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

مجلة تواصل - االفتتاحية

االعالم واالتصال 
الجماهيري

 إستراتيجيـة التـوازن وإعـادة تصـور التعليـم 

للطالب،  ة  العامَّ الصحة  يراعي  بشكٍل  التعليم،  إلى  التكنولوجيا  تقنيات  من  املزيد  إضافة  تعني  التصور  إعادة  إنَّ 
ويهتم بطرائق التدريس، ويركز على رؤى التعليم املبتكر، وقد أصدرت شركة )Microsoft( مؤخراً تقريراً مت إعداده من 
يوفر  هادف  تعليم  إنشاء  بناءة حول كيفيَّة  نصائح  احتوى على  التعليم،  تصور  إعادة  بشأن  ومختصني،  قبل خبراء 
احلماية الصحيَّة، والتباعد االجتماعي، مبجرد عودة األطفال إلى املدرسة بعد انقضاء أزمة اجلائحة، وركز التقرير على 

أنَّ التكنولوجيا ستكون بارزة، ومتثل مزيجاً بني احلياة الواقعيَّة والتعلم عبر اإلنترنت.
أي  في  متاح،  أو  مختلف،  بشكٍل  وتقدميه  التعلم،  من  اإلفادة  كيفيَّة  حول  يدور  التعليم  تصور  إعادة  إنَّ  الواقع  في 
بالنهاية على ضرورة توظيف  التي تنطوي  وقت، وفي أي مكان، من خالل الشراكات بني القطاعني املعنية واخملتصة 
التكنولوجيا الرقميَّة، بالرغم من قلة األدلة الثابتة على أنها حتسن وبشكل كبير مستوى التعلم، وأنه ال يوجد إثباٌت 

يدعم االدعاء بأنَّ األداء املتفوق ينتج من التعلم عبر اإلنترنت.
حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( من أدوات التكنولوجيا للتعلم، إذ تؤمن بأنَّ »أجهزة الكومبيوتر 

ال حتسن نتائج التالميذ«.
وقد أظهرت التجارب خالل جائحة فيروس كورونا أنَّ التكنولوجيا وحدها لن تزيد من جودة التعليم، بل سيتطلب األمر 
إعادة بناء العالقات االجتماعيَّة بني الطالب ومعلميهم، خاصة الذين يفتقرون إلى املرونة، وتوخي الدقة عند اعتماد 
الرقمي  االستخدام  بني  مدروٍس  توازٍن  إلحراز  الرقمي،  كاإللهاء  احملتملة،  اخملاطر  الى  واالنتباه  رقميَّة  استراتيجيَّة  أية 

واألنشطة اخلالية من الشاشات.
وحتى قبل ظهور فيروس كورونا، أدى االستخدام املفرط للتقنيَّة إلى زيادة قلق املراهقني، خاصة بعد االنتشار العاملي 
الستخدام الهواتف الذكيَّة بني املراهقني بدءاً من العام 2012، وشيوع ظاهرة اإلدمان الرقمي التي صرفت انتباه األطفال 
عن النشاط املتعلق باجلهد احلركي، واللعب احلر، والتعامل وجهاً لوجه، وخالل الوباء بات األطفال يقضون - حتى سن 

11 عاماً - أكثر من ضعف الوقت الذي ينصح به أطباء األطفال أمام الشاشات.
التعلم،  من  األطفال  لتمكني  بثمن  يقدر  ال  بديٍل  حٍل  مبثابة  املنزل  في  الرقمي  التعليم  أصبح  كورونا  جائحة  خالل 
وبطريقة ما، من الصعب تخيل كيف كان اجلميع سيتعاملون من دون اإلنترنت والتقنيات الرقميَّة األخرى، أو لو كان 

هذا الوباء قد حلَّ على األرض قبل 20 عاماً.
إذ يعاني األطفال واآلباء  وعلى الرغم من األهمية العالية للتكنولوجيا علينا جتنب صنع فضيلة أوجدتها الضرورة، 
واملعلمون من مشكالت ال حصر لها في التعلم الرقمي في املنزل؛ األطفال الذين ال يستطيعون التركيز، واألجهزة التي 

تتعطل، واألسر التي لديها عدة أطفال، وال متتلك سوى جهاز واحد، ودروس خالية من العاطفة، وغيرها.
سيحتاج الطلبة إلى مزيٍد من الدعم وجهاً لوجه الستعادة عادات االصطفاف والتناوب واالستماع إلى اآلخرين؛ من 
أجل احلصول على مساعدة في التعامل مع ضغوط ما بعد اجلائحة، ومساعدتهم على التعامل مع صعوبات التعلم، 

واالضطراب، ونقص االنتباه مع فرط النشاط.
سوف تتطلب مرحلة ما بعد الوباء املزيد من التعلم البشري، والى تقنية أقل من ذي قبل، أو استخدام أكثر حكمًة 
وإدراكاً، واستخدام موارد وأساليب غنيَّة لتوليد مشاركة تفاعليَّة للطالب، إذ ال ميكن أْن جتعل التكنولوجيا املعلمني 
األضعف، أكثر إلهاماً أو اهتماماً، أو أقدر على فهم وتطوير كفاءات التعلم العامليَّة، وهذا يتطلب استخدام التكنولوجيا 

بطريقة متوازنة تقلل اخملاطر الواضحة لإلدمان الرقمي.
ذّكرنا الوباء، وأطلعنا على الفجوة الرقميَّة، وكشف عن املستويات احلقيقيَّة للبنى التحتية لقطاع التعليم، مقارنة 
ببلدان أخرى كاستونيا على سبيل املثال التي كانت لديها إحدى أفضل املؤسسات التعليميَّة أداًء في العالم، وكانت 

جميع مواد املناهج الدراسية موجودة بالفعل على اإلنترنت قبل )كوفيد -19(.
بعد انقضاء أو تراجع الوباء بشكٍل كبير، وعودة احلياة املدرسيَّة الى طبيعتها التقليديَّة، نحتاج إلى التركيز على ما 
هو موجود اآلن ملساعدة املدارس على التعامل مع ضغوط ما بعد االنقطاع، وسالسة إعادة العالقات والروتني، ومحاولة 
إعادة تصور التعلم، ومراعاة التوازن املدروس الذي يستخدم التقنيات الضامنة وحتسني مستوى وطرائق التعلم، مع 
جتنب وقت التعرض الرقمي املفرط الذي قد يخل بهذا التوازن، واالستمرار في تعزيز املعلمني املتميزين وجهاً لوجه، 

والتدريس الذي ال يزال ميثل حجر األساس لنظام مدرسي فعال.
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استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة 
في المؤسسات اإلعالمية

األستاذ الدكتور طالب عبد المجيد 

 االعالم واالتصال الجماهيري

وميكن  واملبادئ،  األفكار  من  مجموعة  على  فلسفتها  تقوم  التي  اإلداريَّة  املفاهيم  من  اجلودة  إدارة 
ألي إدارة ان تتبناها من أجل حتقيق أفضل أداٍء ممكن، وهنالك العديد من التعاريف حول إدارة اجلودة 
الشاملة، إذ يُعرفها املعهد الفيدرالي في الواليات املتحدة األميركي بأنها »تأدية العمل على نحٍو 
ة بشكٍل أفضٍل وفاعليَّة أكبر، وألقصر وقٍت ممكن،  صحيٍح من الوهلة األولى لتحقيق اجلودة املرجوَّ
 Gotsch and( مع االعتماد على التقييم املستمر للمؤسسة اإلعالميَّة«. وهناك تعريٌف آخر، إذ عرفها
Davis( بأنها »اجلهود التي تهدف الى تعظيم القدرة التنافسيَّة للمنظمة من خالل تضافر جهود 

جميع األفراد للعمل على التحسني املستمر للسلع واخلدمات التي تنتجها املنظمة«.
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                         االعالم واالتصال الجماهيري

ويعدُّ النظر الى إدارة املؤسسات اإلعالميَّة من زاويتني، الزاوية األكثر 
اجلهة  مبعنى  اإلعالميَّة،  للمؤسسة  ة  العامَّ اإلدارة  هي  شيوعاً 
على  تهيمن  والتي  اإلعالميَّة،  املؤسسة  داخل  املوجودة  الهيئة  أو 
نواحي النشاط في املؤسسة، كتسيير املوارد البشريَّة، والنشاط 
اإلعالميَّة  املادة  بإيصال  املتعلقة  الضروريَّة  املواد  وتوَفير  اإلعالني، 
تتولى  إدارة  كأي  اإلعالميَّة  املؤسسات  فإدارة  وعليه  للمستهلك، 
تقرير  ومن خالل  املؤسسة،  أجلها  وجدت من  التي  النتائج  حتقيق 
استخدامها  الواجب  العناصر  أصلح  واختيار  املطلوبة  النتائج 
تلك  الستخدام  الالزمة  الترتيبات  وعمل  النتائج،  تلك  لتحقيق 
املواد  العناصر أفضل استخدام، مع ضمان االستمراريَّة في توفير 

اخملتلفة وكذلك العنصر البشري.
والزاوية الثانية التي يُنظر إلدارة املؤسسة اإلعالميَّة من خالها هي 
إدارة التحرير، مبعنى عملية تنظيم وتخطيط وتوجيه جهاز التحرير 
أقسام  في  يعملون  وغيرهم،  مصححني  مصورين،  محررين،  من 
املؤسسة وفقاً لسياسة حتريريَّة، وأهداٍف معينة، تسعى املؤسسة 
لتحقيقها، لكْن غالباً ما يطغى مفهوم إدارة املؤسسات اإلعالميَّة 

مبعناها األول. 

نشأة وتطوير إدارة الجودة الشاملة
إنَّ فلسفة اجلودة تعودُ الى أربعينيات القرن املاضي، ويرجع الفضل 
دمينج،  ادوارد  رأسهم  وعلى  األمريكان،  املفكرين  الى مجموعة من 
الكبير  الفضل  لهم  كان  ممن  جروسبي،  وفيليب  جوران،  وجوزيف 
واختبارها  اجلودة  فحص  في  اإلحصائيَّة  األساليب  استخدام  في 
الشاملة  اجلودة  إدارة  وإنَّ  اإلحصائيَّة،  الرقابة  تطبيقات  خالل  من 
والرقابة  اجلودة  مفهوم  تطور  خالل  من  تاريخيَّة  مبراحل  مرَّْت  قد 
عليها، إذ مر هذا املفهوم مبراحل متالحقة الى أْن وصل الى املفهوم 
املراحل هي:  الشاملة، وهذه  اجلودة  إدارة  الذي قامت عليه  احلديث 
)الفحص والتفتيش ومراقبة اجلودة وتأكيد اجلودة وأخيراً إدارة اجلودة 

الشاملة(.

