئة االعالم واالتصاالت على، فضالً عن 
االشادة بتميز مشروع دوم 2025 ومؤمتر اطالقه، جاء ذلك 
خالل توديعه من قبل رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة د.علي 

ناصر اخلويلدي في مطار بغداد.
وجدد "زاو"تأكيده على دعم ITU"" ملبادرة دوم 2025 وتقدمي 
جميع االستشارات الفنية، اضافة الى امكانية املساهمة 
ومستقبل  اهداف  ان  الى  مشيراً  مشاريعها،  تنفيذ  في 
هذه املبادرة سيكون له اثر ايجابي كبير على وضع العراق، 
وامكانية ان جتعل البلد في مصاف الدول التي لها سياسة 

واجراءات واضحة في االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
من جهته قدم د. علي ناصر اخلويلدي شكره باسم العراق 
لألمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت لزيارته للبالد، وهي 
العام 1865،  في  تأسيسه  االحتاد منذ  زيارة ملسؤوملن  اول 
مؤكداً ان الهيئة ستكون داعمة وملتزمة دائما بسياسة 
االحتاد الرامية الى تطوير قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
واعرب رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة عن أمله بان يبقى 
ITU داعما لكل املشروعات التنموية، خصوصاً في الدول 

النامية.
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شاركت هيئة اإلعالم واالتصاالت في صياغة التوصيات النهائية لتنفيذ اخلطة املرحلية 
والتي صدرت على هامش مخرجات  العربية،  اإلعالمية  االستراتيجية  اهداف  لتحقيق 
اجتماع فريق اخلبراء العربي لوضع البرنامج التنفيذي لألنشطة والفعاليات التي تسعى 

لتحقيق األهداف اخلمسة التي حددتها االستراتيجية االعالمية العربية.
 االجتماع عقد في قاعة االندلس مبقرجامعة الدول العربية بتأريخ 2018/10/31، وشارك 
فيه ممثلو وزارات وهيئات اإلعالم في الدول األعضاء، وممثلو وزرات الداخلية، باإلضافة إلى 
ممثلي املنظمات واالحتادات املمارسة ملهمات إعالمية التي تعمل في إطار مجلس وزراء 

اإلعالم العرب.
مت  الذي  الطيار  خليل  السيد  االمناء  مجلس  عضو  االجتماع  هذا  في  مثلها  الهيئة   
التي  واألنشطة  البرامج  تنفيذ  ملتابعة  املشكل  اخلبراء  فريق  في  دائماً  انتخابه عضواً 

حددت في اخلطة، واملشاركة في اجتماعاتها الدورية.
اخلطة  إلجناح  الدعم  كل  تقدمي  في  العراق  بجهود  رحبت  التوصيات  ان  بالذكر  اجلدير 
التنفيذية ومن ضمنها استضافة هيئة اإلعالم واالتصاالت أعمال ورشة عمل عن دور 
في  ستنعقد  والتي  اإلرهاب  ومكافحة  املعتدل،  الديني  للخطاب  الترويج  في  اإلعالم 

بغداد منتصف العام 2019.
وقد خلص اجتماع فريق اخلبراء العربي الى اصدار توصيات من شأنها وضع االستراتيجية 
اإلعالمية العربية في إطار برنامج عملي مت تبويبها ضمن توقيتات محددة ستنعكس 
العربية،  اإلعالمية  االستراتيجية  حددتها  التي  اخلمسة  األهداف  لتحقيق  مخرجاتها 

والتي رسمتها التوصيات املرافقة.

انتخاب هيئة اإلعالم واالتصاالت 
عضوًا دائمًا في فريق الخبراء
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االستراتيجية  أهداف  تحقيق  من  تقترب  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
اإلعالمية العربية

فريق  اجتماع  في  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  شاركت 
اخلطة  لوضع  خصص  الذي  العرب  اإلعالمني  خبراء 
اإلعالمية  االستراتيجية  أهداف  لتحقيق  املرحلية 

العربية.
 االجتماع انعقد في إطار تفعيل قرارات مجلس وزراء 
جلامعة  العامة  األمانة  نظمته  الذي  العرب،  اإلعالم 
األمانة  إدارة  واالتصال/  اإلعالم  )قطاع  العربية  الدول 
 31-30 من  للمدة  العرب(،  اإلعالم  وزراء  جمللس  الفنية 
اكتوبر 2018، مبقر االمانة العامة بالقاهرة، ومبشاركة 
األعضاء  الدول  من  متخصصني  إعالميني  خبراء 
املنظمات  ممثلي  إلى  باإلضافة  العربية،  اجلامعة  لدى 
إطار  في  تعمل  إعالمية  ملهمات  املمارسة  واالحتادات 

مجلس وزراء اإلعالم العرب.

 ويهدف االجتماع إلى دراسة سبل تنفيذ خطة عمل 
االستراتيجية، ووضع إطار زمني لها، وحتديد مهمات 

الدول، واجلهات املعنية بالتنفيذ.
األمناء  االجتماع عضو مجلس  هذا  في  الهيئة  مثل 
السيد خليل الطيار عضو فريق اخلبراء الدائم املعني 

بدور االعالم لتصدي لظاهرة االرهاب.
االعالم  بهيئة  ممثالً  العراق  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تصب  مقترحات  بجملة  تقدم  قد  كان  واالتصاالت 
اإلعالمية  برامج »االستراتيجية  في مصلحة حتديث 
العربية«، ووضع برنامج عملي لتفعيلها، والتي سبق 
قبل  من  واقرت  منها،  املعدلة  النسخة  اعتمدت  ان 
مجلس وزراء اإلعالم العربي في دورته العادية )48( في 

عام 2017.
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االجتماع عمل على اعتماد صيغة عملية مبوبة لألنشطة التي اسندت للدول 
حتقيق  تضمن  محددة  زمنية  جداول  ضمن  بتنفيذها  ومطالبتها  األعضاء، 
التأكيد  االول منها  الهدف  ورد في  خمسة اهداف حددتها االستراتيجية،وقد 
على  واحملافظة  العربية،  لألمة  بالنسبة  الفلسطينية  القضية  مركزية  على 

الهوية العربية للقدس الشرقية احملتلة عاصمة لدولة فلسطني.
املتعددة،  وثقافتها  العربية،  بالشخصية  االرتقاء  الثاني فخصص  الهدف  اما 
وحضارتها العريقة، لتعزيز الصورة االيجابية للشعوب العربية واإلسالمية في 

وسائل اإلعالم اخملتلفة، ولدى الرأي العام داخل وخارج الوطن العربي.
االتصال  وتكنولوجيا  العربي  اإلعالم  بتوظيف  يهتم  فكان  الثالث  الهدف  اما 
ملواجهة التطرف، والتصدي لظاهرة اإلرهاب، وتشجيع اإلعالميني، ومؤسسات 

اإلعالم بالوطن العربي على نشر قيم التسامح واالعتدال ونبذ العنف.
اما الهدف الرابع فخصص لتبني مضامني اخلارطة اإلعالمية العربية للتنمية 
واالجتماعي،  االقتصادي  التنموي  العربي  باإلعالم  للنهوض   2030 املستدامة 
يحقق  ومبا  العربية،  البلدان  بني  االستثمارية  والفرص  االنتاجية  القوة  وابراز 

تكاملها.
وترك الهدف اخلامس لتشجيع اجلودة والتميز املهني في االداء اإلعالمي العربي 
التطوير  لزيادة االستثمار في مجال  اإلعالمية  املؤسسات  الشامل، مع حتفيز 

واالبتكار ملواكبة العصر.
العراق  في  االعالم  لقطاع  احلصري  املنظم  بوصفها  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
ستتبنى تنفيذ عدداً من النشاطات التي ادرجت في ابواب اخلطة بالتعاون مع 

اجلهات املعنية على املستوى الوطني والعربي.
العربية  االعالمية  االستراتيجية  لتنفيذ  املرحلية  اخلطة  ان  بالذكر  اجلدير 
ستقوم الدول األعضاء بالتعاون مع األمانة العامة جمللس وزراء العرب واملنظمات 
واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية على تنفيذ مراحلها على مدار خمس سنوات، 

وفق ما مت اقراره من التوصيات التي صدرت عن اجتماع فريق اخلبراء.
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متكن الوفد العراقي املشارك في مؤمتر املندوبني املفوضني 
Dubai_PP18 من النجاح بتمرير القرار العراقي اخلاص 
اإلعالم  هيئة  أطلقتها  التي   Du3m2025 مبادرة  بدعم 
واالتصاالت اخلاصة بتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات في العراق.
 الوفد العراقي املتمثل بـ)هيئة اإلعالم واالتصاالت ووزارة 
االتصاالت( املشارك في املؤمتر الدولي التابع لالحتاد الدولي 
لالتصاالت الذي انطلقت أعماله في دبي من 29 تشرين 
األول 2018 والذي استمر  لغاية 16 تشرين الثاني 2018، 
مت خالله عرض القرار اخلاص مببادرة Du3m2025 بصيغته 
النهائية ضمن أعمال اجللسة العامة ومتت املوافقة على 
اعتماد هذا القرار بالرقم )Com6/1 دبي 2018)بناًء على 
القرار رقم 193 السابق لالحتاد في اجتماعه املنعقد في 
بوسان في عام 2014 وإحالته إلى اجللسة العامة لغرض 

تمرير قرار دولي بدعم مبادرة دوم 2025 
التي أطلقتها هيئة اإلعالم واالتصاالت

نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات خارج العراق
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بتوفير  الدولي  االحتاد  في  االتصاالت  تنمية  مكتب  مدير  وتكليف  نهائية،  بصورة  واعتماده  التصويت، 
اخلبرات الالزمة واملعدات والدعم بجميع اجلوانب لتمكني العراق من تنفيذ هذا املشروع .

املبادرة  واملفاوضات بشأن  واملناقشات  اللقاءات  العراقي مجموعة من  الوفد  القرار عقد   وسبق اصدار 
املذكورة للحصول على دعم الدول املشاركة لتمرير هذا القرار ولتوضيح األهداف لهذه املبادرة من اجل 
الوصول إلى تفاهمات مع الدول املعارضة، حيث مت التحرك والتفاوض مع كافة اجملاميع اإلقليمية والدول 
املؤثرة حلشد الدعم والتأييد الالزم للقرار املذكور، والتعريف بأهمية هذه املبادرة في رفع مستوى التطور 

التكنولوجي في العراق، والذي سوف يسهم بتحقيق التنمية املستدامة، والنمو االقتصادي.
 اجلدير بالذكر ان هيئة اإلعالم واالتصاالت كانت قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام مبادرة )2025 
- دوم( التي تهدف الى تطوير قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في العراق، وفتح آفاقه التنموية، 

لتدعيم القطاعات االقتصادية والتربوية والصحية.

نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات خارج العراق
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الذي  االجتماع  واالتصاالت في  االعالم  شاركت هيئة 
لالتصاالت  الدولي  لالحتاد  االقليمي  املكتب  نظمه 
)ITU( بالتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقافة 
احلوسبة  استخدام  حول   )ALECSO( والعلوم 
السحابیة فيالتعلیم )Cloud Computing( فيالدول 

العربیة.
 االجتماع الذي عقد مبقر املنظمة في تونس العاصمة 
املكتب  مدير  بحضور   2018/10/31-30 من  للمدة 
الدين  د.صالح  لالتصاالت  الدولي  لالحتاد  االقليمي 
احلربي  د.سعود  االلكسو  منظمة  ورئيس  معرف 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ومسؤول 
ومشاركة  اجلمني،  د.محمد  االلكسو  في   )ICT(
احلوسبة  مجال  في  القرار  وأصحاب  املسؤولون 
على  لالطالع  العربیة،  الدول  جميع  من  السحابیة 
من  اعدادها  مت  التي  الوطنیة  االستراتیجیة  منوذج 
یجباتخاذها  التي  واخلطوات  مختصین،  خبراء  قبل 
تطویر  على  التعلیمیة  املؤسسات  ملساعدة 
استخدامات احلوسبة السحابیة، ومواجهة التحدیات 

التي تقابلها عند اعتماد هذه االستراتیجیة.
تقدمها  التي  اخلدمات  االجتماع  في  استعرض 

الهيئة تشارك في اجتماع المكتب االقليمي لل)ITU( مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم

وجتارب  السحابية،  احلوسبة  خلدمة  املزودة  الشركات 
بعض الدول التي مت تنفيذ مشروع احلوسبة السحابية 
وبيان مدى  التعليم في جامعاتها ومؤسساتها،  في 
واجهتهم  التي  والتحديات  املشروع  هذا  من  الفائدة 
ومت  وتذليلها،  عليها  التغلب  وكيفية  التنفيذ،  في 
ومعلوماتعن  واستبيانات  احصائيات  عدد  استعراض 
العربية،  الدول  في  السحابية  احلوسبة  انتشار 
السحابية  للحوسبة  التحتية  البنى  ومناقشة 
ايصال  وضرورة  حتدياتها  وأبرز   )Cloud Computing(

خدمات االنترنت الى املناطق النائية واالرياف.
 وخرج االجتماع بالتأكيد على ضرورة تبني احلوسبة 
الطرق  ومغادرة  العالي  التعليم  في  السحابية 
اصبحت  الرقمنة  ان  مبدأ  من  انطالقا  التقليدية، 
اقتباس  اهمية  على  والتأكيد  خياراً،  وليست  ضرورة 
ومشاركة جتارب الدول الرائدة في هذا اجملال، والتوجه 
 ،Digital( )University الرقمية  اجلامعة  مفهوم  نحو 
 Flipped والتربوية احلديثة مثل التعليمية  واالنظمة 
Class وLifelongLearning وبيئات التعليم االفتراضي 
 )MOOCs( التعليمية  املواد  توفير  وضرورة   )VLE(

واتاحتها للمتعلمني وتسهيل الوصول اليها مجانا.
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نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات خارج العراق

بعد اختتام فعاليات بغداد 2017-2018 العراق يشارك في احتفالية 
اختيار الرياض عاصمة لإلعالم العربي

قدم رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د.علي ناصر اخلويلدي رؤية العراق 
حيال أبرز التحديات التي واجهها االعالم العراقي واالدوات الفاعلة التي قدمها االعالميون 
العراقيون في مواجهة االرهاب، داعيا في ذات الوقت الى ضرورة تفعيل العمل العربي 
التنمية اجملتمعية،  الفاعلة في عوامل  العربي من املساهمة  املشترك لتمكني االعالم 
مستعرضا جتربة العراق في طرح عدة مشروعات طموحة من خالل مبادرة دوم االمنائية 

التي ستنعكس على الواقع املعرفي واخلدمي للمجتمع.
 جاء ذلك في حفل املركزي اختيار الرياض عاصمة االعالم العربي لعام 2019، مبشاركة 
العربية  الدول  في  لإلعالم  املنظمة  الهيئات  ورؤساء  العرب،  اإلعالم  لوزراء  واسعة 

ومسؤولي جامعة الدول عربية، وممثلي املنظمات واالحتادات املرتبطة باجلامعة.
ومثل العراق في هذا احلفل د.علي ناصر اخلويلدي رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم 
واالتصاالت و االستاذ اشرف الدهان رئيس مجلس االمناء والسادة االمناء خليل الطيار 

وجاسم الالمي.
 وتضمن احلفل تقدمي وزارة االعالم السعودية عدة فعاليات متنوعة كان من أبرزها تقدمي 
ناصر  د.علي  قدمه  الرياض،  إلى  بغداد  من  العربي  اإلعالم  عاصمة  درع  تسليم  مراسم 

اخلويلدي لوزير اإلعالم السعودي رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب.
 وفي سياق متصل وخالل االجتماع التشاوري لوزراء االعالم واالتصال الذي دعا اليه وزير 
االعالم في اململكة العربية السعودية على هامش احتفال اختيار الرياض عاصمة االعالم 
التنفيذي  اجلهاز  رئيس  اخلويلدي  ناصر  علي  د.  دعا  له  كلمة  وفي   ،2019-2018 العربي 
لهيئة االعالم واالتصاالت الى ضرورة االلتزام مبيثاق الشرف االعالمي العربي، واالستفادة 

من جتربة االعالم العراقي في احلرب ضد االرهاب.
 وبعد مناقشات مستفيضة لكل مقترحات ممثلي الدول العربية املشاركة في اجتماع 
واألفكار  املبادرات  من  عدد  طرح  الى  املناقشات  خلصت  العرب  االعالم  وزراء  مجلس 
والتشاور حولها والتنسيق بشأنها مع قطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية 

للعمل على إقرارها.
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لإلعالم  العربية  اللجنة  اجتماع  في  تشارك  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
االلكتروني والملتقى اإلعالمي العربي بالرياض

العربية  للجنة  عشر  الثالث  االجتماع  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  شاركت   
الدائمة لإلعالم االلكتروني والذي عقد في العاصمة الرياض في اململكة العربية 
لإلعالم  عاصمة  الرياض  اختيار  فعاليات  هامش  على   12-19 بتأريخ  السعودية 

العربي 2019-2018
املستشار  وتراسه  العربية  اجلامعة  واالتصال في  االعالم  اقامه قطاع  االجتماع   
الدكتور فوزي الغويل مدير ادارة املكتب التنفيذي جمللس وزراء االعالم العرب وبحضور 
وكيل وزارة االعالم السعودي إلدارة االعالم اخلارجي الدكتور خالد الغامدي، ومثل 
السيدين جاسم  االمناء  االجتماع، عضوي مجلس  واالتصاالت في  االعالم  هيئة 

الالمي وخليل الطيار.
انعقد في ظروف هامة وحساسة  ان االجتماع  الى  الالمي  وافاد السيد جاسم   
على  اخلطرة  واثارة  لإلعالمااللكتروني   السيء  االستخدام  مخاطر  فيها  تنامت 
مستقبل مجتمعنا العربي وخاصة االطفال والشباب ، كان البد لقطاع االعالم 
واالتصال  ان يكون له دور مؤثر في تفعيل العمل العربي املشترك ملواجهة حتدياته.

 من جانب اخر اشار عضو مجلس االمناء خليل الطيار الى ان االجتماع وضعت 
العربية  اللجنة  اعضاء  ناقشها  الهامة  املذكرات  من  اعماله حزمة  على جدول 
لإلعالم اإللكتروني، وتشكلت في ستة محاور، كان من أبرزها، اعادة تفعيل مقترح 

إنشاء قناة للجنة على موقع التواصل االجتماعي )يوتيوب(.
 ومناقشة املعوقات الفنية واالمنية واالدارية التي تواجه تفعيل املوقع االلكتروني 
في  دورها  وتعزيز  اإللكتروني  لإلعالم  العربية  اللجنة  أداء  تطوير  وسبل  العربي 
تنفيذ األنشطة الواردة في خطة عمل االستراتيجية اإلعالمية العربية املتعلقة 

باللجنة. 
كذلك مت مناقشة املشروعني املقدمني من الهيئة العربية للبث الفضائي املشترك، 
وهما: مشروع إثراء احملتوى اإللكتروني العربي على الشبكة العنكبوتية، ومشروع 

منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات إلكترونية عربية،
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 وكان لوفد العراق مشاركة فاعلة 
مت  مقترحات  جملة  خاللها  قدم 
النهائية  التوصيات  في  تبنيها 
لالجتماع كان من اهمها الترحيب 
إلقامة  العراق  جمهورية  مبقترح 
حول  بحثية  نقاشية  حلقة 
مخاطر االلعاب االلكترونية التي 
تدعو الى العنف واإلرهابوتأثيرها 

على االمن اجملتمعي العربي.
 وفي نهاية االجتماع مت اقرار حزمة 
تفعيلها  سيتم  التوصيات  من 
التنفيذي  املكتب  اجتماعات  في 
دورته  في  العرب  االعالم  لوزراء 

القادمة بغيط املصادقة عليها.
االعالم  هيئة  وفد  شارك  كما   

واالتصاالت في امللتقى االعالمي العربي الذي اقيم في 
العاصمة الرياض على هامش فعاليات اختيارها عاصمة 
شعار  حتت  اقيم  والذي   2019-2018 العربي  لإلعالم 
التنمية  اهداف  لتحقيق  العربية  االعالمية  )احلملة 

املستدامة، سبل وآليات التنفيذ(.
امللتقى ترأسه االمني العام املساعد رئيس قطاع االعالم 
املكتب  ومدير  العاليلي  الدين  بدر  الدكتور  واالتصال 
خالد  الدكتور  وحضره  العرب  وزراء  جمللس  التنفيذ 
اإلعالم  إلدارة  السعودي  االعالم  وزارة  وكيل  الغامدي 

اخلارجي.
وبحضور لعدد من السادة وزراء االعالم في الدول االعضاء 
ورؤساء  العربي  اإلعالمي  العمل  وقادة  الهيئات  ورؤساء 
الصحف واالحتادات واملنظمات العربية املعنيةباإلعالم، مت 
تقدمي عدة رؤى وافكار قدمها عدد من املشاركني شملت 
افاق  معالم  ترسم  ان  شانها  من  فاعلة  محاور  عدة 

تنفيذ اهداف التنمية املستدامة في اجملتمعاتالعربية.
بذل  اهمية  على  امللتقى  في  املتحدثون  أكد  كما 
التنمية  أجندة  لتنفيذ  العامة  اخلطوط  لوضع  اجلهود 
التحديات  على  التغلب  شانها  من  والتي  املستدامة 
التنمية، مطالبينباإلسراع في إنفاذ  التي تعوق عوامل 
التنمية  أجندة  لتنفيذ  العربية  اإلعالمية  اخلريطة 

املستدامة 2030.
عضو  قدمها  مداخلة  سجل  قد  العراق  وفد  وكان   
اكد  امللتقى   الطيار في  السيد خليل  االمناء   مجلس 
من خاللها على أهمية دور اإلعالم كشريك أساسي في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة مشيرا الى اهمية ان 
تتحول  اخلريطة االعالمية العربية للتنمية املستدامة 

واجلهات  االعالم  وزارات  داعيا   ، واقعية  عمل  برامج  الى 
املعنية في االعالم في الدول االعالم لتحمل مسؤولياتها 
على  للعمل  املادية  ومساهماتها  جهودها  وتكثيف 
املستدامة،  التنمية  بشأن  العربي  املواطن  توعية  زيادة 
وتنفيذ  تبني  الضوء على قضاياها، من خالل  وتسليط 
البرامج والتوصيات اخلاصة باخلريطة اإلعالمية العربية 

للتنمية املستدامة 2030.
 وفي نهاية امللتقى خلص اجملتمعون الى اصدار توصيات 
فاعلة ومهمة كان من أبرزها ضرورة تنظيم برامج وورش 
ألهداف  الترويج  حول  العربية  اإلعالمية  للكوادر  عمل 
بالشخصيات  واالستعانة  إعالميا،  املستدامة  التنمية 
وخصوصاً  الواسعة،  الشعبية  ذات  العربية  العامة 
ألهداف  ترويجية  رسائل  لبث  واإلعالميني،  الفنانني 
التنمية املستدامة من خالل حمالت إعالمية أو من خالل 
األمن  دعم  على  والتأكيد  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
التطرف  أشكال  وكافة  اإلرهاب  ومكافحة  واالستقرار 
لتحقيق  املناسبة  البيئة  لتوفير  والسياسي  الفكري 

أهداف التنمية املستدامة.
على  نص  الذي  العراق  جمهورية  مبقترح  االخذ  مت  كما 
للمؤسسات  والفني  املالي  للدعم  واضحة  آلية  إيجاد 
في  دورها  ممارسة  من  لتمكينها  العربية  اإلعالمية 
حتقيق اخلريطة اإلعالمية. ووضعآلية تدريب وتنسيق بني 
الكوادر اإلعالمية العربية من أجل خلق قاسم مشترك 
املستدامة  للتنمية  الصحيحة  املفاهيم  عن  للتعبير 
والتأكيد عليها. وفي ختام امللتقى مت اختيار ممثل العراق 
عضوا في جلنة صياغة ومتابعة تنفيذ توصيات امللتقى 

واالشراف عليها.
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مشاركة فاعلة لهيئة االعالم واالتصاالت في المؤتمر اإلقليمي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الخاص بالمرأة

شاركت هيئة االعالم واالتصاالت في املؤمتر اإلقليمي عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمرأة في املنطقة العربية 
الذي يحمل عنوان )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني املرأة(، والذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، للمدة من 

26 – 27/ تشرين الثاني/ 2018.
 نظم هذا املؤمتر املكتب اإلقليمي العربي لالحتاد الدولي لالتصاالت، بالتعاون مع منظمة املرأة العربية، وسلط الضوء 

على أهمية املهارات الرقمية لتمكني املرأة وربطها بفرص العمل من خالل عرض قصص النجاح من املنطقة.
ويساعد املؤمتر على تدوين التحديات والعقبات الرئيسةالتي حتول دون مشاركة املرأة في التحول الرقمي، كما يُعد 

فرصة لتبادل املعرفة، واملبادرات الناجحة، وعرض املمارسات اجليدة التي طورتها بعض اجلهات الفاعلة في املنطقة.
وكان للهيئة دور فاعل في هذا املؤمتر من خالل طرح اآلراء التي تخص تفعيل دور املرأة في املنطقة العربية، كما مت عرض 

اهداف مشروع »دوم« الذي اطلقته 
املهارات  الهيئة، وما يخص تطوير 
قادرة  جلعلها  العراقية  املرأة  لدى 

على ادارة املشروعات الرقمية.
مجموعة  املؤمتر  في  وشارك  هذا 
العامة،  اجلهات  من  اخملتصني  من 
املنظمات الدولية، القطاع اخلاص، 
واملانحني  املدني،  اجملتمع  منظمات 
الذين يعملون في اجملال االجتماعي 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

في املنطقة العربية.
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نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات المحلية

لألعمال  النوعي  املعرض  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  شاركت 
مؤسسات  مبشاركة  التخطيط  وزارة  في  اقيم  الذي  التطوعية 
غير  واجلهات  الهيئات  من  وعدد  املدني  اجملتمع  ومنظمات  الدولة 
التطوعي  العمل  احتفاءبيوم  اخليرية،  اجلمعيات  و  بوزارة  املرتبطة 

وبالتنسيق مع االمانة العامة جمللس الوزراء.
 املعرض الذي حضره مسؤولون وقادة امنيون تضمن عدة فعاليات 
االعمال  وبعض  والكتب  للمنشورات  مصغرة  اجنحة  بينها 
لألطفال،  اخرى  وفعاليات  التطوع  روح  تتخللها  التي  والنشاطات 
وعكست هذه الفعاليات مدى اهمية العمل التطوعي واثره على 

اجملتمع ودوره في تعزيز روح التكاتف اجملتمعي.
االعالم  لهيئة  وتقدير  شكر  كتاب  التخطيط  وزارة  وقدمت   
التي متثلت  التطوعية  النشاطات  واالتصاالت جلهودها في تدعيم 
بإقامة الهيئة حلملة للتبرع بالدم وبازار خيري بالتعاون مع منظمة 
مجتمع مدني خصص ريعه لأليتام وعدد من الفعاليات التطوعية 
جلهود  شكره  عن  التخطيط  لوزارة  االقدم  الوكيل  واعرب  االخرى، 
يوم  لفعاليات  االعالمي  التحشيد  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
العمل التطوعي من خالل توجيه شركات الهاتف النقال بإرسال 

رسائل نصية للحث على العمل التطوعي.

مشاركة فاعلة لهيئة االعالم واالتصاالت 
في المعرض النوعي لألعمال التطوعية
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شاركت هيئة اإلعالم واالتصاالت في فعاليات النشاطات الالصفية التي نظمتها األمانة العامة جمللس الوزراء صباح 
يوم 2018/11/11 على حدائق منتزه الزوراء.

 الفعالية التي نظمتها جلنة النشاطات الالصفية املنبثقة عن خلية اإلعالم احلكومي، وبالتعاون بني االمانة العامة 
بغداد  عاصمة  وأمانة  والشباب  واآلثار  والسياحة  والثقافة  التربية  وزارات  و  واالتصاالت  اإلعالم  وهيئة  الوزراء  جمللس 
ونقابة الصحفيني العراقيني ورابطة املصارف العراقية، تأتي الفعالية إلحياء هدف تعليمي و تربوي فاعل في مسيرة 
الطلبة، اذ جُتسد األنشطة الالصفية مورداً اساسياًلتنمية مجاالت املعرفة، والكشف عن قدرات الطلبة وتوظيفها 
في فتح افاقهم على مهارات جسمانية وذهنية من شأنها حتسني مستواهم الذهني والعقلي وتخلصهم من حالة 

الركود لطريقة التعليم الروتيني الذي يجعل الطالب مستهلكاً للمعرفة غير مبادر ألنشطتها.
 عضو مجلس أمناء هيئة االعالم واالتصاالت االستاذ خليل الطيار دعا خالل احلفل الى تفعيل النشاطات الالصفية، 
مشدداً على انها تشكل ثقالً في حياة الطالب، اذ يكتشف فيها مواهبه وقدراته على البذل والعطاء املعرفي، مشيراً 
الى ان هذا األمر الذي يدعونا ملطالبة املؤسسة التربوية والتعليمية تكثيف جهودها إلعادةإحياء هذه املمارسات التي 
كانت مدارس العراق تعج بأنشطتها طيلة العام الدراسي، ويكاد الطالب ال يشعر بوجود فراغ، وصارت ملذات تطور 

العصر التكنولوجي تسيطر عليه وتسلبه كامل وقته.

تحت شعار 
»لننمي مهاراتهم.. طالب اليوم.. شباب المستقبل«

 هيئة االعالم واالتصاالت تشارك في فعاليات النشاطات الالصفية لتربية بغداد



29           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

واشار الطيار الى ان املسرح املدرسي، وفرقة اإلنشاد، واملرسم 
كانت  املدرسية،  واملكتبة  والرياضة،  والكشافة،  املدرسي، 
معيناُ لتوريد املبدعني في هذه احلقول، فلم يشهد حقل من 
املبدعني  من  العديد  منها  وتخرج  اال  االنشطة  هذه  حقول 
كانت  واملثقفني،  والكتاب  واملنشدين  وامللحنني  الرياضيني 

االنشطة الالصفية حقل بداياتهم الصحيحة فيها.
 واكد على ان الهيئة من منطلق اهتمامها بالنشاط تناشد 
تدعو  كما  فعاليات،  بهكذا  االهتمام  على  املعنية  اجلهات 
وبرامجها  ان تترك حيزاً من مساحة خطابها  وسائل اإلعالم 
بالغ  لتسليط الضوء على هذه األنشطة،والتي سيكون لها 

األثر في دعم مقومات استمرارها، وإحياء جذوتها.
في  املشاركني  للطلبة  شتوية  كسوة  الهيئة  وقدمت  هذا 
خصوصاً  الطلبة  وتشجيع  لدعم  منها  كمبادرة  الفعالية 
توجيه شركات  املتعففة، كما سبقتها  العوائل  ومن  األيتام 
نصية  رسالة  إرسال  كورك«،  اسياسيل،  »زين،  االتصاالت 
»لننمي مهاراتهم.. العراق حتت عنوان  في  املشتركني  جلميع 

املؤسسات  توجيه  الى  إضافة  املستقبل«،  طالباليوم..شباب 
لشعار  والترويج  الفعالية  بتغطية  املرخصة  اإلعالمية 

الكرنفال.
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رئيس اجلهاز التنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس األمناء يزورون معرض بغداد 
الدولي لالطالع على أهم معروضاته

وأعضاء  ورئيس  واالتصاالت،  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  أكد 
مجلس األمناء استعداد الهيئة لتقدمي الدعم واالسناد جلميع مؤسسات 
الدولة والقطاع اخلاص للنهوض مبشروعاتها،خاصة ما يخص تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، جاء ذلك خال زيارتهم ألجنحة معرض بغداد الدولي 

مساء الثالثاء املوافق 13/ 11/ 2018.
د. علي ناصر اخلويلدي رئيس اجلهاز التنفيذي واالستاذ أشرف الدهان رئيس 
مجلس االمناء والسادة اعضاء اجمللس خليل الطيار وجاسم الالمي، اجروا 

زيارات بدًء من جناح الهيئة، واطلعوا على اخلدمات املقدمة للزائرين.
بعد ذلك متت زيارة جناح هيئة احلشد الشعبي، و أكد الدكتور اخلويلدي على 
دعمه جلهود هيئة احلشد في تطوير نشاطاتها بالتوجه نحو التعامالت 

االلكترونية الى جانب تدعيم جهود مديرية االتصاالت التابعة للحشد.
الشعبي،  احلشد  بدور  االمناء  مجلس  وأعضاء  رئيس  السادة  كماأشاد 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  بني  التعاون  اطر  توسيع  ضرورة  على  مشددين 
وهيئة الشعبي مبا يحقق الغايات املرجوة في تعزيز أسس ترصني بناء هذه 

الهيئة األمنية املهمة.
االعالم  هيئة  وفد  SAP«شدد  شركة«  جناح  زيارة  واثناء  اخر  جانب  من 
واالتصاالت على اهمية فتح افاق التعاون املشترك مع هذه الشركة اخملتصة 
للمؤسسات،واشار  االلكترونية  واالنظمة  البرمجية  التسهيالت  بتقدمي 
البالد  قطاعات  لتطوير   SAP مع شركة  التعاون  تفعيل  اليأهمية  الوفد 
أطلقتها  التي  »دوم«  مبادرة  مع  ينسجم  ما  وهو  واإلعالمية  االتصالية 
هيئة اإلعالم واالتصاالت، ووافق عليها مجلس الوزراء والتي كرست اجلهود 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تقدم الدعم لجميع
 الوزارات والهيئات والقطاع الخاص
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لتطوير هذه القطاعات املهمة في البالد عبر برنامج كبير ومتكامل.
ان تطور جهودها  د. علي ناصر اخلويلدي الشركات اخملتصة بتقدمي خدمات االنترنت  التنفيذي  هذا ودعا رئيس اجلهاز 
املقدمة للمواطنني، مؤكدا على اهمية تقدمي أكثر تطورا وزيادة العروض للمستهلكني جاء ذلك خالل زيارته ورئيس 

واعضاء مجلس امناء الهيئة الى جناح شركة “skopesky” و”earth link “ مبعرض بغداد الدولي.
 هذا وزار وفد الهيئة جناح شركة زين التصاالت للهاتف النقال مجددا التأكيد على ضرورة التزام شركات االتصاالت 

بالضوابط املوضوعة من قبل الهيئة، وتقدمي عروض وتسهيالت اكثر للمواطنني، وااللتزام بجودة خدمات االتصاالت.
وخالل زيارة مجموعة االمام احلسني ع االعالمية مبعرض بغداد الدولي دعا د.علي ناصر اخلويلدي املؤسسات االعالمية 
الى لعب دور بناء يوازي ما مقدمته اثناء عمليات حترير االرض من داعش، مشيرا الى ان رسالة االعالم رسالة سامية 
ويجب ان يكون دورها فعال في احلرب والسلم من خالل تسليط الضوء على املشاريع واألعمال واحتياجات املواطنني 
وان يكون نقدها بناًء بتسليط الضوء على مواطن الضعف من اجل التصحيح، مقدما شكره في الوقت ذاته جلميع 
املؤسسات االعالمية التي غطت زيارة األربعينية وعكس الصورة االيجابية عن ما قدمه الشعب العراقي الى الزائرين 

من كرم الضيافة وعكس حالة األمن واألمان التي يتمتع بها الزائر اثناء زيارته للعراق.
االعالم  املكفولة لوسائل  احلرية  اهمية استخدام كامل  الدهان على  االمناء االستاذ اشرف  رئيس مجلس  دعا  فيما 

ضمن االطر التي وضعها الدستور العراقي.
احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  باقي  مع  املشترك  التعاون  تعزيز  اهمية  على  الهيئة  وفد  اكد  اخر  جانب  من 
اخملتصة بقطاعات االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات، جاء ذلك خالل زيارة جناح الشركة العامة خلدمات الشبكة الدولية 

للمعلومات التابعة لوزارة االتصاالت.
“دوم2025”  مبادرة  اهداف  لتحقيق  الدولة كافة  املشترك مع مؤسسات  التعاون  تفعيل  الى ضرورة  احلاضرون  ولفت 
اخملتصة بتطوير قطاعات االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات واالعالم في البالد وهو ما سينعكس على التربية والتعليم 

والزراعة والصحة، وغيرها.
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وتكنولوجيا  لالتصاالت  بغداد  مؤمتر  اعمال  انطلقت 
املعلومات بإشراف رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، وبجهد 
واالتصاالت  االعالم  وهيئة  االتصاالت  وزرارة  بني  مشترك 
في  واملعلومات،  االتصال  لتكنولوجيا  العربية  واملنظمة 

فندق بابل ببغداد بتأريخ 3/ 12/ 2018.
االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  املؤمتر  في  حضر   
االمناء  مجلس  ورئيس  اخلويلدي،  ناصر  د.علي  واالتصاالت 
السيد  االردني  االتصاالت  الدهان،ووزير  أشرف  االستاذ 
العربية  للمنظمة  العام  واالمني  غرايبة،  حمدان  مثنى 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السيد محمد بن عمر، 
ووكيل  اخلضيري،  خالد  السيد  العربية  اجلامعة  وممثل 
مصطفى،  سليمان  السيد  الفلسطيني  االتصاالت  وزير 
ورئيس هيئة االستثمار في العراق السيد سامي االعرجي، 
وعدد من السفراء العرب، وممثلو شركات االتصاالت، احمللية 

والعربية.
كلمة  في  ثجيل  نعيم  العراقي  االتصاالت  وزير  أشار 
تتطور  لم  ما  التطور  له  ميكن  ال  البلد  ان  الى  االفتتاح 
داعياً  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات  فيه 

الهيئة تكشف عن استراتيجيتها للسنوات السبعة القادمة

قطاعات  في  لالستثمار  املؤمتر  في  املشاركة  الشركات 
عجلة  لتحريك  مهما  محوراً  متثل  االتصاالت،ألنها 
انعكاسات في  القطاع من  لذلك  وملا  العراقي،  االقتصاد 

مجاالت التنمية املستدامة.
والزراعية  الصناعية  القطاعات  تطوير  ان  ثجيل  واضاف   
بالدرجة  االتصاالت  قطاع  تطوير  الى  يحتاج  والتربوية 

االساس.
د. علي  واالتصاالت  االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
ناصر اخلويلدي قال خالل كلمته ان هيئة االعالم واالتصاالت 
تعمل على عودة احلياة املستدامة، ألن االتصاالت أصبحت 
الهيئة  اطلقت  املبدأ  هذا  ومن  للحياة،  الفقري  العمود 
مبادرة )دوم( 2025، والتي استحصلت خالل مؤمتر املندوبني 
هذه  بدعم  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  من  قراراً  املفوضني 

املبادرة.
االمية  محو  منها  مشروعات  عدة  املبادرة  وتضمنت   
الرقمي،  احملتوى  وتطوير  الذكية،  والقرية  االلكترونية، 
ولم  االوائل،  الطلبة  وتدريب  املؤسساتي،  االداء  وتطوير 
كرست  حيث  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  الهيئة  تغفل 
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جهداً فريداً لزج اخلريجني منهم في دورات متخصصة في مجاالت تقنيات املعلومات واالتصاالت، ولغير اخلريجني ايضاً بدورات 
لتعلم احلاسوب، وبرامج الكومبيوتر، جلعلهم عناصر فاعلني في اجملتمع.

واضاف اخلويلدي ان الهيئة قامت خالل سنة 2018 مبسح ميداني احصائي بالتعاون مع وزارة التخطيط لتكوين قاعدة بيانات 
لعام 2018، وجمعت البيانات لألسر لتزويد املؤسسات الدولية بها كالهيئة الدولية لالتصاالت، وسعت الهيئة الى تأمني 

اخلدمات الى جميع الشرائح وتوفير اعلى خدمات االنترنت واالتصاالت خالل املناسبات الدينية الكبيرة.
ونوه اخلويلدي الى ان الرخصة الرابعة ستقدم افضل التقنيات، ومت استحصال قرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد، ووفرت 

الطيف الترددي واالستراتيجيات واملتطلبات الالزمة لنشر خدمات التقنيات املتطورة.
وكشف اخلويلدي عن ابرام الهيئة عقداً لتجهيز منظومة مراقبة الطيف الترددي للحفاظ على استثمار موارد الدولة،باإلضافة 

الى اجناز قرابة  70%من التعامالت الداخلية لها باستخدام النظام االلكتروني.
دوم 2025،  مبادرة  حول  واالتصاالت عرضاً مفصالً  االعالم  الشاملة في هيئة  اخلدمة  دائرة  وليد مدير  احمد  املهندس  وقدم 
الدور  العامة من خالل حتديد  والبيئة  واجملتمع  االفراد  املبادرة على  اهمية  ومت استعراض  واهميتها خللق مجتمع معلوماتي، 
احمللي  الناجت  مؤشر  ارتفاع  عبر  البالد  القتصاد  انعاشاً  سيوفر  ما  وهو  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  احلاسم 

اإلجمالي،باإلضافة الى تعزيز املهارات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي االعرجي:ان قطاع االتصاالت من املوارد املهمة التي ميكن للعراق ان يفتح ابواب 

االستثمار من خاللها ألنها متثل عصب احلياة.
واضاف االعرجي ان هناك الكثير من اجملاالت التي ميكن االستثمار فيها وفي مقدمتها اجليل الرابع الذي انتظرناه كثيرا،عالوة 
الى املدينة الذكية التي نعمل على تأسيسها في بغداد، ونكرس اجلهود مع شركات عاملية إلجناحها، ونعمل على ان ترى النور 

قريبا.
املعلومات من قبل  وتكنولوجيا  االتصاالت  احلديثة في عالم  والتطورات  الفنية،  القضايا  املؤمتر مناقشة عدد من  اثناء  ومت   

اخملتصني وممثلي شركات القطاع احلكومي واخلاص.

نشاطات واخبار الهيئة - المشاركات المحلية
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نشاطات واخبار الهيئة 

في شهر تشرين الثاني/ 2018، اطلقت هيئة االعالم واالتصاالت مبادرة لتدريب ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة ومتكني قدراتهم في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطوير مهاراتهم وزجهم في 

اجملتمع عناصر فاعلني كأقرانهم.
وطلبت الهيئة من هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة-التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
والدبلوم  البكالوريوس  شهادة  يحملون  ممن  لديهم  املسجلني  االشخاص  واسماء  بأعداد  تزويدها 
بتخصصات تتعلق باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، اضافة الى غير اخلرجني ممن ميتلكون مهارات 
العمل على اجهزة االتصاالت واحلاسوب لتطوير قدراتهم من خالل دورات تخصصية وفعالة، االمر 

الذي يسهم في زيادة فرص العمل املالئمة لهم.
واالتصاالت  قطاع  تطوير  لدعم  الهيئة  اطلقتها  التي   »2025 »دوم  مشاريع  ضمن  املبادرة  وتأتي 
في هذه  البناءة  الطاقات  وواقعية هدفها متكني  برامج متكاملة  البالد من خالل  في  واملعلوماتية 

اجملاالت والقطاعات التكنولوجية.
يشار الى ان هيئة االعالم واالتصاالت قد استحصلت قراراً من االحتاد الدولي لالتصاالت ITU لدعم 
مبادرة »دوم 2025« خالل مؤمتر املندوبني املفوضني الذي اختتم اعماله في دبي في شهر تشرين األول 

.2018 /

هيئة اإلعالم واالتصاالت تطلق مبادرة لتطوير قدرات 
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
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نشاطات واخبار الهيئة 

لالتصاالت  نوكيا  شركة  قدمت  العراق،  في  واملعلوماتية  االتصاالت  قطاع  لتطوير  دوم  مبادرة  برامج  ضمن 
برنامجاً لتطوير القدرات للعاملني في هيئة االعالم واالتصاالت.

بالشكل  الهيئة  الفني في  الكادر  ببناء قدرات  يتعلق  نوكيا فيما  و  الهيئة  تعاون مشترك بني   وعلى وفق 
الذي يسهم في متابعة احدث التقنيات والدراسات في العالم، قدمت الشركة برنامجاً تدريبياً خالل ورشة 
اقيمت مبقر الهيئة داخل قاعة “دوم” بتأريخ 2018/11/28 للتعريف بآخر االبتكارات واالبحاث اخلاصة بتقنيات 

االتصاالت احلديثة )اجليل الرابع واجليل اخلامس(، وتقنيات النطاق العريض ومنظومات نقل البينات.
 ادارة الورشة كادر متخصص من شركة »نوكيا«، حيث تهدف الهيئة من خالل هذا البرنامج اعداد موظفيها 
إلدارة مشروع “دوم” بالشكل االمثل الذي يحقق للعراق قفزة نوعية في تطوير قطاعات االتصاالت واملعلوماتية، 

وباقل كلفة ووقت زمني.
يذكر ان هيئة االعالم واالتصاالت وبعد موافقة مجلس الوزراء السابق تستعد إلعالن الرخصة الرابعة للهاتف 
الرابعة  الرخصة  إلطالق  املشكلة  الوزارية  اللجنة  عقدت  اذ  الالسلكية،  لالتصاالت  الرابع  واجليل  النقال، 
اجتماعاً مبقر هيئة االعالم واالتصاالت قبل ايام ملناقشة وضع اجراءات تنفيذ عقد الرخصة الرابعة بحضور 
شركة )PWC( االستشارية، ملناقشة هذا امللف وتبادل وجهات النظر بشأنه لتذليل العقبات أمامه، واجنازه 

في مدة زمنية وجيزة.