خطوات تطبيق وخصائص وأهداف إدارة الجودة الشاملة
• مرحلة اإلقناع وتبني اإلدارة لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة؛ وتكون 

هذه املرحلة عندما تدرك إدارة املؤسسة اإلعالميَّة بحتميَّة التغَير 
اإلعالميَّة،  املؤسسة  داخل  والثقافات  واملفاهيم  الفلسفات  في 
على املؤسسة اإلعالميَّة، من  وإنَّ هناك عائداً مجدياً سوف يعودُ 

الدخول أو السير في مسيرة اجلودة الشاملة.
• مرحلة الدراسة والتخطيط، وتقسم الى:

أ - إعداد خطة مبدئيَّة للتنفيذ.
ب - حتديد املوارد الالزمة للخطة. 

ت - حتديد استراتيجيَّة التنفيذ.
• مرحلة التقومي

للمؤسسة  احلالية  الوضعيَّة  دراسة  املرحلة  هذه  وتتضمن 
اإلعالميَّة.

• مرحلة التنفيذ، وخطواتها:
الشاملة،  اجلودة  إدارة  لفلسفة  املالئمة  الثقافيَّة  البيئة  خلق   - أ 
ويتم فيها تدريب العاملني باملؤسسة اإلعالميَّة كافة على فلسفة 

إدارة اجلودة الشاملة.
حتليلها  ثم  املشكلة،  بتحديد  نبدأ  إذ  املشكالت،  حل  أدوات   - ب 

وصوالً الى احلل املناسب.
ت - الضبط اإلحصائي للعمليات: فحل املشكالت يتطلب تدريب 
العاملني على استخدام أدوات الضبط اإلحصائي، وكيفيَّة تفسير 

نتائجها.
أساليب  نستخدم  املرحلة  هذه  وفي  التجارب:  تصميم   - ث 
إحصائيَّة أكثر تقدماً من أدوات الضبط اإلحصائي، وذلك من أجل 
أجل  اإلدارة، من  تتخذها  التي سوف  للقرارات  اإلحصائي  التحليل 

حتقيق أهدافها.
• مرحلة تبادل اخلبرات

في هذه املرحلة، وعلى ضوء ما اكتسبته جلنة إدارة اجلودة الشاملة 
خالل  من  النتائج  مناقشة  تتم  السابقة،  املراحل  في  والعاملون 
التطبيق  نتائج  لتقييم  العاملني،  جميع  تضم  نقاشيَّة  حلقة 

األولي، واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
باحلسبان  األخذ  لها من  بُدَّ  ال  إدارة  أي  أو  إعالميَّة  أي مؤسسة  إنَّ 
تراعي  أْن  يجب  كما  البيئيَّة،  والظروف  كإمكانياتها  عوامل،  عدة 
مجموعة من السمات واخلصائص تعمُل في إطارها، وذلك من أجل 

حتقيق ما ترمي إليه.
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أساسيات إدارة الجودة الشاملة
إدارة  عليها  تعتمد  التي  املرتكزات  من  يُعدُّ  فهو  بالعميل،  االهتمام   •
اجلودة الشاملة، لذلك فإنه يجب إدراك أهمية العميل، وضرورة االقتراب 

منه، واتخاذه مرجعاً أساسياً، في قراراتها.
• اإلميان بأنَّ العنصر البشري هو األساس األقوى واألهم في جناح اإلدارة، 
اجلانب  األكبر من  االهتمام  البشريَّة  املوارد  وإدارة  تنمية  ثم حتتل  ومن 

املعاصر.
العوامل  أهم  بأنه من  العكسيَّة يوصف  والتغذية  املعلومات  • نظام 
التي تسهُم بنجاح املؤسسة، إذ يجب االستخدام الفعال لتكنولوجيا 
بالتفوق  يرتبطان  اللذين  والتطوير  التحسني  واستمراريَّة  املعلومات، 

املعلوماتي، وأنظمة استرجاع املعلومات.
األوليَّة واألجزاء نصف  املوردين للمواد  إنَّ اختيار  إذ  باملوردين،  العالقة   •
في  فعاٌل  دورٌ  له  احملددة  واملعايير  باملواصفات  يلتزمون  ومن  املصنعة، 

حتقيق املنتجات ذات اجلودة العالية.
أجل  من  التميز  حتقيق  الى  والسعي  عملي،  كواقٍع  املنافسة  تقبل   •

املنافسة في السوق.
• النظام الكلي املتكامل املفتوح، إذ ترى إدارة اجلودة الشاملة أنها نظاٌم 
متكامٌل مكوٌن من أنظمة فرعيَّة تعمُل بتعاوٍن وتنسيٍق بينها، لتحقيق 
الهدف العام للمؤسسة، وتعمُل على ترسيخ النظرة الشموليَّة في 

ذهن كل من يعمل بها، ألنَّ النجاح في منظورها جناح الكل.

نقاط الضعف التي تواجه إدارة الجودة الشاملة 
في المؤسسات اإلعالمية

• حتتاج التشريعات اإلعالميَّة الى مراجعة مبا يضمن توفير احلد األعلى 
للحريات اإلعالميَّة. 

• غياب الشفافيَّة واملساءلة في معظم مؤسسات اإلعالم، ال سيما 
في عمليَّة استقطاب واختيار وتوظيف قيادات املؤسسات اإلعالميَّة 

ومساعديهم.
تقليديَّة،  اإلداريَّة  األنظمة  تكون  اإلعالميَّة  املؤسسات  أكثر  في   •
وإجراءاتها بيروقراطيَّة معقدة، وتنسيقها سيئ، ومركزيتها شديدة، 

وتعاني من تدخالت في اتخاذ القرار. 
على  بوظائفها  للقيام  كافية  غير  اإلعالم  مجالس  وقدرات  بنية   •

أكمل وجه.
الى  اإلعالم  مؤسسات  تفتقر  إذ  االستراتيجي،  التخطيط  غياب   •

وجود رؤية ورسالة واضحة، وأهداف استراتيجيَّة محددة.
احلكوميَّة،  اإلعالميَّة  املؤسسات  في  املاليَّة  االستقالليَّة  عدم   •
الكاملة، فمخصصات  القانون مينح معظمها االستقالليَّة  أنَّ  رغم 

املؤسسات اإلعالميَّة حتددها وزارة املالية.
• ضعف املرافق والبنى التحتيَّة، فأكثر مؤسسات اإلعالم احلكوميَّة 

معداتها قدمية. 
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إدارة الجودة الشاملة وضبطها في المؤسسات اإلعالمية
اإلعالم هو احملرك األساس في اجملتمعات املعاصرة، واالهتمام بجودة 
الرسالة  ونوعيَّة  اإلدارة  بتحسني  اهتماٌم  هو  اإلعالمي  العمل 
تتحكم  التي  القيادات  كانت  وإذا  سواء،  حٍد  على  اإلعالميَّة 
اجلودة  إدارة  فإنَّ  القرار  بصناعة  معنيَّة  اإلعالميَّة  باملؤسسات 
املؤسسة  وتسيير  اإلداريَّة،  العمليَّة  بكامل  معنيَّة  وضبطها 

اإلعالميَّة مبا يضمن أفضل النتائج للعمل اإلعالمي.

أدوات ضبط الجودة في المؤسسات اإلعالمية
• إنشاء إدارة فنيَّة مختصة ملتابعة اجلودة وضبطها وتطويرها تكون 

مختصة بجودة مخرجات اإلعالم.
• تطوير أهداف مؤسسات اإلعالم، والعمل على الرقي باملعايير في 

املؤسسات اإلعالميَّة.
املالكات  وتأهيل  االلكتروني،  اإلعالم  تقنيات  استخدام  تطوير   •
الالزمة الستخدامها، حتى تتمكن مؤسسات اإلعالم من مواكبة 
وتكنولوجيا  االتصال  مجاالت  في  املتالحقة  العامليَّة  التطورات 

املعلومات.
املؤسسات  في  العاملني  أداء  لتحسني  التدريب  أساليب  تطوير   •
اإلعالميَّة، ورفع مستواهم في استخدام تقنيات اإلعالم واملعلومات.

• تطوير وسائل تقومي األداء اإلعالمي
منح  تتولى  لإلقراض،  سبل  توفير  فيها  مبا  للحوافز،  آلية  وضع   •

قروٍض للمحتاجني، ومتكينهم من مواصلة دراستهم اإلعالميَّة. 
مستويات  جميع  في  اإلعالمي  اإلداري  العمل  أسلوب  تطوير   •

املؤسسة اإلعالميَّة.
متطلبات  وفق  بشفافيَّة  اإلعالميني  تعيني  إجراءات  متابعة   •

الوظيفة بعيداً عن الوساطة.

الفرق بين الجودة والجودة الشاملة
تتم التفرقة بني التركيز على اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة، من خالل 
إذ  املؤسسة،  بيئة  مع  الشاملة  اجلودة  إدارة  فلسفة  اندماج  مدى 
إنَّ التركيز على اجلودة عملية مؤقتة في الغالب، بينما إدارة اجلودة 
الشاملة هي عملية طويلة األجل ال تأخذ الصفة املؤقتة، وإمنا تأخذ 
البعد االستراتيجي، بحيث توجه كل اخلطط اإلنتاجيَّة والتسويقيَّة 
واملاليَّة واإلداريَّة وغيرها باالجتاه الذي يخدم هذا البعد االستراتيجي.

مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة
مرَّ مفهوم إدارة اجلودة مبراحل تاريخيَّة متالحقة، وذلك منذ فترة ما 

قبل الثورة الصناعيَّة إلى يومنا هذا، ومتيزت هذه املراحل مبا يأتي:

المرحلة األولى: ما قبل الثورة الصناعية
املصنع كان عبارة عن ورشة فيها رب العمل يقوم بتصنيع سلعة 
معينة باستخدام آالت يدويَّة، وفق معايير جودة بسيطة، يحددها 
الزبون من منطلق وجهة نظره ورغبته، وما على صاحب الورشة إال 

أْن يلبي رغبة زبونه.

المرحلة الثانية: ما بعد الثورة الصناعية
- زيادة عدد العاملني في املصنع )املؤسسة(.
- كبر حجم اإلنتاج بسبب استخدام اآللة. 

- ارتفاع مستوى جودة املنتجات نتيجة استخدام اآللة في العمل. 

المرحلة الثالثة: اإلدارة العلمية )الفحص والتفتيش(
كان  )الذي   ،)Taylor( للعمل«  العلمي  »التسيير  مبرحلة  اقترنت 
املصنع،  داخل  اإلنتاجيَّة  الكفاءة  مستوى  من  الرفع  إلى  يهدُف 
التخصص، النمطيَّة، وتبسيط العمل، ما دعا إلى ضرورة الفصل 
الفحص  عملية  ولكْن  التفتيش،  ووظيفة  اإلنتاج  وظيفة  بني 
املطابقة  منتجات  أي  الرديء،  من  اجليد  فرز  على  اقتصرت  التي 
للمواصفات الفنيَّة ميكن تسليمها إلى العميل، أما املنتجات غير 
العمل  يعاد  أو  تتلف،  أْن  إما  فإنها  الفنية  للمواصفات  املطابقة 

عليها، أو أْن يتم بيعها بأسعارٍ أقل.

المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة ومعاييرها
شاملة  جودة  إدارة  على  استراتيجياتها  ضمن  املؤسسة  تعتمُد 
زبائنها  ورغبات  حاجات  وتلبية  أهدافها،  حتقيق  من  متكنها 
احلاليني واملرتقبني بأقل تكلفة ممكنة ميكننا التعرض ألهم املبادئ 

األساسيَّة إلدارة اجلودة الشاملة في ما يلي:
• مبدأ التركيز

احتياجاته  وتلبية  رضاه  وحتقيق  املستهلك  على  التركيز  يعدُّ 
الهدف الرئيس ألية منظمة كانت، وهذا ما يراه أغلب الباحثني، إذ 

يكون املستهلك احملور الذي ترتكز عليه اجلودة الشاملة.
•  مبدأ التحسني املستمر

املستمر خملتلف  التحسني  أهمية  الشاملة  اجلودة  تؤكد فلسفة 
األنشطة الوظيفيَّة والعمليات التسييريَّة في املؤسسات، ويؤكد 
هذا املبدأ فرضيَّة أنَّ اجلودة النهائيَّة ما هي إال نتيجة لسلسلة من 

اخلطوات والنشاطات املترابطة.
• مبدأ القيادة املوجهة

وظهور  املنافسة  أساليب  في  واملتسارعة  احلديثة  التطورات  إنَّ 
إدارة اجلودة الشاملة، من أهم أسباب االهتمام بالقيادة كعمليَّة 
القائد  يتسَم  أْن  يجب  لذا  املؤسسة،  أهداف  لنجاح  أساسيَّة 
في  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  عند  املواصفات  من  مبجموعة 

مؤسسته.
• مبدأ التخطيط االستراتيجي 

يعدُّ التخطيط االستراتيجي أساس اجلودة الشاملة كونه يهتم 
بتحديد أهداف وأنشطة املؤسسة.

• مبدأ اتخاذ القرار على أساس احلقائق 
وذلك  الشاملة  اجلودة  إدارة  نظام  تطبق  التي  للمؤسسات  بُدَّ  ال 
باالعتماد على األساليب الكميَّة مثل: شجرة القرار، أو استعمال 

نظام املعلومات اإلداريَّة واحلاسوبيَّة.
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واقع التعاطي المهني باإلعالم الحكومي في ظل جائحة كورونا
القيود البيروقراطية تكبُل الشاشة الرسمية وتقتل المنافسة 

مع اإلعالم الخاص

 االعالم واالتصال الجماهيري

األستاذ الدكتور عمار طاهر محمد
عميد كلية االعالم – جامعة بغداد

ثمة إشكاليَّة مزمنة يعاني منها اإلعالم احلكومي منذ عقود، لم يوجد لها حٌل منوذجي 
حتى اليوم، فهو ما بني مطرقة تلبية حاجات اجملتمعات احملليَّة من متطلبات التنمية 
منافسة  في  الدخول  سندان  وبني  الشعوب،  لدى  الوعي  منسوب  ورفع  املستدامة، 
حقيقيَّة مع اإلعالم اخلاص، إذ مطلوب منه تصدر املشهد، واستقطاب اجلمهور حيث 
ترصد له احلكومة ميزانيات كبيرة تصرف سنوياً، وبالوقت ذاته مطلوب منه أيضاً تنفيذ 

سياسات الدولة.
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بشقيه  سيما  وال  احلكومي،  فاإلعالم 
ضمن  دائماً  يكون  واملسموع  املرئي 
في  املدى  والبعيدة  القصيرة  اخلطط 
جلوانب  الشاملة  التنمية  عمليات 
احلياة اخملتلفة السياسيَّة واالقتصاديَّة 
والتعليميَّة  والثقافيَّة  واالجتماعيَّة 
الفضائيَّة  القنوات  تؤدي  إذ  والصحيَّة، 
واحملطات اإلذاعيَّة دوراً مهماً في تدعيم 
إسناد  حيث  من  التنموي  العمل 
في  املتخصصة  احلكوميَّة  املؤسسات 

جميع اجملاالت.
أولويات  من  تعدُّ  التي  املتطلبات  هذه 
البرامج  من  الكثير  تضع  احلكومات، 
العامة  األهداف  ضمن  التوعويَّة 
لها،  التابعة  اإلعالميَّة  للمؤسسات 
وتترجم الى برامج مختلفة في اخلطة 
الثابت  اليومي  واملنهاج  البرامجيَّة، 
والطارئ، فيجعلها تقدم برامج معينة 

غادرها اإلعالم اخلاص منذ عقود.

خيارات صعبة
القنوات  بعشرات  األثير  ازدحام  إنَّ 
ة  العامَّ اإلذاعيَّة  واحملطات  الفضائيَّة 
كثيرة  خيارات  وضع  واملتخصصة، 
أْن  يستطيع  واملستمع،  املشاهد  أمام 
يتجول بينها وال يكلفه ذلك إال ضغطة 
به  والتشبث  اإلمساك  يجعل  ما  زر، 

عمليَّة صعبة جداً، لذلك جند اإلعالم اخلاص غالباً ما يفرد مساحاته الزمنيَّة خالل اليوم الى البرامج التي تستقطب انتباه 
اجلمهور، وتستدعي اهتمامه بعيداً عن البرامج الرسميَّة اجلافة واململة أو التي تقدم إرشادات مباشرة بقوالب ثابتة ال حترك 

سواكنه، أو تثير فضوله. 
لقد أصبح اجلمهور بعقله اجلمعي يلجأ الى اإلعالم احلكومي غالباً أوقات األزمات التي تصيب اجملتمعات، فمنها يستقي 
القنوات  على  واسعاً  إقباالً  العربيَّة  البلدان  شهدت  لذلك  الرسميَّة،  واإلرشادات  الصحيحة  واملعلومة  الرصينة  األخبار 

الفضائيَّة واحملطات اإلذاعيَّة التابعة للدولة عند ظهور فايروس كورونا، واجتياحه كجائحة أرجاء العالم.
هذا الوباء لم يفاجئ الدول مبا فيها املتقدمة، فقد كانت املفاجأة األكبر للمؤسسات احلكوميَّة بكل عناوينها، مثلما باغت 
اإلعالم املستغرق بنمطيته، وأدواته التقليديَّة، وأفكاره القدمية القائمة على عدم التجديد واالجتهاد، والروتني القاتل في 

العمل.
إنَّ أزمة كورونا كشفت عيوب اإلعالم احلكومي املكبل بالقيود البيروقراطيَّة، واملثقل بالسياسات اإلعالميَّة التي ال يستطيع 
أْن يتخطاها في برامجه، ال من حيث الشكل، وال من جانب احملتوى أو املضمون، لذلك وقف عاجزاً أحياناً حتى عن مجاراة 
اإلعالم اخلاص في ميدانه أو ملعبه، فالتوعية الصحيَّة يفترض أْن حتتلَّ جانباً مهماً من خططه البرامجيَّة كونها جزءاً من 

خطة الدولة الشاملة.
وعليه يفترض أْن يبلور اإلعالم احلكومي هويته، ويتمسك بها برغبته وفق قناعات راسخة تستند على أهدافه ومهامه، 
بحسب ما مرسوم له من قبل الدولة، فيركز في عمله على ما مطلوب منه بوصفه أداة مهمة من أدوات التنمية الشاملة 
باهتمام  جديرة  اخلالقة  فاألعمال  املنافسة،  في  األساس  ويجعلها  التنمويَّة،  البرامج  في  إبداعه  ويتجلى  واملستدامة، 

املشاهد واملستمع مهما تتضمن من محتوى.
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دروس وعبر
إنَّ من أبرز الدروس املستقاة من جائحة كورونا هي عشوائيَّة العمل، وعدم وجود رؤية واضحة تتكئ على أهداف يفترض أْن تكون 
معلومة لدى إدارة املؤسسات اإلعالميَّة احلكوميَّة، لذلك غاب اجلهد املنظم، وحضر االرجتال، واالعتماد على اإلعالنات اجلاهزة التي 

أسهمت بها بشكٍل كبير مكاتب منظمة الصحة العامليَّة.
كما ظهر جلياً غياب العمل وفق آليَّة خليَّة األزمة في إدارة املؤسسات اإلعالميَّة، والعمل املنظم عن طريق ابتكار وبث برامج خاصة 

ثابتة تساير مستجدات الوباء العاملي، واالكتفاء بزج املوضوع ضمن محاور البرامج اليوميَّة العامة.
ولم تبادر املؤسسات اإلعالميَّة بكل ثقلها ووسائلها وموازناتها بتنظيم حمالت إعالميَّة تستهدف رفع الوعي الصحي لدى املواطنني، 
من خالل عمٍل مخطٍط تتناغم فيه كل املؤسسات اإلعالميَّة احلكوميَّة من قنوات فضائيَّة ومحطات إذاعيَّة وصحف ومجالت ومواقع 

الكترونيَّة وشبكات تواصل اجتماعي وملصقات في الشوارع العامة وطبع نشرات وكتيبات والخ.
وظهر أيضا الضعف الواضح في التعامل مع األزمات، إذ لم يبادر اإلعالم احلكومي بزج العاملني داخل أروقته في دورات متخصصة 
داخليَّة أو خارجيَّة بشأن طرق وآليات التعامل املهني والنفسي واإلنساني مع األزمات، وآليَّة إيصال الرسائل الى اجملتمع التي تطمئن 

اجلمهور وال تنشر اخلوف وتثير الهلع.
أما أهم ما مطلوب للتعاطي مع جائحة كورونا كأزمة فرضت نفسها على العالم فيتجلى مبا يأتي:

أواًل: التوعية الصحية:
أو  داخليَّة  العالج اعتماداً على مؤسسات طبيَّة رصينة  بروتوكول  والتعاطي مع  الوقايَّة الصحيحة  التوعيَّة الصحيَّة بطرق  نشر 
خارجيَّة، مثل وزارة الصحة أو منظمة الصحة العامليَّة، وتكرار التعليمات بشكٍل مستمر، مع مراعاة تقدميها وفق برامج متنوعة 

ذات قوالب مختلفة ومضامني جتذب اجلمهور وال تثير امللل.