ضمن مشروعات »دوم«
تعاون بين هيئة االعالم واالتصاالت وشركة نوكيا لتطوير الكوادر الفنية
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نشاطات واخبار الهيئة

الثابت اخلاص  العريض  النطاق  العامة املعنية مبشروع منح تراخيص   أطلقت هيئة االعالم واالتصاالت االستشارة 
بخدمات االنترنت في العراق.

وفقاً  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بواقع  للنهوض  االستراتيجية  الهيئة  استكماالً خلطط  املشروع  ويأتي هذا 
للمهام املوكلة لها مبوجب االمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ.

وضمن سعي هيئة االعالم واالتصاالت لزيادة مستويات النفاذ على شبكة االنترنت،وألجل خلق بيئة تنظيمية فعالة 
العاملية املتخصصة  التعاقد مع شركة »ايكونديتكون« وهي احدى الشركات االستشارية  القطاع احليوي مت  لهذا 

إلعداد متطلبات الية ادارة عملية تراخيص النطاق العريض الثابت وكل ما يتعلق به.
واستنادا الى الصالحيات املمنوحة لهيئة االعالم واالتصاالت مبوجب املادة )103( من الدستور العراقي ومبوجب االمر 
)65( لعام 2004 النافذ واللذان خوالً الهيئة تنظيم قطاع االتصاالت من اعداد ووضع السياسات واللوائح التنظيمية 
القوانني  والتعليمات املتعلقة بتنظيم هذا القطاع احليوي، وفقا ألفضل السبل والطرق املعتمدة دولياً مع مراعاة 

النافذة في العراق.
تدعو الهيئة اجلهات اخملتصة ذات العالقة الى ابداء آرائهم ومالحظاتهم، ودراسة امكانية اخذها بنظر االعتبار في 
الثابت اخلاص  العريض  النطاق  تراخيص  العامة اخلاصة مبشروع منح  املقترحة للهيئة بشأن االستشارة  الضوابط 

بخدمات االنترنت في العراق.
وفي حال ابداء اآلراء او املقترحات بشأن االستشارة يرجى ارسالها عبر البريد االلكتروني )consultation@cmc.iq(  او 
ايصالها الى مبنى هيئة االعالم واالتصاالت الكائن في )العراق –بغداد/ منطقة املسبح –حي بابل /محلة 929-زقاق 

32-بناية رقم 18( وكما مبني في ورقة االستشارة.
يذكر ان هيئة االعالم واالتصاالت قامت بسلسلة اجراءات تنظيمية ألجل ارساء قواعد تنظيم قطاعي االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات وفق مناقشة الرؤى والتطلعات واحللول مع مشغلي خدمات االتصاالت واالنترنت العاملة في 

البالد، ومع الشركات العاملية املصنعة.
تستقبل الهيئة الردود اعتباراً من تاريخ 2 / 12 ولغاية 20 / 12 /2018

هيئة االعالم واالتصاالت تطلق )االستشارة العامة( 
LTE لمشروع تراخيص
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كلية  في  العليا  الدراسات  طلبة  من  جمع  زار 
سهام  الدكتورة  وبصحبة  بغداد  جامعة  االعالم 
يوم  في  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  مقر  الشجيري 
على  االطالع  بهدف   2018/12/18 املوافق  الثالثاء 
االعالم،  تنظيم  مجال  في  الهيئة  عمل  طبيعة 
وآليات ومعايير الرصد، والتحليل االعالمي خلطاب 

وسائل االعالم.
مجلس  عضو  الزائرين  الطلبة  استقبال  في  كان 
االمناء في الهيئة االستاذ سالم مشكور ورئيس 

قسم الرصد االستاذ جناح العلي.
في البدء اطلع الوفد الزائر على اليات عمل قسم 
االذاعية  للمحطات  الرصد  عملية  في  الرصد 
والتلفزيونية العاملة في العراق او املوجهة له  من 

اخلارج .
الرصد  اهداف  حول  مطول  حوار  ذلك  وأعقب 
االعالمي واختالفه عن عملية الرقابة في االنظمة 
تتوخى حماية  التي  املعايير  من خالل  الشمولية، 
وسائل  ومساعدة  االنسان،  حقوق  وصون  اجملتمع، 
االعالم على تقدمي خطاب حر الحتدده سوى اخلطوط 
اإلعالمي،  الشرف  مواثيق  من  املستقاة  العامة 
الى  االنسانالهادفة  حلقوق  العاملي  واالعالن 
حماية اجملتمع والسلم األهلي، وتوفير بيئة للنمو 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي السليم.

طلبة الدراسات العليا بكلية االعالم 
في ضيافة الهيئة
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عقد مبقر هيئة االعالم واالتصاالت ندوة حوارية معرفيةبعنوان 
»معايير الرصد االعالمي والياته« وهي اولى خطوات برنامج 
الوطنية  اخللية  من  املعرفي،وبإشراف  للحوار  همم  منتدى 
للعمليات النفسية في مستشارية االمن الوطني لالرتقاء 

باخلطاب االعالمي.
 الندوة شهدت حضور رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم 
االمناء  مجلس  ورئيس  اخلويلدي  ناصر  د.علي  واالتصاالت 
سالم  االستاذ  اجمللس  واعضاء  الدهان،  أشرف  االستاذ 
مشكور، واالستاذ خليل الطيار، الى جانب حضور مختص 
من اعالميني ومحللني سياسيني واساتذة من كلية االعالم 
االعالم،  كليات  في  العليا  الدراسات  وطلبة  بغداد،  جامعة 
تناولت اهمية الرصد االعالمي الذي يحفظ لإلعالم سالمة 
او  العنف  تثير  التي  الرسائل  عن  االبتعاد  عبر  محتواه 

الكراهية، وال تتوخى الدقة والشفافية في تناولها.
د.علي  واالتصاالت  االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
الترحيبية  كلمته  خالل  احلاضرين  أطلَع  اخلويلدي  ناصر 
وأهم   »2025 »دوم  واالتصاالت  االعالم  هيئة  مبادرة  على 

هيئة االعالم واالتصاالت تطلق برنامجًا 
لالرتقاء بالخطاب االعالمي

مشروع  منها  عنوانها،  حتت  اندرجت  التي  املشروعات 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ممن يحملون شهادات تتعلق 
عليهم  اجلهد  لتركيز  املعلومات  تكنولوجيا  باختصاصات 
من خالل دورات نوعية تؤهلهم للعمل في القطاع احلكومي 
واخلاص، باإلضافة الى مشروع محو األمية االلكترونية في 
توفير مختبرات لتعليم االطفال  النائية من خالل  املناطق 
مشروع  جانب  الى  واساسياته،  الكومبيوتر  برامج  على 
دورات  في  وزجهم  اجلامعات  على  االوائل  الطلبة  رعاية 
مكثفة ومركزة، واضاف ان الهيئة مستعدة لرعاية جميع 
املشروعات اخلاصة بتطوير قطاع االعالم في العراق، اضافة 
الى دعم طلبة الدراسات العليا اخملتصني في االعالم لكتابة 

بحوث تسهم في نهضة االعالم.
خالل  قدم  مشكور  سالم  االستاذ  االمناء  مجلس  عضو 
كلمته عرضاًتعريفياً عن اليات الرصد االعالمي الذي تقوم 
به هيئة االعالم واالتصاالت وحتاول من خالله ان تخلق اعالماً 
قبل  من  املتبعة  االعالمي  السلوك  مدونة  عبر  وفاعالً  حراً 

الهيئة، والتي تعتمد على مواثيق الشرف الدولية ومبادئ 
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حقوق االنسان، وهي ُملزمة للمؤسسات االعالمية ألنها وافقت عليها 
لدى توقيعها على عقد الترخيص املمنوح للمؤسسة االعالمية.

خرق  لتشخيص  اتباعهما  يتم  طريقتني  هناك  ان  مشكور  واضاف 
تقنية  بطرق  االعالمية  املؤسسات  رصد  االولى  االعالمية،  املؤسسة 
فتعتمد  االخرى  الطريقة  اما  واخلروقات،  اخملالفات  لتشخيص  حديثة 
في  املتضررة  االطراف  من  للهيئة  تقدم  التي  الشكاوى  متابعة  على 

وسائل االعالم.
فيما شدد عضو مجلس االمناء د.خليل الطيار على ان الرصد االعالمي 
ليس رقابياً وامنا يتم اتباعه واالهتمام به لضمان حرية وسائل االعالم 
والتناول السليم للحفاظ على السالمة املهنية،وجتنب اخملالفات التي 

قد ترد من خالل املعادل الصوري.
كمادة  االعالمي  الرصد  اخذ  الى  العليا  الدراسات  طلبة  الطيار  ودعا 
تقومي  عملية  في  املهمة  احملاور  من  ألنه  دراستهم  مواد  خالل  بحث 
اخللل  حاالت  تشخيص  في  االساس  املرتكز  ويعد  االعالم  وسائل  اداء 

ملعاجلتها بأفضل الطرق.
قسم الرصد املرئي واملسموع في دائرة تنظيم املرئي واملسموع عرض 
االليات املتبعة لتشخيص اخملالفات التي تقع فيها وسائل االعالم وهو 
قواعد  )الئحة  االعالم  لوسائل  املهنة  ممارسة  مدونات  مع  يتعارض  ما 
عليها  وافقت  التي  التطبيقية(  والتوجيهات  االعالمي  البث  ونظم 
ومباشرتها  الهيئة  من  الترخيص  عقد  خالل  االعالمية  املؤسسة 
)املرئي،املسموع(  االعالمي  الرصد  قسم  احلاضرون  زار  بعدها  العمل، 
لالطالع على العمل اجلاري في هذا القسم والتعرف على طبيعة عمل 
الرصد االعالمي واألجهزة املستخدمة وقواعد حتليل البرامج املرصودة.

نشاطات واخبار الهيئة 
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في  االوائل  الفائزين  تكرم  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
وتقنية  لالتصاالت  الدولية  هواوي  شركة  مسابقة 

املعلومات املقامة في الصني.
 كرم رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت 
باملرتبة  الفائز  العراقي  الفريق  اخلويلدي  ناصر  د.علي 
لالتصاالت  الدولية  هواوي  شركة  مسابقة  في  االولى 
قرابة   مبشاركة  الصني،  في  املقامة  املعلومات  وتقنية 
باالتصاالت  اخملتصة  اجلامعات  من  طالباً  ألف   20,000

واملعلوماتية في الشرق االوسط.
اخلويلدي وخالل استقباله الفائزان اسامة ماهر وحمزة 
د.رافد  العراق  في  هواوي  شركة  مكتب  وممثلو  كامل، 
مدير  نوري  هيام  والسيدة  »آندي«،  والسيد  اخلفاجي 
العراقي  الفريق  أثني على ما حققه  الشركة،  عالقات 
االعالم  ينقله  نقل صورة مغايرة عما  عاملي  من منجز 
الوضع  السوداوية عن  او  الضبابية  الصورة  املأجور من 

العراقي.
خالل  عرضا  للهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  وقدم 
التي   2025 مبادرة«“دوم«  عن  الترحيبية  كلمته  
البرامج  وطبيعة  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  اطلقتها 

مبادرة دوم: دعم وتطوير المشروعات التكنولوجية

نشاطات واخبار الهيئة 
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ومنها  عنوانها،  حتت  اندرجت  التي  واخلططاالستراتيجية 
التكنولوجية،  االختصاصات  في  االوائل  الطلبة  دعم  مشروع 
إضافة الى رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ممن يحملون شهادات 
تتعلق باختصاصات تكنولوجيا املعلومات لتركيز اجلهد عليهم 
القطاع احلكومي  للعمل في  تؤهلهم  نوعية  دورات  من خالل 
في  االلكترونية  االمية  محو  مشروع  الى  باالضافة  واخلاص، 
املناطق النائية من خالل توفير مختبرات لتعليم االطفال على 
مستعدة  الهيئة  ان  واضاف  واساسياته،  الكومبيوتر  برامج 
االتصاالت  قطاعات  بتطوير  اخلاص  املشروعات  جميع  لرعاية 

وتكنولوجيا املعلومات.
من جهتهم عبر الفائزان عن شكرهما وتقديرهما ملا حصلوا 
واالتصاالت،  االعالم  هيئة  قبل  من  واهتمام  تكرمي  من  عليه 
عن  معبرين  اوسع،  باهتمام  يحظوا  بأن  املهم  عن  معربني 

اعجابهم مببادرة دوم التي أطلقتها الهيئة.
االعالم  هيئة  نهج  ان  أكد  العراق  في  هواوي  شركة  ممثل 
هذه  ودعم  التكنولوجية  املشروعات  رعاية  في  واالتصاالت 
االنشطة وتوجهها لرعاية الطلبة وشريحة املعاقني، وخصوصاً 
بعد إطالق مبادرة دوم االستراتيجية، متوقعاً لها ان تلعب دوراً 
في  التكنولوجي  التحول  نحو  العراق  نقل  في  وكبيراً  فاعالً 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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اقامت  النصر  ليوم  االولى  السنوية  الذكرى  مبناسبة 
هيئة االعالم واالتصاالت احتفالية اشيد فيها ببطوالت 
ومبا  وتشكيالتها،  صنوفها  مبختلف  االمنية  القوات 
قدمتها من تضحيات في سبيل حترير املدن املغتصبة، 

ودحر االرهاب الداعشي.
واالتصاالت  االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
والقوات  العراقيني  هنأ  ان  بعد  اخلويلدي  ناصر  د.علي 
املرجعية  فتوى  ثمن  الكبيرة  املناسبة  بهذه  االمنية 
حلشد  بوابة  عدها  حيث  الكفائي،  باجلهاد  الرشيدة 
وتظافر الشعب مع القوات االمنية في رسم خارطة 
النصر، كما اشاد اخلويلدي بتضحيات االعالم الوطني 
وما قدمه من تضحيات في سبيل نقل صورة النصر 

الى العالم.
النصر ودميومته  واضاف اخلويلدي«انه ومن اجل تعزيز 
يجب العمل على وحدة الصف، وتفويت الفرصة على 
االعالم  يتوجه  وان  االنتصار،  هذا  لسرقة  املتصيدين 
ومؤسسات الدولة نحو االعمار، وطي صفحة اإلرهاب، 

هيئة االعالم واالتصاالت تحتفل بالذكرى االولى 
إلعالن النصر النهائي على داعش

االعالم  هيئة  إن  مضيفاً«  العراق«،  بناء  خطوات  لتبدأ 
واالتصاالت كانت سباقة في اعادة ما دمره االرهاب وفي 
اوقات قياسية، اذ وبعد حترير اي منطقة حينها كانت 
توجه الهيئة شركات االتصاالت وبالتنسيق مع االجهزة 
وهنا من  ايام،  االتصالية خالل  اخلدمات  االمنية إلعادة 
تعد  التنظيمية  وبصفتها  الهيئة  بان  التفاخر  حقنا 
خدمة  اعادة  تستطيع  التي  الدولة  مؤسسات  اولى 

املواطن في املناطق احملررة.
االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استعرض 
واالتصاالت بعض ما اجنزتها الهيئة، مشيراً الى انطالق 
مبادرة دووم التي تهدف الى حتقيق مجتمع معلوماتي 
املعلومات  تكنولوجيا  تطورات  يواكب  متكامل، 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  العالم  في  واالتصاالت 
والنمو االقتصادي للعراق، واستحصال الدعم احلكومي 
االحتاد  تزويد  من  متكن  العراق  ان  الى  الفتاً  والدولي، 
دقيقة  وإحصاءات  بيانات  بقاعدة  لالتصاالت  الدولي 
االسر  نفاذ  بيانات  وجمع  واعداد   ،2019-2018 لألعوام 
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.)IDI( واالفراد الى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تعكس الواقع احلقيقي في العراق عن مؤشر
كما اشار اخلويلدي الى توفير خدمة الطيف الترددي واالستراتيجيات الالزمة لنشر خدمات اجليل الرابع، ومنح 
الشاملة  باخلدمة  اخلاصة  والضوابط  اللوائح  جميع  الهيئة  استكملت  كما   ،)LTE(الـ بتقنية  رابع  ترخيص 
التي تهدف الى ايصال خدمات الصوت للمناطق النائية في العراق، وباشرت باجراء املسوحات لتحديد املناطق 
املشمولة باخلدمة الشاملة،وقد توجه بالشكر الى كوادر هيئة االعالم واالتصاالت ملا قدموه من جهود وعمل 

دؤوب في سبيل حتقيق هذه املنجزات، ويدعوهم الى بذل املزيد خدمة للوطن واملواطن.
رئيس مجلس االمناء هيئة االعالم واالتصاالت اشرف الدهان عبر عن الشكر واالمتنان لكل القوات االمنية التي 
ساهمت بصنع النصر، وحترير االرض من دنس االرهاب الداعشي،ومشيداً بتضحيات الشهداء ودمائهم الزكية 
التي روت ارض املعركة بالعنفوان والبطولة، الفتاً الى ما قدمته الهيئة من اجنازات في الفترة املاضية، وما حققته 

كوادرها من جناحات يشار لها محلياً وعاملياً.
املناسبة  هذه  اعتبار  على  واالتصاالت  االعالم  هيئة  موظفي  مشكور  سالم  االمناء  مجلس  عضو  حث  فيما 
لبناء  اي جهد من اي موظف اسهاماً كبيراً  الى االلتزام بالعمل والتفاني خدمة للصالح العام، عاداً  منطلقاً 

العراق وتطوره على مختلف األصعدة،خاصة في قطاعي االعالم واالتصاالت.
كما جرى استعراض منجزات هيئة االعالم واالتصاالت، وما قدمته من جهد وعمل لوجستي لتحقيق النصر، 
متمثالً بتوفير الترددات للقوات األمنية، ومنح سمات الدخول لإلعالميني، وكوادر الفضائيات العربية والعاملية 
بعمليات  املشاركة  القوات  لكل  املعنوي  الدعم  تقدمي  عن  فضالً  الوطني،  االعالم  خلية  بتأسيس  واملشاركة 

التحرير.
املنصرمة،  الفترة  إجنازاتهم خالل  واالتصاالت عن  االعالم  االقسام في هيئة  ورؤساء  الدوائر  كذلك حتدث مدراء 

مؤكدين على العمل بذات الروحية اجلماعية، وتطوير العمل بكل مفاصل هيئة االعالم واالتصاالت. اعالن
تدعو هيئة االعالم واالتصاالت ذوي االحتياجات اخلاصة ممن يحملون شهادة البكالوريوس والدبلوم بتخصصات 
اجهزة  على  العمل  مهارات  ميتلكون  ممن  اخلريجني  غير  الى  اضافة  املعلومات  وتكنولوجيا  باالتصاالت  تتعلق 
االتصاالت واحلاسوب، الراغبني في املشاركة بدورات تطوير القدرات والقابليات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات  استمارة  ملئ   .2025 االستراتيجية  دوم  مبادرة  مشاريع  ضمن  الهيئة  ستقيمها  والتي  املعلومات 
اخلاصة املنشورة على املوقع االلكتروني للهيئة حتت الرابط :  ) psn.du3m.iq/document( وملدة شهر من تاريخ 
االعالن.وتهدف الدورة كما اعلنت الهيئة سابقا الى تطوير هذه الشريحة االجتماعية لزجهم في اجملتمع عناصر 

فاعلني متكنهم من العمل في القطاع اخلاص.
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استكمال استراتيجية التحول الى بروتوكول االنترنت 
)IPv6( اإلصدار السادس

عقد مبقر هيئة االعالم واالتصاالت ورشة عمل بعنوان )اعداد استراتيجية التحول الى بروتوكول االنترنت االصدار 
السادس(، وهي ضمن مبادرة دوم )2025( االستراتيجية.

الورشة عقدت مبشاركة ممثلي شركات مزودي خدمة االنترنت ) scope sky, IQ, Fast Iraq ( وممثلني من وزارة 
تكنولوجيا  تنظيم  دائرة  ومدير   )IPv6(و  )RIPE-NCC( جلنتي  وفريق  ربطاً،  املرفق  اجلدول  وحسب  االتصاالت 
املعلومات ومدير دائرة اخلدمة الشاملة، وافتتحت بتقدمي شرح ونبذة مختصرة عن الهدف من الورشة، وعرض 
عن مبادرة دوم )2025( والتي من اولوياتها اعداد استراتيجية التحول الى بروتوكول االنترنت اإلصدار السادس 

.)ICT( ومواكبة للتطور السريع في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت )IPv6(
نسبة  ان  وتبني  والعالم  العراق  مستوى  على   )IPv6( ملستخدمي  املئوية  النسب  املشاركون  استعراض  كما 

.)Cisco( من خالل اخر حتديث ملوقع )%مستخدمي هذا البروتوكول في العراق اليتجاوز )0.17
وتضمنت الورشة جلسة نقاشية حول بروتوكول االنترنت )IPV6( بصورة عامة وإمكانية تطبيقه وفوائده ومدى 
املعوقات التي من املمكن ان تواجه تنفيذ البروتوكول في العراق. واختتمت الورشة بترحيب الشركات املزودة 
الهيئة  مع  بالتعاون  االستراتيجية  اعداد  في  املشاركة  في  واستعدادها  استعدادها  وابداء  االنترنت،  خلدمات 
من خالل تشكيل فريق عمل من كل اجلهات املستفيدة لوضع ورسم السياسة اخلاصة بالتحول الى اإلصدار 
السادس من حيث فوائد والعقبات التي ممكن ان تواجه تنفيذ املشروع في العراق من أبرزها جتارب شركات مزودي 

.IPV6 اخلدمة في استخدام هذا البروتوكول واخلطط املستقبلية ومعرفة إذا ما مت تفعيل الـ
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مصادرة ابراج تهريب االنترنت في كركوك

متكنت الفرق الفنية والهندسية التابعة لهيئة االعالم واالتصاالت وبالتنسيق والتعاون مع مكتب املفتش العام في 
لالتصاالت مبصادرة  العامة  االتصاالت-الشركة  ووزارة  الوطني  االمن  وجهاز  النزاهة  وهيئة  واالتصاالت  االعالم  هيئة 

ابراج انترنت تابعة لشركات مخالفة تقوم بتهريب سعات االنترنت الى محافظة كركوك.
الفريق الفني ومن خالل التنسيق واملتابعة مع اجلهات املعنية متكن من رصد تهريب الشركات لسعات االنترنت عبر 
ناحية قرة هنجير،وباستخدام الوصالت املايكرووية غير املرخصة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت، وبعد حتديد اماكن 
اخملالفات قام الفريق الفني بقطع الكابل الضوئي غير املرخص الذي يتم تهريب آالف سعات االنترنت من خالله في 
عن  القانونية«، فضال  الضوابط  خارج  ألنها  للبلد  االقتصادي  الواقع  على  تنعكس سلبا«  والتي  كركوك  محافظة 

تأثيرها على اجلانب االمني نظرا لعدم خضوع السعات املهربة الى متابعة احلكومة العراقية.
يذكر ان هيئة االعالم واالتصاالت قامت بافتتاح مكتب لها في كركوك بتأريخ 10/ 9/ 2018 يتولى تنظيم قطاعات 
االعالم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنطقة الشمالية، وادارة وتنظيم الطيف الترددي لتسهيل االجراءات 
على اجلهات الراغبة باحلصول على تراخيص استخدام الترددات واحلصول على عناوين ضمن النطاقات العراقية.عراق، 

و).IQ ( اضافة الى تنظيم العمل االعالمي وفق مدونات السلوك املهني وتسهيل مهمات العمل.
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بحضور معظم مدراء املكاتب اإلعالمية للقنوات واإلذاعات 
املرخصة واإلعالم احلكومي أقامت هيئة اإلعالم واالتصاالت 
بعنوان  متخصصة  إعالمية  ندوة  األوسط  الفرات  مكتب 
)تواصل( خاصة باملؤسسات اإلعالمية في النجف االشرف.

الورشة عقدت مبشارك عدد كبير من املؤسسات االعالمية، 
فيها  أكد  ألعابدي  سند  السيد  املكتب  ملدير  كلمة  وفي 
مستمر،  وبشكل  الفعاليات،  هذه  انعقاد  أهمية  على 
للتباحث بأهم آليات صناعة االعالم العراقي، والتي تلعب 
فيها الوسائل اإلعالمية دوراً فاعالً بنقل احلقيقة كما هي 
الى أهمية مبادرة "دوم" لتحقيق  وبشكل مهني، مشيراً 
احللم العراقي باالنتقال الى احلوكمة االلكترونية، واالفادة 

من الطاقات التقنية والهندسية إلجناح هذه املبادرة.
احتياج  هو  الواقعي  اإلعالمي  املسار  إن  العابدي  واضاف 
حتديد  الراهن  بالوقت  العراقي  والصحفي  االعالمي 
األولويات، وتنظيم آليات واستراتيجيات إعالمية أكثر تأثيراً 
لكبح جماح أي قوة إرهابية حتاول زعزعة النسيج الوطني، 
موضحاً إن الهيئة أخذت على عاتقها دعم كل املؤسسات 
اإلعالمية املرخصة من أجل تنمية احلس الوطني، والعمل 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تقيم ورشة عمل لإلعالميين 
في النجف االشرف

البناء الذاتي، واستثمار الطاقات اإلعالمية  وفق مسارات 
بناء اجملتمع لتأمني السلم  أداة فاعلة في  املهنية لتكون 
إن  السوداني  ماجد  الصحفي  قال  جانبه  من  اجملتمعي.  
من  تنطلق  الوطني  لإلعالم  املهنية  باملعايير  االلتزام 
مدونات الهيئة، مؤكداً أهمية استمرار عقد هذه البرامج 
ودافعاً في مؤسساتنا لتكون  التي تعطي حافزاً  والورش 
وفي  عملها،  تعترض  التي  العقبات  كل  جتاوز  على  قادرة 
بدور مكتب  اجلابري  االعالمي سعدون  أشاد  عينه  الشأن 
الفعالية  هذه  ان  مضيفاً  األوسط،  الفرات  في  الهيئة 
أضافت الكثير إلى اخلزين املعلوماتي إلى اإلعالم العراقي 
تعاني  مشكالت  عدة  إلى   التطرق  مت  كما  حضرها.  ملن 
منها املؤسسات اإلعالمية، وقد وعد مدير مكتب الفرات 
االوسط مبعاجلتها عبر السياقات القانونية لهيئة اإلعالم 
واالتصاالت، وقد استعرضت الكوادر االعالمية والهندسية 
املتخصصة اهم التوصيات التي من شأنها ان ترقى باألداء 
االعالمي املهني، وكذلك تقدمي التوصيات التي تعمل على 
املؤسسات  مع  التعاون  لتجسير  الفعال  التواصل  ادامة 

االعالمية وبشكل مستمر.
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احللبوسي  محمد  النواب  مجلس  رئيس  أكد 
على ضرورة دعم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
اقتصاد  ايجابي على  أثر  له من  ملا  املعلومات 
واعلن  للمواطن،  اخلدمات  وتسهيل  العراق 
امناء  مجلس  رئيس  لقائه  خالل  احللبوسي 
عن  الدهان  اشرف  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
ان تطور  التي من شانها  دعمه لـمبادرة دوم 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
واملعلوماتية،  االتصاالت  بقطاع  للنهوض 
هذا  تطور  أمام  تقف  التي  العقبات  وتذليل 
القطاع احليوي، ومواكبة التطورات السريعة 
واملهولة، االمر الذي سيؤدي إلنعاش االقتصاد 
والزراعة  والتعليم  الصحة  قطاعات  وتطوير 

والصناعة واملصارف والتجارة.

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن دعمه لمبادرة دوم للنهوض 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

نشاطات واخبار الهيئة  - لقاءات
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واالتصاالت  االعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  بحث 
د.علي ناصر اخلويلدي سبل التعاون مع وفد مثله أكادمييون 
من جامعة ديالى اثناء استقباله في مقر الهيئة الرئيس 

في بغداد بتأريخ 2018/11/26. 
التعاون  افاق  لفتح  الهيئة  استعداد  عن  اعرب  اخلويلدي 
والتدريسيون  اجلامعة  حتتاجه  ما  كل  وتوفير  املشترك 
واالتصاالت  اإلعالم  في  تطويرية  دورات  من  والطلبة 
وتكنولوجيا املعلومات، وهو ما تسعى الهيئة الى حتقيقه 

في مشروع استراتيجية » دوم«.
تبادل  أهمية  على  للهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  واكد   
بقطاعات  تتعلق  التي  تلك  سيما  والبحوث،  اخلبرات 
الى  منوها  واالعالم،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
اهمية ما تكسبه جامعة ديالى من خبرات ال يستهان بها، 
ومن املمكن ان تكون فاعلة على ارض الواقع من خالل دعم 

مبادرة دوم 2025 التي اطلقتها هيئة االعالم واالتصاالت .
 ومتخض اللقاء عن امكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة 
االيام  خالل  ديالى  وجامعة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  بني 
بصالح  ويصب  اجلانبني،  على  باملنفعة  يعود  مبا  املقبلة 
القطاعات التي تتعلق باحلوكمة االلكترونية والبرمجيات .

الخويلدي يبحث تبادل الخبرات 
مع وفد من جامعة ديالى
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اقام مكتب هيئة االعالم واالتصاالت في محافظة ذي 
قار بالتعاون مع قسم اإلعالم في كلية اإلمام الكاظم 
ورشة تدريبية عن قواعد ونظم البث اإلعالمي،وشهدت 
الورشة عرض إجنازات هيئة االعالم واالتصاالت لألعوام 
2017 -2018، اضافة الى عرض مادة فلمية حتتوي على 
خروقات ملدونة السلوك املهني، ثم ُطلب بعد ذلك من 
املتدربني حتديد مكامناالشكال القانوني الذي يتقاطع 
مع املدونة، وبعد فرز اإلجابات الصحيحة والدقيقة مت 
منح هدايا تشجيعية مقدمة من قبل مكتب الهيئة 

في ذي قار.
 كما نُظم استبيان للحاضرين الذينعبرواعن إعجابهم 
املاضية،  املدة  خالل  إجنازات  من  الهيئة  حققته  مبا 
ورغبتهم باملشاركة في األنشطة والفعاليات املقامة 

من قبل مكتب الهيئة في ذي قار.
مميزاً،  إعالمياً  حضوراً  التدريبية  الورشة  وشهدت   

شمل االذاعات والقنوات احمللية.

مكتب المنطقة الجنوبية - هيئة اإلعالم واالتصاالت 
يقيم ورشة تدريبية بعنوان قواعد ونظم البث االعالمي
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مكتب  اقام  داعش،  على  النصر  لتحقيق  السنوية  الذكرى  مع  تزامناً 
مركزياًبتأريخ  احتفاالً  مبقره  واالتصاالت  االعالم  لهيئة  االوسط  الفرات 
قال  باحلفل  له  كلمة  وفي  العظيم،  النصر  يوم  ملناسبة   2018/  12/11
الكبير  النصر  بيوم  وقفتنا  "جندد  املكتب  مدير  العابدي  سند  االستاذ 
العراقي،  التراب  روت  التي  والطاهرة  الزاكية  الدماء  لنعلن تضامننا مع 

والتي كانت مناراً حقيقياً للنصر على اعداء االنسانية".
 كما أثنى العابدي على موقف املرجعية الدينية ممثلة باإلمام السيستاني 
الداعشي،  االرهاب  ظهر  قصمت  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  إلصدارها 
مؤكداً على أهمية إستثمار مناسبة النصر لتكون مناراً يُدرس لألجيال 
القادمة تعلمهم حب الوطن، والتضحية، واالباء، والذود عن املقدسات، 
مبيناً أهمية النصر واخلروج بتجربة تترجم على االرض لبناء العراق وفق 
اسس صحيحة تدعم وحدة بنائه اجملتمعي، وتفوت الفرصة على كل من 

يحاول املساس بوحدته الوطنية.
مع  االوسط  الفرات  مكتب  في  الهيئة  موظفو  تضامن  جانبهم  من 
املواقف البطولية ألبطال القوات االمنية واحلشد الشعبي لتضحياتهم 
في  والعراقيني، مؤكدين على املضي قدماً  العراق  التي حفظت  اجلسام 

تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني في قطاعي االعالم واالتصاالت.

مكتب الفرات االوسط يحتفل بيوم النصر
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اقامتها  التي  االستذكارية  الندوة  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  شاركت 
للدراسات  االمير  ومؤسسة  العامة  الغطاء  كاشف  ومكتبة  مؤسسة 
الذرية  الطاقة  مؤسس  الستذكار  الكوفة،  جامعة  رئيس  برعاية  والبحوث، 

في العراق.
الندوة التي اقيمت ملناسبة مرور 50 عاماً على رحيل عالم الفيزياء النووية 
واكادميية  دينية  شخصيات  حضرها  الغطاء،  كاشف  محمد  الدكتور 
يوم  في  الكوفة  الكبرى جلامعة  القاعة  على  وعلماء  ومثقفون  واجتماعية 

اخلميس 20 كانون االول 2018.
النشيد  ُعزف  بعدها  احلكيم،  الذكر  من  اي  بتالوة  انطلق  الذي  احلفل  ابتدأ 

الوطني، ثم قراءة سورة الفاحتة على روح احملتفى به.
ثم جاءت كلمات احملتفني، أكدوا فيها على أهمية اعادة احياء هذه الطاقة 
النظيفة، واستغاللها لألبحاث العلمية السلمية في العراق، وبث احلياة في 

املفاعالت النووية على وفق التكنولوجيا احلديثة.
مسيرته  عن  الضوء  لتسليط  به  احملتفى  حياة  عن  وثائقي  فيلم  عرض  ومت 
االكادميية التي انبرت من اسرة علمية دينية، حيث يعد من مؤسسيالطاقة 

الذرية العراقية،ومن الذين قدموا خدمة كبيرة للمجتمع والعالم.
دعم  على  "دوم"  مبادرة  خالل  من  تعمل  واالتصاالت  االعالم  هيئة  ان  يذكر 

جميع املشروعات العلمية التنموية،خاصة في مجال التكنولوجيا.

هيئة االعالم واالتصاالت تشارك في الندوة االستذكارية لرحيل اول 
سكرتير للطاقة الذرية في العراق
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مواقع التواصل االجتماعي بين اخالقيات المهنة 
والقانون العراقي الغائب

تشظي التشريعات اإلعالمية تعصف بالواقع االفتراضي وتهدد حرية التعبير

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

مجلة تواصل - اعالم

تعد اخالقيات العمل االعالمي بحد ذاتها من املواضيع التي تثير اجلدل فهي تستند على االعالمي نفسه أكثر مما تعتمد على املؤسسات 
االعالمية اذ ترتكز على مجموعة القيم االخالقية واملهنية التي يتحلى بها االعالمي او قد تتجسد ومتتزج مع السياسة االعالمية واملهنية 

للمؤسسات الصحفية.
ان علماء النفس يجمعون على ان اخلوف هو أفضل مقوم لسلوك االنسان لذا شرعت القوانني للحد من االفعال اخلارجة عن ارادة اجملتمع 
على اعتبار ان التشريعات تنظم العالقة بني الناس وحتفظ حقوقهم حيث تدافع عن الضعيف وتقتص من اجلائر وتردع من يقدم على ارتكاب 

االفعال املدانة.
بالنشر  القوانني اخملتلفة مبا فيها ما يتعلق  التوازن داخل منظومتها عن طريق سن  العالم على حفظ  لقد سعت جميع اجملتمعات في 
واالعالم مثلما نظمت املؤسسات االعالمية نفسها بشكل يضمن لها ان تكون محترمة بني اوساط الناس من خالل احترام اجلمهور وتقدمي 

ما يرتقي بالذائقة الفنية ويحافظ على االعراف اجملتمعية والقيم االخالقية.
اما املعايير االخالقية بدون ضابطة قانونية فهي حالة متقدمة تسعى اجملتمعات احلديثة الى الوصول عن طريقها الى اعلى درجات الرقي 
من خالل تطبيق مجموعة من املبادئ غير ملزمة بقانون يتفق عليها مجموعة من الصحفيني وتقر حتت مظلة كيانات مهنية او نقابية 

يتفق عليها اجلميع ويسعى الى تنفيذها بدون قسر او إلزام.
ويبقى السؤال إذا كانت هذه املبادئ االخالقية غير قابلة او صعبة التطبيق في وسائل االعالم باجملتمعات املتخلفة فكيف احلال باجملتمعات 
االفتراضية التي ال تخضع للقوانني ويتخفى فيها الناس بأسماء مستعارة او وهمية لإلفصاح عن نوازع جتسد الشر والنرجسية تلحق 

الضرر باآلخرين. 
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اواًل: اخالقيات العمل االعالمي:
التي اكدت  املقدسة  احلريات  الرأي من  والتعبير عن  احلرية  يعد مبدأ 
عليها االمم املتحدة عبر االعالن العاملي حلقوق االنسان 1948 الذي عد 
حرية التعبير جزأ ال يتجزأ من حقوق االنسان كما تعد مادة اساسية 

ودائمة في معظم دساتير الدول حيث تنظم بقوانني معينة.
وتختلف مساحة هذه احلرية تبعا للنظم السياسية واجملتمعية في 
الدول اخملتلفة فمنها من يطبق حق االتصال وابداء الرأي بشكل فعلي 
من خالل احلريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية الصحافة واالعالم 
ومنها ما يكون مجرد حبر على ورق من خالل بنود وفقرات غير مفعلة 

ال وجود لها في الواقع.
وباختالف االنظمة السياسية تختلف الرقابة ايضا على احلريات وحق 
االتصال التي تعد حجر الزاوية في جميع االنظمة الدميقراطية مثلما 
تسن القوانني الوضعية لتنظيم هذه احلرية وفق اطر محددة بحيث 
تؤدي وسائل االعالم الغرض من الرسائل االنية املستمرة دون التجاوز 

على حقوق االخرين.
ان وضع اخالقيات العمل االعالمي يفترض ان يعتمد على مجموعة 
من املعايير النظرية واملهنية واالخالقية تستند على القوانني النافذة 
وال حتيد عن االعراف والقيم اجملتمعية لكي تسهم في خدمة اجلمهور 

وحتقق االهداف املرجوة.

ثانيا: نظرية المسؤولية االجتماعية:
االعالمية  الفلسفات  أحدث  من  االجتماعية  املسؤولية  نظرية  تعد 
التي تتبعها وسائل االعالم في العالم بالوقت الراهن حيث تتلخص 
بان الصحفي حر فيما يكتب لكن حريته يجب ان ال تصطدم بحرية 
والتعبير  الراي  في  حريته  ان  على  يشاء  ما  يكتب  ان  مبعنى  االخرين 

يجب ان تتوقف حيث حرية االخرين.
ان نظرية املسؤولية االجتماعية متنح حق االتصال والتعبير للجميع 
معينة  خطوط  توجد  حيث  بالكامل  مطلقا  ليس  احلق  هذا  ولكن 
يجب ان ال يتجاوزها الصحفي فحق الفرد واجملتمع محفوظ وفق هذه 

النظرية وحق الصحفي ايضا ولكن ليس بال حدود او سقف معني.
أنقاض  على  جاءت  التي  االجتماعية  املسؤولية  بنظرية  االلتزام  ان 
تسلب  ال  فهي  االعالمي  وحقوق  واجبات  يحدد  الليبرالية  النظرية 
حقه في التعبير لكن بالوقت ذاته ال جتعله ينتهك خصوصية االخرين 

ويضر باجملتمع عبر النشر والبث.
القانونية  املواد  تختزل  ان  ميكن  االجتماعية  املسؤولية  نظرية  ان 
إذا  واساليبها  اشكالها  مبختلف  والرقابة  االعالمية  واالخالقيات 
املؤسسة  من  او  االعالمي  من  سواء  صحيحة  بطريقة  تطبيقها  مت 

االعالمية.

ثالثا: عناصر غزو الخصوصية:
فحق  اخلصوصية  وانتهاك  التعبير  حرية  بني  دقيق  فاصل  خط  ثمة 
االتصال مقدس ولكن غزو خصوصية االخرين والتعرض لهم يتناقض 
مع هذا احلق فاإلساءة او التشهير او القذف او االزدراء بالنص والصوت 
والصورة وااليحاء باللغة اجلسد او تعابير الوجه ال تسوغها او تفسرها 

جميع النصوص التي تبشر باحلريات او تروج لها وتدافع عنها.
ان انتهاك خصوصية االخرين عن طريق وسائل االعالم تتجلى مبا يأتي:

1 - الكشف عن االسرار اخلاصة:
نشر  مثل  املأل  على  لشخص  املربكة  احلقائق  بعض  اعالن  او  عرض   

صورة مريض دون علمه
2- النشر املضيء

عرض شخص حتت اضواء زائفة باستخدام برامج ممكن ان تزيف الصور 
وافالم الفيديو
3- االستغالل:

التقاط  مثل  االعالم  وسائل  في  علمه  دون  شخص  صورة  توظيف   
صورة لشخص ونشرها او احلصول عليها عن طريق االنترنت

4- التطفل
 التطفل على الشؤون اخلاصة لآلخرين مثل تصوير شخص مريض او 

صورة اعتقال شخص دون موافقة.
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رابعا: مواقع التواصل االجتماعي:
ان ظهور االعالم اجلديد ميثل حقبة حداثوية كبيرة وقفزة 
تقنية هائلة في مجال االعالم فمع مطلع القرن الواحد 
والعشرين طرأت الكثير من املتغيرات التكنولوجية القت 
واملفاهيم  العملية  التطبيقات  على  الكبيرة  بأثارها 
وباحثني  وجمهور  اعالميني  من  اجلميع  وجعلت  النظرية 
اخرى  انتقالة  حتدث  جديدة  اشياء  الى  يوميا  يتطلعون 

على جميع املستويات.
ومن التطبيقات االعالمية اجلديدة التي دخلت حتت عنوان 
التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  ظهور  اجلديد  االعالم 
قلبت منوذج االتصال وحولت اجلمهور الى مرسل وبطريقة 
تفاعلية واتصال جانبي فأصبح لكل مواطن منبر اعالمي 
ميكن ان يعبر فيه عن نفسه او قضاياه دون رقيب او حتى 

مسائلة.
لقد أسهم االنترنت والتقنيات احلديثة بشكل كبير الى 
ارجاء  جميع  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  انتشار 
بحرية  الفرد  فيه  يجول  افتراضي  واوجد مجتمع  العالم 
ويقدم نفسه بصورة حقيقية او غير حقيقية ويعبر عن 

افكاره ورؤاه مهما كانت بال كوابح او قيود.
ان امكانية استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على 
التقنية من حاسوب منضدي  االتصال  مختلف وسائط 
ومحمول ولوحي والهواتف الذكية جعل بإمكان اجلمهور 
شبكات  مختلف  في  به  اخلاصة  احلسابات  يستخدم  ان 
التواصل االجتماعي بال حدود بحيث يتواصل اجلميع مع 

اجلميع بدون عوائق مكانية او زمانية او تكنولوجية.
الدراسات  مؤسسة  نشرته  الذي  التقرير  فبحسب 
عدد مستخدمي منصات  فان  )غوتنر(  العاملية  واالبحاث 
التواصل االجتماعي ارتفع بنسبة 29% خالل عام 2015-

توسع  هو  الطفرة  تلك  مسببات  ان  الى  وأشارت   2016
مبيعاتها  جتاوزت  التي  الذكية  الهواتف  استخدام  دائرة 
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نحو 1.9 مليار هاتف عام 2016.
التواصل  على شبكات   2016 عام  النشطة  احلسابات  عدد  بلغ  وقد 
االجتماعي 1.9 مليار حساب من أصل 2.6 مليار حساب مسجل في 
حني يبلغ عدد مستخدمي االنترنت في العالم )3,4( مليار مستخدم، 

اي ما يعادل 48% من اجمالي سكان العالم البالغ حوالي 7 مليار. 
اما في عام 2017 فقد بلغ مستخدمي موقع الفيس بوك 1.79 مليار 
تويتر  ويستخدم  شخص  مليار   1.0 اليوتيوب  ويستخدم  شخص 
317 مليون شخص واالنستغرام 300 مليون شخص في حني تذكر 
احدث إحصائية في عام 2018 ان عدد املستخدمني النشطني ملواقع 
التواصل االجتماعي في العراق عبر األجهزة احملمولة يبلغ 17.00 مليون 
مستخدم  وان عدد مستخدمي األجهزة احملمولة يبلغ 36.33 مليون 
التواصل االجتماعي  النشطني ملواقع  مستخدم وعدد املستخدمني 
19.00 مليون شخص وعدد مستخدمي شبكة االنترنت يبلغ 19.00 

مليون شخص مقارنة بسكان العراق البالغ عددهم 38.81 نسمة.
حيث  من  االجتماعي  التواصل  لشبكات  املتحمسني  معظم  ان 
في  الفاعل  دورها  الى  طروحاتهم  في  يركزون  اعالميا  استخدامها 
إطالق احلريات العامة واسهامها في اتاحة حرية الراي والتعبير لكل 

الناس بطريقة سهلة ال تتطلب مهارات معقدة.
فتحا  بعدها  االجتماعي  التواصل  شبكات  عن  املدافعون  هؤالء  ان 
جديدا حرر الناس من قيود االعالم الرسمي او شبه الرسمي وحطم 
موضوع  عن  يتغافلون  املعروفة  بوسائله  التقليدي  االعالم  احتكار 
الذي  االثر  ومدى  ومواصفاتها  وجدواها  االعالمية  الرسالة  صناعة 

حتققه على الصعيد القريب والبعيد.