ثانيًا: عدم إثارة الهلع:
احلرص على عدم إثارة الهلع في اجملتمع من خالل التركيز على معدل اإلصابات املرتفع وأرقام الوفيات داخل البلد أو في بقيَّة بلدان 
العالم، وتكراره املتواصل في نشرات األخبار، وإبرازه بشكٍل ملفٍت، واستبعاد إحصائيات الشفاء أو عدم التركيز عليها، إذ يالحظ أنَّ 
أغلب نشرات األخبار تبدأ بحاالت اإلصابة، وتبرزها على حساب حاالت الشفاء، وكذلك إبراز حاالت الوفاة بني الشباب، األمر الذي يؤدي 

بال شك الى إضعاف مناعة الناس كما تؤكد املصادر الطبيَّة. 

 االعالم واالتصال الجماهيري
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ثالثًا: عدم إثارة الحزن:
جتنب إثارة احلزن لدى املشاهد أو املستمع من خالل تناقل أخبار وفيات شخصيات عامة قد تكون معروفة أو محبوبة لدى اجلمهور مثل الرياضيني 
والفنانني واإلعالميني والخ، سواء كانوا مشهورين في البلد أو على مستوى الدول العربيَّة أو األجنبيَّة، وال سيما أنَّ حاالت احلزن والكآبة قد تؤثر 
سلبا في املصابني واألصحاء على حٍد سواء، وقد حظيت وفاة بعض الشخصيات املشهورة بتغطيات واسعة في اإلعالم احلكومي رغم تداعياته 

السلبيَّة على اجلمهور، وكذلك كان لعرض املقابر اخلاصة باملتوفني جراء اإلصابة بالوباء ردود أفعال سلبيَّة لدى الناس.

رابعًا: إشاعة الفرح واألمل:
ويتجلى ذلك بإبراز حاالت الشفاء ومظاهر الفرح لدى املصابني وأسرهم، وحلظات خروجهم من املستشفى، وكذلك بعض احلاالت املتميزة في 
ابتكار  التي تتحدث عن قرب  آخر املستجدات  التي تبذلها املالكات الطبيَّة في املستشفيات، وإظهار أيضاً  التعامل اإلنساني من خالل اجلهود 
لقاحات أو عالج جديد يقلل اإلصابات واألعراض، ويعالج املرض، وإبرازها في نشرات األخبار، وإعداد برامج تبشر بقرب إنتاجها واستيرادها، فذلك من 

شأنه أْن يرفع معنويات اجلمهور، ويحيي األمل بعودة احلياة الى طبيعتها.

خامسًا: مكافحة الشائعات:
تقع على عاتق اإلعالم احلكومي مسؤوليَّة كبيرة تتمثل مبكافحة الشائعات التي تنتشر في اجملتمع أوقات األزمات، إذ أسهمت شبكات التواصل 
االجتماعي بترويج مقاطع فيديو أو نصوٍص تتحدث عن أخبار مزيفة ووقائع غير حقيقيَّة، ما أثار الذعر بني الناس، وخلق حالة من القلق اليومي 
لدى املواطنني، لذا يجب على اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء وااللكتروني تفنيد الشائعات بأسرع ما ميكن، من خالل التصريحات الرسميَّة غير 

املبالغ فيها.

سادسًا: التغطية اإليجابية:
أْن تتسَم التغطيَّة اإلخباريَّة باإليجابيَّة من خالل إبراز احلاالت التي تبعث التفاؤل وإعداد برامج ميدانيَّة ترفع معنويات الناس، وتبرز اجلهود الكبير 

التي تبذلها الدولة عبر مالكاتها الصحيَّة واملالكات الساندة لها من جيش وشرطة وغيرهم.
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في ما قدمته اإلذاعة. وبالنتيجة يجب أْن نسأل السؤال اآلتي: 
ما الذي قدمتُه بحوث اإلذاعة في العراق؟

اإلذاعة الى أين؟
يندر أْن يتحدث بحث عن مصادر اجلمهور العراقي من دون ذكٍر 
لإلذاعة. فهي جاءت في مرتبة متقدمة عن فئات كثيرة متت 
تفاصيل  ملعرفة  مهمة  وسيلة  أو   )1( املرضى.  مثل  دراستها 

األزمات. )2(
وحتقق  واسٌع  جمهورٌ  يتابعها  أخبار  نشرات  تقدم  إنها  بل  ال 
األجنبيَّة  أم  احملليَّة  )3( سواء منها  اجلمهور.  يريدها  إشباعات 
املوجهة، وهي لذلك مصدر مهم ال ميكن إغفاله خصوصاً ملا 
واسعاً  جمهوراً  تستقطب  التي  التفاعليَّة  البرامج  تقدمه 
مختلف  في  دوره  ويؤكد  املطروحة  املوضوعات  مع  يتفاعل 

القضايا.

 االعالم واالتصال الجماهيري

ما الذي قدمته بحوث اإلذاعة في العراق؟
قراءة جديدة في نتائج بحوث اإلذاعة في العراق

إعداد: أ.م. د. رعد جاسم الكعبي 

اإلذاعة.. أين؟
أنَّ البحث في اإلذاعة غير مجٍد وذلك  يعتقد أغلب الباحثني 

لسببني بحسب اعتقادي املتواضع:
1. الدور الكبير للفضائيات.

2. إنَّ جمهور الفضائيات بدأ باالنحسار.
إنَّ املعلومات املؤكدة تقول إَن هنالك )10( آالف محطة إذاعيَّة 
في العالم وإنَّ العراق وحده ميتلك )52( محطة إذاعيَّة مسجلة 

في هيئة االعالم االتصاالت.
بأنَّ له  اإلذاعة  البحوث في  البحث يتميز عن  وعليه فإنَّ هذا 
أنَّ  نؤكد  أْن  هو  هنا  املهم  أنَّ  غير  غيره،  من  أكثر  خصوصيَّة 
اإلذاعة ما زالت فعالة وموجودة لدى اجلمهور. وإْن كانت حتاول 
الفضائيات  مع  شديدة  منافسة  وسط  وجودها  تفرض  أْن 
طرائق  من  الكثير  غيرت  التي  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
من  أكثر  )مدمٍن(  الى  اجلمهور  وحولت  التقليديَّة.  املنافسة 
كونه )متلقياً( األمر الذي يستوجب أكثر من أي وقٍت البحث 

رئيس قسم الصحافة اإلذاعيَّة والتلفزيونيَّة
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البحوث اإلذاعية
نستطيع القول إنَّ بحوث اإلذاعة أقل بكثير رمبا بنسبة )3/1( من 
تقييٍم موضوعي  إجراء  من  مينع  ال  ذلك  لكنَّ  الفضائيات.  بحوث 

لنتائج هذه البحوث وما الذي ميكن أْن تكون قدمته؟
من البديهي القول إنَّ نتائج البحوث تقع ضمن اآلتي:

1. نتائج متوقعة.
2. نتائج غير متوقعة.

3. نتائج مؤكدة.
4. نتائج محتملة.

جدوى  حتقق  ألنها  ومؤكدة  متوقعة  غير  النتائج  تكون  املهم  إنَّ 
علميَّة نحتاجها في البحث عن نتائج تهم:

1. تقييم اإلذاعة كوسيلة وحتديد مكامن القوة والضعف فيها.
2. البحث عن مصدرٍ مهٍم للوصول للجمهور وحتديد فاعليته.

ثانويَّة  تعدَّ  أْن  البحوث ال ميكن  نتائج  إنَّ  القول مبدئياً  نستطيع 
قياساً بغيرها وإنَّ النسبة األكبر في هذه البحوث تتعلق باجلمهور 
الباحثني  وإنَّ  كثيرة.  بنسٍب  الرسالة،  أو  الوسيلة  من  أكثر 
يتحاشون البحث في الوسيلة أو الرسالة، ألسباٍب بعضها يتعلق 

بإمكاناتهم وأخرى تتعلق بجوانب فنيَّة تخص البحث.
تقول نتيجة أحد البحوث )إَن طبقة السواق احتلت املرتبة االولى 
مع  يتواصلون  السواق  ألنَّ  متوقعة  نتيجة  وهذه   )%  30 بنسبة 
اإلذاعة في أثناء العمل وإنَّ مثل هذه النتيجة ليست ذات جدوى 

علميَّة.
إنَّ  تقول  أخرى  نتيجة  نفسه  البحث  في  النتيجة  هذه  وتتبع 
إذاعة ترفيهيَّة هي األكثر تفضيالً، وهذا أمٌر آخر يستوجب وجود 
إشكاليَّة، فالسواق بالضرورة يستمعون للترفيه وليس ملضامني 

أخرى.
البرامج  الى  تستمع  املرأة  يجعل  )ما  آخر  بحث  نتيجة  وتقول 
اإلذاعيَّة هو سهولة االستماع الى البرامج في أثناء القيام بأعماٍل 

أخرى فضالً عن انقطاع التيار الكهربائي(.
أْن  ميكن  عديدة  فوسائل  لإلذاعة،  خصوصيَّة  األول  الشطر  يُعدُّ 

                         االعالم واالتصال الجماهيري

يتفاعل معها اإلنسان، وانقطاع التيار الكهربائي ال يشكل سبباً 
مقنعاً كسبٍب لالستماع، ألنَّ املشكلة يتم حلها بوسائل عديدة.

وتقول نتيجة أخرى للبحث نفسه )كثافة االستماع خالل املدتني 
وهو  البيوت  لربات  بديهيٌّ  أمٌر  وهذا  والثانية(  االولى  الصباحية 

نتيجة متوقعة.
مهٌم  مصدرٌ  املوجهة  الدوليَّة  )اإلذاعات  آخر  بحث  نتيجة  تقول 
من مصادر املعرفة السياسيَّة لإلعالميني( هذه بديهيَّة، فمن غير 

املنطقي أالَ يتابع اإلعالميون مهنتهم اإلذاعية ووسائل أخرى.

ترى أية فائدة لمثل هذه النتيجة؟
وهناك نتيجة أخرى )استطاعت اإلذاعات توسيع معارف املبحوثني 
ومعتقداتهم بشأن كثير من املواقف(. إذ إنَّ من الضروري استماع 
املطروحة،  القضايا  عن  معلوماتهم  لزيادة  لإلذاعات،  اإلعالميني 

وعليه فإنَّ النتيجة غير متوقفة هنا.
التخصص  وجود  )عدم  الى  آخر  بحٍث  في  أخرى  نتيجة  وتشير 
العلمي للعاملني( وهذه من املتوقعات علمياً ومهنياً وال حتتاج الى 

بحث.
وتقول نتيجة بحث آخر )هناك توجه ضعيف نحو إعداد مالكات 
هذا  الى  تدفع  اإلعالميني  غير  سيطرة  أنَّ  واملعروف  متخصصة( 

التوجه الذي هو نتيجة متوقعة غير مهمة.
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التلفزيون.. هل ال يزال يخاطب جماهيره؟

مصطفى محمد علي

 االعالم واالتصال الجماهيري

ضيف دائم
أوضح علماء اللسانيات والرقميات أنَّ املواقع االلكترونية العديدة 
حصة  من  كبيرة  نسبة  أخذ  قد  »يوتيوب«  موقع  رأسها  وعلى 
مشاهدي التلفاز، إال أنَّ هذا االمر لم ينته عند هذا احلد، فالتلفاز 
املوقع،  هذا  يعرضه  ما  تبث  أصبحت  واخملتلفة  املتعددة  وقنواته 
مباشر  وبشكل  يعرض  اليوتيوب  أنَّ  ترى  فقد  والعكس صحيح 
ما تبثه أجهزة التلفاز، ومثال على ذلك مباريات الدوري االسباني 
التي ينتظرها العديد من الشباب ويحاولون استثمار الوسيلتني 
ملشاهدة ما يريدون، لذلك فإنَّ هذا االرتباط يجعلنا بعيدين جداً 

من ال يعرفها، تلك األداة التي ملا تزال متتعنا في كل محتوياتها، ذلك اجلهاز الذي يحوي ذكرياتنا 
في الفن والطفولة والتعليم والتاريخ، فمنذ زمن ليس ببعيد كان العنصر املهم في مخاطبة 
اجلماهير في جميع اجلوانب اخملتلفة، وال يزال كذلك رغم تطور وابتكار وسائل االتصال األخرى، 

ال غنى عنه إذا ما ارتبط مبدى تطلبنا واحتياجاتنا في حياتنا اليوميَّة.
ولم حتدد التكنولوجيا املعاصرة أو تقيد هذه الوسيلة، بل ارتبطت بشكٍل ما بوسائل االتصال 

األخرى، وأدمجت من خالل اتصال ممنهج جعل من كل الوسائل متاحة في آٍن واحٍد.

عن استحصال إحصائيَّة حقيقيَّة لهذه الوسيلة.
»ضيف  بأنه  التلفاز  عاماً(   54( اخلالدي  منصور  األستاذ  يصف 
دائم ال ميكن االستغناء عنه، وأنه مهما تطورت أساليب ووسائل 
الوسيلة الضروريَّة للجمهور«،  التكنولوجيا فالتلفاز يبقى هو 
الثقافيَّة  والبرامج  األخبار  نشرات  أتابع  »إنني  بقوله:  ويضيف 
التلفاز كل يوم، وال أحبذ استخدام أي وسيلة أخرى لكون  عبر 
التلفاز يجمع الصورة والصوت وخاصية النقل املباشر، ال سيما 

في األخبار التي تهم فئة عمريَّة معينة«.
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التلفاز vs الهاتف
وبني مشاهد وآخر تكون هناك املعركة التي نراها كل يوم، فكل 
فئة لها ما تفضل من وسيلة تراها مناسبة لها، وبالرغم من 
هذا  أنَّ  إال  وحتليلي،  وفيلمي  برامجي  محتوى  يقدم  التلفاز  أنَّ 
األمر ال يجعله بعيداً عن اهتمام اجلمهور، أما الهاتف فسهولة 
له  عاماً(   34( العبادي  أحمد  التلفاز،  مقارعة  له  تتيح  الوصول 
تلفاز  الهاتف  »إنَّ  قال:  فقد  االمر  هذا  في  البسيطة  نظريته 
والتي  الرائجة  الطلب هي  تبقى خاصية حسب  ولكن  مصغر، 

لها مقبوليَّة أكثر عن التلفاز، والكل يريد الطريقة األسهل«.
ملياء حسني )26 عاماً( هي األخرى ترى أنَّ التلفاز له خصوصيته 
كوسيلة اتصال، فهو يعرض مسلسالتها املفضلة، حيث تقول: 
لها  الكبيرة  الشاشة  على  واملسلسالت  البرامج  »مشاهدة 
ذاتها عندما  بالطريق  االستمتاع  أستطيع  وال  ولذتها،  متعتها 
أشاهد مسلسالتي عبر شاشة الهاتف، وأشعر أنها حتدد رؤيتي 
أنَّ اجللوس مع أسرتي لالستمتاع سوية  ملا أشاهده، فضال عن 
باملشاهدة له طعمه اخلاص، فنحن ال نستطيع ذلك عبر الهاتف، 
لذلك فإنَّ هذه الوسيلة هي من الوسائل التقليديَّة التي اعتدنا 

عليها وال أظن أنَّ هناك أي وسيلة ستحل محلها في يوٍم ما«.

أخبار حقيقية
وال ميّر يوٌم إال وجتد الكثير من الشائعات واألخبار املفبركة التي 
تنطلق عبر وسائل التواصل االجتماعي، فمن موت الفنان الفالني 
الى ظهور نيزك متوجه نحو األرض ليمحو البشريَّة وحتى الى 
اختفاء آخر كتلة جليديَّة في القطب الشمالي، فـ«البروباغاندا« 
قد أخذت مساحتها من خالل هذه الوسائل عبر مواقعها وبال 
رادٍع وال رقيب، غزوان الفتالوي )43 عاما( بدوره أكد أنَّ »األخبار التي 
يراها عبر مواقع التواصل االجتماعي دائماً ما تكون مغلوطة«، 
ويردف: »في بداية األمر كنت أصدق أي خبٍر أراه عبر مواقع وبرامج 
االنترنت املتعددة، إال أنه بعد فترة ومع الكثير من املواقف التي 
واجهتها في تصديقي ألخبار هذه املواقع، انعدمت ثقتي بشكٍل 
كامٍل بتلقي األخبار من خاللها، لذلك جلأت الى التلفاز كمنصة 
الوسيلة،  هذه  عبر  اإلشاعات  انعدام  عن  فضالً  موثوقة،  أخبار 
فاألخبار واقعيَّة وحقيقيَّة مع مراعاة جتنب اإلعالم األصفر الذي 
يتواجد في كل دولة بالعالم، لذلك أنا اآلن ال أشاهد األخبار إال 

عبر شاشة التلفاز وعبر قنواته«.
من  إال  جماهيري  اتصال  كوسيلة  بالتلفاز  يتمسك  لم  غزوان 
األصلح  يحدد  جعله  ما  وهذا  االخرى،  للوسائل  جتربته  خالل 

الهتماماته.

إدمان
هذه  أن  إال  الفئات،  بعض  على  حديثة  أنها  ورغم  االهتمامات 
خالل  من  مرٍض  بشكل  للتعلق  عرضة  جتعلهم  الوسائل 
بالسجائر  تشبيهه  نستطيع  احملمول  فالهاتف  استخدامها، 
عليها  اإلدمان  فإنَّ  لذلك  اليوم،  طول  املدخنون  يحملها  التي 

ال  وهذ  منها،  العربيَّة  وخصوصاً  باجملتمعات  ملسناه  قد  أمٌر 
إذ  التلفاز،  مشاهدة  يدمن  من  هناك  بأنَّ  االعتراف  من  مينعنا 
ساعات   8 من  أكثر  الى  الوسيلة  لهذه  مشاهدته  وقت  يصل 
املدمنني  هؤالء  أحد  عاماً(   16( حميد  حيدر  الدراسات،  حسب 
ليؤكد لنا في معرض حديثه »حرماني من امتالك جهاز الهاتف 
كاألفالم  التلفزيونيَّة  البرامج  متابعة  الى  اجلأ  جعلني  الذكي 
واملسلسالت واملوسيقى بشكٍل مستمر، فبرأيي األمر مختلٌف 
عما يحدث في الهواتف بسبب األدوات املتاحة هناك، فضالً عن 
محدوديتها في أجهزة التلفاز، إال أنَّ هذا األمر قد مت حله مؤخراً، 
إذ إنَّ التلفزيون اآلن ذكيٌّ أيضاً من خالل صناعات بعض الشركات 
التي أدخلت هذه الوسيلة في إطار التطور التكنولوجي، وقد زود 
وذي دقة أفضل، حيدر  أكبر  الهواتف وشاشات  ببرامج كبرامج 
بنيَّ لنا أنَّ اجلمهور له مقولة وهي بأنَّ الهاتف تلفاز محمول، إال 
أنَّ ما ال يعلمه البعض، أنَّ الهاتف أكبر حجماً وها هو معلق على 

حائط الغرفة، لذا فإنَّ لكل منا وسيلته في اإلدمان عليها.

حواس
من  العديد  أصبح  تلفازه،  مشاهدة  على  مدمن  حيدر  وبينما 
تكون  فتارة  التلفاز،  أوالدهم  مشاهدة  أوقات  يقلصون  االهالي 
هذه الوسيلة سبباً في إضعاف نظرهم، وتارة أخرى ملا لها من 
متعة جتعلهم يتوجهون فقط لها ونسيان واجباتهم في احلياة، 
أبو محمد يعاني من هذا األمر، فبسحب قوله إنه سيكون سبباً 
لرسوب أوالدي، على الرغم من عدم امتالك أوالده أجهزة الهاتف، 
إال ووجدهم قد فتحوا فيههم على  أوالده  اْن يدخل لغرفة  وما 
أحد األفالم، ويبني لنا »أنهم معزولون متاماً عن هذه الدنيا في ذلك 
دون  ولكن من  أكرر مناداتي لهم،  أدخل غرفتهم  اْن  وما  الوقت، 
فائدة، فهذا االندماج محدٌد لوقت نهاية الفيلم، حتى أنني في 
بعض األحيان يشدني أحد األفالم التي يشاهدونها، وال أستطيع 
ملا  أخرى  وسيلة  كأي  ليس  فالتلفاز  املشاهدة،  من  نفسي  منع 
بشكٍل  اخلمس  بحواسك  مرتبط  فهو  خصائص،  من  يتمتع 
في  التلفاز  شاشة  الى  النظر  أختلس  تراني  قد  لذلك  مباشر، 
الوقت الذي يجب أْن أوبخ فيه أوالدي بسبب تركهم لواجباتهم 