خامسا: الرقابة:
االعالم  وسائل  ظهور  منذ  يفترقان  ال  صنوان  والرقابة  االعالم  حرية 
فالكلمة  السلطة  بأغالل  دائما  تصطدم  التعبير  فحرية  احلديثة 
لكن  مستبدة  حكومات  وغيرت  ثورات  اوقدت  طاملا  واملفردات  مؤثرة 

مع تطور وسائل االعالم من الناحية التقنية وتغير النظم السياسية 
حيث  تتحطم  الرقابة  اغالل  بدأت  الدميقراطية  نحو  العالم  واجتاه 

سقطت احلدود ولم تعد عائقا امام انتشار االفكار.
ان شكل الرقابة قد مر مبجموعة حتوالت عبر احلقب اخملتلفة في العالم 
وكلما تقدم الزمن تراجعت الرقابة وتقلصت انواعها واتخذت اشكاال 
جديدة تتيح حرية أكبر امام وسائل االعالم للتعبير عن الرؤى اخملتلفة 

ونقل جتارب الشعوب واالمم عبر تكامل احلضارات وتبادل القيم.
املعوقات  جميع  تالشت  االجتماعي  التواصل  شبكات  ظهور  ومع 
وأصبح بإمكان اي شخص في اي مكان من االتصال والتواصل فقد 
غدت العوملة حقيقية واقعة ورمبا تظل اللغة هي اخر املصدات التي 

تتمترس خلفها الهوية والثقافة الوطنية لشعوب العالم.
بدون كلل كل  تتابع  البلدان  الرقيب في بعض  ماتزال عني  ذلك  ومع 
الوطني  واالمن  السياسي  النظام  حلماية  دوافعها  بعض  املنشورات 
وبعضها االخر حلماية االفراد من االفكار الشاذة والرؤى الهدامة التي 

قد تفضي الى انهيار اجملتمع.
احيانا  مفيدة  تكون  قد  انها  اال  منفرة  تكن  مهما  الرقابة  كلمة  ان 
ملراقبة اجملتمع واحلد من انتشار االفكار الضارة وتنبيه اجلهات املعنية 
بشأن حاجات الناس ورغباتهم على الصعد كافة مبا فيها السياسية 

واالقتصادية واخلدمية 

سادسا: اخالقيات االعالم الجديد:
إذا أردنا االجابة على سؤال يتعلق بوجود اخالقيات في االعالم اجلديد 
التقليدي  االعالم  العمل في  اخالقيات  ان نسأل عن  اوال  يجب علينا 
باجملتمعات املتخلفة؟ هل ثمة ضوابط او حتى مواثيق معينة متفق 
من  وجتد  باالحترام  حتظى  التقليدي  االعالم  في  العاملني  من  عليها 
يطبقها في الواقع؟ ام ان القانون فقط من ينظم العالقة بني اجلميع 

في هذه اجملتمعات.
ان احلديث عن اخالقيات االعالم اجلديد – وهنا نقصد بالتحديد شبكات 
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املستخدم  تلزم  سلوك  قواعد  وضع  او   - االجتماعي  التواصل 
العمل مبوجبها ضربا من ضروب املستحيل في اجملتمعات املتخلفة 
حيث تسود الفوضى وتختفي الضوابط ويتراجع القانون وتنفيذه 

وتتخلف الوسائل التقنية القادرة على كشف املتجاوزين.
التواصل  شبكات  متابعة  عن  املسؤولة  اجلهات  ضعف  ان 
اجملتمع  هذا  من  يجعل  التقني  التخلف  بسبب  االجتماعي 
والتشهير  للقذف  ساحة  الى  يتحول  حيث  روادع  بال  االفتراضي 
واالساءة وتصفية اخلالفات بطرق غير شريفة حيث يقبع من يقبع 
وعناوين  بأسماء  النفسية  عقده  بتفريغ  ويبدأ  )الكيبورد(  وراء 
وهمية دون ان يستطيع القانون ان يضع حدا لسلوكه املستهجن.

ومنها  الدول  بعض  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  حتولت  لقد 
للتشهير  البعض  يستعملها  للنفايات، حيث  الى مكب  العراق 
والكلمات  مجانية،  فاالتهامات  االباطيل،  بشتى  الناس  في 
فهي  رأفة،  بال  تقتل  السامة  كالسكاكني  واحلروف  متوحشة، 
تنهش السمعة والشرف وحتى اإلعراض، حيث ال حرمة لإلنسان 
أو اعتبار أمام عائلته أو زمالئه أو مجتمعه أو عشيرته، والفاعل 
يكمن حتت أسماء مستعارة، واجلرمية كالعادة تقيد ضد مجهول.

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

باملرصاد.
ان وسائل االعالم ووسائط االتصال عموما وجدت خلدمة البشرية، 
غايات  الى  وتهدف  وحتضرها،  اجملتمعات  رقي  على  تدل  فهي 
انسانية نبيلة، وان سوء استخدامها ال يعني بكل االحوال منعها 
العوملة،  زمن  اجتاز  فالعالم  عليها،  رقابة  فرض  او  حجبها  او 
باتت  املعرفية  والفجوة  احلداثة،  بعد  ما  عصر  اليوم  يعيش  وهو 
فالعراق  لذا  املتخلفة،  والشعوب  املتحضرة  الشعوب  بني  هائلة 
بحاجة الى نظام يؤمن بالكلمة احلرة وتداول املعلومة، ويستظل 

بالقوانني والتشريعات.
في  وانفالتها  احلرية  فوضى  يضبط  ان  ميكن  وحدة  القانون  ان 

شبكات التواصل االجتماعي بشرط ان تكون اجلهات التنفيذية 
املتجاوزين  كشف  على  القادرة  التقنية  الوسائل  من  متتلك 

ومالحقتهم والقبض عليهم. 

سابعا: االعالم في التشريعات العراقية:
هنالك العديد من الكوابح االرضية والسماوية التي تستطيع ان 
تردع االنسان من ارتكاب االساءة واستخدام حريته بطريقة تضر 
باألخرين ولعل من أبرزها اخلوف من اهلل سبحانه وتعالى والدين 
االمنية  واحملاذير  اجملتمعية  واالعراف  والقانون  واالخالق  والضمير 
وغيرها اال ان واحد من أجنع هذه الكوابح هو القانون حيث يتيح 

للجميع ان يحصل على حقوقه بشكل عادل.
في  االعالمية  التشريعات  تواجه  التي  املشاكل  أبرز  من  ولعل 

العراقي ما يأتي:
1- وجود قوانني عديد حتكم النشر

2- وجود فقرات متشظية في تشريعات عدة 
3- القوانني قدمية ال تراعي التطورات التقنية لوسائل االعالم

4- القوانني النافذة ال تتناغم مع النظام السياسي احلالي  
5- عدم وجود قانون دستوري يترجم الفقرة 38/ ب

والنافذة  العراق  في  النشر  حتكم  التي  اجلزائية  القوانني  أبرز  ان 
بالوقت احلاضر مت وضعها قبل حوالي 50 عاما مثل قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون املطبوعات رقم 206 لسنة 
1968 وقانون اصول احملاكمات اجلزائية وغيرها بحيث انها لم تشر 
الى احملطات التلفزيونية واالذاعية كونها كانت حكومية في ذلك 
الوقت ولم يخطر على بال املشرعني ان تتنقل الصورة عبر االثير 
ويتحول البث عبر االقمار االصطناعية اما موضوع االعالم اجلديد 
وشبكات التواصل االجتماعي فكان مجرد التفكير بها ضربا من 

ضروب اجلنون.
اجلرمية  موضوع  تعالج  حاليا  نافذة  عراقية  قوانني  توجد  ال 
االلكترونية او حتى وسائل للتعرف على اجلناة كما ال يوجد قانون 
حديث جامع ومانع يراعي كل الوسائل القدمية والوسائط اجلديدة 
القانونية  التشريعات  مع  احلال  هو  كما  دفتيه  بني  ويضمها 

القائمة في الكثير من الدول مبا فيها دول املنطقة.
تتعلق  جديدة  ملرحلة  تؤسس  تشريعات  لوضع  محاوالت  ثمة 
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النجاح  لها  يكتب  لم  احملاوالت  ان هذه  اال  االعالم  احلاصلة في مجال  التقنية  بالتطورات 
وظلت اسيرة االدراج مع احلاجة املاسة لها بالوقت احلاضر والسيما ان النظام السياسي 
شهد حتوالت عدة وحترر االنسان من عقدة اخلوف من املالحقة واالعتقال بسبب حرية الفكر 

واملعتقد والرأي.
شبكات  عبر  والتشهير  القذف  قضايا  وعدت  الرصافة  استئناف  محكمة  اجتهدت  لقد 
قانون  حسب  سنوات   10 السجن  الى  صاحبه  يحيل  مشددا  ظرفا  االجتماعي  التواصل 
العقوبات العراقي اال ان ذلك ال يكفي بسبب حالة االنفالت وعدم االستقرار والضعف الذي 

تعاني منه الدولة.
ان املنظومة االعالمية في العراق بحاجة الى مراجعة من جميع النواحي االدارية والفنية 
والتقنية والقانونية مبا فيها التقليدي واجلديد إذا اراد ان يواكب الدول املتقدمة وان يكون 
والتدهور  الوزن  انعدام  يعيش حالة من  اجملتمع فهو  وفي خدمة  ومتطورا  ومنتجا  مفيدا 

والتراجع املهني واالخالقي.
والبداية تكون دائما عبر ايجاد قانون تراعى فيه جميع التفاصيل ويكون له نظرة مستقبلية 
تستشرف االفاق التقنية والتطورات التكنولوجية فالتشريع هو القاعدة العريضة الذي 

من املفترض ان تستند عليها العملية االعالمية بجميع حلقاتها ووسائلها وتطبيقاتها.
التقنيات  الهائلة في مجال  العلمية  القفزة  وتقادمها مقابل  النافذة  القوانني  ان قصور 
العصر  متغيرات  القانونية في ظل  املنظومة  لتحديث  بات ملحا  املوضوع  احلديثة جعل 
والنظام الدميقراطي اجلديد، فالعراق بحاجة الى مراجعة شاملة لكل التشريعات النافذة، 
مسلة  عبر  القوانني  سن  العالم  علم  الذي  والبلد  واملتانة،  اجلودة  بذات  تكون  ان  بشرط 
حمورابي ال يعدم فقهاء في القانون من قضاة واكادمييني، يجددوا االصل بنسخة حديثة 

تتناغم مع ما هو قائم على االرض.
في  للمستخدمني  ملزمة  غير  معايير  او  ألخالقيات  عريضة  خطوط  بوضع  االجتهاد  اما 
مواقع التواصل االجتماعي فهو مجرد عبث ال يلتزم به حتى الصحفيني احملترفني الذين لم 
يطبقوا مواثيق الشرف بل لم يقترب بعضهم حتى من املعايير املهنية التي هي اساس 

الرسالة االعالمية الناجحة.

مجلة تواصل - اعالم



    مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت60

مجلة تواصل - اعالم

صناعة المعلومات الصحافية في العراق
الدليل الميداني للحصول على المعلومة وإنتاجها إعالميًا

د.صفد حسام الشمري
كلية اإلعالم/ جامعة بغداد

خبير التواصل في منظمة التربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية

بني  الصحافية  املعلومة  تناقل  يتم  وكيف  نفسه،  الصحافي  وما مصادر معلومات  اإلعالمية،  الوسيلة  ما مصادر معلومات 
رجل العالقات العامة، وبني وسائل اإلعالم اخملتلفة، وما فرضيات التعامل بني الطرفني )من يوجه من(، وما جوانب تأثير مصادر 
املعلومات في تغطيات الصحافيني، وكيف ميكن اإلفادة من )التغذية(، و)الترسيب(، و)املراسل املزعوم(، في العملية اإلعالمية 

بالعراق، وما دوافع تعامل الصحافيني مع مصادر املعلومات غير املعلن عنها؟.
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تأهيل نظري
أساسات  تعتمد  إذ  عام،  اإلعالمية بشكل  العملية  بناء  في  األساس  املعلومات  تعد مصادر 
تشكيل املضامني اإلعالمية على تلك املصادر في استقاء املعلومات، وصياغة األنواع الصحافية 
اخملتلفة، بوسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكترونية، وتهتم هذه الوسائل بإيجاد 
طرائق متعددة للحصول على مصادر معلومات تختص بها، مثلما تتطلع هذه املصادر إلى أن 
تكون وسائل اإلعالم أوعية لنقل معلوماتها، وهو ما يتطلب وجود قواعد مشتركة للتعامل، 
قابلة للتطبيق على أرض الواقع بني الطرفني، وهو ما يجعل من عمليات احلصول على املعلومات 
الصحافية صناعة لها مقوماتها، السيما مع تصاعد أهمية أدوار الصحافة االستقصائية في 

اجملتمعات املعاصرة، ومنها العراق، وما تتطلبه من مصادر مختصة موثوق مبعلوماتها.

نظرة في داللة المفهوم
تعرف مصادر املعلومات الصحافية على أنها: )تلك األدوات التي حتصل الوسيلة اإلعالمية من 
واملعلومات  األحداث  أنباء  والتقاط  يُعتمد عليها في جمع  إذ  اإلخبارية(،  مادتها  خاللها على 

املتعلقة مبجرياتها أوالً بأول(.
واملنظمات والشخصيات  الدوائر  القنوات من  أنها مجموع  ويعرفها هربت. جي. جانس على 
أو  القصة  إنتاج األخبار، عن طريق نقل تفاصيل  أو تُسهم في عملية  تنتج،  التي  احلكومية 

املوضوع.
وقد ملسنا تشابه عدد من التعريفات التي تتعلق مبصادر املعلومات الصحافية، ففالح احملنة 
الصحافي(،  اخلبر  على  الوسيلة  طريقها  عن  حتصل  التي  اجلهة  إلى  )اإلشارة  بأنها:  يعرفها 
ويعرفها طلعت همام بأنها )اإلدارة التي حتصل من خاللها الوسيلة اإلعالمية على اخلبر(، ويجد 
التي يُحصل عن طريقها  الوسائل  بان: )مصادر األخبار هي تلك  الدكتور يوسف الشامسي 

على اخلبر الصحافي، وتتعدد هذه املصادر بتعدد اجلهات القادمة منها(.
ويرى احلمامصي أن املصدر: هو اجلهة التي يستمد منها املندوب الصحافي بعض من معلوماته 
أم شخصيات  أم مؤسسات  اجلهة حكومية،  أكانت هذه  الصحافية، سواء  وأخباره  وبياناته 
عامة، إلى آخر هذه اجلهات التي يستمد منها اخلبر، الذي يُعد حدثاً لم يكن معروفاً قبل جمعه 

–بدقة- من مصادر موثوق بصحتها.
ويجد تيل وتيلور بأن أي موضوع في الصحافة له منبع يبدأ منه، مثله مثل النهر متاماً، وهذا 

املنبع هو املصدر، الذي يبدأ منه املوضوع في الصحافة.
بيد ان كارل واين وهستر يتقدمان بتفسير لهذه النظرة مفاده: أن يكون لكل موضوع مصدر ال 
يعني –بالضرورة- أن تأتي األنباء جاهزة، وإمنا يجب التنقيب عنها من مصادرها وتعقبها.. وينظر 
هربرتسترنز الى تعريف مصادر املعلومات من زاوية جمع املعلومات، ويقول: )ان تعريف مصادر 
املعلومات الصحافية مرتبط بالوسائل التي استخدمت في هذا اجملال جلمع معظم املعلومات، 
–دائماً- في  ومراسلني مختصني موجودين  إلينا عن طريق محررين،  األخبار قد وصلت  فأكثر 
أماكن األحداث، أو مصادر رسمية، أو عن طريق العالقات العامة، أو وكاالت اإلعالن، والعاملني 

فيها، فضالً عن وجود مراسلي اإلعالم في وسط األحداث ذات األهمية اإلخبارية اخلاصة.
ولعل عدم إجماع اخملتصني على تعريف جامع وموحد ملصادر املعلومات الصحافية، على الرغم 
تشابه قسم من هذه التعريفات، متأت –بحسب اعتقادنا- من عدم حصول اتفاق بشأن حتديد 
تعريف موحد للخبر نفسه، على الرغم من ان عدم االتفاق هذا )ال يشكل خطراً على العملية 

اإلخبارية، ما دام ثّمة مفهوم عام متعارف عليه، خالصته: ان اخلبر هو ما يثير اهتمام الناس(.
إن الترابط بني اخلبر ومصدره، قد حدا بقسم من الباحثني الى تعريف األخبار وتقسيمها على 
وفق مصادرها، بل ان منهم من عزا بعض مسببات تعريف اخلبر –أصالً- الى اختالف مصادره، 
وأخرى من  أخبار من مصادر رسمية،  وهناك  وخارجية،  داخلية  إلى  األخبار  فهناك من قسم 

مصادر غير رسمية... إلخ، ووفقاً لهذه التصنيفات قسموا وعّرفوا اخلبر. 
املشترك  الفهم  الصحافية،  املعلومات  ملصادر  موحد  تعريف  على  اإلجماع  عدم  يلغي  وال 
لهدفها، أال وهو رفد الوسيلة اإلعالمية والصحافيني بأنباء احلدث ووقائعه، كي يتسنى لهذه 

الوسيلة االضطالع مبهماتها األساسية، وفي مقدمتها حتويل األحداث الى أخبار، وهذا ما 
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اجملتمعات،  اجلديدة  بوظائفه  اإلعالم  اضطالع  مع  السيما  الصحافية،  املعلومات  مبصادر  االهتمام  إلى  يدعو 
السلطة،  وتقليص سطوة  بالسلطة،  واالتصال  املدنية وصيانتها،  باحلقوق  الوعي  ونشر  الشفافية،  ومنها: 

وحتريك مطالب اإلصالح، ونشر األفكار املستحدثة ومعاجلتها، وهو ما سنتناوله في دراسة الحقة.

مصادر أخبار الوسيلة اإلعالمية:
1- املندوب الصحافي: ويُعد من أهم مصادر املعلومات اخملتصة بالوسيلة اإلعالمية.. ويُشترط توافر عدد من 

اخلصائص املهنية فيه:
- احلس الصحافي العالي، الذي يجعله يعلم مكان اخلبر، ويسعى إليه.

- حب االستطالع، ومعرفة كل شيء في مجال تخصصه.
- الثقافة الواسعة.

- القدرة على إقامة عالقات، وتوطيد الصداقات مع املصادر اخملتلفة.
- سرعة احلركة والتصرف السريع.
- قوة املالحظة وسرعة البديهية.

- الصياغة الدقيقة للخبر، في أقل عدد من الكلمات، ومعنى متكامل.

ويقسم المندوبين الصحافيين إلى ثالثة أقسام:
أ - مندوبو مناطق االختصاص: ويكون هذا االختصاص نوعياً أو مكانياً، فاالختصاص النوعي يعني ان يكون 
لكل موضوع مندوب، كاملندوب الزراعي أو الصناعي، واملكاني أن يكون هناك مندوب لكل مكان، فهناك مندوب 

لوزارة التجارة، وآخر لوزارة الصحة.. وغير ذلك.
ب - املندوب العام: أذ يقوم مبهمات ذات طابع عام تنتدبه إليها الوسيلة اإلعالمية، كأن يستكمل بيانات تتصل 

بقصص صحافية، أو يجمع معلومات وتفاصيل عن أحداث محددة.
ت - املندوب اخلبير: أي صاحب خبرة متراكمة في مجال تخصصه، ويغطي ميدان اخلبرة مجاالت املعرفة اخملتلفة.

2- المراسل الصحافي: ويكون على نوعين:
أ - املراسل احمللي: يتولى مهام تغطية أحداث احملافظات أو األقاليم.

ب - املراسل اخلارجي: في بلد أو مركز إخباري هام، ويشترط فيه:
- اإلملام التام باللغات األجنبية، خاصة لغة البلد املوفد إليه، أو الذي يقيم فيه.

- أن يكون متمرساً في فنون التحرير الصحافية اخملتلفة.
- أن يكون قادراً على التعامل مع املستويات اخملتلفة في الدولة التي يتعامل بها.

ويكون املراسل اخلارجي:
أ - مراسل خارجي وطني: من جنسية بلد الوسيلة اإلعالمية.

ب - مراسل خارجي أجنبي: من جنسية البلد الذي يُراد تغطية أحداثه.
وميكن ان يكون املراسل اخلارجي:

أ - مراسل دائم: مقيم في الدولة املرسل إليها إقامة دائمة، أو طويلة، إن لم يكن من تلك الدولة.
ب - مراسل متحرك: موفد إلداء مهمة صحافية محددة، أو لتغطية حدث ما، ملدة معينة.

حاولنا ان نضع مؤشرات عامة لإلجابة عن عدد من التساؤالت فيما سبق من هذه الدراسة، لعل اهمها كان: ما 
مصادر معلومات الوسيلة اإلعالمية، ونحاول في هذا اجلزء حتديد ما مصادر معلومات الصحافي نفسه، وكيف 
يتم تناقل املعلومة الصحافية بني رجل العالقات العامة، وبني وسائل اإلعالم املتعددة، وما فرضيات التعامل 
بني الطرفني )من يوجه من(، وما جوانب تأثير مصادر املعلومات في تغطيات الصحافيني، وكيف ميكن اإلفادة 
من )التغذية(، و)الترسيب(، و)املراسل املزعوم(، في العملية اإلعالمية بالعراق، وما دوافع تعامل الصحافيني مع 

مصادر املعلومات غير املعلن عنها؟.

المراسل المزعوم:
النشرات  قبيل:  من  متعددة،  مصادر  طريق  عن  الصحافية  املعلومات  على  اإلعالم  وسائل  بعض  حتصل  قد 
اإلعالمية للسفارات والبيانات الصحافية للدول األجنبية، أو عن طريق االتفاق مع قسم من الوكاالت باالنفراد 
مبوضوع معني، فتنسبه الوسيلة اإلعالمية الى مراسل مزعوم )وهمي( غير موجود أصالً في مدينة احلدث.. 

ويعكس هذا األسلوب، على الرغم من عدم موضوعيته ودقته، مدى إدراك أهمية املراسل اخلارجي.
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3- وكاالت األنباء: وتقسم إلى:
أ - وكاالت األنباء الدولية )ينظر: اجلدول املرفق(.

ب - وكاالت األنباء الوطنية )احمللية(.

4- اإلنصات: ويقسم الى:
أ - اإلنصات اإلذاعي.

ب -  اإلنصات التلفزيوني.
ت - اإلنصات اإللكتروني.

5- الصحف واجملالت والدوريات األجنبية اخملتلفة.
6- اإلنترنت: باستخداماته اخملتلفة، ويُعد من بني أكثر مصادر املعلومات حيوية وفاعلية اليوم.

الوسيلة باملعلومات  التي تعمل على رفد  الثانوية  7- مصادر أخرى أقل أهمية: وهناك قسم من املصادر 
بشكل غير منتظم، وهم من يطلق عليهم باملفاتيح اإلخبارية.. وميكن عد اإلعالن أحد املصادر الصحافية 
في حاالت معينة، خاصة اإلعالن اإلخباري الذي يكتفي بإخبار اجلمهور مبعلومات معينة، دون محاولة إغرائه.

التغذية والتسريب: 
يعرف  ما  طريق  عن  إخبارية  أهمية  ذات  صحافية  قصص  بتشكيل  تفيد  التي  املعلومات  من  قسم  يرد 
بـ)التغذية(، أي قيام بعض اجلهات بتغذية الصحافيني –حد التخمة- باملعلومات، كي ال يبحثوا عنها في 
مصادر أخرى، وتتصاعد أهمية ذلك مع اشتعال فتيل األزمات ونشوب النزاعات والصراعات واحلروب، وهناك 
ما يعرف بـ)التسريب( بتعمد تسريب معلومة معينة بشكل غير مباشر للتسويق لقضية معينة، أو إطالق 

بالون اختبار، أو لفت انتباه الصحافي الى قضية معينة دون غيرها.

مصادر معلومات الصحافي:
يختلف مفهوم مصادر معلومات الصحافي، عن مفهوم مصادر معلومات الوسيلة اإلعالمية.. فإذا كان 
الصحافي املكلف بتغطية ما، هو من مصادر الوسيلة اإلعالمية الرئيسة، فان لهذا الصحافي مصادره 
اخلاصة، ويعمل على استقاء األنباء من مصادره اخملتلفة، وتكون له مجموعة من مصادر املعلومات يتعامل 
مع أغلبها بشكل دوري، منها ما هي رسمية، ومنها ما هي عبارة عن هيئات خاصة، وقد يكونوا مجموعة 
من األشخاص ممن حتظى يومياتهم باهتمام اجلمهور، أو يكونوا قد عاصروا حدثاً معيناً، وميكن حتديد أهم 

مصادره في:
1- أقسام العالقات العامة.

2- املؤمتر الصحافي.
3- األحاديث اإلخبارية.

4- أجندة الصحافي والتقومي العام.
5- اإلشاعة )بنفيها أو تأكيد حدوث وقائعها(.

6- مصادر أخرى أقل أهمية: يستقي الصحافيون معلوماتهم من مصادر أخرى، ومنها: األخبار مبا توحي بعض 
فقراتها أو مضمونها بأخبار متوقعة أو غير متوقعة، ومتارس املصادفة دوراً في استقاء الصحافي ملعلومات 
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عن حدث غير متوقع، ومنه حينما كانت وكالة األسوشيتد برس 
البريطانية  الباخرة  غرق  خبر  بنشر  انفردت  التي   ،AP األميركية 
)تيتانك(، مساء 12 نيسان 1912 قد حصلت على معلومات احلدث 
باملصادفة، إذ كان أحد عمال الالسلكي يحرك مفتاح الراديو، الذي 
النجدة  إشارات طلب  فالتقط  وقتها،  احلديثة  اخملترعات  من  كان 
الى  فأسرع  األميركية،  البحرية  الى  الباخرة  طاقم  من  موجهة 

الوكالة التي بثت نبأ غرق )تيتانك( الى العالم.
ثالث  في  الصحافي  معلومات  مصادر  حتديد  ميكن  عام،  وبشكل 

قنوات:
أ - حضور الصحافي نفسه الى موقع احلدث.

ب - حصول الصحافي على املعلومات من األشخاص الذي شاهدوا 
احلدث، أو إطلعوا على وقائعه.

قصص  بناء  في  تفيد  وتقارير  وثائق  على  الصحافي  حصول  ت - 
صحافية ذات أهمية معينة.

فرضيات اتجاه العالقة بين الصحافي 
ومصادر معلوماته.. من يوّجه من؟

يحرص الصحافيون على إنشاء عالقة مّودة مع مصادر املعلومات 
الصحافي  استغالل  إلى  نفسها  املصادر  تسعى  فيما  الهامة، 
لتحقيق عدد من االهداف، عن طرائق اإلقناع، أو استغالل العالقات 
دفعت  املتبادلة  احلاجة  وهذه  باخملبرين..  والشخصية  االجتماعية 
احلبل(،  )جر  بعملية  الطرفني  بني  العالقة  تشبيه  إلى  الباحثني 
يبحث فيها كل جانب عن سبل لسحب اآلخر إلى دوائر اهتمامه:

- مصادر املعلومات تسعى إلى توجيه األخبار بالطريقة التي تبرز 
ما تريده، وتخفي ما ال تريد له أن يظهر.

احلصول  بغية  املصادر،  توجيه  إلى  –باملقابل-  الصحافي يسعى   -
على املعلومات التي حتقق لوسيلته اإلعالمية السبق الصحافي، 

ويخدم من خاللها املتلقني.

جوانب تأثير مصادر 
المعلومات في الصحافيين:

جوانب  في  بالصحافيني  املعلومات  مصادر  تأثير  يكون  بذلك.. 
اهتمامها:

أ - ان الصحافي مييل إلى أن ينقل لوسيلته أخباراً ترضي مصادره، 
التي ستقدم له ثناًء فورياً، ميّثل له جزاًء عاجالً قد يكون أكثر أهمية 

من موقف اجلمهور )الصامت( الذي قد ال يعرفه.
واألشخاص،  باملكان  معني  مكان  في  الدائم  الصحافي  يتأثر  ب - 
وقد تنمو بينه وبني مصادره ألفة وتعاطف يصالن الى حد اخللط 
اإلعالمية  للمؤسسة  ووالئه  املصادر،  هذه  ملشاكل  تفهمه  بني 
صحافية  تغطيات  –مستقبالً-  عنه  ينتج  قد  ما  وهذا  واجلمهور، 

غير موضوعية.
ت - قيام مصادر املعلومات ذاتها مبحاوالت للسيطرة على وسيلة 
اإلعالم، واستخدامها لتسويق أخبارها، عن طريق السيطرة على 
الصحافي، وإقناعه بنقل املعلومات اإليجابية بالنسبة للمصدر، 
ولتحقيق ذلك فان مصادر املعلومات تقوم بتوزيع الهدايا واجلوائز 
وحتملها  االحتفاالت  حلضور  الدعوات  وتوجيه  الصحافيني،  على 
من  عليهم  يفرض  ملا  الصحافيني  قبول  يجعل  وقد  للنفقات، 
عالقات  تسوء  أن  يعني  ال  هذا  ان  إال  لها،  تابعني  مصادرهم، 
الطرفني  بني  العالقة  تكون  أن  يجب  وإمنا  باملصادر،  الصحافيني 

متوازنة، وصوالً الى تغطيات صحافية أكثر دقة وموضوعية.
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اتجاهات العالقة بين الصحافيين ومصادر معلوماتهم
من ضمن مهام الصحافيني التقرب من مصادر املعلومات، وتوثيق العالقة معهم كلما أمكن ذلك.. شرط 
ان ال ينضموا الى مشاركة هذه املصادر فيما تفعله في يومياتهما، وال يتأثروا بآراء هذه املصادر، أو القيم 
التي يؤمن بها األشخاص أو املؤسسات التي يغطي الصحافيون أخبارها.. وبشكل عام، ميكن تصور العالقة 

بني الصحافيون ومصادر معلوماتهم بثالثة اجتاهات:
1- أن يبقى اخملبرون مستقلني عن مصادر املعلومات، دون تدخل الطرفني في إداء بعضهما، ويكون تدفق 

املعلومات هنا أحادي االجتاه.
2- أن يجد اخملبرون واملصادر مجاالت للتعاون فيما بينهما، من أجل حتقيق مصاحلهم املشتركة، ويُعتقد انه 

النمط الشائع للعالقة بني الطرفني.
اآلخر  استيعاب  مبحاولة  العنصرين  أحد  يقوم  إذ  بالعكس،  أو  الصحافيني،  على  املصادر  تسيطر  أن   -3

واحتوائه.
      أما اجملتمع فيتوقع من اإلعالم ان يغطي األخبار بشكل موضوعي وان تقيمها بشكل مستقل، وهذا 
ما يتطلب منه أن يبقى حراً من أية تأثيرات تفرضها املؤسسات االجتماعية األخرى، وان يبقى الصحافيون 
مستقلني عن الضغوط التي تأتي من مصادر املعلومات ومتحررين بقدر اإلمكان منها، خاصة ان اجملتمع 

يرى ان املبرر األساس لوجود الصحافة هو خدمة اجلمهور.

دوافع تعامل الصحافيين مع مصادر المعلومات الخفية
قد ال يتم ذكر املصدر الذي مت استقاء األنباء املتعلقة بحدث محدد أو واقعة معينة منه، وتتم اإلشارة الى 
اخلبر على انه )خاص(، أو )علمنا(، أو )قالت مصادرنا(، أو ال يتم اإلشارة الى املصدر أساساً، وذلك ألسباب عدة، 
منها ما هو عائد للوسيلة اإلعالمية نفسها، فقد يكون إعطاء املصدر ملعلوماته مرتبطاً بحقوق والتزامات 
معينة، كما هو احلال مع وكاالت األنباء، التي تبث رسائلها مقابل اتفاق أو اشتراك مسبق، تترتب عليه 

التزامات مالية على سبيل املثال.
ومن هذه األسباب ما هو عائد للمصدر.. الذي قد يطلب عدم اإلفصاح عن هويته في حال نشر املعلومات 
املصدر  على  يعود  رمبا  جدالً  نشرها  يثير  قد  التي  األخبار  مع  احلالة  هذه  وتتجلى  للصحافي،  زودها  التي 
مبسؤوليات ومردودات قانونية، خاصة ان وسائل اإلعالم غير ملزمة باإلفصاح عن مصادرها اإلخبارية، طاملا 
كانت معلوماتها مؤكدة بالوثائق الثبوتية، التي تدعم احلقائق التي مت تناولها صحافياً، عدا حاالت اخليانة 
العظمى واملعلومات املتعلقة باألمن الوطني، فقد ينشر الصحافي معلومات تكشف النقاب عن فساد 

إداري في أحد مفاصل املؤسسات العامة.
وتؤدي املصادر اخلفية )غير املعلنة-اجملهولة(، دوراً كبيراً في هذا اجلانب... فقد تكون هذه املصادر شخصيات 
يفضلون  ممن  األحداث،  وقوع  أماكن  في  باستمرار  توجد  التي  األخرى  املصادر  من  أو  الدولة،  موظفي  من 
يلبي  وقد  العام،  للرأي  اإلفصاح عن هوياتهم  أكثر مالئمة لهم- عدم  ذلك  يكون  أو ألن  أو آلخر  –لسبب 
الصحافي هذه الرغبة حماية للمصدر، مع ضرورة توخيه احلذر الشديد، ذلك ان املصدر سيكون في واقع 

احلال أقل شعوراً باملسؤولية، إذا ما عرف ان املعلومات املستقاة منه ستنشر غير مرتبطة باسم محدد.
ان التعامل مع املصادر اخلفية، على الرغم من أهميته، يكون عرضة للتالعب، فما دامت الصحافة على 
استعداد لقبول املعلومات من مصادر خفية، وتقوم بنشرها دون أن تفصح عن الظروف التي أتاحت احلصول 
على تلك املعلومات، فسوف يسود التالعب، وبذلك تسود األنباء املثيرة التي تخدم األغراض اخلاصة، لذا.. 

يتوجب في حال التعامل مع هذه املصادر االخذ بنظر االعتبار:
1- يجب أن يتم توثيق وتثبيت املعلومات التي يتم احلصول عليها من مصدر ال يُذكر أسمه، حتى لو متت 

االستعانة مبصادر أخرى.
خفي  مصدر  عن  منقولة  املعلومات  قدم  الذي  الصحافي  أسم  ذكر  اإلعالمية  الوسيلة  على  يجب   -2
)مجهول(، فمسؤولية مضمون املادة اإلعالمية –مبا فيها من تعليقات املصادر اخلفية- يجب ان تقع على 
عاتق شخص معني، ملا في ذلك من أهمية في قياس املتلقى لصدقية اخلبر وموضوعيته، كما ان مجاالت 

مواجهة حتدي التكذيب للخبر في حال وجود مصدر محدد معلن.
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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 البحث إلى مقاربة الشعار ليس بوصفه مجرد تلفظ لغوي ناقل لرسالة، بل بوصفه فعالً سياسياً تغييرياً.
مت اجناز مراحل البحث عن طريق »التقصي، واملشاهدة، واإلصغاء«، وتفكيك تراكيب الشعارات. وبهذا أمطنا اللثام عن اجلوانب اخملفية واملضمرة، 
وباالستناد إلى الشيفرات السيميائية املعتمدة في التحليل أن األفكار واملعاني التي تضمنتها الشعارات مستندة إلى الرموز البالغية املعروفة 
واملتداولة 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 »البالغة الشعبية« أي بالغة الساحات والشوارع، واستمدت وجودها من »األغاني، النكتة، 

احلكمة، املثل الشعبي، األقوال السائدة« فأفرزت هذا الكم من الشعارات.
أن داللة الشعار كرسالة اتصالية تبقى رهينة خصوصيات الشعوب وأعرافها وتقاليدها، غايتنا إبراز كيفية توجيه اللغة في خطاب املتظاهرين 
توجيها يجعلها ال ميكن أن تخرج من الدائرة الداللية. هو ما دفعنا إلى اللجوء إلى املقاربة السيميائية من اجل استنطاق، وتقييم، وفك الرموز 
لهذه الشعارات، والتعرف على املعاني التي تكمن خلف لغتها وأشكالها وكذلك التعرف على أهم املوضوعات التي تناولتها، وهل استطاعت أن 
تعكس البيئة الثقافية، والسياسية، للمجتمع العراقي في املدة التي تناولتها كسياق تاريخي وحدث اجتماعي. وعندما جنمع مدارك النظر في 
مجموع الشعارات التي رفعت من قبل املتظاهرين جندها في العموم أنها كتبت بلغة مستهلكة مباشرة للمتلقي والسامع، فقد رفعت بدون 
حتبير وال حترير لغوي. لذا وجب علينا إعادة النظر في تراكيب الشعارات، ليظهر لنا جليا املعنى السيميائي عن طريق ثنائية العالقة بني »الدال 

واملدلول«. وان صفحات البحث هي قراءة تأويلية ملسار احلركات االحتجاجية.
الكلمات املفتاحية: شعارات، العراق، االصالح، سيميائية، االحتجاج.

الشعار رقم)2(
ً حج الثعالب حج السارقون لنا ... إن الضجيج طفا من ههنا ملنى، حجاً مردوداً – سعياً مصدوداً عمراً محدودا

شعارات المتظاهرين العراقيين المطالبة باإلصالح
دراسة سيميائية

الجزء الثاني

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

جامعة بغداد _ كلية اإلعالم

اواًل: شيفرة األحداث »الموضوع«
بدأ الشعار ببيت شعر نظمُه أحد املتظاهرين، فالبيت من الوزن البسيط، 
وداللة البيت والوزن املستخدم في صياغة الشعار يرتبط موضوعه بنظمه، 
فاحلج هو ركن من أركان اإلسالم. وال سيما أن الوزن الذي صيغ فيه الشعار 
كتبت عليه أهم قصائد الشعر العربي قدميه وحديثه، فبذلك يلفت األنظار 
أمراً  يكشف  األخرى  الناحية  من  وهو  به،  املوضوع  التحام  طريق  عن  إليه 
مهماً، وهو أن الشعار يصاغ ويغنى به حتى وان كانت صياغته شعبية، التي 
تظهر من عبارة »حج السارقون لنا« والصواب أن يقال »حج سارقونا« فنقول 
عربي  منجز  أهم  مع  الشعار  وتوائم  لي،  هذا سارق  نقول  وال  هذا سارقني 
تاريخي أال وهو الشعر، فضالً عن العبارات املسجوعة التي أردفها املتظاهر 
في شعاره »حجاً مردوداً، سعياً مصدوداً، عمراً محدوداً« وهي احد األمور التي 
»حج  التشبيه  أن  كما  »السرقة«  الواجهة  إلى  املوضوع  إبراز  على  تساعد 
ومعروف  التشبيه،  على  املعتمدة،  االستعارة  وجوه  من  وجه  فيه  الثعالب« 

داللة الثعلب في اخمليال العربي فصيغ الشعار كاآلتي:

البالغة               الشعر
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 حج الثعالب حج السارقون لنا                                                          ان الضجيج طفا من ههنا لمنى 
                 

                                                الحج                                                         الضجيج

حج المكر والمرواغة والخداع »الحج الكاذب«

مخطط )2( يوضح داللة الحج في الشعار

الموضوع
أما العبارات املسجوعة التي ختم بها الشعار جاءت بصيغة الدعاء، كون مناسبة الشعار جاءت في موسم يتضرع فيه الناس إلى اهلل »وهو ما يطلق 
عليه بأمر االلتماس من ذلك نستلهم موضوعاً محددا تدور حوله ألفاظ الشعار وهو املتمثل مبفردة »حج الثعالب« في الشطر األول و »الضجيج« في 

الشطر الثاني، فيستحق الشعار أن يطلق عليه »حج املكر واملرواغة واخلداع«، وهو احلدث الذي يدور حوله الشعار، كما في اخملطط:

ثانيًا: الشيفرة الرمزية
يرتكز أصل الشعار على مفردتني منهما نستطيع أن نتصور قصد حامل الشعار ومردده، فعند الوقوف على مفردة »احلج« في كتب اللغة جندها تأتي 
مبعنى »القصد« وهو مرتبة قلبية في أصله، ومفردة احلج جاءت في كالم العرب على لسان شعرائهم وخطبائهم، وفي اللغة يعبر به عن القصد إلى 

وَن ِسبَّ الزِّبرقاِن املُزَْعَفرا  كل شيء، »وإمنا يقال حج فالن الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى وأدام االختالف إليه واحلجة بكسر احلاء السنة كما قال الشاعر: يَُحجُّ
.)24(«

أما الركيزة الثانية للشعار واملتمثلة مبفردة »الضجيج« وهي مفردة تدل على ارتفاع الصوت قال اجلوهري »أَضجَّ القوم إْضجاجاً، إذا جلَّبوا وصاحوا: فإذا جزعوا 
وَن َضجيجاً. والَضجوُج من الُنوق: التي تَِضجُّ إذا ُحلِبت. وسمعت ضجة القوم، أي حلبتهم. وضجاه مضاجة وضجاجا: شاغبه  وا يَِضجُّ من شئ وغلبوا قيل: ضجُّ

وشاره، واالسم الضجاج بالفتح«)25(.
نستنبط مما سبق إن استخدام املتظاهر لهذه املفردة فيه إشارة إلى كثرة الكالم وقلة األفعال فهناك كثير من املؤمترات الصحفية، واللقاءات التلفزيونية، 
والندوات، بخصوص مطالب املتظاهرين وفي الواقع الشيء يذكر، وحملة الشعار إن الضجيج طفا من ههنا تنبيه وإشارة للمتلقي وإدخال املتظاهر في شعاره 

حرف التنبيه، لإلشارة إلى عدم مطابقة أقوال السياسيني مع أفعالهم.
وقد اجتمع هنا أكثر من تنبيه وذلك للتأكيد وجذب انتباه السامع، »الن اللغة هي توقيع يحمل طابعاً خصوصياً عبر اشتغاالت عمودية وأفقية على جسد 
النص... فالنص يجعل من املعرفة احتفاالً تخرجه من السكون والكمون إلى احلياة بخلخلة النص وهز لبنيته وفضح أقنعته والبحث في تناصاته وتاريخه، 
وصوره«)26(. وبوضوح هيئة الضجيج سواء كان الضجيج في محل إقامتهم، أو في »منى« فما هي إال أصوات تخرج ال أثر فيها، وجمع مبفردة ههنا بهاء التنبيه 

واسم اإلشارة للداللة، وغالباً ما تلصق هاء التنبيه باسم اإلشارة لتأكيد احلدث. فاسم اإلشارة خاص باملكان املذكور في الشعار وهو منى.

ثالثًا: الشيفرة التأويلية
ُعرف التأويل في أول القراءات اجلادة للشعر والنصوص املقدسة، وقد انتشر في البيئة العربية واإلسالمية وكذلك في الثقافة الغربية باسم »الهرمونوطيقا« 
غير أن التأويل السيميائي أو التأويل على وفق شيفرات روالن بارت، مختلف بعض الشيء عن التأويل املعروف، فهذا التأويل يعتمد الشيفرات التأويلية، واملقصود 
بها القراءات اخلاصة بالنص املقروء ال النص املكتوب على وفق ما جاء به روالن بارت، والنص املقروء هو الذي يسمح بالتفكيك ثم إعادة اإلنتاج وفي الشعار الذي 

نحن ندرسه اآلن هناك عالمات لسانية واضحة.
فاحلج من أكثر املفردات داللة في موروثنا الثقافي وكذلك الثعالب داللتها غير خافية في اخمليال العربي في الشعر الفاسد، ففي الشعار له داللة خاصة وهم 
احلكام او من يتبعهم الذين سرقوا مال الشعب على وفق ما جاء به الشعار، من هاهنا.. من العراق.. أو من ساحة التحرير والتحرير هي رمز من رموز العاصمة 
العربي، فكل لفظ من األلفاظ  التاريخية وورد في الشعر  املواقع  أو هي رمز للعراق ككل. أما منًى فهي رمز معروف مرتبط باحلج وهو من  العراقية بغداد، 
السابقة هو إشارة أو عالمة، الن العالمة هي اقتران الدال باملدلول والسيميائية ال تدرس العالمة بذاتها، بل تدرس العالمة في عالقاتها أو في إحاالتها، وكذلك 
في إيحاءاتها، وهذه العالمات األخرى تستمد تارة من البيئة أو الثقافة ويكونها املتلقي، فاملتلقي في العراق مثالً يكون عالماته عن احلج، باختالف نسبي أو كلي 

عن متلٍق آخر وعلى هذا فان احلج مرتبط بالعالمات اآلتية: 
1- جتريده من معناه املقدس.

2- الفاسدون يحجون لتغطية فسادهم.
3- يستغلون احلج للتهرب من مسؤولياتهم في بالدهم.

4- هم يستعملون احلج بصفة سياحة سنوية تضاف إلى رصيد سياحتهم الكثيرة.
هذه هي العالمات الثواني، وميكن ان تكون هي املعاني الثواني التي حتيل على عالمات أخرى، وهو ما يطلق عليه في السيمياء بـــ »السيموزيس« أي سير أو 
حركة الدالالت والسيمياء في حقيقتها هي هذه احلركة، أو الصيرورة السيميائية وليس عالمة مفردة، وفي العودة الى العالمات السابقة فان الذين حجوا 
من أعضاء البرملان أو من أفراد احلكومة، هم يحجون قطعاً ملرات عدة، وليس ملرة واحدة، يستغلون مناصبهم، وميارسون ضغوطاً على مؤسسات الدولة، وهذه 
العالمة اللسانية مرتبطة بالعالمات األخرى وإذا كان التأويل في الثقافة العربية هي استخراج املعنى العميق من املعنى الظاهر أي انه استخراج ما في داخل 

النص.
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ورد في الشعار االستعارة، ولكن هل االستعارة وحدها تقرب النصوص من 
االستعارة جدتها،  نوع  على  هذا  في  الكالم  بارت«  »روالن  وفق  على  القراء؟ 
قدرتها الصادقة، تركيبها، خلقها ألجواء تصورية خاصة، وهذا ال يكون إال 
مما  شيء  فيها  شعارنا  في  االستعارة  لكن  الرفيعة،  األدبية  النصوص  في 
البالغي، لكنها خرجت من  وان لم تكن اجلملة رفيعة في مستواها  سبق 

أفواه املتظاهرين ثم خطت في شعاراتهم وان كتبت فهي لفظ شفاهي، 
اقترابها  يكون  هنا  ومن  التغيير،  إلى  تواقة  نفوس  به  فاضت  جماهيري، 
املأخذ على  بارت، فجاء سياق  الشعار مبفردات سهلة  من مواصفات روالن 
املتلقي، لذا عندما نتأمل هذه املفردات في سياق الشعار الن املعنى يحدد 
من خالل السياق كما قال جون الينز في كتابه علم الداللة »أعطني سياق 
املكر  تدل على  املتظاهر لكي  الثعالب استعارها  أعطيك معنى«. فمفردة 
إيكو  واخلداع.ويرى  الوفاء  بعدم  عرف  حليوان  مالزمة  صفة  وهي  واخلديعة، 
»أن االستعارة ال تقيم متاثال بني املرجعيات التي يحيل عليها املستعار منه 
االستعارة،  طرفي  في  دالليتني  الّتماثلخاصيتني  يشمل  بل  له،  واملستعار 
مبعنى أنهذه اخلصائص يشار إليها بـنفساملؤولة التي توجد بينهما، وسبب 
ذلك هو أن فهم االستعارة ال يتطّلب الرجوع إلى األشياء كما هي موجودة 
الّتعابير  إلى محتويات  الرجوع  يتطّلب  بل  إدراكاحسيا،  العـاملوإدراكها  في 
املشّكلة لالسـتعارة، أي الرجـوع إلـى املـؤوالتاخملتزنة في املوسوعة الّثقافية 

للقارئ«)27(.
ويستعار من هذا الوصف الصفة املذمومة للرجل اخملادع وقد أطلقت هذه 
العبارة لتدل على مكر السياسيني، ورفعت في الشعار مفردة »السارقون« 
أصل  ق«  ر،  »س،  سرق  مادة  أن  جند  »سارق«  كلمة  أصول  إلى  الرجوع  وعند 
َسرَقاً  يسرِق  َسرََق  َمْعُروف  رَق:  »والسَّ وستر  خفاء  في  شيء  اخذ  على  يدل 
إِذا  َسرَقاً،  املفاصل َسرَِقت مفاصلُه تسرَق  ِفي  رَق: ضعف  والسَّ َسارِق.  َفُهَو 
لوف ضئيالً..أْكَحَل الْعني ِفي ُقواه  اِعر: ِهَي تتلو رَْخَص الظُّ ضعفت. َقاَل الشَّ

انسراُق«)28(.
أما كلمة »منى« فهي منسك من املناسك املقترنة باحلج وفي أصلها تدل 
على »حتقيق األمنية آلدم عليه السالم فسميت بذلك ألنه متنى اجلنة«)29(. 
ولكنها  مطالبه  لتحقيق  املتظاهر  يتمناها  رغبة  حقيقتها  في  فاألمنية 
السياسيون،  يطلقها  التي  املزيفة  العهود  بسبب  املنال  صعبة  أصبحت 
وعندما نتناول الشعار من الناحية التركيبية النحوية جند انه صيغ موافقاً 
إلى حد كبير ضمن التركيب النحوي الصحيح، وان كان في العبارات حذف 
ابن  أشار  اللسان، كما  به شجاعة  ونقصد  املتحدث  فهو سمة لشجاعة 
جني في خصائصه، والنتيجة كانت إطالق املتظاهر مفردات للدعاء للهالك 
محدوداً«،  عمرا  مصدوداً،  سعيا  مردواً،  »حجا  ومنها  العمل  قبول  وعدم 
فاستبدل املتظاهر عبارات تليق بحال كل من كذب وسرق, وقول املتظاهرين 
حجا مردوداً، أي اللهم اجعله حجا غير متقبل وهي نقيض »حجاً مبرورا«, 
املتظاهر سعياً  قول  وفي  بوجه صاحبه،  مردود  فهو  غير صالح  وكل عمل 
 « مشكوراً  »سعياً  يقال  أن  واألصل  الدعاء  حقيقة  بذلك  عكس  مصدودا 
ان  وجد  عندما  ولكن  باألقوال،  ال  باألفعال  أي  باللسان،  ال  باجلوارح  والشكر 
»عمراً  هي  الثالثة  واإلشارة  العمل،  بصد  خاطبهم  القول  يخالف  الفعل 
احلاج كيوم  يعود منه  الذي  احلج  املتظاهر بخالف حقيقة  محدودا« فختم 
ولدته أمه فدعا عليهم مبحدودية العمر ويراد به الهالك وهي نقيض »عمرا 

ممدودا«.
ومن الصور البالغية في الشعار هي السجع وهو صورة من التعبير الفني 
جاء على لسان املتظاهرين بدون تكلف. فأحسن السجع ما تساوت قرائنه 
أراد  وبهذا  محدوداً«،  عمرا  مصدوداً،  سعياً  مردوداً،  »حجاً  قوله  في   كما 
املتظاهر إيصال رسالته بهذا الشكل اجلمالي، ومصداقا ملا ذهبوا إليه قول 
رجل  صفقة،  اخسرهم  سعياً،  الناس  أخيب  »إن  السالم  عليه  علي  اإلمام 
اتعب بدنه في آماله وشغل بها عن معاده، فلم تساعده املقادير على إرادته 

الحج                                            الحج المتكرر                                    الفساد                                         تضيع المال والجهد

الحج ركن مهم من أركان اإلسالم                                          ينقلب ثوابه إلى عقاب

وخرج من الدنيا بحسرته وقدم بغير زاد على آخرته«)30(.
وجاءت االستعارة في البيت »حج الثعالب« وهي جملة استعارية، فيها نوع 
من اجلدة والغرابة، إذ شبه املتظاهرون بالثعالب التي أصالً ذات داللة مهمة 
في اخمليال العربي، فجاءت عن طريق النقل واالستبدال على قول البالغيني 
العرب، ورمبا لم يكن املتظاهرون يقصدون حقيقة االستعارة واجملاز ودورهما 
إلى استثمار ما  الظاهرة في خطابهم دفعهم  الكالم لكن عفويتهم  في 
هو مخزون في الالوعي الفردي والالوعي اجلمعي، فخرجت االستعارة بشكل 
»الثعالب«  وأبقى  »الفاسدون«  فحذف  كالثعالب  الفاسدون  بالغية،  صورة 
مدلًة عليهم وهذه البالغة البسيطة توجد في أنواع اخلطاب، ففي إعالنات 

كثيرة تستعمل أنواع االستعارة واجملازات، ويطلق عليه بالغة اإلعالن.

رابعًا: الشيفرة االحالية
بتنظيم  فنقوم  السياسي  املوقف  حسب  كانت  املتظاهرين  شعارات  إن 
يندد  البلد من أحداث فمن الشعارات ما كان  شعاراتنا حسب ما يدور في 
شعار  فكان  الشعب  أموال  لسرقة  املناصب  تسلموا  الذين  الدين  بدعاة 
»باسم الدين باكونا احلرامية« أو »مانريد واحد ملتحي، نريد واحد يستحي«.

نستنتج من ذلك ان الشيفرة االحالية لهذا الشعار تتوجه نحو مجموعة 
وتوجد  املظاهرات،  خروج  مدة  إثناء  احلج  فريضة  ألداء  ذهبوا  البرملانني  من 
شعارات اخرى منها: »لبيك اللهم لبيك، بكنه البلد وجئنا إليك«. تنطوي 
األلفاظ الواردة في الشعار على إيحاءات وإشارات رمزية تتجسد في محاور 
عبارات  والضجيج،  والسرقة،  والثعلب،  فاحلج،  مرئية،  كأنها  واقعة  سلبية 
مطالبه  يخدم  مبا  الرموز  هذه  املتظاهر  وظف  اخلاص،  مدلوالها  منها  لكل 

وإيصال رسالته.
فنالحظ انه صفة احلج قرنها بالثعلب فأصبحت عالمة رمزية للحج اخلدعة، 
أما السرقة فهي عالمة وإشارة معلومة واضحة البيان للص، ولكنها هنا 
وترك  احلرام  مفردة  البيت  من  اخذ  وكأنه  احلرام،  اهلل  بيت  قصد  ملن  جاءت 
البيت، فاحلرام كمفردة حلالها داللة على عكس احلالل، فنقول مال حالل ومال 
حرام. أما الضجيج فهو الصوت الذي يعلو بالتلبية والتكبير إثناء أداء هذه 
إن  األفعال.  قلة  مع  الكالم  كثرة  إلى  يرمز  فجاء  الشعار  في  أما  الشعيرة، 
املدلولية ال ميكن أن تتحقق وفق مسلمات قدمناها ألنفسنا، إال على أساس 
االختالفات، أو أيضاً ال يستوعب املعنى إال إذا متفصل. وبهذا فان ما يجعل 
الدخول في فضاء املعنى ممكناً هو إدراك االختالفات وتأسيس لالستمرارية 

ورصد الفروق االختالفية)31(. فبالتالي يكون لدينا:

) مرسل ( موضوع ) إصالح (     مرسل إليه ) حكومة (

متظاهر )ذات(

الشعار رقم )3(
لسان حال العراق يقول كأني بقابيل يكيد لي املكائد
كأني بسكني إبراهيم على منحري كأني بناقة صالح
 والقوم يذبحوني كأني بقوم موسى والفرعون خلفي

كأني في طف احلسني أنادي أال من ناصر ينصرني

اواًل: شيفرة األحداث »الموضوع«
استحضر الشعار موروثاً تاريخياً، وفي هذا داللة على ثقافته فكانت املفردات 
النحر،  إبراهيم،  الكيد، سكني  املعالم هي »قابيل،  آيات قرآنية واضحة  من 
ناقة صالح، قوم موسى، فرعون« ثم انتقإللى حدث مهم في تاريخ األمة وفيه 
افترق الناس فمنهم شقي وسعيد فقال »طف احلسني«، فشفرة احلدث تدور 

حول شقني األول املتمثل »بالظلم«، والثاني »اخلروج من اجل اإلصالح«.

ثانيًا: الشيفرة الرمزية
استعمل الشعار مفردات لها دالالت معجمية واسعة استخرجها من الكنز 
املعاجم  كتب  إلى  العودة  من  يغني  الكرمي،  بالقران  املتمثل  الكبير  اللغوي 
واللغة الن املفردات املذكورة هي عبارة عن مقاصد وقصص يعرفها كل من 
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قرأ القران الكرمي، وخوفا من السرد الذي ال طائل منه نشير إلى عبارة وقف 
عندها املتظاهر استنبطها من القران الكرمي كما في قوله تعالى: (َهِذِه 
وَها بُِسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاُب  نَاَقٌة لََها ِشرٌْب وَلَُكْم ِشرُْب يَْوٍم َمْعلُوٍم واََل مَتَسُّ
يَْوٍم َعِظيٍم)32().فالناقة في قوم صالح كانت رمزاً للعطاء فكانت تشرب 

املاء يوماً وتسقي القوم لبنا ليوم كامل)33(.
إلى  أوصلهم  من  أن  احلاكمة،  الطبقة  إلى  رسالة  إيصال  املتظاهر  أراد 
سدة احلكم هو الشعب، فكان الشعب بعد انتخابه إياهم ينتظر العطاء 
اهلل  نبي  ناقة  حال  الشعب  فحال  ذلك،  غير  كانت  النتيجة  لكن  منهم 
صالح عليه السالم أعطت اللنب فقوبلت بالعقر، أعطاهم وأوصلهم إلى 
سدة احلكم فكانت النتيجة، الضياع، الهجرة، الطائفية، انعدام اخلدمات، 
املظلمات.تتحقق  قعر  في  الشعب  أصبح  حتى  البطالة...الخ،  انتشار 
ثوابت  هي  مفردات  من  هيكلية  بإضاءة  الشعار  في  الرمزية  الشيفرة 
الناقة،  السكني،  »قابيل،  بـــ  متمثلة  الشعار  في  نلتمسها  حقيقية 

فرعون، خروج اإلمام احلسني عليه السالم«، وفق اخملطط اآلتي:

ثالثًا: الشيفرة التاويلية
التي  اللسان  وهي  الداللة  عميقة  عربية  قرآنية  مفردة  املتظاهر  وظف 
جعلها ثمرة العنوان للشعار بقوله »لسان حال العراق«  الن العنوان هو 
القارئ  الهوية وحتدد مضمونها وجتذب  بتلك  تعرف  لغوية  »رسالة  مبثابة 

إليها، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه«)34(.
حال  لسان  أن  أي  الشعب،  مكونات  العراق  بكلمة  الشعار  صاحب  فأراد 
العراقيني بكل طوائفهم ولغاتهم ولهجاتهم، خرجوا بحال واحد وهي حال 
الذي نحر بالسكني، وجعل الفاصل طف احلسني عليه السالم.ثم انتقل 
إلى الواقع مبتدأً بأداة التشبيه »كأن« وهي أم الباب في التشبيه البالغي 
فصور بقوله: »كأني بقابيل يكيد لي املكائد« رمز ألول من سن سنة القتل 
في  الشعب  قتلوا طموح  ألنهم  بقابيل  الساسة  وحسداً، فشبه  ظلما 
التغيير وقد يكون قتال معنوياً وقد يكون حسياً، فجاءت أداة التشبيه في 
الشطر األول من الشعار لتفيد التأكيد على استمرارية املظالم.ثم انتقل 
وكرر أداة التشبيه بقوله »كأني بسكني إبراهيم على منحري« فالسكني 
زمام  تسلم  من  أو  الفساد  على  وللداللة  والشر،  للخير  حدين  ذو  سالح 
األمور استعمل السكني للشر فقد يكون ذبحاً معنويا وقد يكون مادياً. 
ثم انتقل إلى الشطر الثالث من الشعار مستعمال أداة التشبيه نفسها 
بقوتها وتأثيرها الذي تستهوي املتلقي فجمع في تصويره بني ناقة صالح 
وعملية الذبح واملتعارف عليه أن الناقة تعقر بقوائمها ثم تذبح، مبعنى أن 
الذبح يأتي عبر مراحل ولكن الشعار انتقل إلى الذبح مباشرة متجاهال 
املراحل عندما شبه الساسة بالقوم الذين ذبحوا الناقة.أما الشطر الرابع 
من الشعار فقد كان تصويراً دقيقاً له منحى آخر غير منحى الذبح والقتل، 
وإمنا هو منحى اخلوف، والرعب، والهجرة، والنزوح، مستعمالً األداة نفسها 
بقوله »كأني بقوم موسى والفرعون خلفي« فهذه العبارة هي استلهام 
َّا مَلُْدرَُكوَن )35(). ا تَرَاَءى اجْلَْمَعاِن َقاَل أَْصَحاُب ُموَسٰى إِن من قوله تعالى: (َفلَمَّ

عليهم  وقع  الذين  موسى  بقوم  الشعب  أو  املتظاهرين  فصورالشعار   
الساسة  أو  الفساد  وصور  والقتل،  والتهجير،  والرعب،  واخلوف،  البالء، 
واجلبروت.  والطغيان،  للظلم،  رمز  فهو  فرعون  امة  ولكل  وجنده  بفرعون 
من  أال  أنادي  احلسني  في طف  »كأني  عبارة  أن  التأويلية  القراءة  وخالصة 
لإلصالح  اخلروج  عن  يتكلم  تاريخية  بأحداث  تسلسل  ينصرني«  ناصر 
أن واقعه من  رأى الشعب  أن  متمثال بخروج احلسني عليه السالم. فبعد 

سيء إلى أسوء خرج للمطالبة باإلصالح مقتديا باحلسني عليه السالم، »الن 
الفعل التظاهري أو الثوري في نهاية املطاف فكرة ترتبط بواقع معينفليس 

التظاهر أو الثورة مطلوبة لذاتها بل هي السعي لنير واقع معني«)36(.
فتضمن الشعار أربع عالمات تاريخية ودينية، وكل منها في اخمليال العربي 
اخليانة،  القتل،  العالمات،  من  متناه  غير  عدد  إلى  يشير  فقابيل  دالالت، 
املصلحة، وهذه العالمات تؤدي إلى عالمات أخرى يتحد فيه الدال واملدلول. 
تأويليا  اللفظة  هذه  إليه  تشير  ما  أول  السالم  عليه  »إبراهيم«  فعبارة 
العراق  من  الهجرة  ثم  األولى،  العالقة  وهذه  النبوة،  مقام  هو  وسيميائياً، 
السالم  عليه  »إسماعيل«  ذبح  ثم  الثانية،  العالمة  وهي  كنعان،  ارض  إلى 
الذي حتقق في النيات ولم يتحقق في الواقع، والذي قصده املتظاهرون، أما 
إبراهيم، ثم إسحاق، وإسماعيل،  زوجات  األخرى فهي كثيرة، هي  العالمات 
ويعقوب، الذي ورثه األسباط االثنا عشر. أما »موسى« عليه السالم عالمة 
حتققت من داٍل ومدلول، لكنها تشير إلى عالمات كثيرة، لعل أهمها الفرعون 
ومن  هيأته.  العراق  في  املعاصرون  السياسيون  يتقمص  الذي  حاكم مصر، 
موسى إلى سيناء وجبل الطور، هذا اجلمع يؤدي إلى تأويل خاٍص، فاملطالبون 
قرية  دخلوا  إذا  الذين  كامللوك  معاديهم  وان  األنبياء  كأقوام  هم  بحقهم 
املتدينني  اعتمد مدلولها عند  السالم عالمة  أما »صالح« عليه  أفسدوها. 
وعند غيرهم، فهي كالعالمات األخرى، فهو النبي الذي عصاه قومه، وأصبح 
وكأنه  قومه  عقرها  التي  بالناقة  أصال  املرتبط  وهو  الناس،  لعصيان  مثالً 
مصداق لقول املتنبي: »عش عزيزاً أو مت وأنت كرمي ... بني طعن القنا وخفق 

البنودأنا في أمة تداركها اهلُل ..... َغريٌب كَصالٍِح في ثَمودِ«)37(.
هو  التأويل  »أن  املقولة  من  انطالقاً  التأويلية  الثيمات  تصور  ميكن  كما 

استخراج ما في باطن النص« باآلتي:
1- استعمال أداة التشبيه: »كأن« للوصول إلى جوهر الشعار »اإلصالح« حني 
يكون الفرد املتحدث في ضمير املتكلم متحدثاً جمعياً لم يقل »كأنا« بل 
قال »كأني« لزيادة التأثير، واجلماهير مجموعة ليس فرداً، فنحن مثل هابيل 
فضالً  الناس  أموال  على  باالستيالء  وشغفهم  السياسيني  مكائد  ضحايا 
التوكيدية  وان  التشبيه  كاف  من  املتكون  »كأن«  في  التركيبي  اجلانب  عن 

وياء املتكلم.
مجرى  على  واملكافحني  واملغدورون  والفقراء  الضحايا  هم  املتظاهرون   -2
التاريخ، ولقد أعطوا أنفسهم هذا التحيز من إعالنهم لهذا الشعار ولتكون 
الضحايا  وينتصر  الطغاة،  الفاسدين سيخسرون مثلما خسر  أن  النتيجة 

مثلما انتصر اإلمام احلسني عليه السالم.
3- يوجه اخلطاب معظمه لالسالمني، القابضني على السلطة، فمخاطبتهم 
باألدوات التي يفهمونها، أكثر وقعاً وتأثيراً، وأكثر فهما بغض النظر عمن رفع 
الشعار من العلمانيني أم من االسالميني فلقد أصبح عامل اإلصالح يوحد 

املشاعر.
السابقة،  باجلمل  املقدسة«  الكاظمية  »اهالي  األخيرة  العبارة  ترتبط   -4
يدل على شمولية  رفع شعارات اإلصالح، وهذا  الكاظمية هم من  فأهالي 
املطالبة كما إن الكاظمية والنجف وكربالء لها مغزى تأويلي مهم لدى جزء 

من القائمني على السلطة، فضالً عن مغزاها الديني املهم على العراقيني.

رابعًا: الشيفرة االحالية
ينطوي الشعار على »غصة في نفس قائله املكلومة بذاك األسى«، ويتعدى 
فينسج  الشعار.  صاحب  مع  الصراع  عاش  نفسه،الذي  املتلقي  إلى  ذلك 
لنفسه مرحلة مرت من عمره، وتركت أملا يشيع في دواخله، فوجه رسالة 
إلى السلطات الثالثة من سلطة تشريعية إلى تنفيذية إلى قضائية كذلك 
السلطة الرابعة املتمثلة باإلعالمية حتى تكتشف عمق املعاناة، من اجل 
تاريخية  ورموز  مبسميات  مستشهدا  وإصالحه  الواقع  مرارة  من  اخلروج 
مختلفة املعالم لها تأثير في نفوس املتلقني من اجل إيصال رسالته وفكرة 

مفادها الشعب بطبقاته وأحواله يبحث عن التغيير.
إن اجلماهير على كثرتها »وحيدة أمام خيالة فرسان الفساد«، فمن عقر ناقة 
صالح إال قومه، فقد عقر الفاسدون توائم الشعب، فأصبح في مهانٍة وذٍل 
إلى »احلسني عليه السالم«،  البطالة وعندما نصل  واتساع  وفقدان لألمن، 

الشيفرة الرمزية في الشعار

قابيل                              السكين                        الناقة                           فرعون                     الحسين

رمز لمن رمز للقتل               أداة للقتل                         
وقع عليه القتل

رمز للخوف 
والطغيان

رمز للثورة 
على الفساد

مخطط يوضح داللة الشيفرة الرمزية في الشعار
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فهو أكثر قرباً إلى النفس وأكثرها جرأة ً إلى اإلقدام، ويتحد رمز احلسني عليه 
السالم مع الرموز األخرى ليشكل أيقونة تأويلية واحدة تتحد فيها الصفات 

لتشكل صورة تتحد مع بقية الصور وتكون مكملة لها. 

الشعار رقم )4(
»من سياستكم الطائفية فقدت حبيبتي ذنبنا انا شيعي وهي سنية«.

اواًل: شيفرة األحداث »الموضوع«
وردت عبارات الشعار في شقني إحداهما سبب في اآلخر، األول من سياستكم 
الطائفية والثاني فقدت حبيبتي، وكان ميكن االكتفاء بهذه العبارة السبب 
والنتيجة، الن السياسة الطائفية هي سبب في احملن، ومنها العوز، والبطالة، 
وفقدان احلبيب، غير أن واضع الشعار أراد أن يؤكد نتيجة اشد وقعاً الرتباطها 
بالعاطفة اإلنسانية ومن أثرها في اجملتمع العراقي القائم على عالقات الزواج 
حول  تدور  األحداث  شيفرة  أن  الشعار  مفردات  من  ونستنبط  األسرة.  وبناء 
وهي  أال  الشعب  على  سلبي  أثر  من  لها  وما  مجتمعنا،  في  مهمة  قضية 
كان  زمنية  حقبة  في  فدمرته  تفريقاجملتمع،  في  سببا  كانت  »الطائفية« 
الذي يدور حوله الشعار هو  أو املوضوع  سببها السياسات اخلاطئة فاحلدث 

»مأساة الطائفية«. 

ثانيًا: الشيفرة الرمزية
يحمل هذا الشعار مجموعة من الرموز التي تؤدي معاني كثيرة منها«احلبيبة« 
رمزاليس  هذا  فجاء  احملبوبة.  بضياع  السعيد  العيش  وفقد  األمل،  ضياع 
للمتظاهر وحده بل لكل من فقد حبيبته بسبب الطائفية. وقد يستطيع 
الشعار هو  تدل على »بغداد« الن  احلبيبة قد  ان  الرمز  أن يفهم من  املتلقي 
نسق تظهر فيه »املترابطات املتبادلة بني الوحدات والوظائف املكتشفة التي 
غالبا ما تكون منفصلة، الن النص كما يدل على ذلك هو اشتقاق اللفظة 
فقد تنزاح عن بعضها بإدماج ترابطات أخرى متبادلة تنسب إلى مجموعات 
أخرى«)38(.فصور بغداد انها فقدت معاملها باحتضانها لكل مكونات الشعب 
الواضح  ومن  وسكانها،  ألزقتها  احلقيقية  املعالم  لتغير  الطائفية  فجاءت 
اهمية املعنى الرمز«الن النص ينظم على مستوى ومن خالل تهيئة للدوال 

عرضاً النتهاك وان كان هذا االنتهاك يحلل بعبارات رمزية«)39(.
»فقد  جهة  فمن  وروح،  بشري  بجسد  الشعار  في  هنا  االنتهاك  ويتعلق 
احلبيبة« وهي متثل اجلسد البشري، نتيجته األلم واحلزن. وميثل اجلانب الروحي 
بالقتل ذهاب اجلسد بخروج الروح، ومن الرموز التي استعملها املتظاهر كلمة 
الذنب وهي مفردة مقترنة بالطاعة واملعصية بعيدة كل البعد عن لسان حال 
املتظاهر لكنه وظف هذه املفردة ألنها أصبحت في قاموس السياسيني أن 

يتحمل الشعب تبعات لم يكن سبباً في إيجادها.

ثالثًا: الشيفرة التأويلية
يرتكز الشعارعلى مفردات لها أصول معجمية وداللية في كالم العرب ومن 
كتاب  في  احلسيني  عرفه  مصطلح  فالسياسة  السياسة،  املفردات  هذه 
العاجل  في  املنجي  الطريق  إلى  بإرشادهم  اخللق  استصالح  »هي  الكليات 

واآلجل«)40(.
منها  مسمى  من  أكثر  ولها  واللغة  املعاجم  كتب  في  املفردة  هذه  وجاءت 
»االئتيال آَل األميُر رعّيَته يؤولها أوال وإياال، أي ساسها وأحسَن رعايتها. وفي 
واالئتيال،  أصلحه وساسه.  أي  له،  ما  وآَل  وإيَل علينا  أُلْنا  قد  كالم بعضهم 

اإلصالح والسياسة«)41(.
نفهم من السرد املعجمي واالصطالحي ملفردة السياسة أنها مفردة تكليف 
ال تشريف، ولكنها أصبحت آفة الساسة، وخالصة ذلك ما خرج املتظاهر بهذا 
الشعار إال إلعادة احلقوق إلى أهلها بسبب السياسات الطائفية التي أدت إلى 
ضياع الرعية وفقدان األحبة. فالشعار هنا كالم يحيل إلى لغة ورسالة حتيل 
إلى نسق، واجناز يحيل إلى كفاية الن »النص يقوم على اإليحاء أي على معان 

ثانية يكون املعنى األول فيها هو التعيني املوجود في اللغة املتداولة«)42(.
فيوحي الشعار برسالة إلى أن هناك سياسة طائفية مع عدم ذكر اسم معني 

وإمنا جاءت بصيغة اجلمع »سياستكم«، ولكن من هم هؤالء الذين قصدهم 
الشعار الضمير اخملاطب يتوجه إلى مخاطب لم يكن حاضراً حلظة اخلطاب، 

إذ من غير املعقول أن يكون الطائفيون حاضرين، في ساحات التظاهر.
 لكن املتظاهر اوجد مخاطباً وهمياً يتمثل بالسلطة، وهذا اخملاطب الوهمي 
هو احلاضر من غير حضور فعلي، وكان ميكن أن يقول من سياستهم الطائفية 
بدال من سياستكم هذا اخملاطب الوهمي كثيرا ما يؤشر به باخلطاب لزيادة 
هو صناعة مخاطب  املتظاهرون،  اجله  من  خرج  الذي  الهدف  إلى  االلتفات 
املتظاهرين أهمية ضمير اخملاطب،  يدر في خلد  وان كان معروفا. ولم  جديد 
العملية  في  شارك  من  كل  ذلك  ويشمل  واضحاً،  جاء  اخلطاب  وقع  لكن 

السياسية.
املكونة لنسيج  التي هي احد األنساق  الثانية وهي »الطائفية«  املفردة  أما 
الداللي،وللكلمة  اشتغالها  ملعرفة  عليها  الوقوف  من  فالبد  الشعار 
استعمال ايجابي في كتب املعاجم قال:اخلليل«وطائفٌة من الّناِس واللَّْيل، أي: 
ي به احلائط الّذي بََنوا حولها في اجلاهلّية،  ِقطعٌة، والّطائُف الذي بالغور ُسمِّ

حّصُنوها به، قال: نحن بََنْينا طائفاً َحِصينا ... نقارُع األعداَء عن بنينا«)43(. 
إذ أن هذه املفردات في اجلاهلية قبل اإلسالم رمز للقوة بسبب وجود الطوائف 
لآلخرين،  اخلير  وحب  واملساواة  لنشرالعدل  رمز  هي  اإلسالم  وفي  املتناحرة، 
من  متنفذة  متمثلة مبجموعة  بثوب جديد  الشعار  في  املفردة  وجاءت هذه 
واقع الطائفية والتفرقة وعدم املساواةفهي رمز حلياة اجلاهلية األولى، وتغذت 
هذه املفردة بأفكار ما عهدها الشارع العراقي.لسان حال املتظاهر في شعاره 
يبحث عن اخلالص، لذا جند املتظاهر رفع شعاراً الغالب فيه عبارات فصيحة، 
السببية،  على  يدل  والذي  »من«  اجلر  بحرف  األول  الشطر  في  الشعار  فبدأ 
ويشير إلى أن الطائفية كانت بسبب السياسات املتبعة في تلك احلقبة التي 
كانت سببا في متزق نسيج اجملتمع العراقي، ثم انتقل في الشطر الثاني إلى 
اجلملة الفعلية في الفعل املاضي »فقدت« مستعمال ضمير املتكلم والذي 

يدل على انه خرج بعد أن خسر كل شيء.
والصورة البالغية في ألفاظ الشعار كلها خبرية متمثلة بالتقدمي والتأخير 
فكان  احلبيبة  فقدان  »السياسة«على  فقدم  واجملرور،  اجلار  وهو  األهم  فقدم 
اللغة  في  التقدمي  الن  الطائفية«.  »السياسة  هو  لسبب  نتيجة  الفقدان 
تقدمي  أو  التشويق،  اجل  من  فيه  مرغوب  تقدمي  أما  عدة،  وجوه  له  العربية 
السياق. داللة  من  يفهم  والذي  املتظاهر  فعل  كما  حالة  لبيان  مذموم 

والنتيجة انه لم يعد يتحمل تلك اخلسائر التي نزلت به، فخرج ثائراً ضد كل 
من سرق أحالمه، ثم اتبع فعل الفقدان كلمة أال وهي »حبيبتي«، والتي تدل 
على املعاني اجلميلة فكان حامل الشعار يخبرهم بأنهم أضاعوا األحالم التي 
كانت يرجوها بأفعالهم الطائفية، التي لم تقدم سوياخلراب للشعب، وداللة 
اجلملة الفعلية هنا كما اخبر أهل النحو على االستمرار مع جتدد احلدث والتي 
بدورها تدل على أن املعاني اجلميلة تقتل في كل يوم على استمرار احلدث من 

دون توقف فحدثها متجدد ال انقطاع فيه.
وفي قوله أنا شيعي وهي سنية جاءت بصيغة خبر بالغي طلبي مبؤكد واحد 
لسان  على  والنتيجة  املتظاهر  بحال  يعلم  اخملاطب  أن  الطلبي  اخلبر  وداللة 
حال املتظاهر أسمعت لو ناديت حياً.ثم أشار في املقطع الثالث من الشعار 
بلفظة »ذنبنا« والتي تدل على أن الذنب ملن عمل خطيئة لكن سياق احلال 
يبني أنهم ليس خطأهم أن يكونوا من مذهب ومن أحبوا من مذهب آخر، وفي 
لفظة ذنبنا أيضا ذكر ضمير يدل على اجلمع فكأنه تكلم بلسان الطائفتني. 
أنا  وقال  اخلطاب  بصيغة  فذكر  فصل  ذلك  بعد  املثم  من  لهم  حصل  وما 
والتخصيص  الطائفتني  أحببت »سنية« فاجلمع على لسان  »شيعي« ومن 

شكا لسان حاله وما مر به من الم.
املوت، واحلرب،  البلد نتيجته  إدارة  التعامل وفق هذه املسميات في  فإذا كان 
عن  تنبئ  الشعار  لهذا  متفحصة  اخلراب.وبنظرة  سوى  منها  طائل  ال  التي 
شدة االتصال الكائن ما بني صاحب الشعار ومحبوبته، حتيوصل به املقام إلى 
املناداة جهراً بذلك احلب الذي قيد الكيان املعرفي فقاده كتابته واملناداة به في 
ساحة التحرير هي محاولة يائسة – ألنه فقد احلبيبة - الستحضار املتلقي 
العارف الذي يستطيع حتويل تلك الدوال املربكة إلى مدلوالت عاملة، توصل 
املعنى وتعطياملساعدة املرجوة، لكن املتلقي لذلك الشعار – السياسيني – 
وقفوا ضده ال معه. من ذلك نستطيع أن نقول أن البنايات والعالمات املكونة 
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للشعار ترتكز على: 
1-  السياسة الطائفية          ضياع الهوية اإلنسانية          فقدان احلبيب، 
لكن العالمة األساسية التي تشكل بوقعها بروزاً واضحاً هو كلمة » ذنبنا 
» كما أسلفنا التي جاءت في موضع املفارقة إذ »ال ذنب لنا«، وتشكلت هذه 

العالمات في إطار التشفير سلسلة مترابطة من الدالالت. 
2- ضمير اخملاطب الكاف وامليم.

3- السياسة الطائفية »عامة بال استثناء« أي أن كل الذين يحكمون هم 
طائفيون.

4- فقدان احملبة، فقدان احلياة، فالطائفية كراهية، وانحالل، وسلب ألهم قيم 
احلياة.

5- املعادل بني طرفني »أنا شيعي« و »هي سنية« أو العكس، فهما عنصرا 
الوجود في اجملتمع.

6-  سير الدالالت يؤكد أن التنوع املذهبي موجود في اجملتمع، والدليل على 
أن املصاهرة وهي من أهم العالقات اجملتمعية موجودة في هذا اجملتمع منذ 
سنني طويلة، أن وجود السياسة الطائفية لدى احلاكم - أيًا كان انتماؤه -، 
للعالقات االجتماعية  إلى أن يكون خصماً  التنوع املذهبي  التي دفعت  هي 

السليمة، كما أن القول بطائفية احلكام يحصر األمر بالغالبية منهم.

رابعًا: الشيفرة االحالية
تكون اجملتمعات متعددة في معتقداتها وفي لغاتها، لكن ذلك التعدد يكون 
واضحة  الشيفرة  تكون  إذ  اجملتمع  إلى  يتوجه  فالشعار  الوحدة.  إطار  في 
املعالم، واخلطاب وان كان موجهاً إلى احلكومة فهو موجه إلى الشعب أيضاً، 
التي  هي  كانت  وان  فقط،  احلكومة  لدى  توجد  ال  الطائفية  السياسة  الن 

تذكي مفاهيمها في أذهان الناس.

السياسة الطائفية      الحكومة        السياسة الطائفية            الشعب
فتتجلى العالمة السيميائية، في الفهم املشترك للشيفرة االحالية والتي 
مآلها النهائي الفرقة، وكان فقدان احلبيب امنوذجاً لذلك، فالشعار بأسلوبه 

ومفرداته يحيلنا إلى أن احلكم الذي جاء في تلك احلقبة، كان سببا في 
انتشار الطائفية، ومن قبله االحتالل الذي أسس دعائم الطائفية، ابتداًء 
من تأسيس احلكومة، فالشيفرة االحالية تتحدث عن منطق »احملاصصة 

الطائفية«.

الشعار
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تعني املعايير املهنية في العمل االعالمي مجموعة القواعد التي حتدد موضوعية 
املمارسة االعالمية وجودتها ، مبعنى آخر انها مجموعة املبادئ األخالقية وضوابط 
املهنة التي يفترض ان يتبعها  االعالمي  في عمله، انطالقا من ذلك فان مصداقية 
االلتزام  مبدى  كبير  حد  الى  مرتبط  اجلمهور  في  وتأثيراتها  االعالمية  الوسيلة 
بالعمل  مختصون  أشار  الصدد  وبهذا   ، التطبيق  موضع  القواعد  تلك  وضع  في 
االعالمي الى ان ضعف االلتزام باملعايير املهنية كان من بني األسباب التي وقفت 

وراء انخفاض نسبة تعرض اجلمهور العربي للوسائل االعالمية  احمللية .

أوال ــ ما المشكلة ولماذا وبأي منهج؟
قناتي  في  السياسية  املقابالت  بها  اديرت  التي  الكيفيات  الدراسة  هذه  تتناول 
العراقية ودجلة ، وهما قناتان حتظيان مبستوى مشاهدة واسع من اجلمهور العراقي 
، اذ متثل االولى اعالم الدولة ، بينما تعود ملكية فضائية دجلة للقطاع اخلاص ، وقد 
شغلت املقابالت السياسية مساحة كبيرة من دوراتهما البرامجية ، وجرت ادارتها 
االعالمية  مستوياتهم  في  تباينوا  برامج  مقدمي  قبل  من  مختلفة  بأساليب 
، ما اقتضى طرح السؤال اآلتي :ما حدود التزام القائم بإدارة املقابالت  والثقافية 

السياسية في فضائيتي العراقية ودجلة باملعايير املهنية للعمل االعالمي؟.
نظن ان هذه الدراسة تشكل اضافة علمية نوعية للكيفيات التي يجب ان تُدار 
أساليب  استنباط  خالل  من  املرئية  االعالم  وسائل  في  السياسية  املقابالت  بها 
حتليلية  لدراسة  خضعت  عملية  تطبيقات  ضوء  في  االعالمية  للبرامج  ادارة 
منهجية ، ذلك ان أغلب األدبيات التي اهتمت بهذا املوضوع استندت الى تأمالت 
لنتائج هذه  ، كما ميكن  او خبرات عملية  تراكمات علمية نظرية  ذاتية في ضوء 
للعمل  املهنية  باملعايير  التعريف  خالل  من  االعالمي  اجملتمع  تفيد  ان  الدراسة 
االعالمي واألساليب التي ميكن من خاللها تطبيق تلك املعايير ، ويأتي ذلك في اطار 
املضامني التي ميكن االستناد اليها في اعداد البرامج املعنية بتأهيل العاملني في 
املؤسسات االعالمية ، فضال عن اعطاء تصور موضوعي عن طبيعة عمل وسائل 
االعالم العراقية في ظروف استثنائية تراوحت بني ما خلفه االحتالل االمريكي من 
التي تعصف  ، واألزمات املتالحقة  العملية االعالمية  تأثيرات بنيوية في مفاصل 
بها  تعمل  التي  واآلليات  األساليب  مبا يكشف عن   ، واألمنية  السياسية  بالبيئة 
االدارة االعالمية  البيئة على  وانعكاسات هذه   ، النزاع  وسائل االعالم في مناطق 

للمؤسسات وبرامجها ومضامني تلك البرامج .
املسح،  منهج  على  واعتمدت  نوعها،  بحسب  وصفية  الدراسة  هذه  وتعد 
واستعانت بأسلوب حتليل املضمون، واختار الباحث من بني فئات حتليل املضمون 
النمطية فئة )كيفقيل؟( التي تنطوي بدورها على وحدات وفئات  للتحليل ، ومن 
فئات  ومن   ،  ) االعالمية  للمادة  الطبيعية  الوحدة   ( اختيرت  التحليل  بني وحدات 
للتحليل  استمارة  الباحث  صمم  كما   ،  ) العبارة  شكل   ( فئة  اختيرت  التحليل 
تضمنت ) 24 ( فئة جتسدت فيها املعايير املهنية التي يفترض االلتزام بها من إدارة 

حدود االلتزام بالمعايير المهنية في ادارة المقابالت السياسية 
في الفضائيات العراقية

أ.د. جليل وادي
كلية الفنون - جامعة ديالى

مجلة تواصل - اعالم



73           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

ومداخالت موضوعية،مداخالت  أسئلة   (  : وهي  التلفزيونية  املقابالت 
اخملتلفة،  النظر  وجهات  في عرض  التوازن  غير محايدة، عدم  وأسئلة 
طابع  ذات  آراء  ابداء   ، الضيوف  بني  الوقت  توزيع  في  عادلة  غير  ادارة 
شخصي، عدم منح الضيف فرصة استكمال الفكرة،قراءة األسئلة 
واملداخالت من الورقة،االعتدال في طول املداخالت واألسئلة،مقاطعة 
ومداخالت  أسئلة  غامضة،طرح  ومداخالت  أسئلة  مبررة،طرح  غير 
توجيهية،استفزاز الضيوف واحراجهم،االستخفاف بالضيوف بعبارات 
تقلل من الشأن،استخدام لغة غير مناسبة،التعريف بالضيوف،طرح 
مرتبطة  غير  ومداخالت  أسئلة  طرح  افتراضية،  ومداخالت  أسئلة 
ومداخالت  أسئلة  للكراهية،إلقاء  مثيرة  مداخالت  باملوضوع،طرح 
واملداخلة،االستخفاف  السؤال  طرح  قبل  متتابعة،االعتذار  بطريقة 
اسلوب  خالل  من  اجلسدية،االستهانة  واحلركات  االمياءات  باستخدام 
إلقاء األسئلة واملداخالت،عدم التواصل مع الضيف بالنظر واحلركات 

اجلسدية ،االنشغال عن الضيف أثناء حديثه( 
البرامج  العراقية  لقناة  بالنسبة  للتحليل  الدراسة  وأخضعت 
وبرامج  خاصة،(،  تغطية  بغداد،  بتوقيت  اآلتية:)استوديوالعراقية، 
)بصراحة، القرار لكم،املناورة( في قناة دجلة، مبعدل )12( حلقة لكل 
قناة، والتي بلغت مدتها الزمنية )18( ساعة و)24( دقيقة و)16( ثانية.