اليوميَّة«.
ما  تعرض  ما، فهي  األخرى محدودة بشكٍل  التواصل  إنَّ وسائل 
تريده وحتدده عبر اخليارات املتاحة، فضالً عن هذه احلدود فقد ترى 
احملتوى غير جيٍد ومشكوكاً بأمره ليصل الى حد التفاهة، إال أنَّ 
التلفاز وما يحتويه من معلومات حقيقيَّة وواقعيَّة جتعله وسيلة 
عدة  قبل  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أجرت  إذ  حياتنا،  في  مهمة 
سنوات دراسة الختبار قدرة مشاهدي التلفاز، وذلك عبر منعهم 
في  مشاركة  أسرة   184 اختيار  ومت  كامٍل،  لعاٍم  مشاهدته  من 
االختبار، وقد قدمت اإلذاعة العديد من الهدايا واملغريات ومبالغ 
مالية مقابل عدم مشاهدة التلفاز، بعد انقضاء خمسة أشهر 
لتعود  االتفاقية  اجلميع من  انسحب  واحدة، فقد  تبق أسرة  لم 

الى مشاهدة التلفاز.
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مختصر دراسة:
دور العالقات العامة في تصميم برنامٍج إعالمي 

لمواجهة الشائعات في األوساط الجامعية

أ.م.د.جاسم طارش العقابي

وإذا كانت الشائعات من السهل تداولها بني فئات اجملتمع البسيطة 
اجلامعيَّة  األوساط  في  وترويجها  تداولها  هو  األكثر  اخلطر  فإنَّ 
للقيادات  ومصنعاً  وأكادمييَّة  وثقافيَّة  علميَّة  مؤسسة  بوصفها 
برنامج  الضرورة تصميم  اقتضت  لذا  واإلداريَّة،  العلميَّة  والكفاءات 
احلرم  في  املتداولة  الشائعات  مواجهة  شأنه  من  مقترح  إعالمي 
الى  اجتاهاتهم من مروجني  وحتويل  الطلبة  ومحاولة جعل  اجلامعي 

محاربني للشائعة.
ويظهر حتليل الشائعات السياسيَّة أنها تدور عموماً على عددٍ محددٍ 
من املوضوعات املتعلقة بالشؤون السياسيَّة وتفرعاتها االقتصاديَّة 

واالجتماعيَّة وأحوال الدولة والشخصيات البارزة فيها. 
احمليطة  األخطار  نتيجة  الشائعات  تنتشر  احلاالت  مختلف  وفي 
باجملتمع، فتدهور األوضاع السياسيَّة واالقتصاديَّة وتعرض الدولة الى 
هجمات عسكريَّة وإرهابيَّة من اخلارج، عالوة على غموض وضبابيَّة 

ستجد  الشائعة  فإنَّ  الداخل  من  والشعب  احلكومة  بني  العالقات 
طريقها كأداة للحرب النفسيَّة لزعزعة النظام السياسي.

استهدافاً  األكثر  الفئات  هي  اجلامعي  الشباب  شريحة  كانت  وملا 
من قبل اجلماعات اإلرهابيَّة اخملربة فإنَّ هذه الدراسة ومن خالل إعداد 
الشباب  توعية  كيفيَّة  في  ستسهم  اإلعالمي  البرنامج  وتصميم 

ومحاربة شائعات الفكر التكفيري ومحاربة خطر الكلمة واملعتقد.
الواقعيَّة  اإلجرائيَّة  البرامج  أسلوب  اعتمدت  الدراسة  هذه  أنَّ  كما 
على  اعتماداً  اإلعالمي  البرنامج  تطبيق  وميكن  التنظير  عن  بعيداً 
اخلطة املوضوعة باتباع األساليب الفنيَّة واالستراتيجيات التطبيقيَّة.

على  القدرة  له  إعالمي  برنامج  وتصميم  إعداد  الى  الدراسة  تهدف 
مواجهة الشائعات املنتشرة في اجلامعات عن طريق املعادلة الثالثيَّة 

)الكشف – التوعيَّة – تطبيق االستراتيجيات(. 

تقنيات  وتطور  واالتصاالت  اإلعالم  وسائل  انتشار  مع 
وبحكم  اإللكترونيَّة  الى  التقليديَّة  من  املعلومات 
مواقع التواصل االجتماعي املفضلة لدى الشباب وال 
سيما طلبة اجلامعات وفي ظل تراجع دور املؤسسات 
مفاصل  وانشغال  والتربويَّة  واالجتماعيَّة  الثقافيَّة 
في  العراق  في  والعسكريَّة  السياسيَّة  األنظمة 
مواجهة خطر اجلماعات اإلرهابيَّة، أصبحت الشائعة 
تأخذ صبغة اجلديَّة أكثر من قبل، وتصل الى أكثر فئات 
لدى  ليست  وبالتالي  احترافيَّة،  أكثر  بطريقة  اجملتمع 
ملناقشتها  الفرصة  الشائعة  يتلقى  الذي  الشخص 
النفسيَّة، فضالً  للحالة  نتيجة  والتأكد من صحتها 
ما  وتقنياً،  فنياً  الشائعات  وبث  عن طريقة صياغتها 
يجعلها سهلة التصديق واالنتشار والترويج ويحولها 
للتعبير  الناس  يتناوله  يومي  اجتماعي  موضوٍع  الى 

عن اجتاهاتهم وميولهم النفسيَّة.
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تصميم برنامج إعالمي مقترح 
لمواجهة الشائعات في الجامعات العراقية

في  الشائعات  ملواجهة  اإلعالمي  البرنامج  البرنامج:  اسـم   -1
اجلامعات العراقيَّة.

2- أهداف البرنامج: وهنا نطرح السؤال اآلتي:
- ماذا نريد من البرنامج؟

أ- احلد من خطورة انتشار وتداول الشائعات.
ب- إظهار أسباب وأهداف نشر الشائعات.

تعدُّ  وإنها  الشائعات،  هذه  بخطورة  اجلامعات  طلبة  توعية  ج- 
إحدى أدوات اجلماعات اإلرهابيَّة لتدمير معنويات الشباب.

د- محاولة حتويل الطلبة من مروجني للشائعات الى محاربني لها.
هـ- فضح مساعي العدو والكشف عن هويته وأدواته وأساليبه 

ومنهجه في نشر الشائعات.
3- الفئات املستفيدة من البرنامج:

توضع البرامج بشكٍل عام والبرامج اإلعالميَّة بشكٍل خاص خلدمة 
فئة اجتماعيَّة معينة، وإنَّ اإلحاطة بالبيئة املستهدفة أحد أهم 
جوانب عمليَّة تصميم البرنامج، ولهذا يتعني االهتمام بدراستها 
واالجتماعيَّة  النفسيَّة  خصائصها  على  والوقوف  وحتليلها 

والثقافيَّة.
وهذا البرنامج يستهدف فئة الشباب من طلبة اجلامعات العراقيَّة.

- اجلهات املشاركة في تنفيذ البرنامج:
واإلعالميَّة  اإلداريَّة  اجلهود  تضافر  البرنامج  تنفيذ  يتطلب 

واالقتصاديَّة جملموع اجلهات التي تشارك في تنفيذ البرنامج مثل:

التخطيط – مؤسسات اجملتمع  وزارة   – الداخليَّة  وزارة  • اجلامعة- 
املدني – وسائل اإلعالم واملؤسسات اإلعالميَّة.

- نطاق تنفيذ البرنامج:
إليها  ينتمي  التي  البيئة  أو  املنطقة  على  الوقوف  من  بُدَّ  ال 
املستفيدون من البرنامج أو يعملون بها وهو ما يسمى بـ«نطاق 

تنفيذ البرنامج«.
أو  قريَّة  أو  مدينة  أو  جغرافيَّة  منطقة  النطاق  هذا  يكون  وقد 
فإنَّ  البرنامج  هذا  نطاق  وفي  العمل.  بيئة  أو  جامعة  أو  مدرسة 

اجلامعة ستكون هي النطاق اجلغرافي لتنفيذ هذا البرنامج.
- املتطوعون في تنفيذ البرنامج:

مبا أنَّ املؤسسة اجلامعيَّة ستكون هي اجلهة العليا املشرفة على 
تنفيذ البرنامج بالتعاون مع املؤسسات املذكورة سابقاً وهي:

- إدارة اجلامعة
- مؤسسات اجملتمع املدني

- وزارة الداخليَّة
- وزارة التخطيط

- املؤسسات اإلعالميَّة
فإنَّ تنفيذ البرنامج داخل احلرم اجلامعي سيحتاج الى متطوعني 
من كال اجلنسني لتقدمي خدماتهم الى اجملتمع بال مقابل إمياناً من 
هؤالء بنبل ووطنيَّة هذا العمل وأبعاده اإلنسانيَّة السامية ورغبة 
منهم في تقدمي شيء يوازي ما يقدمه اخوانهم من أفراد القوات 
املسلحة وقوى األمن الداخلي وقوات احلشد الشعبي في حربهم 

ضد جماعات )داعش( اإلرهابيَّة.
ومعلومات  بيانات  استمارة  تنظيم  البرنامج  إلدارة  املفيد  ومن 
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للمتطوعني لتنفيذ البرنامج تشمل ما يأتي:
1- االسم الكامل.

2- محل وتاريخ الوالدة.
3- احلالة االجتماعيَّة.

4- اجلنس.
5- عنوان السكن ورقم الهاتف واالمييل.

6- عنوان العمل.
7- التحصيل الدراسي واالختصاص.

8- املؤهالت واملهارات.
9- اللغات التي يجيدها.

10- النشاط الذي يرغب القيام به.
11- اخلبرات التي ميتلكها.

 )  ( البرنامج صباحاً  لتنفيذ  بالعمل  فيه  يرغب  الذي  الوقت   -12
مساًء ) (.

- أساليب مكافحة الشائعات:
- أفكار ومضامني البرنامج:

على  قائمة  أساليب  واتباع  العامة  الشؤون  في  الوعي  تنميَّة   -
التحليل واحملاورة.

- جتنب التعتيم اإلعالمي وعرض األخبار واحلقائق للجمهور بأسرع 
وقت.

- توفير احلريَّة السياسيَّة والفكريَّة للمواطن في حق التعبير عن 
اآلراء واألفكار في وسائل اإلعالم.

- حتسني العالقات السياسيَّة واالجتماعيَّة بني احلكومة والشعب.
- القضاء على اخلالفات السياسيَّة بني األحزاب والكتل عن طريق 

الدبلوماسيَّة واحلوار والتفاهم.
- تفعيل قانون ومشروع املصاحلة الوطنيَّة.