ثانيا ــ خلفية نظرية
تأتي اخالقيات املهنة ومعاييرها بوصفها محددات من شأنها مواجهة 
، ذلك ان لوسائل االعالم تأثيراتها في  سوء  استخدام حرية التعبير 
اجملتمع كتوجيه الرأي العام وخلق الوعي الثقافي لدى اجملتمع مبعوقات 
التقدم والترويج ملفاهيم املساواة واحلرية والعدالة االجتماعية ، فضال 
عن كونها وسيطا في التغيير ، فأن تلك التأثيرات تغدو كبيرة عندما 
تتمتع وسائل االعالم بحرية التعبير التي تعني احلق في نقل االفكار 
واآلراء واملعلومات من دون قيود بهدف تشجيع نقل األفكار التي تتيح 
سهولة ودقة اتخاذ القرارات املناسبة حول الشؤون العامة ، اال ان هذه 
احلرية يفترض أال تكون مطلقة ، والذي يحدد من اطالقها هي املعايير 
واألخالق املهنية التي حتكمها باألساس أخالق عامة كالصدق والشرف 

والنزاهة والشفافية واملصداقية ، فضال عن معايير اخرى كالكفاءة 
العالم  يشهدها  التي  احلقيقية  املتغيرات  وفهم  واالحتراف  واجلدارة 
العاملني  بني  التوازن  بإحداث  كفيلة  واملعايير  األخالقيات  هذه  ألن   ،

واملستهلكني في احلقل االعالمي)1( .
وردت  االعالمي  للعمل  معايير  بأنها  توصف  التي  املبادئ  معظم  ان 
في الكثير من مواثيق الشرف االعالمي التي تصنف على انها مبادئ 
أخالقية غير ملزمة، أي أنها شأن شخصي، وان االعالميني ال يتعلمونها 
من خالل اخلبرة والتدريب، بل تأتي من قناعاتهم ومبادئهم، ومع ذلك 
من  الكثير  ألن  جليا،  املهنية  املعايير  وبني  األخالقي  بني  اخللط  يظل 
املعايير واملبادئ ال تتعلق مبا يؤمن به االعالميون، بل بالتدريب واملهارات 
التي ميتلكونها ومن ذلك الشمولية واملوضوعية على سبيل املثال ال 

احلصر.
في  تكمن  باملهنية  ترتبط  التي  االشكاليات  من  ان  البعض  ويرى 
املؤسسات  تخص  التزامات  او  شروطا  بوصفها  املهنية  الى  النظرة 
املهنية  الى  يشيرون  ولذلك  باإلعالميينكأفراد،  ترتبط  وال  االعالمية 
استقالليتها،  احملافظة على  قادرة على  تكون  املؤسسات عندما  في 
وتعبيرها عن تعددية حقيقية تعكس أحوال اجملتمع والواقع، وضرورة 
التكنولوجية  التطورات  ملنتسبيهاومواكبة  تدريبية  برامج  توفر  ان 

واملعلوماتية وغيرها مما يقع ضمن مهام املؤسسات االعالمية)2(.
واحلضارة  االعالمية  املهنية  األخالقيات  بني  الباحثني  بعض  ويربط 
العامة عند صياغة  التأكيد على مراعاة األخالق  الثقافية من خالل 
سبيل  على  الصحفي  اخلبر  صياغة  عند  بقولهم  االعالمية  الفنون 
اذ تقول اجالل خليفة بأن اجلانب األخالقي ))من أهم العناصر  املثال، 
التي البد أن تتوافر في األخبار وفي كل ما ينشر ويذاع في الصحافة 
تسود  التي  الثقافية  باحلضارة  مرتبط  العنصر  هذا  ألن  بأنواعها، 
وذوق  وعرف  أخالقية  وقيم  عادات  من  الشعب  به  يؤمن  ومبا  اجملتمع 

ثقافي عام(( )3(.
من  املنبثقة  املهنية  واألخالق  املعايير  ان  اجلمال  محمد  راسم  ويرى 
مواثيق الشرف تعد مكملة للحقوق والضمانات املكفولة للقائمني 

باالتصال ، اذ تعكس وحتدد احلقوق والضمانات التي يجب توفيرها 
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، فضال عن  باالتصال  القائمني  االتصالية في مواجهة  العملية  فيها  متارس  التي  للبيئة  او  للمجتمع 
بلورتها للمسؤوليات االجتماعية واألخالقية لرجال االعالم حيال مجتمعاتهم واجملتمعات االخرى ، ذلك 
في  اجملتمع  وينبغي حماية حق   ، للمجتمع  الوقت نفسه حق  في  للفرد فهو  وان كان حقا  االعالم  ان 
الوقت الذي حُتمى فيه حقوق األفراد ، وان حتقيق ذلك مرتبط مبستوى نضج النظام االتصالي واالعالمي 
، ففي حالة ارتفاعه ارتفع معه املستوى املهني للعاملني فيه وتزايدت احلاجة الى حتديد هذه القواعد 
وااللتزامات االجتماعية لإلعالميني )4( . ويلفت اجلمال الى ان القواعد املهنية التي عرفتها نظم االتصال 
ذاتيا  التزاما  اختيارية متثل  قواعد  احلقيقة  لها اشكاال متعددة، هي في  والتي كانت  اخملتلفة  واالعالم 
لرجال االعالم، وان هذه القواعد ترتبط بالتنظيمات النقابية او املهنية التي تعد مسؤولة عن تنفيذها 
ومراقبة مدى االلتزام بها، ومبا ان التنظيمات النقابية قد ضمنت لإلعالميني حقوقا، فقد رتبت عليهم 
التزامات ومسؤوليات حيال اجملتمع)5(، اما حدود االلتزام بها من عدمه تبقى اختيارية تتباين بني مؤسسة 

اعالمية واخرى وبني اعالمي وآخر.
اجلمال  قاله  ما  وأخالقياته بحسب  االعالمي  العمل  او معايير  واملبادئ  للقواعد  املتعددة  األشكال  ان   
اعالمية  بيئة  ومن  اعالمية  تفاصيلها من مؤسسة  تتباين في  االعالمية  املهنة  أخالقيات  ان  يكشف 
، وقد اختلف  الى قواعد محددة  التي تستند  العلوم  املبادئ والقواعد ليست علما من  ، فهذه  ألخرى 
، ومثال ذلك عدم وجود مدونة قواعد عاملية  او ليس كذلك  اخملتصون في االعالم بشأنها بعدها علما 
في  احلكمة  االعالميني  لدى  توّلد  وممارسات  مكتسبة  خبرات  حصيلة  ألنها   ، األخالقيات  هذه  حتكم 
التعامل مع اشكاليات مهنية ال حتكمها قوانني ، وتؤدي في النهاية الى اتخاذ قرارات أخالقية سليمة 
تنسجم مع قيم السلوك االجتماعي ألي مجتمع)6( . من ذلك نستشف ان املعايير املهنية تعبر عن 

املسؤولية االجتماعية لوسائل االعالم.

ثالثا ــ معايير إدارة المقابلة التلفزيونية
يؤكد املعنيون بالعمل التلفزيوني ان هناك مجموعة من املعايير التي يجب ان يلتزم بها مدير املقابلة 

)املقدم(، وتتمثل هذه املعايير مبا يأتي )7(:
أ ـ االبتعاد عن التعالي: ويراد بها االبتعاد عن احلذلقة التي تشعر الضيف وكأن املقدم يتعالى عليه، 
يبدون مختلفني،  املقدمني لكي  البعض من  الذي ميارسه  وكذلك جتنب تعقيد األسئلة وهو االسلوب 
ذلك ان املبالغة في هذا اجلانب قد تأتي بنتائج عكسية، ورمبا تدفع الضيف الى االستخفاف باألسئلة 

املطروحة عليه او السخرية من منطق املقدم.
ب ـ جتنب املواقف املسبقة: وتعني ان املقدم يجب أال يكون صداميا في طرحه لألسئلة او في محاورته 
للضيف، اذ ميكن ان تقود هذه الصدامية الى اثارة الصخب، وضياع املعلومات املهمة التي ُعقدت املقابلة 

من أجلها.
واملتبني  الضيف  آراء  على  املوافق  مبظهر  املقدم  يظهر  أال  بها  ويُقصد  احليادية:  على  احملافظة  ــ  ج 
لطروحاته سواء أكان ذلك بالكلمات او العبارات او باإلشارات واالمياءات واحلركات اجلسدية، وعدم احلكم 
على الضيف بأنه من املدافعني عن أمر من األمور او ممن يحملون فكرة معينة عنه، وجتنب النقد املباشر 
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التي  واآلراء  األفكار  بسبب  قدره  من  االنتقاص  وعدم  للضيف، 
يحملها.

على  املقدم  املهمة  املقابالت  بعض  تغري  باألمانة:  االلتزام  ــ  د 
الكذب او تزوير بعض املعلومات ، بينما يفترض بالعمل االعالمي 
بضمنه املقابلة ان يكون مدير املقابلة أمينا ، فالكذب ليس عمال 
االعالمي  تدمير مستقبل  في  يسهم  بل   ، اخالقي فحسب  غير 

على املدى البعيد .
هــ جتنب املقاطعة : ذلك ان مقاطعة الضيف تضعف من تركيزه 

وتشتت أفكاره وتدفقها .
وااللتزام باإلنصات اجليد: وتعني ان على مدير املقابلة أال يستغرق 
السؤال  الضيف يجيب على  بينما  التالي،  بالسؤال  التفكير  في 
السابق، فهذا يضيع على املقدم بعض املعلومات املهمة الي يُدلي 
بها الضيف، فضال عن ان ذلك قد يضع املقدم في مواقف محرجة 
اجابته على  كطرح سؤال كان الضيف قد أجاب عنه في سياق 
سؤال سابق، لذلك البد على املقدم ان يستمع وبتركيز الى جميع 

االجابات.
مع  بالعني  التواصل  على  دائما  احملافظة  أي  بالعني:  التواصل  زــ 
الضيف أثناء احلوار وليس مع الكاميرا، فالنظر الى الكاميرا وليس 
ومثيرة  مزعجة  هيئة  على  املقابلة  مدير  فيها  يبدو  الضيف  الى 
التي  تلك  اجليد  املهني  املستوى  ذات  املقابلة  فأن  وعليه  للحرج، 
بالنظر  العني  لنظرات  طبيعية  زاوية  على  مديرها  فيها  يحافظ 

دائما وبتركيز الى عيني الضيف.
ح ــ االبتعاد عن األسئلة الطويلة: مبعنى ان يطرح مدير املقابلة 
أسئلته بإيجاز، ولكن بشكل واضح ومحكم وبليغ، وعدم مساعدة 
مع  املقابلة  مدير  تفاعل  يكون  وان  كلماته،  اختيار  على  الضيف 
الضيف صامتا بدال من قول كلمات من قبيل )نعم،صحيح،طبعا(، 
واستخدام تعابير الوجه او هز الرأس في حال قال الضيف كالما 

ميكن ان يثير استنكار املشاهدين.
بعدم  املقابالت  مديرو  يُنصح  التوجيه:  في  املبالغة  عدم  ــ  ط 
االكثار من التوجيهات التي يعطوها للضيف او تزويده بتفاصيل 
عما يريد منه قوله، اذ يفضل ترك الضيف يتحدث بحرية حتى وان 

كان في كالمه ما يستوجب حذفه في املونتاج.
التعامل  في  اللباقة  اظهار  وهي  الضيف:  عواطف  احترام  ــ  ك 
عندما تُثار مواضيع حساسة او مأساوية، بالشكل الذي ال يغرق 
او  الصعبة  فاألسئلة  العاطفة،  عليه  تسيطر  او  التعاطف  في 
التي تثير مواقف حساسة وعاطفية يجب على مدير املقابلة ان 

يستأذن ضيفه بطرحها قبل بداية املقابلة.
يريد  املقابالت  عموم  في  الذات:  عن  احلديث  عن  االبتعاد  ــ  ل 
بحوزته،  التي  املعلومات  او  رأيه  الضيف  من  يسمع  ان  اجلمهور 
يبتعد  ان  فالبد  كذلك  األمر  وطاملا  املقدم،  آلراء  االستماع  وليس 

مدير املقابلة عن االدالء برأيه او احلديث عن نفسه.

رابعا ــ مهارات االعالمي أثناء تنفيذ المقابلة
تشير األدبيات االعالمية الى ان هناك مجموعة من املهارات التي 
من الضروري أن تتوافر لدى من يُكلف بإدارة املقابالت التلفزيونية 
طرح  ومهارات   ، احلوار  تقدمي  مهارات  بني  املهارات  هذه  وتتنوع   ،
 ، املقابلة  تتضمنه  الذي  للحوار  اللغوية  واملهارات   ، األسئلة 
بتحية  املقابلة  مدير  يقوم  ان  املقابلة  تقدمي  مهارات  وتقتضي 
والتعريف  املقابلة  هذه  اجراء  من  الهدف  وذكر   ، املشاهدين 
بها  باملشاركني  والتعريف  أهمية موضوعها  وتوضيح  مبوضوعها 
يتناولها  سوف  التي  األفكار  عرض  عن  فضال   ، بهم  والترحيب 
فتؤكد  اللغوية  املهارات  اما   ، أهميتها  بترتيب  املقابلة  موضوع 
األدبيات ضرورة االلتزام باللغة العربية الفصحى وعدم استخدام 
العامية اال اذا لزم األمر ، واالبتعاد عن املفردات الغامضة واملبهمة 
ذلك  اذا كان  اال   ) ، جميل  متام   ، نعم   ( الكالمية  الالزمات  ،وجتنب 
ضروريا ، ونطق األصوات من مخارجها الصحيحة وحتاشي ارتفاع 
الصوت او انخفاضه عن احلد املعقول ، ومراعاة النبر والتنغيم في 
الكلمات واجلمل املستخدمة على وفق ما يتطلبه موقف احلوار ، 
واستخدام أدوات الربط املناسبة ، ومراعاة مواضع الوقف والوصل 

املناسبة ، واستخدام القواعد اللغوية استخداما صحيحا )8( .
األسئلة  وطرح  الترحيب  على  املقابلة  مدير  مهمات  تقتصر  وال 
معهم  التفاعل  الى  متتد  وامنا   ، الضيوف  اجابات  الى  واالستماع 
لفظي  غير  ام  لفظيا  التفاعل  أكان  سواء  التفاعل  ويحكم   ،
مجموعة من الضوابط ، فاذا كان لفظيا فأنه يشترط أن يخاطب 
مدير املقابلة ضيوفه بالعبارات التي تناسبهم ، والتعليق الواضح 
آراء الضيوف اذا كانت تنطوي على غموض في جانب منها  على 
 ، وافيا  تلخيصا  الضيوف  قبل  من  املطروحة  اآلراء  وتلخيص   ،
والتعقيب املناسب على كل فكرة يتم مناقشتها ، وذكر أسماء 
الضيوف بني مدة واخرى ، وعدم مقاطعة الضيوف أثناء الكالم اال 
اذا كان األمر يستوجب ذلك ، والتوفيق بني اآلراء املتعارضة للضيوف 
مشاعر  جرح  وجتنب   ، يستحقونه  مبا  الضيوف  على  والثناء   ،
اذا  ، وتقدير رأي اجلمهور  او تضاربها  الضيوف عند معارضة اآلراء 
كان مشاركا في تلك املقابلة ، اما التفاعل غير اللفظي فيتمثل 
املواقف  في  والصمت   ، حتدثهم  أثناء  للضيوف  اجليد  باإلنصات 
حتدث  اثناء  آخر  شيء  بأي  االنشغال  وجتنب   ، ذلك  تتطلب  التي 
الضيوف ، ومواجهتهم في احلوار من دون خجل ، وتوزيع النظرات 
والبشاشة   ، املقابلة  في  املشاركني  جميع  على  املعبرة  الفعالة 
واالمياءات  واالشارات  الوجه  تعبيرات  واستخدام   ، وجوههم  في 
املناسبة للمواقف ، وجتنب الالزمات احلركية مثل تشبيك األصابع  

واللعب بالقلم ، وغيرها )9( .
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الفضائيات  في  السياسية  املقابالت  إدارة  التزام  إن  اتضح  1ــ 
كشفت  اذ   ، متذبذبا  كان  واألخالقية  املهنية  باملعايير  العراقية 
النتائج عن التزام مبعيار بعينه ، في حني اهمل آخر ، كما ان حدود 
تطبيق تلك املعايير متباين بني قناة وأخرى ، وان االعالم الرسمي 
أكثر التزاما بتلك املعايير من االعالم اخلاص ، ويبدو ان ذلك مرتبط 
بان االعالم اخلاص يصدر عن جهات حزبية او تنتابه ميول الى هذه 
اجلهة السياسية او تلك ، وغالبا ما يوظف كأداة في إدارة األزمات 
بينما   ، املتنافسة  السياسية  والكتل  التيارات  بني  والصراعات 
يتجه االعالم الرسمي نحو مسارات تتوافق مع اجتاهات احلكومة 
بأن  السياسية  والقوى  اجلمهور  أذهان  في  رسم صورة  ويحاول   ،
مضمونه ينطلق من املسؤولية االجتماعية حيال مختلف شرائح 
اجملتمع العراقي . ويكشف ذلك عن ان ادارة املقابالت السياسية 
تابعة  كانت  اذا  فيما  الوسيلة  ملكية  بنوع  كبيرة  بحدود  تتأثر 

للدولة او للقطاع اخلاص 
ـ تبني ان ادارة املقابالت السياسية أكثر التزاما باملعايير املهنية  2ـ 
واألخالقية عندما تكون توجهات الضيوف متوافقة مع سياسة 
الوسيلة االعالمية وهو ما متثل في قناة العراقية ، بينما يتذبذب 
، ذلك ان ادارة  هذا االلتزام في ادارة املقابالت بقناة دجلة اخلاصة 
التي  الشخصيات  تستضيف  ما  غالبا  العراقية  في  املقابالت 
تتوافق آراءها ومواقفها مع اجتاهاتها وبشكل مكشوف وواضح 
ذلك  يكون  ان  على  دجلة  قناة  في  املقابالت  ادارة  تعمل  بينما   ،
بطريقة غير مباشرة عبر تطعيم ضيوف مقابالتها بشخصيات 

تبدو آرائهم ومواقفهم غير متوافقة مع اجتاهات القناة .
3 ــ اتضح إن إدارة املقابالت السياسية في قناتي العراقية ودجلة 
لم تتأثر بالنوع االجتماعي ملقدميها فيما اذا كانوا ذكورا او اناثا، 
وأظهرت النتائج ان األداء االعالمي في إدارة املقابالت كان متماثال.

السياسية  املقابالت  ادارة  في  املوضوعية  مساحة  ان  تبني  ــ   4
في القنوات الفضائية املبحوثة كانت ضئيلة عبر تشويه بعض 
السياسية  املقابالت  إدارة  تكن  ولم  واإلضافة،  باحلذف  احلقائق 
األساسية  املبادئ  مع  تعارضت  قد  تكون  وبذلك  متاما،  متجردة 
للمعايير املهنية واألخالقية التي أكدت عليها األدبيات االعالمية 

والداعية الى ضرورة التحلي باملوضوعية في األداء االعالمي.
ـ اتضح ان االعالم اخلاص أكثر حتيزا في ادارة املقابالت السياسية  5ـ 
من االعالم الرسمي، اذ كثيرا ما عبرت ادارة املقابالت عن مواقف 
مع  توافقها  عن  فضال  ذاك،  او  السياسي  الطرف  لهذا  منحازة 
وابداء  أخرى،  حساب  على  املقابلة  أثناء  مطروحة  نظر  وجهات 
احلياد على عدم  بينما ينطوي مضمون  ذات طابع شخصي،  آراء 
اجنرار االعالميني مع ميولهم واجتاهاتهم الشخصية واالبتعاد عن 

احلديث عن الذات.
6ــ اتسمت قناتا العراقية ودجلة بالتوازن في عرض وجهات النظر 
النظر  بصرف  املقابالت  تناولتها  التي  املوضوعات  ازاء  اخملتلفة 
مواقفها  أكانت  سواء  استضافتها  جرى  التي  الشخصيات  عن 
معها،  متعارضة  ام  للقناة  االعالمية  السياسة  مع  متوافقة 
الستكمال  كافية  فرصا  كبيرة  وبحدود  لضيوفها  أعطت  كما 

أفكارهم والتعبير عن آرائهم.
حتقيق  الى  القناتني  في  السياسية  املقابالت  إدارة  سعت  ــ   7
اعتمدت  لكنها  واملضمون،  الشكل  حيث  من  فاعلة  مقابالت 
اسلوبني مختلفني لتحقيق ذلك، ففي الوقت الذي استندت فيه 
العراقية الى التواصل اجلسدي مع الضيوف، جلأت قناة دجلة الى 

بوصف  القناتني،  عائدية  اختالف  الى  ذلك  ويُعزى  االثارة،  اسلوب 
أحدهما رسمية واالخرى خاصة 

8 ــ اتصفت إدارة املقابالت السياسية في القناتني باإلنصاف في 
املقابالت ضيوفهم  اذ منح مقدمو  بني ضيوفهما،  الوقت  توزيع 

فرصا عادلة للرد على األسئلة في إطار مدة زمنية متساوية.
9ــ كشفت النتائج ان االمكانيات واملهارات الفنية التي توافرت 
اذ  مقبولة،  كانت  التلفزيونية  السياسية  املقابالت  ادارة  لدى 
عكست احلوارات التي جرت في املقابالت ثقافة القائم باالتصال 
ودرايته مبجريات الشأن السياسي العام، األمر الذي مّكنه من ادارة 
املساعدة  باألدوات  االستعانة  دون  من  ارجتالية  بطريقة  املقابلة 
كاألسئلة اجلاهزة في الورقة او على احلاسبة او شاشة العرض اال 

بحدود ضيقة ومتثلت غالبيتها في استهالل املقابالت.
املقابالت  ادارة  طرحتها  التي  واملداخالت  األسئلة  تأثرت  10ــ 
السياسية بشعور الثقة املهنية والثقافية ملقدميها، ما حملهم 
بقصد او من دونه على االطالة في مداخالتهم وأسئلتهم التي 
كانت سمة غالبة في جميع احلوارات ومبختلف املقابالت وفي كال 
شغلت  التي  واألسئلة  املداخالت  تلك  كثرة  عن  فضال  القناتني، 

حيزا كبيرا من زمن املقابالت.
ادارة  في  ملحوظة  ظاهرة  املبررة  غير  املقاطعة  شكلت  11ــ 
حاول  التي  دجلة  قناة  في  وبخاصة  التلفزيونية،  املقابالت 
ووصلت  بها  مبالغ  وبطريقة  امكانياتهم  استعراض  مقدموها 
في أحيان معينة الى مستوى احلذلقة واللف والدوران في طرح 
األسئلة واملبالغة في اسلوب طرحها، ما أضعف تركيز الضيوف 

وشتت أفكارهم وعطل من تدفقها.
9 ــ بالرغم من ان األسئلة التوجيهية غير مرغوب بها في ادارة 
املقابالت عموما والسياسية منها على وجه اخلصوص، اال ان ادارة 
القناتني لم تبتعد عنها، وبخاصة  املقابالت السياسية في كال 
في قناة العراقية التي شغلت فيها األسئلة التوجيهية مساحة 
ابداء  الى  الضيوف  دفع  بهدف  وبشكل مقصود  بها  ال يستهان 
الضيوف  قاد  الذي  األمر  احلكومة،  إلجراءات  داعمة  ومواقف  آراء 
آراء ذات طابع أنشائي ال ميكنها ان حتقق االقتناع لدى  الى طرح 

اجلمهور الذي يشاهد املقابلة.
التي  املهنية  باملعايير  السياسية  املقابالت  إدارة  التزمت  ــ   10
أكدت ضرورة ان تكون املداخالت واألسئلة في احلوارات التي جتري 
في املقابالت واضحة وغير غامضة، باملقابل لم تكن تلك األسئلة 

واملداخالت بليغة ومحكمة.
في  دجلة  قناة  في  السياسية  املقابالت  ادارة  انتهجت  ــ   11
وتهييج  واحراجهم  الضيوف  استفزاز  اسلوب  حواراتها  بعض 
هذا  ان  بظن  صدامية  بطريقة  التحاور  عن  فضال  انفعاالتهم، 
االسلوب يعني احلزم واملثابرة لدى مقدمي املقابالت، وذلك بهدف 
جمهور  جلذب  محاولة  في  املقابلة  على  اإلثارة  طابع  اضفاء 
لكن  الضيوف،  من  معينة  اجابات  على  واحلصول  املشاهدين، 
بعض  أضاع  ما  املقابالت،  بعض  في  الصخب  اثارة  الى  أدى  ذلك 
املعلومات واآلراء املهمة، ويشير ذلك الى وجود مواقف مسبقة 

لدى ادارة املقابالت.
في  القناتني  في  السياسية  املقابالت  ادارة  متاثلت  ــ   12
متزج  لغة  استخدام  جرى  اذ  احلوارات،  في  للغة  استخداماتهما 
املداخالت  على  الهيمنة  تناوبتا  اللتني  والفصيحة  العامية  بني 
غير  األلفاظ  من  خلت  املستخدمة  اللغة  ان  ومع  واألسئلة، 
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املناسبة التي تسيء للضيوف اال في حاالت محدودة، لكن املقدمني أكثروا من الالزمات الكالمية التي كان يجب جتنبها من أمثال 
)طيب،جميل،متام،صحيح،طبعا،وغيرها(، كما لم يحدث ان استخدم مقدمو املقابالت اختصارات او رموز معينة للداللة على األفكار.

13 ــ مع ان مساحة املداخالت واألسئلة الواقعية كانت أكبر من االفتراضية، لكن هذا النوع من األسئلة واملداخالت حتقق له حضور 
وبنسب متفاوتة في املقابالت التي أجرتها القناتان، كما لم تتجنب ادارة املقابالت األسئلة املتتابعة التي شكلت مساحة ال يستهان 

بها بني مجمل املداخالت واألسئلة املطروحة.
االدارة  التي طرحتها، فقد خرجت هذه  ادارة املقابالت السياسية بوحدة املوضوع من خالل املداخالت واألسئلة  14 ــ لم تتمسك 
وبحدود معينة وبنسب متفاوتة بني القناتني لطرح موضوعات ال متت بصلة ملوضوع املقابلة، ما يعني ان مقدميها يتميعون في 
بعض األحيان مع املسارات التي ينتهجها الضيوف، فضال عن ان ذلك يكشف ان املقابالت لم حتظ بالتخطيط الكافي أثناء اإلعداد.

الكرامة  من  النيل  شأنها  من  انتهاكات  العراقية  بقناة  املتمثل  الرسمي  االعالم  في  السياسية  املقابالت  ادارة  ترتكب  لم  ــ   15
االنسانية للشخصيات التي تستضيفها في برامج املقابالت عبر االستخفاف باستخدام االمياءات واحلركات اجلسدية، باملقابل لم 

تكن االساءات التي حدثت من خالل اسلوب إلقاء األسئلة واملداخالت او العبارات الصريحة في القناتني حادة وجارحة متاما.
في  حتى  اجلسدية  واحلركات  النظر  عبر  ضيوفها  مع  الفاعل  بتواصلها  العراقية  قناة  في  السياسية  املقابالت  إدارة  متيزت  ــ   16
احلاالت التي تكون فيها بعض أجزاء اجلسد منشغلة عن الضيف كاليدين مثال، ما شجع الضيوف وبث احلماس في نفوسهم على 
االستغراق في موضوع املقابلة، باملقابل كان عدم التواصل باجلسد محدودا وكذلك االنشغال عن الضيف أثناء حديثه في قناة دجلة.

17ـ تضمنت ادارة املقابالت السياسية بقناة دجلة وبحدود ضيقة في مداخالتها ما يثير الكراهية بني اجلمهور، ما يؤشر جانبا سلبيا 
عليها، في حني لم ترتكب قناة العراقية مثل هذا األمر، وبذلك تكون القناة قد نحت برسائلها االعالمية منحى يتعارض مع رسالة 

االعالم احلقيقية التي يتمثل جانب منها في العمل على متتني متاسك اجملتمع.
ماذا نفعل؟

1 ــ بالنظر ألهمية املقابالت بوصفها فنا اعالميا أخذت مساحته تتسع باطراد بني الفنون االعالمية التلفزيونية، ومبا ان السياقات 
دراسة  اعداد  الباحث  يقترح  لذا  للقائمني عليها،  الذاتية  والتأمالت  االرجتال  يغلب عليها  املقابالت  وتقدمي هذه  إعداد  املعتمدة في 

علمية أكادميية لكيفية البناء الفني للمقابلة التلفزيونية.
2 ــ دعوة الوسائل االعالمية مبختلف أنواعها الى تنظيم دورات تثقيفية وتطويرية إلكساب مقدمي برامجها الكيفيات األخالقية 
واملهارات املهنية إلدارة املقابالت التلفزيونية، فمن شأن ذلك االرتقاء باملستوى املهني لإلعالميني، فضال عن تثقيفهم باملعايير املهنية 
واألخالقية التي يتطلبها العمل االعالمي، مبا يجنب تلك الوسائل الوقوع في انتهاكات تسيء الى سمعتها وتعرضها للمساءلة 

القانونية.
3 ــ بالنظر للمسؤولة اجلسيمة املترتبة على االعالم في البيئات السياسية التي تشهد توترا أمنيا ووضعا سياسيا غير مستقر 
كما هو احلال في العراق، وأهمية ان يأخذ االعالم دوره في احلفاظ على الثوابت الوطنية ومتتني النسيج االجتماعي، يوصي الباحث 

اجلهات املعنية باإلعالم العراقي مبا يأتي:
أــ دعوة نقابة الصحفيني الى اصدار ميثاق شرف مبشاركة املؤسسات االعالمية العراقية إللزام االعالميني بالتقيد باملعايير املهنية 

واألخالقية، واتخاذ اجراءات عقابية كإلغاء عضوية املؤسسة او االعالمي من النقابة في حال انتهاك تلك املعايير. 
ب ــ دعوة هيئة االعالم واالتصاالت الى تفعيل دائرة الرصد االعالمي في الهيئة ألداء دور رقابي مسؤول ازاء االنتهاكات التي تقوم بها 

الوسائل االعالمية على أال تنال هذه الرقابة من التعددية واحلرية االعالمية التي كفلها الدستور العراقي.
ج ــ دعوة مختلف الوسائل االعالمية والسيما الوسائل احلزبية واخلاصة الى مراجعة سياستها االعالمية واحلد من االنتهاكات التي 

يرتكبها العاملون فيها للمعايير املهنية واألخالقية، مبا يحافظ على دور نبيل ومسؤول للرسالة االعالمية جتاه اجملتمع.
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اجلمهور ومتخذوا القرار يتابعون تطور األزمات من طريق ما تقدمه 
العام  وللرأي  له  تنقل  انها  أي  أخبار ومعلومات،  اإلعالم من  وسائل 
الواقع االجتماعي، وهذه العملية قد تتعرض بقصد أو بدون قصد 
واآلثار  األخطار  إلى  يؤدي  الذي  األمر  التشويه،  من  لقدر  أو  ألخطاء 
غير  بشكل  املعلومات  نقل  نتيجة  الكارثة  أو  األزمة  عن  الناجتة 
أخطاء حتدث  إلى  فاإلشارة  عدة،  عليه مشكالت  يترتب  مما  الدقيق 
في ممارسة وسائل اإلعالم لعملها أما بالتهويل أو التهوين قد تؤدي 
إلى أزمات وأحيانا كوارث، من جانب آخر فان التأخير عن نشر األخبار 
واملعلومات عن األزمات والكوارث، يزيد من حالة االرتباك والغموض 
التي يتسم بها موقف األزمة، وبالتالي تزداد فرص ظهور الشائعات. 
للتحضير  رئيسة  منظمات  بوصفها  اإلعالم  وسائل  تعمل 
التأييد  التحذير وكسب  واالستعداد واالستجابة لألزمات بوساطة 
اجلمهور،  طمأنة  على  والعمل  الشائعات  ومحاربة  والتعاطف 
تواجه  األزمات  إدارة  الرسمية في  اإلعالم  ان مهام وسائل  والسيما 

مجموعة من املشكالت والعقبات لعل أهمها: - 

أواًل: ان هناك اطرافاً تقوم بنشاطات اتصالية أو إعالمية في أثناء 
وسائل  فان  املربك،  املوقف  تنسيق  إلى  يحتاج  إذ  والكوارث  األزمات 
اإلعالم عندما تقوم بتغطية أخبار أحداث معينة وأسبابها ونتائجها 
تركز على أنها أحداث منفصلة واستثنائية أكثر من كونها أحداث 

طبيعية. 

مستوى إدارة األحداث السياسية في وسائل اإلعالم 

د. محمد وليد صالح 
باحث أكاديمي 

phdmedia79@gmail.com

ثانيًا: عنصر الزمن واملفاجئة ترفع من درجة توتر وال عقالنية اجلمهور، 
ومن ثم جتعله أكثر عرضة لالستهواء والوقوع حتت تأثير الشائعات 
والدعاية املضادة، وجتدر اإلشارة إلى ان األزمات ميكن ان حتدث بسبب 
الواقع شائعة سلبية، لكن قد تظهر ايضا  شائعات فان األزمة في 

شائعات ايجابية. 
عن  كتابه  في  شومان  محمد  الدكتور  يوضح  األساس  هذا  وعلى 
التي  واألدوار  االتصالية  النشاطات  على  يشمل  فانه  األزمات  اتصال 
النشاطات  إطار  في  ويندرج  لألزمة،  اخملتلفة  املراحل  أثناء  في  متارس 
االتصالية كل أنواع االتصال بصرف النظر عن محتوى الوسائل، فان 
النشاطات التي تقوم بها وسائل اإلعالم في اجملتمع تدخل في نطاق 
أكانت  سواء  املتاحة  وإمكانياته  السائد  اإلعالمي  النظام  طبيعة 

املادية أم البشرية أم الفنية. 
 ،) باملطلق  ومستقل  حر  إعالم  من  ما  ان   ( إلى  تشير  مقولة  هناك 
فوسائل اإلعالم تخضع لنظم رقابية متارس اشكاالً من التدقيق على 
محتوى الرسالة االتصالية، ففي وقت تأخذ فيه اغلب النظم الرقابية 
احمللية اشكاالً سياسية أو قانونية أو اقتصادية على وفق سياسات 
إعالمية معينة، وكذلك الرقابة غير املباشرة على عملها، وتزداد تلك 
الدول املتقدمة، التي توجه  النظم تشدداً في الدول النامية واحياناً 
اإلعالم ألغراض التعبئة السياسية ومواجهة التحديات التي تواجه 
الوالء  وتعميق  السياسية  التنشئة  عن  فضالً  السياسية،  نظمها 
السياسي لدى مواطنيها. ويشير الباحثان الدكتورة انتصار ابراهيم 
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ان  اجلديد  اإلعالم  عن  كتابهما  في  الساموك  صفد  والدكتور 
توظيف وسائل اإلعالم في احلياة السياسية إلغراض عدة ومنها: - 
أوالً: بيان ما هو مهم وما هو غير مهم، وما الذي يستحق ان يكون 
السياسية  األجندة  وترتيب  املواطنني،  بحياة  سياسية  صلة  ذو 

لهم. 
ثانياً: حتريك الرأي العام، إذ متكنت تلك الوسائل من تشكيل رأي 
ومخاطبة  ما،  املنتفعني من قضية  تأييد  واستغالل  عام مساند 
ودعمهم  تأييدهم  كسب  بهدف  املعارضة  الفئات  اهتمامات 

للقضية، من طريق اآلتي: - 
• التنويه الذي يتحقق بتقدمي املعلومات املالئمة لتحقيق األهداف. 
األفراد  لدى  املمكنة  الطموحات  وخلق  التغيير  على  احلفز   •

املستهدفني. 
• الدعوة للمشاركة وهي املطلب األساس في إحداث التغيير. 

دور حيوي في  يؤدي  اإلعالم  ان  إذ  للمعلومات:  توافر مصدر  ثالثاً: 
اتصاالت  وانشاء  املساندين،  من  جمهور  وتكوين  الشركاء  جذب 

وثيقة وآليات للتنسيق بني املؤسسات واألفراد. 
فالسلطات  املضاد:  اإلعالم  على  الرد  معلومات  توظيف  رابعاً: 
السياسية يعمل إعالمها ملواجهة اإلعالم املضاد الذي تتعرض له، 
من طريق حتصني مواطنيها عبر وسائل االتصال اجلماهيرية احمللية 
اجلمهور  معتقدات  توكيد  منها،  مختلفة  أساليب  باستعمال 
وربط  املضاد،  اإلعالم  مقاومة  بهدف  املقبولة  املشتركة  بالقيم 
هذا االعتقاد بجماعات حتظى باالحترام العام، فضالً عن إثارة حالة 
من اخلوف لدى املتلقي وقلقه وزيادة توتره، من نتائج غير مرغوبة 

لديه، مما يجعله يقاوم الرسائل اإلعالمية املضادة. 
اإلعالم  ويعمل  الدولة:  مبواقف  للتعريف  سياسية  أداة  خامساً: 
على وفق الدور املرسوم له في السياسات العامة للدولة، تتمثل 
في االتصال باألفراد والشرائح االجتماعية واجلماعات السياسية 
واملؤسسات، واحلوار مع القوى املؤثرة في اتخاذ القرار السياسي، 
سياسات  تخدم  التي  الفاعلية،  من  األقصى  احلد  إلى  للوصول 

معينة للدولة. 
وعلى الرغم من تعدد وسائل اإلعالم وتنوعها يتوافر رابط مشترك 
سواء  احلكومية  وغير  احلكومية  الرقابة  وهو  ممارساتها  لتنظيم 
والنقابات  الهيئات  بوصف  املباشرة،  غير  أم  املباشرة  أكانت 
واالحتادات ممثل لهذه الرقابة، بوصف عملية التقومي حملتوى االتصال 
اإلعالم  ان  له، مبعنى  اإلعالمي  التسويق  وأهمية  احلدث  ومستوى 
القائم  يستشعرها  مرئية  غير  مرددات  توجد  وامنا  حراً  يعد  لم 
سلبي  احدهما  جانبني  تضمنت  وهذه  االتصالية،  بالعملية 
لم  إذا  التمويل  بنظام  ذلك  يتأثر  احلال  وبطبيعة  ايجابي،  واآلخر 
ادائها  تنظيم  عن  فضالً  اإلعالم،  وسائل  لتأسيس  قانون  يتوافر 
إلى  املؤسساتي بهدف تقدمي األفكار واألطروحات اليصال رسالة 

اجلمهور احمللي واإلقليمي ملواجهة رسائل اإلعالم الدولي. 
ان مقومات الدولة احلديثة ركزت على ثالث قوى رئيسة )اإلعالم، 
في  دولة  ألي  الفعلية  القوة  وأصبحت  العسكرية(  االقتصاد، 
العالم تقاس مبدى حجم وإمكانيات ما متلكه من تلك القوى. إذ 
ميكن حتديد مظاهر النظام الدولي اجلديد لفهم انتقال العالقات 
إعالمي  يرافقه نظام  الى نظام جديد  تقليدي  الدولية من نظام 

معاصر، وهي كاآلتي: - 

الدول،  عبر  املعلومات  نقل  وسرعة  االتصال  وسائل  تطور  اوالً: 
األفكار  جعل  الذي  األمر  املسافات،  واختصار  الزمن  لتوفير 
واملفاهيم عن الظواهر واألشياء تتأثر باألحداث اجلارية والتطورات 

املتالحقة على امتداد العالم. 
أدى التوسع في اجملاالت العلمية والتكنولوجية إلى إغراق  ثانياً: 
وتوزيع  إنتاج  ووسائل  واملعدات  واألجهزة  بالسلع  اجملتمعات 
واستهالك العلم واملعرفة، واستغاللها في ربط اإلعالم باالقتصاد. 
املتبادل  الدولي  االعتماد  وتزايد  ومجاالتها  العوملة  ظاهرة  ثالثاً: 
املنتجات  من  العديد  وأصبح  اجلنسيات،  املتعددة  والشركات 
الصناعية يتم جتميعها في أكثر من دولة وتقوم كل واحدة منها 

بالتركيز أو التخصص في صنع أحد هذه املكونات فقط. 
خاص  بشكل  والسياسي  عام  بشكل  اإلعالم  أهمية  اصبحت 
األغراض  خلدمة  العسكري،  أو  احلربي  باإلعالم  الصلة  وثيقة 
السياسية والعسكرية على حد سواء كلما تفاقمت األزمات أو 
بليون   2,3 املتحدة مبلغ  الواليات  أنفقت  وفي عام 1990  احلروب. 
جانب  من  امريكا  صوت  اذاعة  أداء  لتطوير  مشروع  على  دوالر 
لتطوير  استكمال خطة  عن  بدالً  العالم،  في  والتأثير  البث  قوة 

 .)M Excel( الصاروخ
إذ سميت حرب اخلليج الثالثة بـ احلرب اإلعالمية أو حرب اخلطاب 
اإلعالم  وسائل  بني  والتنافس  النزاع  لشدة  اإلعالمي،  السياسي 
هواه  على  كل  وقائعها  نقل  على  والغربي  العربي  السياسي 
وأدجلته السياسية اخلاصة، وعلى الرغم من التدفق الهائل لألخبار 
ومستمر،  دوري  بشكل  والصورة  بالصوت  والتقارير  واملعلومات 
فاإلعالم السياسي مارس التضليل والتوجيه باستعمال التقانة 
واألجنبي  العربي  املتلقي  افقد  مما  احلديثة،  والبصرية  السمعية 
والغربية  االمريكية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  في  املصداقية 
دعاية  سوى  يكن  لم  يبث  ما  معظم  ان  توضح  إذ  والعربية، 

سياسية وتظليل إعالمي. 
الطرفني  متوازنة  تكون  ان  البد  واحلكومة  اإلعالم  بني  العالقة  ان 
تأسيس  ملشاريع  والتمويل  احلكومي  الدعم  تقدمي  جانب  من 
اجملتمع  من  جزء  بوصفها  مشروطة  غير  بصورة  اإلعالم  وسائل 
الكثير  وبرزت  وتنميتها،  مؤسساته  لتطوير  تسعى  الذي  املدني 
بدأ  إذ  كافة،  العالم  أرجاء  في  كبير  صدى  ولها  األحداث  من 
إطار  ضمن  السياسية  والعالقات  الشعوب  على  يؤثر  األمر 
الدبلوماسية الشعبية، وموضوع دراسة الصورة لديها. وقد يأتي 
هنا دور املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم في نقل األحداث 
عمل  طبيعة  مع  ينسجم  مبا  صناعتها  ومحاولة  السياسية 
اإلعالم  ألن  اجلغرافي،  اجلوار  دول  مع  الدولية  العالقات  منظومة 
أصبح فاعالً مؤتراً في السياسة اخلارجية للبلد، ومن هذا املنطلق 
تنبع أهمية اإلعتماد على منهجية فكرية واضحة املعالم والرؤى 
والتخطيط لستراتيجيات تعمل على وفق وسائل جديدة ومتاحة 
لصياغة محتوى األحداث ونقله. ومن طريق ما تقدم ان دور اإلعالم 
وأثره في السياسة احمللية والدولية، يتضح بوساطة االعتماد على 
وسائل االقناع والترغيب والترهيب والتضليل واخلداع بصورة تبدو 
للعيان انها الواقع أو احلقيقة، فضالً عن أهمية اإلعالم السياسي 
اجلديد واستراتيجياته، بوصف  الدولي  النظام  أهداف  في خدمة 

اإلعالم سالح أكثر فعالية من اللجوء إلى القوة العسكرية. 
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مستخلص الدراسة
ال يختلف اثنان حول أهمية القراءة ودورها في رقي اجملتمعات، ومع ذلك ال يكاد يختلف اثنان حول إهمالنا لها ولدورها الريادي. 
ألجل هذه األهمية لعبت الشركات لعبتها الرابحة: أنتجت قارئات إلكترونية! هذه اخلطوة حققت للشركات جناحاً هائالمًت لها من 
طريقني: األول جذب القراء اجلادين للقراءة اإللكترونية وملميزاتها التي ال تتيحها لهم قراءة الكتب الورقية، الطريق الثاني كان عن 

طريق جذب غير القراء للقراءةعبر التقنية التي تأخذ حيزا كبيرا من حياة اجلماهير وال سيما الشباب.
ولهذا تعّد القراءة االلكترونية ثقافة جديدة بدأت تتشكل، لكنها لن تقضي على ما قبلها ألن الثقافة القادمة ليست على دبابات 

العسكر، بقدر ما هي ثقافة جيل الشباب الذي انتفض ليغير كل شيء عبر االبحار في العالم االفتراضي. 
واالشكالية الكبرى في مسألة القراءة اإللكترونية هي أن الناس ال يفضلون كثيرا القراءة من فوق الشاشات، وأنهم يفضلون 
القراءة في الورق. ولكن حتما ستتغير عادات الناس مع تغير األجيال، فاألجيال اجلديدة التي تبدأ اآلن فرض ثقافتها اجلديدة هي 
التي ستحسم قضية القراءة ما بني الورقية واإللكترونية. وبالرغم من أن النشر اإللكتروني لن يلغي النشر الورقي، على األقل 
في العشرين عاما القادمة، ولكن هذا النشر الورقي سيختفي تدريجيا بعد ذلك، ودون أن يقصد الناشرون أو القراء ذلك. اذ نشهد 
اليوم تغيير هائل في الوسائط اجلديدة اإللكترونية التي تدخل بالقراءة عاملا غير مسبوق يتيح ألي فرد مكتبة ال نهائية عبر توفير 

نسخ الكترونية من الكتب التي صدرت باللغات األجنبية في العالم. 
املعنى أن ما حتقق بسبب ثورات أوربا في قرن أو يزيد، ميكن أن يتحقق في عقود قليلة بسبب هذه الثورة التقنية والتي ال بد انها 
سوف تتسبب في تطور القراءة والتعليم، وال سيما مع تزايد شعبية مواقع التواصل االجتماعية التي يشهد جانبا كبيرا منها، 
حوارات مستفيضة ال بد ان يعرج الكثير منها على السياسة والثقافة واملعلومات التاريخية التي جتعل الكثيرين يلجأوا للمعرفة 

للتيقن مما يسمعوا به أو لدعم آرائهم وهي كلها ظواهر جديدة لم تكن موجودة.
دعونا ال نحكم على األمور بذائقتنا نحن القدمية، ولكن نتخيل ما سيحدث لألجيال اجلديدة التي أصبح الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت 
من أهم مفردات حياتها، ثم نرى هل سيكون للورق والكتب الورقية مكان مهم في مكتباتهم ومعارفهم وحياتهم بصفة عامة؟.

وايضا الى أي حد يتفاعل الشباب اآلن مع القراءة النصية على أجهزة املوبايل أو اجهزة الكومبيوتر عبر املواقع االلكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي، كيف يقرأ النصوص وكيف يكتبها، والنصوص قد تكون قصص قصيرة او قصائد، او إبداع كتب التي يجتهد 
صاحبها لتستوعب تلك الشاشة الصغيرة أكبر قدر ممكن من كلمات قصيدته أو قصته او كتابه، ما هي االيجابيات والسلبيات، 

والعراقيل..

القراءة االلكترونية ثقافة في طور التشكيل

د.بشرى جميل - اكاديمية 
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الحلقة االولى..
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اهمية الدراسة
يواجه اجملتمع العربي مجموعة حتديات ولدت انعكاساً في مجال البناء الثقافي، بسبب التحوالت التي يشهدها العالم. ولهذا 
الدور بشكل منتظم  تؤدي هذا  العربي، وعندما  اجملتمع  أولويات  ترتيب  بإعادة  الثقافة تسمح  يجب تطوير صياغات جديدة من 
ينتج عنه، في الغالب، حتريض على تغيير الواقع لدى اجلمهور، ليتمكن من املشاركة في املشهد الثقافي لعالم يشهد حتوالً إلى 
االقتصاد املبني على املعرفة، االقتصاد الذي حول اإلنتاج املعرفي ملضمون الرسائل االتصالية إلى تشكيل رقمي، ميكن تسليعه 

ملرات غير محدودة، دومنا نقصان.
إذ لم تعّد الثقافة تراكم تلقائي في نطاق حركة اجملتمع، بل صارت نوعاً من الصناعة، وأصبح تصنيعها امراً قائماً وقيد التطوير 
املستمر، لتوفير القدرة على املنافسة، لهذه الصناعات إمام الثقافة املوجهة ألينا من قبل الشركات الليبرالية. فأن مواقع النشر 
والتواصل االجتماعي عبر شبكة االنترنت تقدم فرصة معرفية غير مسبوقة في التاريخ، وقد تشكل مشروعاً لالرتقاء بنوعية 

حياة املواطن العربي.

اشكالية الحياة الواقعية
اجلوانب  على  ركزت  التي  تلك  العربية  اإلنسانية  التنمية  لتقارير  متتالية  بإصدارات  والعشرين  احلادي  القرن  العرب  استقبل 
االقتصادية في عملية التنمية أوالً، وعلى اجلوانب السياسية واحلقوقية ثانياً. إما اجلوانب الثقافية فقد عولج بعضها فقط عن 
طريق »نسبة نصيب املواطن العربي من وسائل االتصال«، من دون دراسة السلوكيات اجلديدة التي بدأت تتشكل والتي من املمكن 
ان تسهم في إعالء قيم املعرفة والنقد واملراجعة وحوار الذات، وهي القيم التي ينطلق منها أي مشروع تنموي ثقافي. فاألمم احلية 
هي التي تراجع نفسها دون أن تنتظر من اآلخرين أن يفكروا نيابة عنها، وتقع على عاتق مفكري ومثقفي االمة العربية مسؤولية 
أخالقية لكي يقدموا ما لديهم من رؤى وأفكار لتحقيق النهضة التي نتطلع. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أّنه من الدراسات 

التي تعنى مبوضوعات العصر ومشكالته وفي مقدمتها:
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والتواصل  القراءة  مواقع  عبر شبكات  االلكترونية  القراءة  عّد   -1
االجتماعي ثقافة جديدة بدأت تتشكل قد تكون املوقع الذي ميارس 
فيه النقد، ويولد أفكاراً وأساليب لها أهميتها بعد مدة من الزمن، 
وأيضاً طرقاً جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بني إفراد اجملتمع. 
ورمبا األكثر أهمية، يشير الى أن البديل يتناول املوضوعات احلساسة 
بني  والتوترات  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  اآلليات  في 
السيطرة واحلرية، وبني العمل والبطالة، وبني املعارضة واحلكومة، 
والتي تكون صيغ تعبير الصناعات الثقافية تفسيراً لها، ومن ثم 

تتضاءل الثقافة البديلة إلى إن تصبح منطاً جماهيري.
2- إعطاء األولوية لثقافة القراءة االلكترونية لالسهام في إحداث 
التغييرات على الصعيدين احمللي والعاملي، اذ تشكل عامالً مهماً 
في تطوير اجملتمع ونقله من حال إلى أخرى محدثة حتوالً في بنائه 
املعرفي والثقافي، ولكن لكي يحدث التطوير، ال بد من أن يصاحبه 
ككل  الثقافية  البنية  وفي  والعقليات«.  »الذهنيات  في  تغيير 
التأقلم مع األوضاع اجلديدة. وباملقابل كل ما يطرأ من  حتى يتم 
املمارسات  في  تغييراً  يحدث  »ايجابي«  مفاهيمي  أو  قيمي  تبدل 
بناء  في  تؤثر  واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  التعليمية 
التحتية  البنية  االتصال  تكنولوجيا  وتشكل  العربي.  اجملتمع 
ضبط  بهدف  ومفاهيمها  قيمها  تفرض  ثقافة  ونشر  لصياغة 
السلوك اإلنساني مبا يتالءم مع النظام العاملي اجلديد، أي عوامل 

إنتاج معرفي.

مفاهيم الدراسة
تعريف  للثقافة  التعريفات  أشهر  من   :Culture الثقافة   -1
الذي  املركب  الكل  »ذلك  تايلور1832م-1917م:  ادوارد  االنكليزي 
القانون،  العادات،  األخالق،  الفن،  العقيدة،  املعرفة،  يتضمن 
اللغة، وكل املقومات األخرى التي يكتسبها اإلنسان كعضو في 

اجملتمع«)1(.

2- التنمية الثقافية: »كل ما من شأنه أن يسهم في كل مجال 
املعرفة,  مجتمع  قيم  نشر  في  اإلنساني  النشاط  مجاالت  من 
وحتديد النظم واألدوات الكفيلة باستنفار العقل العربي وتوظيف 

قواه من ناحية, واالرتقاء باإلنسان العربي من ناحية أخرى«)2(.
نشر  على  أساسا  يقوم  الذي  »اجملتمع  هو  املعرفة:  مجتمع   -3
املعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في مجاالت النشاط اجملتمعي: 
االقتصاد واجملتمع املدني والسياسة، واحلياة اخلاصة، وصوال لالرتقاء 

باحلالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية)3(. 
4- التسليع Commercialization: »حتويل كل شيء مادي أو غير 
سمة  وهي  السوق،  في  وتبادلها  إنتاجها  ميكن  سلعة  إلى  مادي 

مصاحبة للنمو الرأسمالي«)4(.  
5- الرقمي:وتعني »إسقاط احلواجز الفاصلة بني انساق الرموز من 
نصوص وأنغام وصور ثابتة ومتحركة، وحتويلها إلى سالسل رقمية 
أساس  الثنائي  اإلعداد  نظام  لتتالءم مع  والواحد،  الصفر  قوامها 
عمل الكومبيوتر. وتعد احد املطالب الفنية األساس للمحافظة 
وستزداد  احلالي.  اإلبداعي  الفكري  ونتاجنا  العربي  تراثنا  على 
إلى  ذلك،  بسبب  نضطر،  ورمبا  وكلفة،  تعقيدا  الرقمنة  أساليب 
مقايضة بعض كنوز مضامني تراثنا مقابل حصولنا على خدمات 
الرقمنة تلك. وعلينا إن ندرك إن كل تراث لن تتم رقمنته، سيظل 
مبنأى عن املعاجلة املعلوماتية اآللية، ليفقد بالتالي قيمته تدريجيا 

إلى إن يندثر متاما«)5(.
6- القراءة:هي عملية فكرية شديدة التعقيد الرتباطها بالنشاط 
وأداة  النظر  حاسة  عن  فضال  لإلنسان،  والفسيولوجي  العقلي 
النطق واحلالة النفسية وهي تتجاوز حدود اإلدراك البصري للرموز 
منها  عدة  أبعاد  على  وتقوم  معانيها،  وفهم  حلها  إلى  املكتوبة 
التعرف إلى احلروف والكلمات والنطق بها، مع الفهم الدقيق لها 

والربط بني حيثيات املادة املقروءة)6(. 
مثل  املهارات  من  متكاملة  سلسلة  االلكترونية:  القراءة   -7
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اإلحاطة بنظام احلروف الهجائي وعالقة بعض احلروف مع بعضها، كما تتضمن أيضاً املهارة الذهنية واحلركة اآللية اخلفيفة للعني ومهارة 
استخدام الكومبيوتر وتقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويوجد حالتان متيزان القراءة من الورق والقراءة من الشاشة حول الكيفية التي يتم 
بها بث املضمون والكيفية التي  يتم عن طريقها الوصول الى خدماته, فهو يعتمد على اندماج النص والصورة وفي حاالت الفيديو والصوت، 
فضالً عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية االنتاج والعرض, اما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزها وهي اهم 

سماتها«)7(.
8- الكتاب االلكتروني: صيغة رقمية لنص مكتوب، ونص مشابه للكتاب ولكن في شكل رقمي،

وميكن قراءته على احلاسب أو أي جهاز محمول باليد. ويتم توزيعه كملف واحد، ويأتي كعنصر كامل مكتمل مبعنى أنه ليس فصال أو جزءا 
من كتاب، ويتراوح طوله بني 25 ألف الى 400الف كلمة)8(.

األنساق الجديدة للتقانات 
»ثقافة الشاشة« مختلفة عن »ثقافة الصورة«

العمل  بطرائق  يرتبط  فيما  سواء  اخلصائص  ثوّرت  التي  االتصالية  التقانات  وانتشار  بظهور  تأثر،  قد  بأكمله  االتصالي  الكون  أن  ريب  ال 
التطبيقي، والقيم واجلوانب الثقافية. ولعّل االختراع االساس واالهم الذي جنمت عنه في مجال االنتشار والتوزيع، وبناء اإلشارات والرموز التي 
دخلت في لغات عدة، هو حتويل شكل اإلشارة من النموذج التشابهي التقليدي »analogic« إلى النموذج الرقمي »digital«. وقد انتشرت على 
أثر ذلك جملة من االكتشافات، بدءاً بالنص األبجدي التلفزي »teletext« والصور املتلفزة »videotext« مروراً بالتيليفاكس »telefax«، انتهاء 

بالقرص املدّمج أو الليزري »compact-disc« وأجهزة االتصال التعّددية »multimedia« واجهزة اخرى تتعايش مع اإلنسان بشكل يومي)9(.
ودخلت تقنية املعلومات في جوانب حياتنا اليوم جميعها، اذ بتنا ال نستطيع في غالب األحيان إجناز الكثير من األعمال دون احلاجة ألحد 
األجهزة أو البرمجيات اإللكترونية. فعادًة ما نبدأ يومنا مع صوت املنبه املدمج في هاتفنا النّقال وعند الذهاب للعمل نستخدم وسائل النقل 
اجملهزة باألجهزة اإللكترونية، وبدأت كذلك التقنية بالتأثير في أحد أهم جوانب احلياة »رمبا بدون أن ننتبه« أال وهي القراءة. فنرى الكثير من 
األعمال اليومية تتطلب قراءات عن طريق أجهزة الهاتف النّقال أو احلاسب اآللي كأعمال البريد اإللكتروني وحترير التقارير املكتبية وتصوير 
شرائح العرض وقراءة األخبار واملعلومات عن طريق املواقع اإللكترونية في اإلنترنت. حتى الكتب والصحف املطبوعة باتت تأتي هي األخرى 

.»E-books« في شكل إلكتروني إما عن طريق مواقع في اإلنترنت أو بشكل رقمي كالكتب اإللكترونية
 ،»E-Reader« وبدأت شركات البرمجيات بتطوير »البنية التحتية« للقراءة اإللكترونية. فبدأنا نرى ما يسمى اليوم بجهاز القارئ اإللكتروني
ومن أكثر هذه األجهزة شهرة في العالم اليوم هو جهاز اآلي باد »iPad« من شركة أبل األمريكية وجهاز كندل »Kindle« من شركة أمازون 
وهناك كذلك قارئات إلكترونية من شركة سوني. أما من ناحية البرامج، فقد قامت بعض الشركات بتطوير البرمجيات التي تساعد على 
قراءة الكتب اإللكترونية في احلاسب اآللي كأمثال برنامج القارئ »Reader« من شركة مايكروسوفت وكذلك في الهاتف النّقال كأمثال 
برامج شركة موبي بوكت »MobiPocket«، فضال عن قدرة الناس على تصوير »Scan« املطبوعات وتخزينها إلكترونيا بأحد الصيغ املنتشرة 
بني الناس كصيغة البي دي أف »PDF« من شركة أدوبي. كل ذلك يعد مبستقبل كبير لقطاع القراءة اإللكترونية، األمر التي تؤكده آخر 
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فقد أشارت شركة فيرفيلد »Fairfield« للبحوث بأن التوقعات 
تشير إلى إزدياد عدد املستهلكني للكتب اإللكترونية إلى ما 
يزيد عن 16 مليون »فقط في أمريكا« في السنوات القليلة 
القادمة. فليس هناك أدنى شك بأن التوجه اليوم كبير نحو 
حتويل املطبوعات إلى الصيغة اإللكترونية على األقل من باب 
احلفاظ عليها من التآكل والتلف وبسبب إنخفاض تكاليف 

النشر والتوزيع اإللكتروني)10(.
وتقدم األدبيات التقنية حول هذه الوسائل تعاريف مختلفة 
مبا  الرئيسة  خصائصه  تتجّلى  الذي  االلكترونية  للقراءة 

يلي)11(:
1- تعّددية االجتاه في سيرورة املعلومات.

2- الدور النشيط للمتلقي في اصطفاء املعلومات املطلوبة.
التقنية  االدبيات  حتّدد  والتي  لالتصال  اخلاصة  الوتيرة   -3

كميتها بـ«2«، وهي تعتبر كالزمن الواقعي.
أما من الناحية السوسيولوجية، فإن االتصال الذي يحدث اثناء 
القراءة االلكترونية هو عبارة عن حوار بني إنسان وآلة، يجعل 
االلكتروني  الفضاء  وميتاز مجال  إنتاج نصوص جديدة.  ممكناً 
أية  عن  النظر  بغض  اجلميع  فيه  يشارك  بأنه مجال مفتوح 
الدين،  أو  اللغة  أو  اجلنس  اعتبارات  بينية قد تكون  اختالفات 
في  يريد  ما  يختار  كل  االستخدام،  في  املساواة  هو  فاألصل 
األوسع،  اإلطار  املالئمة. وفي هذا  وبالطريقة  املناسب  الوقت 
عن  االنصراف  إلى  الشباب  دفعت  التي  األسباب  تعددت 
التواجد  إلى  والنزوع  العامة  للمشاركة  التقليدية  األشكال 
التفرقة  االلكترونية، وميكن هنا  القراءة  بواسطة  االفتراضي 

بني ثالث مستويات متداخلة:

القرن  من  التسعينيات  بداية  منذ  ومتثل  األول:  المستوى 
التي  الهائلة  املزايا  من  االستفادة  من  الرغبة  في  العشرين 
احلصول  سهولة  حيث  من  العنكبوتية  الشبكة  تطرحها 
على املعلومة، ورخص التكلفة املترتبة على استخدام البريد 
االلكتروني كوسيلة سريعة لنقل املعلومة من وإلى املتلقي، 
واإلمكانات الهائلة التي أتاحتها غرف احملادثة للشباب والذين 
عجزت  أن  بعد  فراغهم  أوقات  الستثمار  منفذاً  فيها  وجدوا 
الدول العربية عن ملئه بأنشطة مفيدة وجاذبة، وأخيراً توجه 
على  البحث  أساسيات  معرفة  الستخدام  الشباب  بعض 

االنترنت كأحد عوامل الرقي والصعود االجتماعي.

على  املوجودة  احلرية  بدرجة  املتعلق  الثاني:  المستوى 
مناقشة  في  املشاركة  إلى  الشباب  دفعت  والتي  االنترنت، 
قضايا الشأن العام والتعبير عن نفسه بعيداً عن قيود البيئة 
فأتاحت  احلاكمة.  النظم  التي رسختها معظم  التسلطية 
هذه البيئة فرص لم تكن موجودة للشباب املهمش او املنتمي 
إلى أقليات سياسية، على نحو حتول الفضاء االلكتروني إلى 
قيود  بدون  لكن  نفسها  املشاكل  يناقش  مصغر  مجتمع 
ملواقعهم.  تنظيم  من  أنفسهم  الشباب  يستحدثه  ما  إال 
واجلنس  والدين  السلطة  »تابوهات«  األدوات  هذه  فاقتحمت 

فيه  يوجد  وال  »مكشوفاً«  اجملتمع  معه  أصبح  نحو  على 
محرمات.

بني  االجتماعي  التشبيك  زيادة  شهد  الذي  الثالث:  املستوى 
التي  الهائلة  اإلمكانات  بفضل  وذلك  الشبابية،  اجملموعات 
بفضلها  انتقل  والتي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وفرتها 
العمل الشبابي إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل املباشر 
آالف  ظهرت  اذ  اجلماعي،  أو  الوطني  املستوى  على  سواء 
اجملموعات التي اعتمدت شعار »شارك إذا كنت مهتماً«. هذه 
املستويات لم توجد في فراغ، وإمنا تأثرت بالظروف السياسية 
والتي  العربية،  الدول  في  السائدة  واالجتماعية  واالقتصادية 
كان من أهمها فقدان الشباب الثقة في املؤسسات احلكومية.

حياة  في  املتعددة  الوسائط  الستخدام  الواسع  االنتشار  أن 
شباب العصر، أضحى يدفع باجتاه احلديث عن اختراق »ثقافة 
الشاشة« حلياتنا اليومية وحياة هؤالء األجيال بصفة اخص. 
االجتماعية  احلياة  أركان  في  الشاشات  عدد  تضاعف  وقد 
شاشة  إلى  اجلوال  الهاتف  شاشة  إلى  التلفزة  شاشة  من 
أصبحت  اذ  الخ،  السيارة  في  التحكم  ولوحات  النقود  مزّود 
باملال...وال  والتزود  والتواصل  لالستعالم  وسيلة  الشاشة 
الصورة«،  »ثقافة  عن  مختلفة  شاشة«  »ثقافة  أنها  شك 
متاما مثلما كانت ثقافة الطباعة شيئا مغايرا حلضارة النّص 
املكتوب ومختلفا عنه. هذا وتبقى شاشة احلاسوب من أكثر 
احلياة  أمناط  هيكلة  إعادة  في  وتأثيرا  تعقيدا  الشاشات  تلك 
الكومبيوتر  من  االنترنت  جعلت  بعدما  السيما  االجتماعّية، 
وسيلة  شاشته  فأصبحت  عدة  لوظائف  تقنيا  وسيطا 
تواصل  ووسيلة  تعليمية  ووسيلة  معارف  ومصدر  اتصالية 

وترفيه)12(.
وايضا ميكن القول أن االنترنت أصبح وسيلة للقراءة لنسبة 
املكتوب  النص  من  يبعدهم  ال  فهو  الشباب،  من  قليلة  غير 
قامت  أن  بعد  إليه  يستعيدهم  لعّله  بل  منه،  يقربهم  وإمنا 
القراءة كما  الناس عن  بإبعاد  التلفزيون  املبثوثة عبر  الصورة 
يعتقد أكثر الناس. ومما ال شك فيه أّن االنترنت، والسيما عن 
الشبكات  عبر  االلكتروني  التواصل  خلدمة  توفيرها  طريق 
االجتماعية، فتحت فضاءات أرحب للحوار وطرح قضايا رمّبا لم 
يكن متيّسرا للبعض طرحها ومناقشتها. ومن املؤّكد كذلك 
مغايرة  وفرصا  خيارات  تطرح  أضحت  الدردشة  فضاءات  أن 
لشبابنا للتعاطي الفكرّي والثقافّي عن بُعد، وأصبحت نوافذ 
املعلومات  تبادل  وتتيح  املسافات  تختزل  للتواصل  مختلفة 
مستخدمي  قواعد  أرقام  بجالء  عنه  تعّبر  ما  وهو  واألفكار، 
بوك«  »الفيس  مثل  للتواصل  االجتماعية  الشبكات  بعض 
وبغّض النظر عن محتوى تلك املساجالت احلوارية التي تتفاوت 
وسهلت  أخرى.  إلى  مدونة  من  ومضمونها  جّديتها  مستويات 
ملكتسباتهم  وإغناء  مباشر  تطوير  للشباب  التواصل  عمليات 
للمعلومة  مباشر  نفاذ  فرص  من  له  يتوفر  أضحى  مبا  املعرفّية 
البعض من دروس  دون تعقيد، ومبا وفره بعض الشباب لبعضهم 

ومساعدة تعليمّية مباشرة ومّجانية ملن يطلبها.
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ويرّكز اخملتّصون في مجال سوسيولوجّيا االتصال اليوم على تغيير شبكة االنترنت للمشهد االتصالي. وتتجّلى مالمح ذلك، السيما فيما 
أصبحت تطرحه الطبيعة التفاعلّية لالتصال عبرها وصعوبة السيطرة والرقابة على محتوى املواقع االلكترونية، إلى جانب اتساع نطاق 
القاعدة االجتماعّية املستخدمة وعدم تقّيدها باحلدود اجلغرافية والسياسية، وحتّول اجلمهور املتلقي فيها من مجّرد مستخدم ومستهلك 

مجهول إلى مشارك فاعل في تشكيلها وفي حركة نشر املعلومة واخلبر فيها وعبرها.
املواطن وتقدمي مصادر  التعبير لدى  آفاق  دورا في توسيع  التواصل االجتماعي  التي تلعب فيها مواقع  املواطن«  فظهرت بذلك »صحافة 
معلومات بديلة. وبصرف النظر عّما ميكن أن يطرحه هذا الوسيط  من حتديات في مستوى صّحة اخلبر، ومدى حرفّية صناعته، وغايات 
ترويجه وأشكال توظيفه اخملتلفة، وما ميكن أن يطرحه غياب األجهزة والهياكل اإلخبارية اخملتصة واملؤهلة في نقل اخلبر من فوضى ومن 

تداعيات سلبية على الفرد واجملتمع)13(.

المصادر:
)1( د.عبد الرحمن عزي،))دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز((، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2003م، ص102.

)2( مجموعة مؤلفني، »التقرير العربي األول للتنمية الثقافية«، بيروت، مؤسسة الفكر العربي، 2008م، ص10.
)3( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ))نحو إقامة مجتمع املعرفة((، 2003م، ص2 ص3.

)4(ديفيد هارفي،))حالة ما بعد احلداثة:بحث في أصول التغيير الثقافي((، ترجمة: د.محمد شيا، بيروت، املنظمة العربية للترجمة،2005م، 
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)10(مدونة الدكتور حافظ الشحي، ))القراءة االلكترونية((.
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)11( د. فريال مهنا، ))مصدر سبق ذكره((، ص398.

)12( د.عائشة الطيب الشباب العربي والتواصل االفتراضي: اجتاهات التأثير على الهوية وتنمية التفاعل مع اآلخر.
php.9th_speech15/http://www.dicid.org

)13( د.عائشة الطيب الشباب العربي والتواصل االفتراضي: اجتاهات التأثير على الهوية.
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التطور  بقضية  االتصالي  الفضاء  في  التفاعلية  القصيدة  ارتبطت 
البناء الفني في القصيدة  ارتبطت في  التقني واالتصال الرقمي، كما 
النقاد  تناولها  التي  الرئيسة  القضايا  من  واحدة  وعدت  العربية 
تتكشف  جمالي  تنوع  من  عليه  تنطوي  ملا  دراساتهم  في  والباحثون 
الشعر  من  اخملتلفة  األدبية  الفنون  غور  لسبر  محاولة  كل  مع  أسراره 
والقصة والرواية واملسرحية التي تضج بها املواقع االلكترونية، والفضاء 
قياس  للمتلقي  التي جتيز  الفسيحة  والغوص في عواملها  االلكتروني، 
 DigitaL(التفاعلية الرقمية  القصيدة  مع  األمر  ولكن  الفني،  معيارها 
Interactive poem( يختلف متاماً، إذ إن هذا النوع األدبي اجلديد الذي ولد 
على يد الشاعر املبدع الدكتور مشتاق عباس معن، هو عمل فني ميتلك 
البيئة  ومالمح  واالنترنت،  احلواسيب  توفرها  التي  الرقمية  اإلمكانيات 
يعرف  ما  وابرزها  التفاعلي،  االدب  تقنيات  مع  تناغمت  التي  االتصالية 
بتقنية الوسائط املتعددة )malt media(، وحيث ميكن أن يتضمن العمل 
النظم  زيادة على  وبشرية،  واصواتا موسيقية  أو متحركة  ثابتة  صورا 
عموما  واإلبداع  مشتاق،  الشاعر  إبداع  يكمن  وهنا  املعروفة،  الكتابية 
هو أي عنصر ثقافي جديد في الثقافة املادية وغير املادية بحيث يختلف 
نوعيا عن األشكال القائمة ويتضمن ذلك: متبنيات االتصال واالكتشاف 
واالختراع، ومما يساعد على االبتداع)االتصال الثقافي(، ويقصد أيضا بهذا 
االصطالح: التجديد أي اخلروج عن األوضاع السائدة والتكيف للموقف 

املتغير، ويجد هذا التجديد من يتقبله ومن يرفضه. 

القصيدة التفاعلية
االتصالي،  الفضاء  في  تسبح  التي  التفاعلية(  )القصيدة  مصطلح 
املستخدمة  املصطلحات  أحد  هو  االتصالية،  البيئة  في  وتنغمس 
مع  اإللكتروني،  الوسيط  عبر  يقدم  الذي  الشعري  النص  عن  للتعبير 
مبوجبها  ميكن  التي  والصفات  اخلصائص  من  بعدد  متيزه  ضرورة  تأكيد 
تقنية  استثمار  على  تعتمد  والتي  عليه،  )التفاعلية(  صفة  إطالق 
حالة  لتأطير  )االنترنت(  العنكبوتية  الشبكة  وإمكانات  احلاسوب 
اإلبداع في النص عبر نقل املتلقي إلى األجواء املناسبة للنص بحسب 
تفاعلية شعورية بني املرسل واملتلقي، ويعــتمـد الـــنص التفاعلي- 
 HYPER(الرقمي األول على تقنـيـة – النص املترابط أو النص املتفـّرع
االنترنت  شبكة  نـوافذ  كتفــّرع  الواجهــات  تتفـّرع  بحيث   )TEXT
في املواقع املبثـوثــــة في »الشبكة العنكبوتيـة« واستثـمـر النص 
التقنيـات املتــاحـة في االجهزة احملمولة والعمل احلاسوبي، من مؤثرات 
صوتيــــة وصورية وجرافيكية وكتابية، ناهيـك عن سالسة االنتقال 
من موضوع إلى آخر، وكل هـذه التقنيات تعمل على نقل املتلقي إلى 
أجــواء تشعره بعالمية النص املرسل الذي يرسمه الشاعر ليكون نّصا 

القصيدة التفاعلية الرقمية
تقنيات االتصال... آليات الصياغة

أ.م .د. سهام الشجيري - اكاديمية 
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عومليا، فكان الشاعر عنكبوتيا بالضرورة في استخدامه لهذا النمط من الكتابة، الذي ال يبرز ويتضح إال في البيئة االتصالية والوسيط 
أنواع متنوعة ومتلونة  وابتكار  التكنولوجي احلديث، عن طريق خلق  بالتطور  املمزوجة  التقنية  أهداب  االلكتروني، واضعا جتلياته بني 
من النصوص الشعرية، التي جتيد هذا التنوع وهذا التلون في أسلوب عرضها والطرق التي اتبعها في تقدميها للمتصفح، الذي يغريه 
االنسجام معها من ناحية تطوير النص وتفاعله معه ومشاركته جتلياته بشكل متواطئ مع ما مييل إليه الشاعر وما يهدف إليه في 

صناعة نصوص رقمية توشك أن تشي بالكثير له. 
والقراءة املتأتية تقترب من األسلوب والتقنية لبناء القصيدة الرقمية في البيئة االتصالية، إذ يبتكر أمناط التأليف األدبي للقصيدة 
الرقمية والتفاعلية، وسمات جديدة للشعرية الرقمية والتلقي الرقمي، وجعل من ابرز سمات هذا اجلنس األدبي أنه ال ميكن أن يوجد 
في كتاب أو أية صيغة مكتوبة، وال ميكن تلقيه إال بواسطة البيئة التفاعلية، وخاصة احلواسيب واجهزة الهاتف احملمول، ليس بسبب 
الوسائط املتعددة حسب بل ألنه ليس مؤلفا بصورة خطية كما هي القصيدة التقليدية، ولو حدث ونقل النص املكتوب لوحده سيكون 

النقل هنا ناقصاً ألنه استثمر احلرف فقط بال مالزماته اجلرافيكية والصوتية.

الشاعر التفاعلي الرقمي
يعتمد الشاعر التفاعلي الرقمي أسلوبا جديدا في التأليف مييل إلى التنقل بني أجزاء النّص عبر روابط تنقله إلى تلك األجزاء، وهنا يقر 
األدب التفاعلي بـدور كل من املبدع واملتلقي في بناء النص، وينطوي على قدر كبير من احليوية واحلرية في التـفاعــل مـــــع النصوص 
األدبيـة على نحو غير متوفر في األدب التقــليدي، ويكسر رتابتها وجمودها، ويساعدها على شـحـذ ذهن املتلقي وحتفيزه على التخيل 
واالبتكار ملشاركة الشاعر نّصه، فالسر في عالم »تباريح رقمية« للمبدع مشتاق عباس معن هي: أفكار جتوس الذهن واخليال بشغاف 
أثيري ينجزه ببراعة في اعتماد لغة تفتح مغاليق القصيدة أمام متصفحها، مثلما تفتح مغاليق األفكار وجتيب عن الكثير من األسئلة 
احملنطة داخل النص التقليدي عادة، وتظل أسئلة أخرى مدار دهشة قد يهتدي إليها املتلقي أو ال يهتدي من خالل مكونات بناء القصيدة 

التي تعد مبثابة منهج الستنباطها وترتكز على معادلة: 
- ) الشاعر/ املرسل( +)الرسالة / القصيدة( + )املستقبل / املتصفح(+ )رجع الصدى(. 

إن الكتابة التفاعلية عموما مستوحاة من الكتابة التلفزيونية أي تخاطب املتصفح، كأنك تتحدث لصديق وأنت تكتب بلغة اإلعالميني 
)للعني(، ومن ميزاتها، االبتعاد عن احلشو بفقرات قصيرة ومعبرة ومن املمكن أن يصل املتصفح إلى املوقع عن طريق رابطة من موقع 
أخر وبعض املعلومات على الويب ممكن أن تختصر أو تلخص في شكل رسومات أو بيانات تخلق أسئلة تفاعلية أو استفتاء، وبحوث، في 
قاعدة املوقع أو أية معلومة من املمكن أن يحتاجها املتصفح، فضال عن الوسائل املتعددة الوسائط كلقطات فيديو أو مقتطفات من 
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حديث أو تصريح وروابط ذات صلة باملوضوع متتبعا تقنية جديدة في 
إضافة أو حذف أجزاء مما يكتب بتوجيه إلى روابط لها صلة بالنص 
األصلي وإذا وجد املتصفح االسنادات مجدية فأنه سيعود ملواصلة 
االلكترونية عامة، منصهرة  النص وهذا هو جوهر الصحافة  قراءة 

مع البيئة االتصالية، وجوهر قراءة الشعر الرقمي خاصة. 
املتفرع، وهو نص يطل على قارئه عبر  النص الشعري  ولد  من هنا 
نص  التفاعلية  والقصيدة  احملمولة،  الهواتف  أو  احلاسوب،  شاشة 
شعري بوسيط الكتروني ذي روابط واسنادات تؤدي فعالية متبادلة 
بني الشاعر والقارئ، وبالتالي فهو مدرسة جديدة تضاف إلى مدارس 
فان  وهنا  التقنية شكال ومضمونا،  بإعتمادها على  العربي  الشعر 
الشاعر يعيد قراءة فنه بالتواصل مع املتصفح دون أن تكون له رؤية 
وشفافيته،  واتساعه  الشعري  املنت  في  واضح  حضور  لها  مغايرة 
والتلقائية  اإليحائية  تعبيره  ووسائل  فيه  يتحرك  الذي  وأفقه 
املنبثقة من روح النص، وقد أطلق مشتاق على مجموعته الشعرية 
وهذه  أزرق(،  بعضها  لسيرة  رقمية  )تباريح  الرقمية  التفاعلية 
تعتمد  إذ  فحسب  هندسة  وليست  بسفرات  شبيهة  القصائد 
التعاطي  في  التقليدي  باألسلوب  تطيح  واسنادات  ساللم  على 
مع الشعر، بحيث يكون صدر القصيدة أول درجة في السّلم برمي 
في  متوقع  غير  تطور  أنه  كما  املتصفحني،  انتباه  لشّد  )خطافات( 
االنتقاالت من نّص إلى نّص، والساللم هنا خطية مبا معناه تضاف 
لتدعم التواصل مع النص ال حتيد عنه وبتفاعلية مقصودة، لذا فأن 
االسنادات املتفرعة تدفع بالقارئ إلى اإلمام، وهو يستشعر جتليات 
النّصوص الستة التي تتفرع من زّرين رئيسني في الواجهة الرئيسة، 
وجمع فيها الشاعر بني األشكال التعبيرية اخملتلفة، وتفرعها يأتي 
وبظهور  النصية،  إجادتها  مبقاييس  ترتبط  بها  متصلة  نوافذ  من 
يتحول  الرئيسة،  الواجهة  املوجود في  الرئيس  الزر  األول عبر  النص 
املؤشر بالضغط عليه إلى نص متفرع آخر سماه مجازيا بـ) حاشية(، 

احلواسيب  او  احملمولة  الهواتف  األولى)شاشات  الصفحة  متصدرا 
هنا( ليضفي إلى منفذ آخر سمي بـ)هامش( ينطلق بواجهة أثيرية 
املوجودة  )املنت(  أيقونة  املتفرع عبر  النص  إلى  ثانية ومن ثم تتحول 
في الواجهة الثالثة)الصفحة الثالثة(، لتشكل هذه النوافذ الثالثة 
الرئيس  الزر  املرقوم على  للنص  والعالمة  األبعاد  ثالثية  نظر  وجهة 
ويختفي  يظهر  الذي  املتحرك  بالنص  الثالثة  النوافذ  وترتبط  األول، 
أثناء القراءة وآخر نص ثابت على واجهة الشاشة، فضال عن األيقونة 
أن/  الشعر)إياك/  من  إطارات، غذاها بشطر  بأربعة  واملؤطرة  الثابتة 
أوان  في  وأجوبة  بأسئلة  أخرى  أيقونات  وارتسمت  األمل(،  تقترف/ 
واحد)هل ترغب بنصيحة أخرى(-) ال ارغب بنصيحة أخرى(، وشطرها 

بنصيحة)ال تدمن تعاطي النصائح(.

الشبكة العنكبوتية تطارد النص الشعري
أن نّصوص »التباريح« مكّونة من الشبكة العنكبوتية التي تطارد 
النص الشعري وشبكة متفرعة من النوافذ تتفّرع إلى جملة نوافذ 
الشبكة  داخل  النقل  مفاتيح  على  بالضغط  االنتقال  خالل  من 
صوتياً  املتنوعة  التفاعلي  النّص  جماليات  مستثمرا  اإللكترونية، 
نافذة متفرعة – مترابطة  تكون مكّونة من  وكتابياً، فكل  وصورياً 
كتابية،  وشيفرة  صوتي  ومؤثر  جرافيك  الرقمية:  الصياغة  ثالثية 
وهنا يكمن إبداع الشاعر في حتريك البناء الفني أو محاولة إيصال 
الفكرة  ويشاطرها  املتلقي  بوعي  االنغماس  إلى  متيل  ثابتة  رسالة 
ويلقي على متنه تداعيات حتقيق هدفه اخلطابي، وقد يعجز الشاعر 
واملتلقي على استدعاء النص املتحرك في محاكاته وتفعيل مدركاته 
احلسية والقيمية، ولكن األمر مع النص الثابت ال يحتاج إلى عناء 
التفسير ومشقة مطاردة النص عبر نوافذه املتعددة، وهو أمر ال ميكن 
الورق ألنه سيكون نصا  الرقمي على  التفاعلي  أن يصنعه الشاعر 
ورقيا ال يتعدى تطلعات شاعر يرمي بخطابه وميضي، لكن املبدع هنا 
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وجعل  واستثمارها،  التكنولوجية  التحوالت  مبشاركة  اخلطاب  أراد 
الشاعر واملتلقي كصنوين يتقاسمان خبز التفاعل مع بعضهما. 