العلميَّة  واملعوقات  الثغرات  وسد  واجلهل  األميَّة  على  القضاء   -
واملشكالت الصحيَّة.

من  اجلامعي  الشباب  بني  االجتماعيَّة  العالقات  وتطوير  - حتسني 

خالل نبذ أفكار الطائفيَّة والعرقيَّة والعنصريَّة.
معلومات  من  لهم  يُبث  ما  بخطر  اجلامعي  الشباب  توعيَّة   -
وشائعات عبر وسائل اإلعالم، ال سيما مواقع التواصل االجتماعي 

واالنترنت التي تستغلها اجلماعات اإلرهابيَّة.
- حتذير الشباب اجلامعي من خطر االجنراف وراء اخلطاب اإلعالمي 
في  للتأثير  سياسيَّة  كورقة  الدين  يستغل  الذي  اإلرهابي 

عواطفهم وحتويلهم الى أدوات تنفيذ خططهم.
- ملء أوقات فراغ الشباب اجلامعي باألنشطة الثقافيَّة والفنيَّة 
العقليَّة  قدراتهم  وتوجيه  لتعزيز  العلميَّة  والندوات  والرياضيَّة 

واجلسديَّة.
مع  والتعاطي  التعامل  بكيفيَّة  اجلامعي  الشباب  توعيَّة   -
التي  النفسيَّة  احلرب  ودوافع  االنترنت  عبر  الواردة  املعلومات 

يستخدمها العدو ضدهم بطريقة جذابة ومقنعة.
وسائل  جميع  تستخدم  وقائيَّة  إعالميَّة  استراتيجيَّة  وضع   -
علم  مجاالت  في  العلميَّة  اخلبرات  وتوظيف  والثقافة  اإلعالم 
النفس واالجتماع واإلعالم والسياسة لألساتذة اجلامعيني لتوعية 
وتثقيف الطلبة على مدار السنة الدراسيَّة من خالل استقطاع 
دقائق قليلة من احملاضرة اجلامعيَّة لتوعية الشباب بخطط العدو.

- تثقيف الطلبة والشباب بطبيعة األزمات وإّن أيَّة دولة – مهما 
تكون  قد  األزمات  وهذه  أزمات،  الى  تتعرض  فإنَّها  متطورة  كانت 

صقالً لنشر وبث الشائعات املضادة.
التعاون بني وسائل اإلعالم واملدارس واملساجد واجلامعات  - تعزيز 
واملؤسسات االجتماعيَّة من خالل عقد الندوات الشهريَّة وبشكٍل 

مستمر.
ووضع  اجلامعيني  الطلبة  ملرشد صفوف  تدريبيَّة  دورات  تنظيم   -
وتزويدهم  العمل  أساليب  على  واالتفاق  التفصيليَّة  اخلطط 
بالتوجيهات واملعلومات والبرامج املدنيَّة في مكافحة الشائعات.

ووحدات  املستمر  والتعليم  التربوي  اإلرشاد  وحدات  تفعيل   -
استطالع الرأي العام في اجلامعات واملعاهد.
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املاليَّة  الغرامة  أو  احلبس  عقوبة  يتضمن  جامعي  قانون  سن   -
ترويج الشائعة بني  الطرد من اجلامعة ملن يثبت عليه  أو عقوبة 

أوساط الطلبة.

استراتيجيات تنفيذ البرنامج
1- اإلدارة اجلامعيَّة: حتتل اإلدارة اجلامعيَّة املتمثلة برئيس اجلامعة 
ومجلس اجلامعة الثقل األكبر في اإلشراف على تنفيذ البرنامج 

وهذا سيمنح البرنامج دفعة قويَّة ومميزة من خالل ما يأتي:
- اإلشراف
- املراقبة
- املتابعة
- التقومي

- خلق الدوافع واحلوافز
- توفير املستلزمات الفنيَّة واإلعالميَّة والتقنيَّة.

2- أقسام اإلعالم والعالقات العامة:
لكل جامعة أو معهد وحدة تدير الشؤون اإلعالميَّة وهذه مهمتها 
كبيرة جداً لدورها اإلعالمي والتثقيفي والتوعوي لتنفيذ مفردات 
البرنامج اإلعالمي ملواجهة الشائعات من خالل النشر الصحفي 

والبرامج TV والندوات.
3- وحدات اإلرشاد والتوجيه التربوي:

واجتماعيَّة مهمة من مفاصل  إداريَّة  الوحدة مكانة   حتتل هذه 
النفسيَّة  اجلوانب  على  دورها  ويتركز  واملعاهد  اجلامعات 
الدورات  خالل  من  البرنامج  لتنفيذ  مهٌم  جزٌء  وهو  واالجتماعيَّة 

والندوات وورش العمل واالختبارات.
4- الصحف واجملالت اجلامعيَّة:

وميكن  الطلبة  لدى  واحملببة  واملبسطة  املهمة  الوسائل  من  تعدُّ 
باالعتماد  البرنامج  لتنفيذ  زوايا وصفحات  بتخصيص  توظيفها 

على فنون العمود الصحفي واملقاالت وفن الكاريكاتير الهادف.
5- القناة اجلامعيَّة:

لوزارة  التابعة  اجلامعيَّة  القناة  بدأت  سنوات  خمس  نحو  منذ 

التعليم العالي والبحث العلمي بثها التلفزيوني كقناة إعالميَّة 
متخصصة بالشؤون اجلامعيَّة ميكن اإلفادة منها في إعداد وتنفيذ 
البرامج اإلعالميَّة الهادفة حملاربة الشائعات من خالل استضافة 
مبخاطر  التوعية  في  الطلبة  أمام  للحديث  واملتخصصني  اخلبراء 

الشائعات.
6- الدورات التدريبيَّة وورش العمل:

تدريبيَّة  دورات  بإعداد  املستمر  التعليم  مركز  دور  تفعيل  بإمكان 
بشأن خطورة  وتطوير خبراتهم  واملوظفني  لألساتذة  وورش عمل 
ورجال  الداخليَّة  وزارة  من  خبراء  استضافة  خالل  من  الشائعات 

األمن ووزارة الدفاع.
7- األمن اجلامعي:

أفكار  تنفيذ  األمن اجلامعي في  أفراد  ميكن االستفادة من خبرات 
عند  الطالبيَّة  الفرق  مع  إشراكهم  خالل  من  البرنامج  وخطط 
النشرات  بتوزيع  الطلبة  قيام  عند  خصوصاً  البرنامج  تنفيذ 

الصحفيَّة أو اجملالت وغيرها.
8- مؤسسات اجملتمع املدني:

مؤسسات  الى  ينتمون  ممن  واألساتذة  الطلبة  من  العديد  هناك 
اجملتمع املدني وميكن االستفادة من هذه املؤسسات لتنفيذ خطط 
والصور  واملنشورات  امللصقات  وطباعة  إنتاج  خالل  من  البرنامج 

اإلعالميَّة التي تكافح الشائعات.
9- املؤسسات اإلعالميَّة:

بالقنوات  املتمثلة  اإلعالميَّة  املؤسسات  من  العديد  هناك 
الوطني ترغب بتقدمي  التلفزيونيَّة والصحف واإلذاعات ذات احلس 

خدماتها لتنفيذ مثل هذه البرامج.
10- جهات حكوميَّة وغير حكوميَّة راعية:

ميكن االتصال بالعديد من اجلهات في القطاع العام واخلاص لفتح 
وفريق  اجلامعة  ورفد  البرنامج  لتنفيذ  اجلامعة  مع  التعاون  باب 
مثل  وااللكتروني  والطباعي  والثقافي  اإلعالمي  باإلنتاج  العمل 
وزارة الثقافة ووزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعيَّة 

وهيئة اإلعالم واالتصاالت.
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حسين فرحان

ذات يوم استبدل مالك أحد املطاعم البغدادية املشهورة طاقم العمال العراقي بأكمله بطاقٍم جديٍد من العمال، لم يكونوا من كوكب 
آخر لكنهم كانوا من دولة أخرى تشاطر دولتنا انتماءها للقارة اآلسيوية، لم يكن في هؤالء العمال ما مييزهم عن ابن البلد سوى ما 
يتقاضونه من أجور تعدُّ زهيدة بالقياس ملا يتقاضاه العراقي.. فاملئة دوالر بحسابات السوق وأسعار الصرف مبلٌغ كبيٌر بالنسبة للعامل 
الوافد إلينا من تلك الدول الفقيرة، ما دفع بأصحاب املطاعم واملهن األخرى إلى تالقف هذه الفكرة واستحسانها والعمل على انتشارها 
رعاية خلفض أجور العمل وتوفير مبالغ كبيرة قد تصل الى نسٍب عالية فيما لو لم يستنجدوا بهذه األيدي العاملة ذات الكلفة الزهيدة.. 
وهو أمٌر ال مجال فيه للعواطف التي ستقف عاجزة أمام واقع يخبرك بأنَّ هناك فرقاً واضحاً في النفقة.. وأنَّ مجال املفاضلة بني الطرفني 
قد خضع لهذه املوازين االقتصادية النفعيَّة، وأنَّ من الغباء تفويت فرصة استثمار هذا الفارق الكبير في أجور العمل بينهما، باإلضافة 
لعامل الوقت الذي يحدد العمل اليومي، ونوع اخلدمة، والظروف املتغيرة املتقلبة التي متنع العامل العراقي من احلضور بالوقت املناسب 
ملكان عمله أو عدم احلضور أصالً بسبب إجراءات حكوميَّة أمنيَّة أو صحيَّة كقطع بعض الطرقات أو فرض حظر مفاجئ للتجوال وغيرها 
من إجراءات.. حتى أصبح األمر برمته كأنه املقدمة والتمهيد ألمتتة احلياة العراقية وإْن كان البديل إنساناً آخر وليس اآللة.. فكيف بهذا 

العامل العراقي أو املزارع أو املوظف لو توغلت اآللة حلياته العملية كما توغلت العمالة األجنبيَّة الرخيصة؟
وكيف به لو أصبح وهو يرى شؤون الصناعة في بلده وزراعته وتعليمه وصحته وقد أصبحت تدار باآللة التي يشرف عليها عدة أشخاص 

فيتم االستغناء عنه ألنَّ اآللة ال تطلب أجراً سوى متطلبات التشغيل واإلدامة والصيانة؟
هي األمتتة إذاً.. وهي التي سنلعنها ذات يوم بينما يرفع لها اإلقطاعيون اجلدد قبعاتهم فلنستعد لذلك اليوم، وليكن استعدادنا معنوياً 
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فليس مبقدورنا الوقوف أمام إرادة املنتفعني فهم أحرارٌ في اختيار طريقة عملهم سواء باستقدام يٍد عاملة رخيصة كما يحدث اليوم أو 
بأمتتة كل شيء في املستقبل القريب..