الوصول  يرغب  ما  كل  مع  العملية  وتتكرر  يختار  أن  للقارئ  ميكن 
إليه من النوافذ، السيما أن الشاعر قدم ثالث نوافذ متفرعة بآلية 
وإبعاد  النّص وجتلياته  األبعاد لعالمية  ترابطية لتكون نظرة ثالثية 
القصيدة  في  النوافذ  استثمار  وعلى ضوء فكرة  املقصود،  خطابه 
الشعري  للخطاب  حوارية  إطاللة  لتشكل  الرقمية  التفاعلية 
)التقنيات  الدائم  املاكني  للجهاز  التناول  بتعددية  تستعني  فهي 
به  جادت  مما  وغيرها  واحلواسيب  احملمولة،  الهواتف  ومنها  العالية 
البيئة االتصالية(، واختيار الوجهة العالمية للنص باختياره النافذة 
احلاملة للنص املتفرع، وامتالكه آلية االنتقال بيسر داخل الشاشة، 
إلى قراءه،  الذي وجهه الشاعر  الفني للنص  املنتوج  إبراز  ومحاولة 
من خالل شظايا نّصه، فان قصائده احتاجت إلى صياغة تنسجم 
لتوصيل  آلياتها  كل  يستثمر  بحيث  التكنولوجية  واإلمكانات 

إبداعه. 
 )  22-3  ( بني  تتراوح  الرقمية  التفاعلية   « التباريح   « قصائد  طول 
التفعيلة  أو شعر  النظم بني شعر عمودي  أو بيتاً مختلف  شطراً 
صفة  منحها  التي  القصائد  على  ينطبق  ال  هذا  النثر،  قصيدة  أو 
عادة  تتعدى  ال  والتي  لها(  القراءة  وتختفي خالل  )تظهر  املتحركة 

شطرين أو ثالثة مع اسنادات، وكما في الشطرين التاليني: 
عاجل قليال:.. ... ... ستذبح خطوتي كل لقيط ينّز 

بدربي... فأرضي تدرّ الزناة...فهي موبوءة باملغول 
بالطول  متتاز  رقمية  ملحمة  قصائده  في  هنا   – الشاعرة  ويخلق 
وتعدد املوضوعات، وكلما كان )سلم القصيدة( طويال كلما احتاج 
، والقصائد على هذه الشاكلة  لعدد اكبر من االسنادات والروابط 
وهذا  ونشره،  التقليدي في نظمه  الشعر  وانزياحا عن  تعد خروجا 
وتهذيبه  لها  ال حدود  التي  للمساحات  اختياره  في  يكمن  االنزياح 
مفاهيم الشعر ومتلقيه وفنونه، إذ بلغ التنميق للقصيدة الرقمية 
أضفت  والتي  أحيانا  املتحركة  التعبيرية  باللوحات  توشحت  أن 
رسالة  في  القراءة  إغراء  وخلقت  بالتواصل  تكامليا  عليها شعورا 
إيحائية خفية تومئ بالكثير، قد يفسرها املتصفح من وجهة نظره 
وفهمه ملغزى القصيدة وأبياتها وأغصان شجرتها املتدلية بحركات 
تفاعلية مبتكرة يكثر الشاعر من إغراقها بسمو اإلبداع، منطلقا 

من مقولة املعنى في قلب الشاعر. 
وأعتقد أن شاعر »التباريح« نظر إلى بناء نصه مثلما نظر فالسفة 
اإلغريق إلى البناء على أنه الوحدة العضوية التي تتآزر فيها أجزاء 
انفرط  جزء  بتر  أو  نقل  إذا  بحيث  متماسكا،  جلعله  الفني  العمل 
ال  ملموسة  نتيجة  دون  يضاف  أن  ميكن  ما  الن  وتزعزع،  الكل  عقد 
يكون جزٍءا من الكل، وان القصيدة وحدة ينبغي أن تترابط أجزاؤها، 
وتتصل أبياتها حتى ال ميكن تقدمي بيت أو تأخيره من دون أن يؤثر هذا 
التقدمي والتأخير في سياق القصيدة، والشاعر – هنا - كان واعيا مبا 
اختاره لطريق الشعر التفاعلي الرقمي، والوعي عامال حاسما في 
بناء قصيدته.. التي استلهمها في فكره أوال ثم كانت نتاجا يحاكي 
في  القصيدة  معاني  محققا  عنه،  ويعبر  التقني  التطور  عصر 
أنساقها متناسبة مع املسموعات واملفهومات واإليحاءات احلسية 

وهنا تكمن عالقة اخليال ببناء القصيدة الرقمية. 
ما  وفق  قصائده  مقاصد  تصور  على  يقوى  من  هو  النص  ومبدع 

الظاهر  سواء  للقصيدة  الفني  البناء  مستويات  من  النقاد  حدده 
من  القصيدة  بنية  إلى  والباحثون  النقاد  ينظر  إذ  املضمر،  أو  منها 
زاوية وحدتها العضوية، واشتمالها على موضوعات متعددة كما أن 
املتلقي هو جزء فعال في هذا البناء إذ يتفاعل معه، وبنية القصيدة 
املنظومة  في  األنساق  حتققها  التي  املعاني  عالقات  من  تتشكل 
وتآلفهما  باإليقاع  املعنى  في عالقة  الشعر  بناء  ويتحقق  اللغوية، 
واعية  ذهنية  عملية  القصيدة  بناء  ويعد  واحدة،  منظومة  في 
ترتبط باخليال وغرض القصيدة أساس بنائها، ولكنه في القصيدة 
باملبتكر منها  ترتبط  الرقمية تكون عملية تقنية جادة  التفاعلية 
على  يضفي  الذي  التقني  وبنائها  القصدي  غرضها  محققة 
في  جامدة  سمة  بأنها  للبعض  توحي  قد  سمة  بنائها  مسميات 
الشاعر  وأحاسيس  واملشاعر  القلب  تالمس  أن  ينبغي  مفردات 
واملتلقي دفعة واحدة، ولعل املتصفح املعني واملهتم بهذا اللون من 
الشعر يستطيع أن يحدد وبشفافية عالية دون الغوص في تفاصيل 
به  جتود  ما  ومتطلبات  حاجاته  عموما،  للشعر  النقدية  املفاهيم 
التكنولوجيا عليه، فاستثمار األشكال املألوفة في املنتج الواقعي 
يسهل أمر االستجابة للنص الرقمي، إذ ال يشكل صدمة مباغتة 

تنّفر املتلقي منها، بل يستجيب للصياغات بقوالبها اخملتلفة. 
لم يعتمد الشاعر –هنا- على النشر التقليدي في إيصال رسالته 
الوقت  في   – العام  اخلاص/  وسيطه  لنفسه  خلق  بل  اإلنسانية، 
نفسه - للوصول إلى املتلقي وقد اعد نفسه إعدادا جادا للخروج 
وإيقاعا ومضمونا  العربية شكال  للقصيدة  والتقليدي  املألوف  عن 
ولغة معلال ذلك االختالف مبحاولة االنسجام مع البيئة االتصالية 
الرغم  للمتلقي، على  تقانة عالية مغرية  بتقانة متفردة،  احملمولة 
من أن طبيعة املوضوعات التي فرضت على بناء القصيدة ناجت عن 

سببني رئيسيني هما: 
احلديثة  بالتقانة  الشاعر  وشغف  للقصيدة  التكنولوجي  1-البناء 
باعتباره ابن ثورة معلوماتية اخترقت األفاق وابن سماوات مفتوحة 
ليس لها مصدات مثلما ال تستطيع أية جهة إيقاف ما يتسرب من 
بني أصابع تلك التقنية، معلومات يطلق عليها اخملتصون اإلعالميون 
)التالقح الثقافي( وذلك مكنه على إحداث تفاصيل تفاعلية ناطقة 
في أبواب النص، وتفرعاته وروابطه، وما رافقه من فعل درامي صوري 

وكتابي. 
يأخذك  تقنيا  اجتاها  الشاعر  اجتاه  إن  إذ  التفاعلي  االجتاه  2-محاكاة 
املفردات  مع  التفاعل  جزئيات  في  يأخذك  مثلما  املعاني  رصد  في 
عبرت  لوحات  رافقتها  والتي  املصاحبة  اإليضاح  ووسائل  والشكل 
من  صاحبها،  الذي  الشعوري  التدفق  مع  بالضرورة  النّص  روح  عن 
خشية  والتفاعل  واالندماج  واحلركات  الصور  من  االسنادات  خالل 
من  الرقمي،  التفاعلي  الشاعر  إليه  يصبو  وما  يتالءم  الذي  البوح 
وجتعله  األدبي  اجلنس  معرفة  إلى  املتصفح  تقود  التي  العني  خالل 
النص  في  الداخلي  اإليقاع  قراءة  في  خاصة  استراتيجية  يبني 
الشعري ومن هنا تتجسد وظيفة التقنية التي هي تفاعلية تربط 
ويدرك  املتصفح ليكتشف  الشعري، وبني  للنص  العميق  املستوى 
تنتمي  إيقاعية  ببنى  مطوقا  للنص  والفنية  اجلمالية  القيمة 
التفاعلي تتفاعل شكال ومضمونا مع  ملفرداته، فمستويات النص 
بعضها حني تتشكل على وفق نسق موحد يصب في نهر القصيدة 

بشكلها النهائي. 
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إعادة اختراع شركات االتصاالت

 Disruptive Analysis دين ببلي/ مؤسس ومدير شركة

في 27 من سبتمبر، قمت بإدارة حلقة نقاش في تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2017 في بوسان، كوريا اجلنوبية، حول موضوع 
»حتول مشغلي االتصاالت؛ إعادة اختراع شركات االتصاالت«،

وكان هذا موضع نقاش طوال السنوات العشر األخيرة على األقل بأشكال مختلفة، ومع ذلك يبدو أننا ما زلنا عند نقطة البداية 
أو بالقرب منها، وقد نظرت حلقة النقاش فيما ميكننا القيام به، بشكل مختلف، لتغيير الديناميات، وعلى وجه اخلصوص، 
ركزت على التنظيم الداخلي والعمليات في صناعة االتصاالت، سواء داخل شركات االتصاالت أو فيما بينها، وطرحت حلقات 

نقاش أخرى بحثت في خدمات جديدة تتعلق بالقطاعات العمودية في الصناعة ومنظور العمالء.
وفي جميع أنحاء العالم، يحاول مقدمو خدمات االتصاالت التقليدية تكييف ثقافاتهم ومناذجهم التشغيلية ملواجهة املنافسة 
ودخول جهات فاعلة جديدة إلى الساحة. فضالً عن مقدمي اخلدمات املتنافسني اآلخرين، من قبيل مشغلي االتصاالت الكيبلية، 
اذ تواجه شركات االتصاالت اآلن حتديات من أقرانها على شبكة اإلنترنت، ومن مقدمي خدمات القوى املتخصصة في مجال 
إنترنت األشياء، بل ومن الشركات واحلكومات التي تعمل على بناء شبكاتها اخلاصة، وتلوح في األفق تكنولوجيات جديدة، مثل 

ما نحتاج إليه اآلن؟
وما هي الخطوة المقبلة؟
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الذكاء االصطناعي، التي تهدد مبزيد من التغيير، كما أن طبيعة 
يتجاوز  وهذا  تتغير،  أخذت  خدمات«  »مقدم  عبارة  تعنيه  ما 
تشغيل شبكات اجليل التالي، سواء كانت ثابتة أم السلكية، 
إلعادة  تكفي  ال  فإنها  ضرورية،  الشبكات  هذه  كانت  ومهما 
احلقيقي  والسؤال  مهولة،  استثمارات  تتطلب  فعلية،  اختراع 
يكمن في اخليارات املتاحة للمشغلني من أجل تخصيص موارد 
)املال واملهارات والوقت( على أفضل وجه، لتحقيق أقصى قيمة 
أيضاً  التحتية، وهناك  البنية  االستثمارات في  ممكنة من هذه 
خطٌر يتمثل في أن التركيز على »التحديات الصعبة، من قبيل 
وبناء  املواقع  أو  الراديوي  التردد  طيف  أو  التمويل  على  احلصول 
من  »اللينة«،  املشاكل  على  التركيز  تضاؤل  يعني  الشبكات، 
والتركيز  والتنظيم  اخلدمات  وتصميم  الثقافة  تغيير  قبيل 
على العمالء والشراكات، وهذا يطرح بدوره مشاكل بالنسبة 
وكثيراً  الوطني،  الصعيد  على  السيما  التنظيمية،  للهيئات 
واألوضاع  احمللية  بالسياسات  مدفوعة  الهيئات  هذه  تكون  ما 
االقتصادية احمللية، وهي مدعوة إلى توفير قطاع صحيح مهم 
من الناحية االستراتيجية، مع االعتراف أيضاً بخطوات التقدم 
التكنولوجيات  من  العديد  في  العالم  نطاق  على  الواسعة 
وليس  اإلقليمية،  أو  الوطنية  احلدود  تتجاوز  التي  واخلدمات 
ثالثة  بلد  لدى كل  أن يكون  الواقع  يبرر على صعيد  ما  هنالك 
في مجاالت  املتنافسني  احملليني  اخلدمات  مقدمي  من  أربعة  أو 
الشبكات االجتماعية، أو أدوات إدارة إنترنت األشياء، أو منصات 
الذكاء االصطناعي املقبلة، ويتوقع املواطنون وأصحاب األعمال 
إدخال  مع  الدولي،  الصعيد  على  فورياً  تعمل  مماثلة  وظائف 
حتسينات تدريجية سريعة، وخالفاً ملا هو حال الشبكات، غالباً 
ما مييل االبتكار في اخلدمات والتطبيقات نحو منصات مسجلة 
القابلة  الرسمية  اخلدمات  من  بدالً  التطور  وسريعة  امللكية 
التبديلية(،  العمومية  الهاتفية  )الشبكة  املتبادل،  للتشغيل 
التنظيمية  وهيئاتها  االتصاالت  شركات  كانت  وقد   ،PSTN
حتى عهد قريب غير مناسبة متاماً لهذا العالم اجلديد، مع أن 
البعض يبذل محاوالت جديرة باالهتمام »لتحويل دفة األمور«، 

وقد تناولت حلقة النقاش أربعة أو خمسة مجاالت رئيسة:
االتصاالت  شركات  أمام  وسيلة  أفضل  هي  ما  االبتكار:   -1
لالبتكار في ظل القيود التنظيمية والثقافية؟، وهل هي فروع 
أم  الضخمة،  التدريب  إعادة  برامج  أم  املستقلة  الشركات 
وحدات األعمال التي تستهدف قطاعات تكنولوجيات محددة، 
تصنيع  وحدات  بها  تتمتع  أن  ينبغي  التي  احلرية  مدى  وما 
الشبكة  استخدام  على  إجبارها  مثالً  ينبغي  وهل  املنتجات، 
الشبكات  لوظائف  االفتراضي  التمثيل  ومنصات  األساسية 
NFV على مستوى الشركة، أم ينبغي أن تكون قادرة على اخلروج 
»أداء  وهل  مستقل؟،  بشكل  والتصرف  املرسوم«  »املسار  عن 
املنصات« ممكناً في مجال االتصاالت أم هو ضرب من التمني ال 

صلة له بالواقع؟.
به،  القيام  التنظيمية  للهيئات  ينبغي  الذي  ما  2-التنظيم: 
في  والسماح  اجلدد،  الوافدين/املبتكرين  تشجيع  على  للعمل 
الوقت نفسه لشركات االتصاالت بتحقيق عوائد كافية لكي 

للهيئات  ميكن  وكيف  األجل؟،  طويل  االستثمار  على  تُقبل 
والتوتر  واملنافسة  التداخل  أحوال  مع  تتعامل  أن  التنظيمية 
بني فئات متمايزة جداً، من قبيل شركات االتصاالت التقليدية 
املوجهة نحو البنية التحتية من جهة ومنصات الويب القائمة 
نفقات  لديها  األولى  الفئة  أخرى؟،  جهة  من  اإلنترنت  على 
الثانية  والفئة  صارمة،  تنظيمية  وقيود  ضخمة  رأسمالية 
أكبر  وتتعرض لقدر  والتطوير،  البحث  تضطلع بقدر كبير من 
أن  القواعد  من  واحدة  جملموعة  ميكن  كيف  الفشل  خطر  من 
تشمل الفئتني عند تقاطع اجملاالت؟، وتنسيق الصناعة كيف 
بأكملها  الصناعة  مستوى  على  احلالية  البنى  تغيير  ينبغي 
النظام  ورابطة  لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  قبل  من  هيئات  في 
اجليل  شراكة  ومشروع   ،  GSMAاملتنقلة لالتصاالت  العاملي 
االستعداد  وتعزيز  التغيير  حتفيز  ميكن  وهل   ،  3GPPالثالث
للمخاطرة واملسارعة إلى االعتراف باألخطاء وإشراك أصحاب 
مصلحة غير تقليديني؟، ومحفزات التكنولوجيا هل تكنولوجيا 
اجليل اخلامس والتمثيل االفتراضي لوظائف الشبكات عوامل 
املراحل  طول  إن  أم  االختراع؟،  إلعادة  حقاً  حتويلية  متكينية 
الهجينة/ االنتقالية من التكنولوجيا القدمية ميكن أن حتول دون 
تنشر  أن  االتصاالت  لشركات  ينبغي  وكيف  سريعة؟،  حتوالت 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، أو سلسلة القدرات أو إنترنت 
ثمة  الشركات  هذه  اختراع  إعادة  من  كجزء  داخلياً  األشياء، 
عنصر آخر يجب أن يحدد إطار النقاش وهو الصياغة اللغوية، 
فالكلمات  األوسع،  االتصاالت  بيئة  أو  املشكالت  نصف  كيف 
فهي  نفسانية،  أهمية  ذات  الوصف  وأساليب  والتشبيهات 
تعزز  أن  إما  وميكنها  املشاكل،  بها  نرى  التي  الصورة  تبلور 
استجاباتنا أو أن تضللها، وينبغي أن ندرك قصور مصطلحات 
وقد   1843 عام  منذ  رقمية  مورس  شفرة  وهي  الرقمية  مثل  

اسَتخدمت شبكات االتصاالت التكنولوجيا الرقمية
فاملسألة  األعمال.  فعلت معظم مؤسسات  كما  عقود،  منذ 
في  تغيير  خطوة  مجرد  وليست  باطراد  وتطور  تقدم  مسألة 
اإلنترنت،  على  بحرية  املتاحة  اخلدمات   )OTT( “الرقمنة  مجال 
أن  وأعتقد  سلبي،  مبضمون  عادة  العبارة  هذه  تُستخدم 
بالغاً  ضرراً  أحلق  قد  اإلنترنت  خلدمات  املتحامل  الوصف  هذا 
مثالً  يحجب  فهو  املاضي.  العقد  خالل  االتصاالت  بصناعة 
واقع قيام شركات اإلنترنت الكبيرة باستخدام قدر أعمق من 
األولى  تقوم  االتصاالت، حيث  تفعله شركات  مما  التكنولوجيا 
التحتية  البنية  وتنشر  والرقائق  الشبكات  معدات  بتصنيع 
أرض  “استواء  والتطوير.  البحث  في  الدوالرات  مليارات  وتنفق 
لدى شركات  التنفيذيون  املديرون  ما يستخدم  امللعب”: كثيراً 
هذه  الضغط  ومجموعات  التنظيمية  والهيئات  االتصاالت 
عندما  معناه  يفقد  الرياضة  مبجال  التشبيه  ولكن  العبارة. 
ميارس كل طرف رياضة مختلفة متاماً. ويحتاج األمر إلى تغيير 
النقاش  حلقة  من  الغرض  كان  وقد  الصياغة.  لغة  في  كبير 
بإدارتها في تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2017  هو  التي قمت 
حتديد ضوابط النقاش وحفز العمل املتأني( ولكن احلثيث )الذي 

يقوم به املشغلون واملنظمون ودوائر الصناعة على حٍد سواء.
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حتاول فنلندا التنافس مع الصني والواليات املتحدة في سباق شبكات اجليل اخلامس 5G، حيث ساعدت هذه التقنية الواعدة في 
ارتفاع أسهم شركة االتصاالت الفنلندية نوكيا بنحو 30 في املئة في عام 2018، وبالرغم من أن السهم ما يزال يتداول بقيمة 
أدنى بكثير من مستوياته املرتفعة خالل طفرة الدوت كوم في الواليات املتحدة خالل عام 2000 عندما كانت نوكيا أكبر بائع 
للهواتف احملمولة في العالم، إال أن نوكيا تكتسب زخًما في سوق االتصاالت احملمولة باعتبارها العًبا رئيسًيا في تصنيع معدات 

.5G وبرامج
اخلامس  اجليل  تكنولوجيا  وتطبيق  لتطوير  العاملي  السباق  في  اخلريطة  على  فنلندا  وضع  في  الشركة  جهود  ساعدت  وقد 
الالسلكية، وقال تيم هات Tim Hat، رئيس قسم األبحاث في GSMA Intelligence: »نوكيا حتاول استعادة جزء من دورها القيادي 
من خالل تكنولوجيا 5G، وذلك بعد أن فقدت هذا الدور إلى حد كبير في السنوات الـ 15 املاضية من خالل عصر الهاتف الذكي«.

للتواصل مع  الزمني لألجهزة  التأخير  يقلل من  مما  أقل،  ووقت استجابة  باتصاالت أسرع   5G اخلامس  اجليل  وتتعهد شبكات 
بعضها البعض وتوفير سرعات تنزيل أسرع، وتقول نوكيا إن إمكانات 5G احملتملة أبعد بكثير من سرعات التنزيل األعلى، حيث 
تعرض الشركة داخل مقرها الرئيسي في فنلندا تدريبات عملية فيما يتعلق بتطبيقات 5G ضمن عدد من الصناعات، مبا في 

ذلك التصنيع املتطور والرعاية الصحية.
وقد يسمح زمن التأخر املنخفض للشبكة للسيارات ذاتية القيادة بالتواصل بشكل فوري تقريًبا على الطرقات أو التوصيل 
السلس لألجهزة الذكية داخل املنزل، وقال لوري أوكسانني Lauri Oksanen، نائب رئيس شركة نوكيا لألبحاث والتكنولوجيا، 
في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي CNBC في شهر ديسمبر/كانون األول »أعتقد أن اجليل اخلامس 5G شيء سوف يؤثر على 

حياة اجلميع في غضون سنوات قليلة من اآلن«.
ويفترض أن تصبح فنلندا في شهر كانون الثاني من أوائل الدول التي ستسمح بإطالق شبكات 5G التجارية من خالل شركة 
االتصاالت السويدية Telia، وهي واحدة من ثالث شركات فازت بترخيص لتقدمي شبكات 5G جتارية، حيث مت منح التراخيص من 

قبل احلكومة الفنلندية في شهر تشرين األول.
وقال جاني كيستينن Janne Koistinen، مدير برنامج 5G الفنلندي في شركة Telia: “بالنسبة لنا، تعتبر 5G منصة كاملة 
الستخدام البيانات وحتليلها واستخدامها بشكل أكثر فاعلية مقارنة مبا فعلناه في املاضي”، وبنت Telia مؤخرًا أكبر مركز 
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للبيانات املفتوحة في فنلندا الستيعاب تدفق البيانات املرافقة لتنفيذ 5G، إذ عند 
إرسال البيانات بني هاتف محمول إلى آخر، فإنها متر عبر السحابة، والتي تتكون من 

خوادم في مراكز البيانات حول العالم.
وميكن للمستخدمني، من خالل إنشاء مراكز بيانات أقرب إلى مستخدمي الهواتف 
احملمولة، االستفادة من زمن التأخر املنخفض لشبكات 5G، حيث يتلقون بيانات أسرع 
من أي وقت مضى، وعملت Telia بالفعل مع نوكيا الختبار 5G في بيئات محدودة في 
جميع أنحاء فنلندا، وقال جاني كيستينن إن تاريخ فنلندا في التقنيات الالسلكية، 
جنبا إلى جنب مع دعم من احلكومة الفنلندية، يضعانها في منافسة حقيقية مع 

.5G البلدان األكبر ضمن مبادرات
وأوضح جاني أنه متأكد من أن فنلندا قادرة على مواكبة ومنافسة الواليات املتحدة 
اجليل  بشبكات  يتعلق  فيما   ،5G على سوق  الهيمنة  إلى  تتطلعان  اللتان  والصني، 
اخلامس في مجاالت مثل احلركة والسرعة وإيجاد طرق جديدة لكيفية االستفادة من 

هذه التكنولوجيا.
عن  عال  بصوت  احلديث  ازدياد  مع  الشبكة  أمن  حول  مرتفع  بشكل  القلق  ويزداد 
شبكات 5G، فقد حظرت أستراليا ونيوزيلندا شركة هواوي الصينية من بناء شبكات 
5G خوًفا من إمكانية تسهيل التجسس لصالح الصني، كما منعت الشركة من بيع 
املعدات في الواليات املتحدة منذ عام 2012 بسبب اخملاوف األمنية من قبل احلكومة 

األميركية، فيما نفت هواوي بشكل متكرر هذه االدعاءات.
بشبكات  يتعلق  فيما  الصيني  العمالق  من  األمنية  اخملاوف  إن  احملللني  بعض  ويقول 
أوضح  حيث  الفنلندية،  نوكيا  لشركة  قيمة  مجانية  هدية  تشكل  اخلامس  اجليل 
محللون من Canaccord Genuity: “مع حظر شركة هواوي من بعض األسواق، فإننا 
شركات  من  يتضح  كما  شامالً،  حاًل  يوفر  الذي  الوحيد  العاملي  املورد  نوكيا  نعتبر 

.”5G احملمول العاملية الرائدة التي تختار نوكيا كشريك لعمليات نشر
وأشار لوري أوكسانني إن أنه يدرك سبب قلق احلكومات واملواطنني بشأن اجليل اخلامس، 
مضيًفا أن الشركة تتخذ كل خطوة ممكنة لتأمني معداتها، من أجهزة الراديو إلى 
أجهزة التوجيه إلى البرامج، وقال: “إننا ال نربط اآلن الناس فقط، بل نربط العالم كله، 

وال نريد أن تفشل البنية التحتية بسبب بعض القضايا األمنية«.
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واشنطن/ رويترز
يستثمر اجليش األميركي ماليني الدوالرات في تكنولوجيا جتريبية 
على  قدرة  وأكثر  أقوى  جنوده  جتعل  خارجية  هياكل  لتصنيع 
الصمود، فيما يقول خبراء إنَّ اجلهود جزء من مسعى أكبر لتزويد 

جيل جديد من »اجلنود اخلارقني« بعتاد متطور.
وتتولى شركة لوكهيد مارتن تطوير التكنولوجيا بعدما حصلت 
على رخصة من شركة )بي-تيميا( التي تتخذ من كندا مقراً لها 
يواجهون  من  ملساعدة  اخلارجية  الهياكل  يطور  من  أول  وكانت 
املتعدد  التصلب  مثل  مرضية  ألسباب  احلركة  في  صعوبات 

وهشاشة العظام الشديدة.

الذكاء االصطناعي
ويعمل الهيكل اخلارجي الذي يرتديه اجلندي فوق سرواله بالبطارية 
وغيرها  االصطناعي  الذكاء  وتكنولوجيا  مبجسات  مزود  وهو 

ملساعدة حركات اجلسم.
ويرى اجليش األميركي أنَّ اإلقبال على مثل هذه التكنولوجيا له ما 
يبرره فحركة اجلنود الذين يرسلهم إلى مناطق الصراع في الوقت 
احلالي تكون مثقلة بعتاد ضروري كالدرع الواقي للجسد ونظارات 
الرؤية الليلية واألجهزة الالسلكية املتطورة. وقد يتراوح وزن هذا 
العتاد بني 40 و64 كيلوغراما في حني تشير التوصيات إلى ضرورة 

أال يتجاوز وزن عتاد اجلندي 23 كيلوغراما.

الهيكل الخارجي
في  ساعد  الذي  اجلديد  األميركي  األمن  مركز  من  شار  بول  وقال 
قيادة سلسلة من األبحاث بخصوص الهيكل اخلارجي وغيره من 
العتاد املتقدم »يعني هذا أن اجلنود يكونون منهكني وهم ذاهبون 

إلى ساحات القتال.

HoloLens مايكروسوفت تزود الجيش األميركي بنظارات
البنتاغون يستثمر التكنولوجيا إلعداد »جيش خارق«

أنهم  هو  املشاة  اجلنود  مع  يواجهنا  الذين  األساسي  »التحدي 
يحملون أوزانا ثقيلة للغاية«.

بقيمة 6.9 مليون  إنها حصلت على عقد  وقالت لوكهيد مارتن 
العسكرية  والهندسة  والتطوير  لألبحاث  ناتيك  مركز  من  دوالر 

لتطوير الهيكل اخلارجي الذي يعرف باسم أونيكس.
في  اخلارجية  الهياكل  تكنولوجيا  مدير  ماكسويل  كيث  وقال 
أرض  إلى  تذهب  اخلارجي(  )الهيكل  »يجعلك  مارتن:  لوكهيد 

املعركة بانتعاش وال تكون منهكا«.
والواليات املتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تطور تكنولوجيا 

الهياكل اخلارجية.
مركز  وهو  البحرية،  التحليالت  مركز  من  بينديت  صامويل  وقال 
والصني  روسيا  إن  األميركية،  احلكومة  متوله  والتطوير  لألبحاث 
أيضا تستثمران في هذه التكنولوجيا، مضيفا أن روسيا على وجه 
اخلصوص تختبر نسخاً من الهياكل اخلارجية وأنها اختبرت أحدها 

في سوريا في اآلونة األخيرة.

تكنولوجيا الواقع المعزز
الواقع  تكنولوجيا  تهيئة  على  مايكروسوفت  تعمل  جانبها  من 
املعزز خاصتها HoloLens للمعارك القتالية، وذلك بعد أن فازت 
احلكومة  مع  دوالر  مليون   480 قيمته  عسكري  بعقد  الشركة 
القتال  في  الستخدامها  معزز  واقع  أنظمة  إلنشاء  األميركية 
وتزويد   HoloLens نظارة  تكنولوجيا  على  باالعتماد  والتدريب 
اجلنود األميركيني بنظارات ثالثية األبعاد مستقبلية للكشف عن 

األعداء أثناء وجودهم في ساحة املعركة.
وقالت البنتاغون إن العقد املمتد ملدة سنتني سوف يساعد اجليش 
األميركي على زيادة قدراته القتالية من خالل تعزيز القدرة على 

كشف وحتديد ومواجهة العدو«.
الواقع  تكنولوجيا  »إن  مايكروسوفت:  باسم  متحدث  قال  بينما 
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املعزز سوف توفر للجنود معلومات أكثر وأفضل التخاذ القرارات«، وتنوي شركة التكنولوجيا العمالقة توفير ما يصل 
إلى 120 ألف نسخة من نظارة HoloLens اخلاص بها للجيش، بحيث تعرض النظارة، التي يتم ارتداؤها حول الرأس وفوق 
العينني، صورًا افتراضية في العالم احلقيقي، وميكن ملرتديها التفاعل مع الرسومات باستخدام إمياءات اليد مثل توجيه 

إصبع السبابة.
ويبدو أنَّ أحد املتطلبات األساسية للجيش هو أن توفر تكنولوجيا الواقع املعزز 25 معركة غير دموية قبل املعركة األولى، 
ما يشير إلى أن التدريب الفعلي على القتال سيكون جانبا أساسيا من قدرات نظارة الواقع املعزز، وكانت الشركة قد 
أعلنت عن نظارة HoloLens ألول مرة في شهر كانون الثاني 2015، ولم تتوفر بعد للجمهور، ومع ذلك ميكن شراؤها 

مببلغ 3480 دوالرا أميركيا لالستخدام التجاري.

متطلبات المعركة
وقد مت اعتمادها بالفعل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا NASA لبناء صور ثالثية األبعاد هولوغرامية 
للمريخ القادمة من مركبة Mars rover حتى ميكن للعلماء استكشاف الكوكب األحمر، كما تستخدمها شركتا فورد 
وفولفو لتصميم السيارات، إلى جانب استخدامها من قبل متجر Lowe’s في الواليات املتحدة ملساعدة العمالء على 

جتربة ألوان الطالء اخملتلفة على اجلدران االفتراضية.
وبدأ اجليش األميركي اختبارها لتدريب اجملندين، وطلب أن يتم تضمينها إمكانية االستشعار احلراري والرؤية الليلية إلى 
جانب القدرة على فحص العالمات احليوية مثل التنفس، ومن املتوقع أن تسلم مايكروسوفت 2500 نظارة معدلة في 
غضون عامني، وتعرض بعض وثائق العرض مدى بحث اجليش بشكل موسع عن كيفية زيادة إدخال تكنولوجيا الواقع 
املعزز أثناء التدريب وضن البيئات القتالية للجنود. وينبغي على مايكروسوفت تطوير نظارتها لتتماشى مع متطلبات 
ساحة املعركة، مثل توفيرها مجال رؤية يتراوح بني 55 و110 درجة، فيما تشمل متطلبات اجليش األخرى أال يزيد وزن 
اجلهاز عن 680 جرام، وأن يتوافق مع اخلوذات العسكرية املوجودة، وسيقوم اجلهاز كذلك بتعقب األسلحة والسماح 
للجنود برؤية محاكاة للنيران من أسلحتهم احلقيقية، إلى جانب عرضه للتدريبات في بيئة محاكاة عبر أسلحة مثل 

.Javelin أنظمة صواريخ جافلني
إذ  املثيرة للخالف في السنوات األخيرة،  بالعمل العسكري من األمور  التكنولوجيا لاللتزام  وأصبح استعداد شركات 
كتب موظفو مايكروسوفت رسالة مفتوحة ملنعها من تقدمي عروض لـ Project Jedi، وهو عقد للحوسبة السحابية 
للمساعدة في توفير تكنولوجيا ساحة املعركة للجيش، واضطرت غوغل لالنسحاب من مشروع Project Maven، وهو 

عقد لتقدمي حتليل للقطات الطائرات بدون طيار للجيش، بعد ضغط كبير من موظفيها.
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ما الذي يخشاه كبار املسؤولني التنفيذيني في العالم؟ لقد اتضح 
من آخر استبيان على مستوى املسؤولني التنفيذيني الذي شمل 
247 5 من قادة مؤسسات األعمال من 21 صناعة مختلفة أنهم 
منافٍس  من  خوفهم  عن  أعربوا  وقد   .”Uber “متالزمة  يخشون 
يعتمد منوذج أعمال مختلفاً متاماً يدخل مجال نشاطهم ويتغلب 
عليهم. ويتوقع 76 في املائة من املديرين التنفيذيني لدى مقدمي 
مجال  خارج  من  املنافسة  من  املزيد   )CSP( االتصاالت  خدمات 
املنافسة  كانت  الواقع،  وفي  املقبلة.  السنوات  في  صناعتهم 
االتصاالت  خدمات  ملقدمي  تهديداً  بالفعل  تشكل  اخلارج  من 
رقمية،  تدخل اضطرابات  وذلك جراء  التقليديني لسنوات عديدة، 
من قبيل Skype وWhatsApp وWeChat، عطلت تدفقات اإليرادات 
املربحة من اتصاالت الصوت والرسائل القصيرة. وقد قامت هذه 
ولم  العمالء،  جتربة  توقعات  حتديد  بإعادة  الطالئعية  الشركات 
يقم العديد من مقدمي خدمات االتصاالت بتغيير مناذج أعمالهم 

لالستجابة لهذه التوقعات اجلديدة.

إعادة اختراع الرقمنة لم يعد خيارًا

الفائزون  يكون  قد  الشديد،  اجلريان  من  حالة  تشهد  بيئة  وفي 
على  ويتوسعون  يتحركون  الذين  اجلدد  الوافدين  إما  النهائيون 
هم  الذين  التقليدية  االتصاالت  خدمات  مقدمي  أو  أسرع  نحو 
مقدمي  على  يتعني  وسوف  والتغيير،  للتكيف  استعداد  على 
متفوقة  عمالء  جتارب  يقدموا  أن  الناجحني  االتصاالت  خدمات 
تنفيذ  على  يعملوا  وأن  أعمالهم  مناذج  في  النظر  يعيدوا  وأن 
قدمهم  موطئ  لضمان  شخص  كل  مع  متكيف  معرفي  منوذج 
إعادة  وترجمة  متغيرة.  صناعية  وهيمنة  استراتيجية  بيئة  في 
تتطلب  واقع  إلى  هذه   )Reinvention TM( الرقمية  اختراع 
 Outthinking disruptionانظر مسارين  على  متآون  تقدم  حتقيق 
االتصاالت  خدمات  مقدمو  يبرز  وسوف    in communications
الناجحون كمقدمي خدمات على طول محورين للخدمات الرقمية 
 DSE الرقمية  اخلدمات  ومتكني   DSP الرقمية  اخلدمات  تقدمي  هم: 
اتصاالت،  بوصفه مقدم خدمات  الرقمية،  اخلدمات  ويعمل مقدم 
على تقدمي جتارب عمالء عالية اجلودة عبر قنوات اإلنترنت. وهو يقّدر 

يستفيد مقدمو خدمات االتصاالت لعام 2020 من العمالء ومن النظام البيئي املوسع على السواء

بقلم روب فان دن دام/ معهد IBM لقيمة األعمال
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قيمة البيانات والتحليالت - ولسوف يتبنى القدرات املعرفية لزيادة حتسني جتربة العمالء 
بعض  على  التغلب  من  بد  ال  اليوم  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  من  وللتمكن  والعمليات. 

التحديات.
ويعتبر عزل العمليات واألقسام أكبر العقبات في تنفيذ مبادرات جتربة العمالء بالنسبة 
جيدة  العمالء  جتارب  يجعل  ما  فهم  عدم  ولكن  االتصاالت،  خدمات  مقدمي  ملعظم 

ونقص املهارات الرقمية الصحيحة هما أيضاً من العقبات الواضحة.
لألنظمة  املتزايدة  األهمية  الرقمية  اخلدمات  ممّكنو  يدرك  اآلخر،  احملور  طول  وعلى 

اإليكولوجية وفرص السوق املرتبطة بها. ومع أن التركيز الرئيسي للعديد من مقدمي
اهتماماً  نرى  فإننا  املنتجات،  وبيع  التوصيلية  خدمات  على  يزال  ال  االتصاالت  خدمات 
متزايداً باملشاركة في األنظمة اإليكولوجية. وفي العالم الرقمي، فإن ما مييز في نهاية 
املطاف الفائزين من اخلاسرين ليس في كثير من األحيان أفضل منتج - وإمنا منوذج العمل 

الصحيح. وتقوم أقوى مناذج األعمال على أساس األنظمة اإليكولوجية.

ضرورية  اإليكولوجية  األنظمة  في  الشراكة  أن  املستجيبني  من  املائة  في   55 ويرى 
بالنسبة لهم لبناء قدرات جديدة.

ومع أن هناك أساليباً مختلفة ميكن بها للمنظمات أن تشارك في األنظمة اإليكولوجية، 
يرغبون  االتصاالت  خدمات  تقدمي  مجال  في  التنفيذيني  املديرين  من  املائة  في   57 فإن 
ومتّكن  تدعم  بيئات متكاملة  املنصات من خالل استحداث  بدور مقدم  االضطالع  في 

تشغيل األنظمة اإليكولوجية.
إن جتارب العمالء اجلديدة وامللحة التي يتم تقدميها من خالل األنظمة اإليكولوجية هي 
في صميم إعادة االختراع الرقمي. وفي الواقع، أفاد 54 في املائة من املديرين التنفيذيني 
في مجال تقدمي خدمات االتصاالت الذين شملهم االستقصاء أنه ال ميكن تلبية التجارب 
التي يطبلها العمالء اآلن إالّ من خالل األنظمة اإليكولوجية التجارية. ومن شأن إعادة 
اختراع الرقمنة، بالتظافر مع الذكاء الرقمي، متكني وسائل جديدة جذرية للتفاعل مع 
العمالء والكشف عن رؤى قوية تفضي إلى حتويل مشاريع األعمال. ومن شأن تضافر 

إعادة اختراع الرقمنة والذكاء الرقمي استحداث “مؤسسة معرفية”.
وتعكس “إعادة اختراع الرقمنة” إعادة تفكير أساسية في التنظيم وإعادة تصور البنية 
والعمليات واحلكومة من منظور يستهدف العمالء. وهي ليست رحلة سهلة، ولعلها 
بيئة  في  ولكن،  بها.  االضطالع  االتصاالت  يتعني على مقدمي خدمات  أصعب مهمة 
اليوم املتطورة، لم تعد إعادة اختراع الرقمنة والتحول إلى مؤسسة معرفية خياراً، بل 

أصبحت مهارة من مهارات البقاء.

يشير املديرون التنفيذيون لدى مقدمي خدمات االتصاالت إلى فوائد جديدة من األنظمة اإليكولوجية



    مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت102

مجلة تواصل - تكنولوجيا

رسم مستقبل الذكاء االصطناعي

لقد أصبحنا اليوم نتبادل املعلومات واالتصاالت اإللكترونية 
مع وكالء اصطناعيني أذكياء، مستقلني، واجتماعيني أيضاً. 
وبعض هؤالء الوكالء هو بالفعل أمامنا في الواقع، والبعض 
أن  ميكننا  ال  ذلك  رغم  لكن  األفق،  في  واضحاً  يظهر  اآلخر 
نتوقع ما ستكون عليه األجيال الالحقة. واملعنى الضمني 
األعمق لهذا التغيير التاريخي، هو أننا رمبا ما نزال في بداية 
فيه  العيش  تقاسمنا  عصر  نحو  التحول  من  جديد  مسار 

تطبيقات الذكاء االصطناعي.
الذين جاؤوا بأشكال متعددة،  الذكاء االصطناعي  إن وكالء 
واخلوارزميات،  اإللكترونية،  والبرامج  التطبيقات،  مثل 
والبرامج بأنواعها كافة، واألشكال الصلبة، مثل »الروبوتات«، 
من  وغيرها  الذكية،  والساعات  القيادة،  ذاتية  والسيارات 
األدوات، أصبحت حتل محّل املوظفني، وتقوم بالوظائف التي 
التكنولوجيا:  حدود  خارج  سنوات  بضع  قبل  تُعتبر  كانت 
األشعة  نتائج  وحتليل  الوثائق،  وترجمة  الصور،  فهرسة 
معلومات  واستخراج  طيار،  دون  من  والطائرات  السينية، 

جديدة من مجموعات البيانات الضخمة، وغير ذلك.
مدى  على  واألمتتة  الرقمية  التقنيات  حلت  الواقع،  في 
الزراعية  القطاعات  مختلف  في  العمال  محل  عقود، 
أيضاً.  اخلدمات  قطاع  اآلن  تشمل  وأصبحت  والصناعية، 
أو  القدمية  وفي ضوء ما نشهده من اختفاء متزايد للمهن 
التغيير الذي سنشهده  أن نخّمن حجم  التقليدية، ميكننا 
اخلطر  وهذا  خطورته.  مدى  ندرك  أن  وعلينا  املستقبل،  في 
بدور  الناس  فيها  يقوم  التي  الوظائف  من  العديد  يشمل 
والوثائق  والسيارات،  املواقع  حتديد  نظام  بني  مثالً  الوسيط، 
وتوفرها بلغات مختلفة، ومكونات الطهي والطبق النهائي، 

واألمراض واألعراض املرتبطة بها.

لوتشيانو فلوريدي
أستاذ الفلسفة وأخالق اإلعالم في جامعة أكسفورد

ألننا  جديدة،  عمل  فرص  ستظهر  نفسه،  الوقت  في  لكن 
واملواقع  املؤمتتة،  اخلدمات  بني  جدد  وسطاء  إلى  سنحتاج 
وغيرها.  االصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  اإللكترونية، 
وسيكون على شخص ما التحقق من خدمة الترجمة التي 
يوفرها الذكاء االصطناعي وتقييم مدى دقتها، على سبيل 

املثال.
أكثر من ذلك، فإن العديد من املهمات لن تكون فعالة من 
االصطناعي.  الذكاء  لتطبيقات  بالنسبة  التكلفة  حيث 
بشركة  اخلاص  الذكي  البرنامج  يزعم  املثال،  سبيل  فعلى 
ألف  أكثر من 500  إلى  »الوصول  لزبائنه  يتيح  أنه  »أمازون« 
عامل من 190 دولة«، ويتم تسويق البرنامج باعتباره شكالً 
من أشكال »الذكاء االصطناعي«. لكن الواقع يشير إلى أن 
»العمال« في هذه الشركة ما يزالون يقومون مبهمات تافهة، 

ويتقاضون مبالغ زهيدة.
أضف إلى ذلك أن هؤالء العمال ليسوا في موقف ميّكنهم من 
رفض الوظيفة. واخلطر هنا يتمثل في أن الذكاء االصطناعي 
-في حال لم تتم السّيطرة على تأثيراته- سيواصل تفكيك 
دنيا  وطبقات  الكثير،  متلك  عليا  طبقات  بني  مجتمعاتنا 
أن نتخّيل  تكاد ال متلك ولن متلك شيئاً. وليس من الصعب 
يحتل  الذي  املستقبل  في  االجتماعي  الهرمي  التسلسل 
دنيا  وفوق طبقة  اآلالت  أرقى فوق  النبالء مكانة  فيه بعض 
جديدة هائلة من عامة الناس. وفيما تتالشى الوظائف، فاٍن 
عائدات الضرائب ستواجه املصير نفسه، ومن غير املرجح أن 
تبادر الشركات التي ستستفيد من الذكاء االصطناعي إلى 

دعم البرامج االجتماعية ملوظفيها السابقني.
من هنا، علينا أن نبادر إلى حتفيز الشركات على أن تدفع املزيد 
من األموال. ورمبا يكمن احلل في فرض ضرائب على تطبيقات 
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الذكاء االصطناعي. وينبغي علينا أيضاً إيجاد التشريعات واألنظمة الالزمة للحفاظ على »إنسانية« بعض الوظائف املعّينة. وبالفعل، 
فإن مثل هذه التدابير هي السبب وراء ندرة القطارات من دون سائق حتى اآلن، على الرغم من إمكانية التحكم بها وإدارتها على نحو 

أفضل من سيارات األجرة واحلافالت التي تعمل من دون سائق.
مع ذلك، ما تزال تأثيرات الذكاء االصطناعي غير واضحة متاماً على مستقبل اإلنسانية. فبعض الوظائف القدمية سينجو، حتى عندما 
تقوم اآللة مبعظم العمل؛ إذ إن البستاني املكّلف بقطع األعشاب بآلة جز العشب »الذكية« سيكون لديه املزيد من الوقت للتركيز 
على أمور أخرى، مثل تصميم املناظر الطبيعية أو إعادة تخطيط احلديقة. وفي الوقت نفسه، ستتاح لنا إمكانية القيام مبهمات أخرى 

)مجاناً( كمستخدمني، مثل خدمة الدفع الذاتي في ممر اخلروج من األسواق واملتاجر املركزية.
الذكاء االصطناعي من قبل مجموعة من  اليقني هذه، يتمثل في الشك بإمكانية السّيطرة على  وراء حالة عدم  هناك سبب آخر 
التقنيني واملديرين. فماذا سيحدث عندما سيصبح الذكاء االصطناعي »دميقراطياً«، ويكون متوافراً للماليني من الناس على هواتفهم 

الذكية أو بعض األجهزة األخرى؟
فضاء  مع  التكّيف  على  قدرة  أكثر  ألنه سيكون  الذكي،  االصطناعي سلوكنا  الذكاء  لتطبيقات  الذكي  السلوك  بدايًة، سيتحدى 
املعلومات في املستقبل. فوجودنا في عالم ميكن ألنظمة الذكاء االصطناعي املستقلة التنبؤ به والتعامل مع خياراتنا، سيجبرنا على 
إعادة التفكير في معنى احلرية التي نعرفها. وسيتعنّي علينا أن نعيد التفكير في أسلوب حياتنا االجتماعية؛ فالرفقاء االصطناعيون، 

والهولوغرامات )األصوات اجملردة(، والروبوتات، ستوفر بدائل جذابة ال ميكن متييزها عن التفاعل اإلنساني مع املتغّيرات احمليطة.
من املؤكد أن كيفية تطور مثل هذه التقنيات ما تزال غير واضحة. لكن ميكننا أن نطمئن إلى أن الوكالء االصطناعيني اجلدد لن يدعموا 
مخاوف من يحذروننا منهم، ولن يدخلوا في سيناريو اخليال العلمي البائس، الذي يفترض سيطرتهم التامة علينا، فهذا العالم اجلديد 
لن يتحقق. إذ علينا أن نتذكر أن الذكاء االصطناعي يكاد يكون تناقضاً لفظياً: التقنيات الذكية ستصبح في املستقبل غبية مثل 

سيارتك القدمية. وإن تفويض املهمات احلساسة لهؤالء الوكالء »األغبياء« هو في الواقع أحد اخملاطر التي سنواجهها مستقبالً.
في خضم البرمجيات العظيمة التي جتتاح هذا الكون، سنبقى عبارة عن مخلوقات صغيرة جميلة، وسيصبح الذكاء االصطناعي 

أكثر فأكثر مكوناً طبيعياً من حياتنا.
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»GSMA« تدعم جهود ضمان اإلدماج الرقمي للمرأة

الرسمي جملموعة  املشاركة  فريق  وهي   ،)W20( املرأة20  قدمت  عام،  ملدة  استمرت  دولية  حوارات  بعد  إيرس:  بوينس 
املرأة في  لزيادة مشاركة  توصياتها  املساواة بني اجلنسني  إلى حتقيق  الرامية  السياسات  تدافع عن  التي  العشرين 
االقتصادات اجملتمعية، وقد سلم البيان اخلتامي إلى رؤساء الدول، املمثلني برئيس األرجنتني موريسيو ماكري، خالل 
توصيات  الوثيقة  وتتضمن  األول/أكتوبر/2018.  تشرين   3-1 في  إيرس  بوينس  في  الذي عقد   W20  الـ القمة  مؤمتر 

لتنفيذ سياسات في مجاالت العمل األربعة: اإلدماج الرقمي، وإدماج العمالة، واإلدماج املالي، والتنمية الريفية. 
وكجزء من دورها كرئيس ملوضوع اإلدماج الرقمي، قادت اللجنة املناقشة املتعلقة بجدول االعمال الرقمي، وهو أمر 

أساسي لتحقيق هدف التنمية املستدامة #5: املساواة بني اجلنسني.
وتلتزم الشبكة بزيادة اإلدماج الرقمي واملالي للمرأة، ما يعكس حقيقة ان الهاتف النقال هو السبيل الرئيس لوصول 
واإلنترنت،  الرقمية  التكنولوجيات  إلى  املرأة  وصول  البالغ  ويضع  العالم،  من  كثيرة  انحاء  في  اإلنترنت  إلى  الناس 
واستخدامها على رأس الدعوة إلى العمل لضمان اإلدماج الرقمي للمرأة، وهو يردد العديد من القضايا التي حتددها 

اجملموعة بأنها مهمة لسد هذه الفجوة الرقمية بني اجلنسني.
على  املرأة  حصول  دون  حتول  التي  احلواجز  تلغي  قطاعات  لعدة  وشاملة  كلية  سياسات  وضع  إلى  البيان  ويدعو 
التكنولوجيات الرقمية واستخدامها مبا في ذلك القدرة على حتمل التكاليف، والسالمة، واملهارات الرقمية، وتوافر 
احملتوي ذو الصلة، ويشمل أيضا الدعوة إلى بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس لالسترشاد بها في السياسات القائمة 
على االدلة، فضالً عن املبادرات الرامية إلى حتسني املهارات الرقمية وتعزيز مشاركة املرأة في الدراسات والصناعات 

املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وقد أوضحت الطبيعة الشاملة لإلدماج الرقمي خالل مؤمتر قمة W20؛ بأنها ليست ذات أهمية بحد ذاتها فحسب، 
ولكنها ضرورية أيضا لإلدماج املالي والعمالي، ولتنمية املرأة الريفية، وكانت األرقام الرقمية واحدة من املوضوعات 
الرئيسة في الفريق املعني مبستقبل العمل، والتي ظهر فيها ماتس غررمي املدير العام لشركة جي ام جي، والذي قال 
في تصريح له: »من الضروري اشراك املزيد من النساء في صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نحن بحاجه إلى 

كل العقول اجليدة، وليس فقط 50 في املائة منهم«.
وأبرز البيان املتعلق باألعمال التجارية رقم B20( 20( أيضا ان اإلدماج الرقمي ومعاجلة الفجوة الرقمية بني اجلنسني 
اخلاص  القطاع  التي متثل صوت  املشاركة  وقدمت مجموعة  للجميع،  هو عامل متكيني ملستقبل متقدم وشامل 
توصياتها بعد يومني من W20، في بوينس ايرس أيضا، وشددت الـB20 علي أهمية التعجيل باالستثمار في الهياكل 

األساسية الرقمية، وسد ثغرات املهارات الرقمية، وتيسير تدفق البيانات مجانا من أجل التنمية.
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كامتاندو/ أ ف ب
يلتفت جينجر إلى زبائن املطعم بعد وضع األطباق على طاولتهم ويقول »طعاما شهيا«...لكنه ليس عامال في املطعم بل هو أول رجل 

آلي يقوم بهذه املهمة في نيبال.
ويعرف عن هذا البلد الواقع في مرتفعات هماليا أنه فقير وناء وأنه بلد اجلبال والتسّلق، لكنه يخطو خطوات واثقة على طريق التقنيات 

احلديثة مع مجموعة من اخملترعني الشباب العصاميني.
زلزال ضربه قبل ثالث سنوات  ندوب  زالت  بلد ما  الناشئة، في  احمللية  »بايال تكنولوجي«  بالكامل في شركة  اآللي مصنوع  الرجل  فهذا 

واضحة للعيان.
يبلغ طول هذا الروبوت مترا وخمسني سنتيمترا وهو مبرمج ليفهم اإلنكليزية والنيبالية، وقادر أيضا على فهم النكات التي تقال له، 
فيما يحاكي تقنيات الذكاء االصطناعي التي تصنعها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم. وقد أطلق عليه اسم »جينجر« أي زجنبيل، 
تّيمناً بهذا النبات الذي يزّين املطبخ النيبالي. يعمل في مطعم »ناولو« في كامتاندو ثالثة روبوتات من نوع »جينجر«، ويقول مدير الشركة 

املصّنعة بيناي روت: »إنه ميدان التجريب، ما زلنا جنري التعديالت مبا يتوافق مع حاجات الزبائن«.
يعمل في فريق التصنيع 25 مهندسا شابا كّلهم أصغر من بيناي روت البالغ من العمر 27 عاما، وهم عملوا أشهرا طويلة لصنع الروبوت 

يدويا.
وعّوض املهندسون النقص الكبير في املقدرات التقنية في بلدهم بقدراتهم على االبتكار، وقد طليت هياكل الروبوتات البالستيكية في 

مشغل إلصالح السيارات في احلّي نفسه الذي تقع فيه الشركة.
فتح مطعم »ناولو« أبوابه قبل أربعة أشهر، ومنذ ذلك احلني صار موقع جذب بفضل الروبوتات العاملة فيه. ميكن جلينجر أن يفهم احلركات 
التي جتري أمامه، وأن يتجّنب احلواجز في طريقه، ويطلب الزبائن ما يريدونه باستخدام شاشة ملتصقة به، ثم يُنادى إلى املطبخ ما أن 
يجهز الطبق. ويقول شاليكرام شارما البالغ من العمر 73 عاما »إنها جتربة جديدة في نيبال، تذّكرني بدخول التلفزيون«. حتّول جينجر إلى 
جنم يرغب الناس في التقاط الصور معه وكثيرا ما يعترض األطفال طريقه في املطعم من أجل صورة. ويقول نيالم كومار بيمالي أحد زبائن 

املطعم »إنها روبوتات رائعة، ال أصّدق أنها صنعت كّلها في نيبال«.

»جينجر« رجل آلي يتحول الى نادل في مطعم
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مت في دولة اإلمارات العربيَّة، حفل إطالق سلسلة هواتف هواوي 
الطراز  مقدمتها  في  وتألق  املنطقة  في   »Mate 20« املنتظرة 
قطاع  أنظار محترفي  HUAWEI Mate 20 Pro فخطف  اجلديد 
املتفوقة  ومزاياه  الرفيع  بأدائه  واإلعالميني  النقالة  الهواتف 

ليعترف اجلميع بأنه ملك الهواتف الذكية.
يقدمان  الزاوية  عريضة  كاميرته  مع  املذهل  أداءه  أن  والواقع 
العبقرية  من  مسبوقة  غير  آفاق  إلى  يصل  هاتًفاً  للمستخدم 
إلى  كاملة  الذكية  الهواتف  فيرتقي مبستوى صناعة  واالبتكار 

معايير جديدة تقاس عليها األجهزة األخرى.

كاميرا تستحق اسمها
وبينما ما زالت معظم الشركات األخرى املنافسة تقدم كاميرات 
يتباهى   Pro  20  Mate فإنَّ  هواتفها  في  ميغابكسل   16 بدقة 
العالم بهاتف ذكي ذي كاميرا ثالثية من  بتقدميه ألول مرة في 
الزاوية.  عريضة  اليكا  عدسة  مع  ميغابكسل   40 بدقة  اليكا 
 40 بدقة  بي  جي  آر  كاميرا  من  الثالثية  الكاميرا  هذه  وتتألف 
ميغابيكسل وكاميرا 20 ميغابيكسل مع عدسة اليكا عريضة 

الزاوية وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل للتصوير البعيد. 
واسع  مشهد  التقاط  من  الكاميرا  هذه  ستتمكن  ببساطة 
الزاوية في صورة واحدة وبجودة مذهلة طبًعا، فلن تضطر بعد 
أو  الساحرة  دبي  معالم  آفاق  بقية  تصوير  عن  التنازل  إلى  ذلك 
دمجها  جاهًدا  لتحاول  سحاب  لناطحة  متعددًة  صورًا  تلتقط 
وأنت  بالضيق  تشعر  أو  صورك  تقطع  أن  يؤسفك  ولن  الحًقا، 
بل  واحدة.  لقطة  في  كاملة  اجليزة  أهرامات  جميع  ضم  حتاول 

6 مزايا غير مسبوقة من العبقرية واالبتكار
»HUAWEI Mate 20 Pro«.. ملك الهواتف الذكية

من  الهواتف  ملك  في  الثالث  الكاميرات  إمكانيات  ستمكنك 
التقاط صور تكاد تنطق من شدة اقترابها من الواقع، من جميع 
ورمبا  األبعاد.  ثالثي  واملظهر  واأللوان  والدقة  الوضوح  النواحي: 
أردنا أن نعدد جميع مزايا وإمكانيات  لن تكفينا هذه املقالة لو 
الكاميرا اجلديدة ، لكن يكفي أن تعلم أن فيها ميزة رائعة تسمى 
)HiVision(، ومن دون الدخول في أي تعقيدات تقنية، فإنها ميزة 
توجيه  ببساطة مبجرد  أو منتج  االستعالم عن شيء  لك  تتيح 
كاميرا الهاتف HUAWEI Mate 20 Pro إليه، فيبحث لك على 

اإلنترنت عن مزيد من املعلومات عنه.
تصوير  أن  ستجد  آخرًا،  وليس  الكاميرا  صعيد  على  وأخيرًا 
عما  متاًما  مختلف  مستوى  إلى  ارتقى  الهاتف  بهذا  الفيديو 
وهو  ال  وكيف  سابًقا،  استخدمتها  التي  الهواتف  في  موجود 
الفيديو  حترير  لك  ليتيح  االصطناعي  الذكاء  مبساعدة  يعمل 
التشبع  ويضبط  األلوان  فيحسن  املتقدمة،  القدرات  من  مبزيد 
مبهاراتك  ليصل  مسبقة  ضبط  أوضاع  ويستخدم  والسطوع 
في إخراج األفالم إلى مستوى جديد متاًما دون احلاجة إلى دخول 

مدرسة السينما.

طاقة ال تنفد
الهواتف  بطاريات  أقوى  Proمن   20  HUAWEI Mate تعدُّ   كما 
الذكية املتوفرة حالًيا في السوق بطاقة تبلغ 4200 ميلي أمبير/ 
وفق  اآلمان  شهادة  على  حائزة  ألنها  متاًما  آمنة  وهي  ساعة، 
العمل  إمكانية  لك  توفر  أنها  واحلقيقة   ،  .TUV Safetyمعايير

الكثيف على اجلهاز طوال يوم كامل من دون أن تنفد.
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شحن سريع
وقررت هواوي في هاتفها اجليد، تطوير تقنية الشحن السريع إلى مستويات جديدة، فمحمول هواوي باستطاعة 
40 واط املرفق مع الهاتف  Pro 20 HUAWEI Mateأسرع شاحن السلكي في العالم اليوم، إذ يستطيع شحن 
هاتفك الذكي إلى نسبة 25 % من طاقة بطاريته خالل عشر دقائق فقط، ويكفيه 30 دقيقة ليشحن بطاريته 

إلى 70 % من طاقتها.. 

مشاركة الطاقة
من خالل  بك  يهتم  أنه  أخرى  مرة  يثبت    Pro  20  HUAWEI Mate هو  وها  االهتمام،  تعني  املشاركة  إن  يقال 
ميزة فريدة وعملية جًدا وتدعى الشحن الالسلكي العكسي، وهي باختصار قدرة الهاتف على العمل كمنبع 
( ويعني هذا أنك تستطيع أن تشحن   )Qiالتي تدعم الشحن الالسلكي( للطاقة أو شاحن للهواتف األخرى 

هاتف صديقك الذي نفدت بطاريته من هاتفك مباشرة وبطريقة السلكية مبجرد وضع أحدهما فوق اآلخر.

بصمة الشاشة
أصبح بإمكانك فتح اجلهاز بطريقة أسهل عبر بصمة إصبعك من خالل وضعها على الشاشة ذاتها، فتتعرف 
على بصمة إصبعك وتفتح الهاتف في غضون 0.5 ثانية، وتختفي رسالة املطالبة بالبصمة ما أن ترفع اصبعك 
عن الشاشة. وتعد طريقة سريعة وطبيعية أكثر وتقلل عدد األزرار على الهاتف وتستخدم شاشته املتوفرة 

أصاًل، وجتعله أشبه بشاشة واحدة رائعة املظهر.

ترحيب الوجه
الوجه  التعرف على  بديلة إللغاء قفل جهازك عبر ميزة  متتع مبزيج من اخلصوصية في Pro 20 Mateبطريقة 
بطريقة ثالثية األبعاد )3D Face Unlock ( ويعتمد اجلهاز على مالمح وجهك في أقل من 600 مللي ثانية ويلغي 
قفل الهاتف باالعتماد على كاميرا حساسة للعمق ثالثي األبعاد )عليك أن تفتح عينيك لهذا وإال لن يعرفك 
هاتفك(، ومتتاز هذه الطريقة بالدقة العالية جًدا مبعدل تطابق خاطئ بنسبة تقل عن واحد في املليون ما يعني 

أنها ميزة آمنة جًدا وفعالة ورائعة فعاًل.
اخلالصة أنه في الشهور األخيرة لم ينجح أي هاتف ذكي أطلق في السوق في اجلمع بني االبتكار واألداء واملزايا 
عملية االستخدام على جميع الصعد مثلما فعل HUAWEI Mate 20 Pro، ما يجعله ملك الهواتف الذكيَّة 

فعاًل.

مجلة تواصل - تكنولوجيا
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أطلقت ترانسيند Transcend، الشركة الرائدة في تطوير 
واملنتجات  املتعددة  والوسائط  الفائقة  التخزين  منتجات 
نوع  من   700S اجلديدة  الذاكرة  كروت  سلسة  الصناعية، 
يتماشى  الذي  العالي  واألداء  السعة  ذات   SDXC/SDHC
UHS-II لتتوافق مع كاميرات  مع أحدث واجهة استخدام 
الفيديو والكاميرات الرقمية DSLR، ويأتي هذا اإلطالق حتت 
شعار القوة والبساطة في آن واحد، إذ مع سعة تصل إلى 
64 غيغابايت وسرعة نقل بيانات تصل إلى 285 ميغابايت 
خالل  من  احملتوى  صانعي  الذاكرة  كروت  متكن  الثانية،  في 
وحفظ  التعامل  من   UHS-II احلديثة  االستخدام  واجهة 
الصور اخلام RAW عالية الدقة وكذلك حفظ الفيديو عالي 

الدقة 4K بسرعة ودقة منقطعة النظير.
 700S SDXC/SDHC ومتتاز سلسلة كروت الذاكرة اجلديدة
نقل  على  بقدرتها   MLC NAND flash بتقنية  املصنعة 
البيانات بسرعة قراءة تصل إلى 285 ميغابايت في الثانية 
مع  الثانية  في  ميغابايت   180 إلى  تصل  كتابة  وسرعة 
UHS من نوع Class 3 وسرعة  سرعة واجهة االستخدام 
SD Speed من نوع Class 10، كما تتميز كروت سلسلة 
 90  Class نوع  من   UHS Video بسرعة  اجلديدة   700S
املتوافق مع معيار V90، ما يجعلها مثالية اللتقاط مقاطع 

فيديو عالية الدقة 4K املتقطعة ملرحلة ما قبل اإلنتاج.
تخضع كل كروت الذاكرة من ترانسيند الختبارات صارمة 
للتأكد من سالمتها وفاعليتها، وبالتأكيد سلسلة كروت 
باستثناء،  ليست   700S  SDXC/SDHC اجلديدة  الذاكرة 
حرارة  درجات  في  بفاعلية  اجلديدة  الذاكرة  كروت  وتعمل 
درجة   85 وحتى  الصفر  حتت  مئوية  درجة   25 بني  تتراوح 
مئوية، وتتوافق أيضا مع معيار IPX7، ما يعني أنها قادرة 
 30 ملدة  متر  ملسافة  املاء  سطح  حتت  الغمر  حتمل  على 
دقيقة متواصلة، باإلضافة إلى أن كروت الذاكرة تتميز بأنها 

ضد الصدمات وال تتأثر بأشعة إكس.
الستعادة   RecoveRx احلصري  برنامجها  ترانسيند  تقدم 
يتيح  إذ  منتجاتها،  كل  مع  وإدارتها  وتخزينها  البيانات 
وبسيطة  سهلة  استخدام  واجهة   RecoveRx تطبيق 
أو  ملفات  أو  لصور  آثار  أي  عن  الذاكرة  كروت  في  للبحث 
فيديو أو مقاطع موسيقى مت مسحها باخلطأ الستعادتها، 
كما ميكن أيًضا للتطبيق القيام بقفل كروت الذاكرة ومنع 
ولو عن  املستقبل  البيانات في  الكتابة عليها ملنع فقدان 

طريق اخلطأ.

»ترانسيند« تطلق كروت ذاكرة جديدة
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أفادت صحيفة كورية، بأنَّ شركتي سامسونغ وإل جي تعتزمان 
الكشف عن أول هواتفهما الذكية التي تدعم شبكات اجليل 
أكبر معرض جتاري  املقررة في  5G خالل مشاركتهما  اخلامس 
في  اإلسبانية  برشلونة  مبدينة  احملمولة  الهواتف  قطاع  في 

شهر شباط املقبل.
الصناعة  في  مصادر  عن   »Korea Herald« صحيفة  ونقلت 
تدعم  هواتف  عن  اإلعالن  تعتزمان  الكوريتني  الشركتني  أن 
إطالقها خالل  بهدف   MWC 2019 5G خالل معرض  شبكات 

.5G شهر آذار 2019 حني اإلطالق التجاري لشبكات
اهتماًما  يبدون  الصناعة  مراقبي  أنَّ  إلى  الصحيفة  وأشارت 
يُعقد  سوف  الذي   Mobile World Congress 2019 مبعرض 
التي  اجلديدة  الهواتف  ليشهدوا  القادم  شباط  شهر  أواخر 
ستكون طليعة عصر اجليل اخلامس، الذي يُعتقد أنها سوف 

تكون التقنية األبرز خالل 2019.
رغم  تزال  ال  التي  أن تكشف شركة سامسونغ،  املتوقع  ومن 
النجاح السريع للشركات الصينية، مثل هواوي وشاومي، أكبر 

5G سامسونغ وإل جي تطرحان هواتف تدعم شبكات

 Galaxy S10 هواتف  العالم، عن  في  الذكية  للهواتف  صانع 
خالل MWC 2019 مبناسبة الذكرى العاشرة إلطالق أول هاتف 

.Galaxy S من سلسلة
وتتحدث التسريبات عن أنَّ سامسونغ تعتزم اإلعالن عن ثالث 
التسريبات  لصاحب  ووفًقا   ،Galaxy S10 هاتف  من  نسخ 
نسخة  عن  اإلعالن  تعتزم  الشركة  فإنَّ  بالس،  إيفان  الشهير 
بقياس 5.8 بوصات، والثانية بقياس 6.1 بوصات والثالثة بقياس 

6.4 بوصات.
بأخبار  املتخصص   ،SamMobile موبايل«  »سام  موقع  وكان 
خدمة  إطالق  تعتزم  الشركة  بأنَّ  أفاد  قد  سامسونغ،  شركة 
مع  إطالقها  يتم  أْن  على  الرقميَّة،  واحملافظ  للعمالت  جديدة 
سامسونغ  شركة  تؤكد  لم  ذلك،  ومع   .Galaxy S10 هاتف 

شيًئا حتى اآلن فيما يتعلق بسلسلة Galaxy S10 القادمة.
أما إل جي، فمن املرجح أن تكشف الشركة النقاب عن نسخة 
مطورة من هاتفها G7 ThinQ في MWC 2019 الذي سيضم 

مودم 5G من شركة كوالكوم.
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 ما الذي ستقدمه صناعة السينما من جديد بعد التطورات 
األفالم  مثل  األخير  العقد  في  حدثت  التي  الهائلة  التقنية 
املشاهد خالل عرض  إلى  تصل  التي  واملؤثرات  األبعاد  الثالثية 
الواقع  الفيلم كالروائح واألصوات واجملسمات، فضال عن دمج 

املعزز والواقع االفتراضي في مشاهد األعمال السينمائية.
الذكاء  في  املستمر  التقدم  بسبب  صعباً  يبدو  ال  اجلواب 
صناعة  يضع  الذي  املستقبلية  والروبوتات  االصطناعي 
بترفيه  الواعدة  التالية  التقنية  الثورة  أعتاب  على  السينما 

مستقبلي أكثر إبهارا على شاشات العالم.
وحتقيقاً لهذه الوعود أعلن اخملرج البريطاني توني كاي صاحب 
عام  الصادر  للجدل  املثير  اكس«  هيستوري  »أميركان  فيلم 
1998، عن فيلم جديد يستعد للعمل عليه يعد أول مشروع 
الذكاء  بتقنية  مزود  روبوت حقيقي  بطولته  يتولى  سينمائي 

االصطناعي.
للفيلم  تكملة  وهو  الثاني«  »املولود  عنوان  الفيلم  ويحمل 
الذي  األول«  »املولود  بعنوان  العام 2018  املنتج في  الكوميدي 
أخرجه علي أتشاني شارك في بطولته فال كيلمر وتوم بيرنغر 
وجهاد عبدو وتايلور كول وحقق جناحا كبيرا، وفي اجلزء الثاني 
تدريبه  سيتم  السينما  تاريخ  في  حقيقي  روبوت  أول  يظهر 
البصرية  باملؤثرات  صناعته  تتم  روبوتا  وليس  التمثيل،  على 

والغرافيك كأفالم روبن ويليامز وستيفن سبيلبيرغ.
ويشارك في النسخة الثانية غالبية أبطال الفيلم األول الذي 
تناول موضوع الزواج بني الثقافات اخملتلفة ومحاوالت التعايش 

بني األزواج اخملتلفني.
ومن املتوقع أن يثير فيلم كاي الذي ينافس فيه الروبوت املمثلني 
البشر، اجلدل من جديد بعد فيلمه الشهير »أميركان هستوري 
من  وركز  اجلدد  النازيني  على  فيه  الضوء  سلط  الذي  إكس« 
عرضه  وقت  وأثار  السود،  ضد  العنصرية  موضوع  على  خالله 
املراكز  ضمن  من  وصنف  متميزا،  جناحا  والقى  كبيرة  ضجة 

اخلمسني األولى كأحد أكثر األفالم عنفاً في التاريخ.
البطولة  إسناد  حيث  من  األول  كاي  توني  مشروع  كان  وإذا 
لروبوت حقيقي، إال أنَّ الذكاء االصطناعي اجتاح بقوة العالم 
السينمائي بدءاً من كتابة النصوص ومروراً بتنفيذ املشاهدة 

اخلطيرة بدالً عن البشر وانتهاء بتنفيذ اخلدع البصرية.
العنصر  يتتبع  الذي  االصطناعي  للذكاء  »أريه«  نظام  ويعد 
املرئي لقطة بلقطة بهدف عزله عن املشهد أحدث مثال على 

اقتحام التقنية اجلديدة صناعة املؤثرات البصرية في األفالم.
والتكلفة  واجلهد  الوقت  توفير  إلى  اجلديدة  التقنية  وتسعى 
األفالم  يفصل صناع  عندما  يدوياً  العمل  إجناز  يحتاجها  التي 

املمثل عن اخللفية اخلضراء ويستبدلونها مبؤثرات بصرية.

الذكاء االصطناعي يضع السينما 
على أعتاب الثورة التقنية
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ويحتاج احتراف عملية املؤثر للبصري في السينما إلى أعوام من التدريب، إال أنَّ برنامج »اريه« يختصر الوقت إلى دقائق معدودة.
واستخدمت السينما الذكاء االصطناعي في صناعة فيلم قصير يدعى »ذا هيومان ريس« وأغنية »ستريت ليفني« للفرقة الشهيرة ذا 

بالك آيد بيز.
واستعانت السينما العاملية بالتكنولوجيا الفائقة عندما قام النظام الكمبيوتري للذكاء الصناعي »واتسون« الذي ابتكرته شركة »آي 

بي ام« بإنتاج إعالن ترويجي لفيلم اخليال العلمي »مورغان« الصادر العام 2016.
واستند »واتسون« في إعداده لتريلر الفيلم على إعالنات ترويجية ملئة فيلم من فئة أفالم الرعب واخليال العلمي باالضافة الى »مورغان« 

وذلك ليختار املشاهد التي تستحق أن تكون ضمن مقطع الفيديو الدعائي للفيلم.
وتناول فيلم الرعب »مورغان« انسانة آلية مت تخليقها في أحد املعامل بواسطة مجموعة من العلماء، ومتتلك قدرات خارقة للتعلم 
السريع حتى أنها تتعلم السير واحلديث خالل شهر واحد فقط، وتتجاوز توقعات صناعها أنفسهم، وعندما تدخل في نوبة غضب وتقوم 

بالهجوم على أحد العلماء، يفكر الفريق في تدميرها قبل أن تتسبب في املزيد من املشاكل.
ويعد فيلم »حلم ورمال« للمخرج واملؤلف املكسيكي أليخاندرو إينياريتو الذي نفذه بطريقة الواقع االفتراضي أول عمل سينمائي يفوز 

بجائزة اوسكار فخرية عام 2017 يستخدم تقنية فائقة.
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علي الشوك.. يغادر الكتابة والحياة

إثر صراع طويل مع املرض، توفي االديب والباحث 

املوسوعي علي الشوك، أحد أهم رموز الثقافة 

العاصمة  مستشفيات  أحد  في  العراقية، 

البريطانيةلندن بتأريخ 2019/1/11،عن عمر ناهز 

وهو  واحلياة«،  »الكتابة  مع  رحلته  خامتاً  الـ90، 

عنوان مذكراته األخيرة التي صدرت عام 2017.

برز نشاط الشوك في الوسط الثقافي العراقي 

وانطلقت  املاضي،  القرن  خمسينيات  منذ 

شهرته في العالم العربي مع كتاب »األطروحة 

الفنطازية«، الصادر عام 1970.

متنوعة  مجاالت  في  املؤلفات  من  العديد  ترك 

املوسيقى«،  وأسرار  الكلمات،  »كيمياء  منها 

الساقني«،  متساوي  و«مثلث  والكلب«،  »األوبرا 

البراري«،  »فرس  ورواية  خاص«،  طراز  من  و«فتاة 

عالوة على مقاالت صحافية غزيرة.

العاصمة  من  الكرخ  جانب  في  الشوك  ولد 

في  املعمارية  الهندسة  ودرس  بغداد،  العراقية 

البداية في بيروت عام 1947، ثم قرر االنتقال إلى 

قسم الرياضيات التي غيرت حياته بعد أن صار 

مدرساً لها ملدة عشرين عاماً في العراق.

املوسيقى«،  »أسرار  صاحب  الكتابة  تشف  لم 

فانغمس في السياسة.
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براغ  نحو   ،1979 عام  العراق  خارج  بهجرته  اليسارية  ميوله  تسببت 

منظمة  مع  عمل  حيث  بودابست،  ثم  ومن  التشيك،  دولة  عاصمة 

التحرير الفلسطينية وأجنز عدداً من الكتب التي ساعدته في االنتقال 

إلى لندن عام 1995، ليستمر في الكتابة من هناك.

في  الكتابة  ليواصل   ،1979 عام  املنفى  إلى  للهجرة  الشوك  اضطر 

موضوعاته الثقافية الوفيرة احلافلة باإلبداع، تاركاً للعراقيني إرثاً ثقافياً 

غنياً.

يعتبر الشوك، كاتباً متنوعاً من الصعب تصنيفه، فقد كانت الكتابة 

بالنسبة له متس كّل شيء في احلياة.

فهذا الكاتب واملفكر، كان روائياً، وعالم رياضيات، وباحثاً في املوسيقى 

وامليثولوجيا أيضاً|.
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»ناسا« تستقبل العام الجديد بوقائع مسبارها 
في أقاصي المجموعة الشمسية

مجلة تواصل - فضاء

تامبا/ أ ف ب
الفضاء  لوكالة  التابع  هورايزنز«  »نيو  املسبار  حلق 
األميركية )ناسا( الثالثاء فوق اجلرم السماوي األبعد من 
األرض على ما أعلن آلن شترن مدير هذه املهمة العلمي.

وقال آلن شترن »حسنا فعلت نيو هورايزنز!« فيما علت 
الصيحات في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية 
التي وجه فيها املسبار  باللحظة  في ميريالند احتفاال 
إلى  كاميراته  غرينتش  بتوقيت   05,33 الساعة  عند 
»أولتيما تول« الواقع على بعد ستة مليارات و400 مليون 
كيلومتر من األرض، في مسافة بعيدة جدا عن الشمس 
تكّون  التي  العناصر  على  ومحافظا  متجمدا  تبقيه 
منها في بداية تشكله مع نشوء اجملموعة الشمسية 

قبل أربعة مليارات و500 مليون سنة.
وقال ستيرن »لم يسبق ألي مسبار أن استكشف جرما 

بعيدا إلى هذا احلد«.
بحزام  يعرف  ما  في  تول«  »أولتيما  الكويكب  يقع 
النظام  كويبر، وهي سحابة من األجرام القدمية تغّلف 

الشمسي.
ويأمل العلماء أن تسمح مراقبة هذا اجلرم بفهم أفضل 

لكيفية تشكل النظام الشمسي.
بحزام  يعرف  ما  في  تول«  »أولتيما  الكويكب  يقع 
النظام  كويبر، وهي سحابة من األجرام القدمية تغّلف 

الشمسي.
وهو  بالضبط،  الكويكب  بعد شكل  العلماء  يعرف  وال 
التلسكوب  بعدسة   2014 العام  في  مرة  أول  رُصد 
الفضائي »هابل«. وهم ال يعرفون أيضا ما إن كان قطعة 

واحدة أو أكثر.

من  مرة  مبئة  أصغر  جدا،  صغير  أنه  يعرفون  لكنهم 
الكوكب القزم بلوتو.

هورايزنز«  »نيو  املسبار  إليه  أرسلوا  متاما،  األمر  ولتبيان 
بعدما أمتّ مهمته في إرسال صور مفّصلة عن بلوتو عام 

2015، وذلك بعد تسعة أعوام على إطالقه من األرض.
ويقول شترن »اآلن سنحاول احلصول على صور ألولتيما 
أكثر دّقة بثالث مرات من تلك التي أرسلها عن سطح 

بلوتو، وإن جنحنا في ذلك سيكون أمرا عظيما«.
يسبح  فاملسبار  باخلطر،  محفوفة  الرحلة  هذه  لكن 
ألفا و500 كيلومتر  الفضاء بسرعة هائلة هي 51  في 
في الساعة، وفي هذه السرعة يكون االرتطام بأي جرم 
صغير ولو كان بحجم حّبة أرّز حادثا مدمرا يشظيه إلى 

أشالء.
من  كيلومتر   3500 بعد  على  املسبار  يصبح  حني 

الكويكب، ستكون سرعته 14 كيلومترا في الثانية.
اسم  على  تول«  »أولتيما  اسم  الكويكب  على  أطلق 
الوسطى على  القرون  أدب  ورد ذكرها في  بعيدة  جزيرة 
في  يقع  الكويكب  ألنَّ  وذلك  العالم،  حدود  على  أنها 
أقاصي اجملموعة الشمسية التي تضّم األرض، بحسب 

ما شرحت وكالة الفضاء األميركية.
أربعة  بعد  على  الكويكب،  وفيه  كويبر،  حزام  ويقع 
مليارات و800 مليون كيلومتر من األرض. وقد اكتشف 

هذا احلزام في التسعينيات من القرن العشرين.
ويقول هال ويفر الباحث في جامعة جونز هوبكينز »إنها 
أقاصي  بلوغ  في  أخيراً  جنحنا  لقد  الفلك..  علم  حدود 
اجملموعة الشمسية. األجرام هناك ما زالت على حالها 

منذ نشوء النظام الشمسي«.



119           مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

مجلة تواصل - فضاء

نيودلهي - أ ف ب
في  الفضاء  إلى  رواد  ثالثة  سترسل  أنها  الهند  أعلنت 
في  مأهولة  رحلة  أول  لتكون  املقبلة،  الثالث  السنوات 
و200  مليار  رصد  احلكومة  الفضائي.وأقّرت  برنامجها 
مليون يورو لبرنامج »غانغانيان« )مركبة السماء(، بحسب 
ما جاء في بيان رسمي.وجاء هذا القرار بعدما أعلن رئيس 
سترسل  بالده  أن  املاضي  آب  في  مودي  ناريندرا  الوزراء 
ذلك. قبل  أو   2022 العام  في  الفضاء  إلى  مأهولة  مهمة 

وبذلك ستكون الهند الدولة الرابعة التي ترسل بشرا إلى 
الفضاء بعد روسيا والواليات املتحدة والصني.

ومن املقرر أن تنطلق الرحلة بواسطة صاروخ هندي الصنع 
من طراز »جي أس أل في- أم كي 3« بعد رحلتني جتريبيتني 
من دون رواد، وستستغرق الرحلة سبعة أيام في مدار األرض، 
ولم حتدد احلكومة تاريخا دقيقا للرحلة، لكنها قالت إنها 

ستنطلق خالل األشهر األربعني املقبلة.
من  الستينيات  في  الفضائي  برنامجها  الهند  أطلقت 
القرن املاضي، وهو يتمّيز بطموحه الكبير ونفقاته املتدنّية.

ففي العام 2014 جنحت في إطالق مسبار إلى مدار املريخ 
لم تزد كلفته عن 73 مليون دوالر، فيما تكاليف املهمات 

األميركية املماثلة تصل إلى 671 مليون دوالر.

الهند سترسل رحلة مأهولة إلى الفضاء
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قبل ان يخطو العلماء اي خطوة في تصميم وتشغيل املركبات الفضائية 
إضافة  املتوقعة،  غير  وحتى  املتوقعة  واملشكالت  احلاالت  جميع  يتناولون 
الى اجراء العديد من التجارب على اجهزة ومعدات بناء هيكل املسبار أو 
قريبة  أو  واماكن وظروف مشابهة  بيئات  اختيار  ويتم  الفضائية،  املركبة 
واملضنى  القاسي  التدريب  عن  ناهيك  ومناخه،  املريخ  بيئة  من  الشبه 

للعاملني كافة على مثل تلك املشروعات، خصوصاً رواد الفضاء.
الوعرة  سطحه  وتضاريس  املتقلبة  املناخية  وبيئته  املريخ  كوكب  حير 
والصخور  التربة  وحتليل  دراسة  في  فانكبوا  كثيراً،  العلماء  واملنبسطة 
والكثبان الرملية، وحتديد عمر الكوكب من خالل حتليل طبقات الصخور 
والبحيرات  والهضاب  كاجلبال  األماكن؛  شتى  وفي  متناقضة،  بيئات  في 
واالنهار والصحاري. وأشارت غالبية البحوث والدراسات الى وجود بحيرات 

ومياه عذبة قبل أكثر من ثالثة مليارات سنة.
لم تكن عربة كيوريوسيتي– روفر اجلوالة التي تعمل بالطاقة النووية حتمل 
أجهزة تصوير حساسة وعالية الدقة فحسب بل كانت مختبراً متكامالً، 
املعقدة، وأطلق عليها اسم  الكاميرات واالجهزة  العديد من  من  ومؤلفاً 
وحتليلها  الكوكب  من  املأخوذة  النماذج  لفحص  املريخ«  علوم  »مختبر 
جيولوجيا وكيميائيا، ثم ارسال التقارير والصور الرقمية والتحليالت الى 
توجيه عربة  ويتم  بأول.  اوال  ناسا  املريخ في وكالة  ابحاث  علماء مشروع 
روفر وحتريكها ورسم مساراتها من قبل العاملني على املشروع من االرض.

الثاني  تشرين   26 بتاريخ  االرض  من  روفر   – كيوريوسيتي  مسبار  أطلق 
2011 متجها الى املريخ، واستغرقت الرحلة بحدود )8( ثمانية أشهر حيث 
سطح  فوق  وحطت  كيلومتر،   )450( مسافة  الفضائية  املركبة  قطعت 
اجلوالة كيوريوسيتي في  العربة  وتتلخص مهمة  آب 2012.   6 املريخ في 
االبحاث اجليولوجية والكيميائية لطبقات تربة املريخ، والتحري عن وجود 

الكاربون، وغاز امليثان، وبعض املركبات العضوية االخرى. 
املاضي  في  باحلياة  ينعم  كان  املريخ  كوكب  بأن  العلماء  استنتج  وقد 
اثار جملاري األنهار ومواقع  العثور على  السحيق. وجاء هذا االستنتاج بعد 
الصخور  متلؤها  وباتت  سحيقة  ازمان  منذ  جفت  التي  واحمليطات  البحار 

والكثبان الرملية.
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ترجمة واعداد: نبيل كابان 

العربة الجوالة كيوريوسيتي-روفر 
تجتاز الهضبة الوعرة في كوكب المريخ 
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الهضبة الوعرة )ناوكلوفت( 
عربة كيوريوسيتي - روفر على وشك اكمال اجتيازها للمناطق الوعرة جدا، حيث يصعب التنقل فيها والتي واجهتها 
ابتدأت روفر بتسلق هضبة  ابتداء منذ هبوطها على سطح املريخ.  البالغة مدتها )44( شهرا  العربة خالل مهمتها 
ناوكلوفت الوعرة من اجلانب املنخفض جلبل شارب، بعد قضاء عدة اسابيع في حتري الكثبان الرملية - حيث مت نحت 

الصخور الرملية للهضبة، وبعد عدة دهور حتولت تلك الصخور الى حافات وكتل رملية جراء التعرية الريحية .
يبلغ طول مسار العربة )400( متر تقريبا باالجتاه الى الغرب حيث جتولت العربة على أسطح ناعمة تؤدي الى طبقات 

جيولوجية استحوذت على االهتمام العلمي في اعالي الهضبة. 
ادت خشونة وقسوة تضاريس هذه الهضبة الى زيادة االهتمام والقلق على كيوريوسيتي – روفر، وباألخص تضررعجالتها، 
حيث اجتازت العربة تلك التضاريس قبل وصولها الى قاعدة جبل شارب.واصبحت الثقوب والتشققات واضحة للعيان 
في عجالت العربة. في عام 2013 استجاب فريق علماء العربة روفر لتعديل وضبط مسار اجتيازها على املدى الطويل، 
النطاق على  العربة. كما مت تقدمي جتارب واسعة  التضاريس احمللية، وحتسني وتخطيط قيادة  ومراجعة كيفية تقييم 

االرض وبنظرات ثاقبة في ادامة وطول عمر العجالت التي تعتبر من احملاور الضرورية في اجناز مهمة كيوريوسسيتي.

هذه هي بانوراما بـ 360 درجة مأخوذة من قبل الكاميرا الرئيسة لعربة روفر اجلوالة –)احدى املسابير اجلوالة على سطح 
املريخ  والتابعة ملشروع وكالة ناسا الفضائية( وتبني السطح الوعر لـ »هضبة ناوكلوفت« مع اجلزء االعلى جلبل شارب 
على اليمني، وتبني ايضا جانبا من حافة حفرة غيل كريتر . ويغلب على املشهد البقايا املتآكلة من رواسب طبقات الصخور 

الرملية القدمية.
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عجالت كيوريوسيتي – روفر وطاقة تحملها إلنجاز المهمة
املريخ باستهالك  بانتظام من  التي يستلمونها  الرقمية  العجالت  العاملون على املشروع من صور  العلماء  الحظ فريق 
تهرئ عجالت املركبة الست. وصرح ستيف لي – نائب مدير مشروع كيوريوسيتي في مختبرات وكالة ناسا للدفع النفاث 
قائال »لقد قمنا بفحص مسار وحالة عجالت العربة اجلوالة بعناية كبيرة، ولكن الثقوب والفطور التي حلقت بالعجالت 
 )JPL( قد جتمعت تدريجيا، وعلى نفس الوتيرة التي توقعناها. واستنادا الى االختبارات اجلارية في مختبرات الدفع النفاث
والتي اعطينا مبوجبها توقعاتنا بصدد طول عمر تلك العجالت. فأنا واثق بان العجالت ستخدمنا بالوصول الى وجهتنا 
املنشودة في جبل شارب. لقد وضعنا هذه احلالة في حساباتنا حتى قبل هبوط املسبار روفر على سطح الكوكب االحمر.

وتضرر  استهالك  حالة  نواكلوفت  الهضبة  اجزاء  اغلب  اجتيازها  بعد  اجلوالة  العربة  عجالت  فحص  عملية  اوضحت 
العجالت، في حني وضع في احلسبان حتديات التضاريس امام مالحة وقيادة روفر عبر تضاريس الهضبة الوعرة، رغم حدوث 

هذه االضرار اال انها لم تقم بتسريعها الى حدود الفشل.
سجلت الكاميرا الرئيسة في العربة كيوريوسيتي- روفر بعض املشاهد البانورامية اثناء سيرها في الهضبة نواكلوفت. 
وابتداء من اعلى نقطة وصلها املسبار كيوريوسيتي في مداره حول املريخ ولغاية هبوطه في حفرة غيل كريتر على ارض 

املريخ في أب 2012.
بالقرب  متواجدة  كانت  والتي  الصخري  االساس  ذات  الرملية  االحجار  في  الرياح  قبل  من  نحته  مت  قواما  املشهد  يظهر 
من العربة روفر في حافة منطقة الهبوط )غيل كريتر(، ويقدر قطرها بحدود )96( ميل أو ما يعادل )154( كيلومتر. اما 
اجلزء الثاني من مسار كيوريوسيتي روفر فانه يعود الى نوع من سطوح البحيرات الطينية التي سبق وان اجريت عليها 
الوجهات  تعتبر من  وحدات جيولوجية  ثالث  توجد  أسفل جبل شارب  االمام عند  الى  بعيدة  غير  ومبسافة  الفحوصات. 
الرئيسية ملهمة املسبار منذ اختيارموقع هبوطه على سطح املريخ. احدى هذه الوحدات الثالث حتتوي على معدن اوكسيد 
املدار. ويوجد فوق تلك الوحدة مباشرة طبقة غنية باملعادن  احلديد ويطلق عليه اسم الهيماتايت، حيث مت كشفه في 
الطينية، وتليها سلسلة من الطبقات التي حتتوي على املعادن املشبعة بالكبريت، ويطلق عليها اسم »الكبريتات«. وبعد 
ان قامت كيوريوسيتي بفحصها، يأمل الباحثون احلصول على إدراكأفضل عن عمر الظروف البيئية القدمية والتي كانت 
البيئية جافة واقل  املريخ وقبل ان تصبح ظروف الكوكب  املايكروبية ان كامت حاضرة اصال في كوكب  مالئمة للحياة 
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يستخدم فريق ناسا املسؤول عن تشغيل العربة اجلوالة كيور يوسيتي – روفر على سطح املريخ كاميرا من 
نوع MAHLI املنصوبة على ذراع العربة للتحقق من حالة العجالت وخالل فترات روتينية . الشكل اعاله مأخوذ 
للعجالت الوسطى واخللفية من جهة اليسار، وهو جانب للكشف املأأخوذ في 18 نيسان 2016 عندما كانت 

العربة اجلوالة تسير عبر هضبة ناوكلوفت الوعرة.
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مالئمة. 
يبلغ قطركل عجلة من عجالت كيوريوسيتي – روفر )20( عقدة او مايعادل )50( سم، وبعرص )16( 
تصنيعها  مت  العجالت  الصلب. معظم  االملنيوم  مادة  من  )40( سم مصنعة  يعادل  ما  اي  عقدة 
العجلة االمريكية، ومؤلفة من تسعة عشر معالج متعرج  بقشرة معدنية بحدود نصف قطر 
اخلارج من قشرة  – 4( سم نحو   3( )grousers( ميتد جزء منه حوالي  الشكل ويطلق عليه اسم 
كل عجلة.. يتحمل الـ grousers اغلب ثقل العربة، ومعظم عمليات التتبع، والقدرة على اجتياز 

التضاريس الوعرة.
الثقوب التي لوحظت في عجالت العربة لم تكن أعمق من الطبقة القشرية كما اوضحته نتائج 

الفحص الدورية التي يتم اجراؤها كلما سارت روفر مسافة 547 ياردة أو )500 متر(.
لم تظهراية اضرار أو تكسرات في العربة كيوريوسيتي. حيث استندت اختيارات العجالت اجلارية 
باإلمكان  العجلة  يصيب  قد  ضرر  اي  وان  االمد،  طويل  االستعمال  مزايا  حتقيق  على  االرض  على 
احملافظة عليه قبل ان تصبح العجلة عدمية الفائدة للقيادة. وتظهر االختبارات بانه عندما تلحق 
العجلة ثالث اضرار تؤدي الى كسرها، وبهذه احلالة تكون نسبة الفائدة قد وصلت الى 6 % في قطع 

املسافات.  
شهر  في  املريخ  على  هبوطها  منذ  روفر  كيوريوسيتي  قطعتها  التي  الرحلة  مسافة  بلغت 
ايلول 2014  بحدود )127( كيلومتر. ومن املتوقع ان تصمد عجالت كيوريوسيتي أكثر من 
العمر التصميمي لها الستكشاف وحدات الهيمانات، والطني، والكبريت. وحتى في احلاالت الغير 

متوقعة سوف تصمد العربة ولو اصابتها ثالثة اضرار في القريب العاجل.
تبلغ املسافة بني بداية املسير في املنطقة الغنية بطبقات الكبريت واملوقع احلالي للعربة بحدود 
)7,5( كيلومتر. وصلت عربة كيوريوسيتي روفر الى قاعدة جبل شارب في عام 2014 بعد ان اجنزت 

بنجاح استكشافات النتوءات القريبة من موفع هبوطها ومن خالل رحلتها الى طبقات اجلبل.

المصــــــادر    
- مشروع ابحاث املريخ كيوريوسيتي – روفر – وكالة ناسا الفضائية

Mars Rover crosses Rugged Plateau Curiosity -
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