قد نتساءل عن بدايات األمتتة وبوادرها.. وقد نستغرب لو عرفنا أنَّ تلك اآللة احلاسبة الصغيرة التي كفتنا مؤونة ضرب األخماس باألسداس 
والبحث عن جذور األعداد لم تكن سوى أمنوذج أولي لألمتتة وأّن آالت أخرى كثيرة غيرها حلت محل العقل البشري واليد البشرية من دون 
أْن حتمل هذه الصفة )األمتتة( بشكٍل واضح، لكنها مع تطور احلركة العلميَّة وتقدمها أصبحت البديل الناجح عن اإلنسان، ولم يكن هذا 
االستبدال للبشر ليهمنا كثيراً أو يؤثر فينا كدولة من دول العالم الثالث، فنحن ما زلنا منارس وجودنا العملي بشكٍل واقعي ونتقاضى األجر 
على ذلك، فاآللة التي تصنع السيارة والهاتف النقال واحلاسوب واألدوية والثياب والسالح وغيرها لم تطأ أرضنا بعد، نعم.. هناك البعض 
منها وقد استخدم في مجاالت صناعية مختلفة لكنه لم يرق الى مستوى أْن جتلس العمالة على دكة االحتياط أو مع جمهرة املتفرجني..

في بلدنا ال يزال األمر في بداياته، فاآللة التي نخشى من هيمنتها ال تزال بعيدة املنال بسبب طبيعة االنتماء العاملي، فدول العالم الثالث 
املتقدمة،  العالم  دول  اآللة بشكل يشبه حلولها في  املتقدمة من حلول  أْن تخوض في هذه اجملاالت  قبل  االنتظار طويالً  يتحتم عليها 
لكن ما ميكن استخدامه من آالت في املستقبل القريب على املستوى احلكومي أو على مستوى القطاع اخلاص قد يكون له تأثير كبير في 
تشغيل اليد العاملة العراقيَّة التي تعرضت لهزة عنيفة حني نافستها اليد العاملة األجنبيَّة، فكيف بها لو اجتمعت معها اآللة التي 
تصنع أضعاف ما تصنعه، فصاحب املال ال يهمه سوى سرعة اإلنتاج وغزارته، وعموماً.. فهي مسألة وقت ال أكثر حتى تضاف للبطالة 
بطالة جديدة لتنتهي معها حقبة احلرفة اليدويَّة كما انتهى احلال - كمثال- باخلطاطني الذين غادرت أحرفهم لوحات اإلعالنات التجاريَّة 

التي أصبحت تصمم بحاسوب صغير وتطبع مبطابع خاصة وتدار بأيادٍ ال تفقه بفن اخلط والزخرفة شيئاً.
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نظرة على االتصال الجماهيري في المملكة المتحدة

ترجمة: زينب رشيد

قطاعات  إلى  اإلعالم  وسائل  عبر  للبيانات  األفراد  تداول  كيفية  في  التحقيق  هو  اجلماهيري  االتصال 
واسع  نطاق  على  البيانات  وتداول  منح  إلى  اجلماعية  املراسالت  تشير  كانت  كما  اجلمهور،  من  كبيرة 
جملموعة متنوعة وواسعة من األفراد، ومن املفهوم عموماً ربط نشر الصحف واجملالت والكتب، وكذلك 
الراديو والتلفزيون واألفالم، حتى عبر اإلنترنت، إذ يتم استخدام هذه الوسائط لنشر املعلومات واألخبار 
واإلعالنات، وتتناقض املراسالت اجلماعية مع التحقيقات في أنواع مختلفة من املراسالت، مثل التواصل 
بني األشخاص، أو املراسالت التنظيمية، من حيث إنها تركز على مصدر فردي ينقل البيانات إلى عدٍد 
ال يحصى من البيانات، وإنَّ التحقيق في املراسالت اجلماعية مقلٌق بشكٍل أساسي بشأن كيفيَّة تأثير 
مادة املراسالت اجلماعية أو تأثيرها بشكل عام في سلوك أو موقف أو رأي أو عاطفة الفرد أو األفراد الذين 

يقبلون املعلومات.
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ما هو االتصال الجماهيري واإلعالم؟
يتم  وكيف  تعمل،  وكيف  الوسائط،  الى  جيداً  التعرف  يجب 
بشكٍل  معها  والتعامل  منها  لإلفادة  السبل  وأفضل  تفكيكها، 
مقنع، إذ إنَّ وسائل اإلعالم احلديثة لديها القدرة على التأثير، ولها 
االتصاالت  غيرت  ولقد  املعاصرة،  احلياة  جوانب  جميع  في  عواقب 
الواسعة والشبكات عبر اإلنترنت بشكل ال يصدق الطريقة التي 
تتحدث بها املنظمات واحلكومات واألفراد مع بعضهم البعض، وفي 
ما بينهم، وإنَّ معرفة كيفية عمل وسائل اإلعالم وعملها وأفضل 
لتحقيق  األساس  هو  منها  الكاملة  االستفادة  لتحقيق  السبل 
وإنَّ املراسالت السريعة والقوية مع  وازدهار املؤسسات اإلعالميَّة، 

املتلقني احلاليني والقائمني هي مفتاح النجاح.

تدريس االتصال الجماهيري
بالنسبة ألولئك الذين يفكرون في احلصول على درجة علميَّة في 
هذا اجملال وال يزالون بحاجة إلى مزيٍد من احلجج إلقناعهم بأنَّ هذه 
هي الدورة التدريبيَّة الصحيحة، فإنَّ دليل اجلامعة الكامل يستعير 
إتقانها، وفي ما يلي أفضل سبعة دوافع للنظر في احلصول على 

درجة دراسات اإلعالم واالتصال:

1- حديث قابل للتطبيق
واحدة من أكثر املؤهالت التي حتظى بتقدير كبير لدى اخلريجني من 
قبل املنظمات الكبيرة في الوقت احلاضر هي القدرة على التكيف، 

واالفادة من أحدث التقنيات احلديثة، من دون أن تتعرض لالرتباك.

2- الحرية 
إلى  الدراسي  الفصل  من  رعايتك  يتم  أْن  تكره  كنت  إذا  بالطبع 
الفصل الدراسي، وأْن تتلقى تعليمات بكل شيء في إطار العنوان، 
وتنتج قائمة ال تنتهي من األعمال، فإن هذه الدرجة هي قرار الئق، 
وهناك مرونة في البحث عن القصص التي حترص عليها، والنظر 
الوحدات  من  وواسعة  متنوعة  مجموعة  إلى  باإلضافة  فيها، 

التقديرية بانتظام.

3- الدورات المجمعة
 تقدم مكاتب الدراسات اإلعالمية عادًة درجات مزدوجة، ومختلفة، 
تدريب  إلى  االنضمام  على  القدرة  لديك  ستكون  أنه  يعني  ما 
من  مسارين  استكشاف  أو  لك،  آخر  دراسي  خيار  مع  اجتماعي، 

التعلم بتفاصيل أكثر مالءمة.
4- حياة اجتماعية جيدة

تركز  منطقة  واإلعالم  االتصال  دراسات  تعد  االسم،  يوحي  كما 
بشكل خاص على التحدث مع األفراد اآلخرين، وأنت تدرس األفراد، 
مكان،  كل  في  أقارب  هناك  باألفراد،  وتلتقي  األفراد،  مع  وتتحدث 
وليس عليك أن تكون فراشة اجتماعية لتفكر في وسائل اإلعالم، 

لكنها حتدث فرقاً.

5- منظور عالمي
 العالم مكان متنوع بعض الشيء، كالهما في جميع أنحاء العالم، 
ولكن في الوقت نفسه يقسم األفراد بشكل ال مثيل له، وميكن أن 

تعكس املراسالت ودرجات الوسائط هذا النمط.

6- بيئة متعددة الثقافات
املتحدة  اململكة  االتصاالت في كليات  تعليم   تستقطب طبيعة 
عدداً كبيراً من الطالب من اخلارج، الذين يركزون في هذا االختصاص، 
اخملصص لدرجة املاجستير، والذي سيضعك على اتصال وثيق مع 
الطالب العامليني، ما مينحك معرفة أفضل بالعالم األكثر اتساعاً، 

ويجعلك فرداً أكثر تكيفاً.

7- ال يتطلب خبرة سابقة في المجال
وليس  واإلعالم،  االتصال  لدراسات  دورات مباشرة  املدارس  تقدم   ال 
مثل املواد الدراسية، على سبيل املثال، اللغة اإلنكليزية أو التاريخ، 
عن  أو  أعلى  أو   A مستويات  عن  الدورات  معظم  تبحث  لن  لذلك 

موضوعات محددة.
youstudy.com عن موقع
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تساءلت فرانسني نتومي مديرة املؤسسة الكونغوليَّة لألبحاث الطبيَّة عن مصير األمراض األخرى التي تعصف بجنوب العالم؟، 
حيث يتركز االهتمام على )Covid – 19(، وملاذا ال ميكننا أْن نخصص القدر ذاته من الترويج اإلعالمي والطاقة واملوارد األخرى في معاجلة 

أمراض مثل املالريا والسل بقدر ما نخصصه لوقف فيروس كورونا؟.
وانعدام  اجلسيمة،  التفاوتات  مزيٍج من  فيروس كورونا، من خالل  والبرازيل، بشدة من  الهند  األفقر، ال سيما  الدول  تضررت بعض 
الكفاءة وإهمال السلطات. ومع ذلك يبدو أنَّ الدول األفريقيَّة قد حققت جناحاً مفاجئاً، إذ أشارت التقديرات الرسميَّة إلى وجود نحو 

50000 حالة وفاة بسبب )Covid – 19( في جميع أنحاء القارة، نصفها تقريباً في جنوب إفريقيا.
 يجب قراءة هذه األرقام بجرعة كبيرة من الشك، نظراً لندرة مرافق الفحص والرعاية الصحيَّة في إفريقيا، األرقام احلقيقيَّة هي بال 
شك أعلى من ذلك بكثير، ومع ذلك فإنَّ اخملاوف من حدوث انفجار في أعداد حاالت )Covid – 19( في إفريقيا لم يتم إثباتها حتى اآلن.

ويبدو أنَّ أحد األسباب هو أنَّ العديد من الدول األفريقيَّة لديها بالفعل بروتوكوالت للتعامل مع األوبئة.
وقد مت إنشاء مؤسسة نتومي الكونغوليَّة الصحيَّة لرصد ومكافحة أمراض اجلهاز الهضمي واملالريا وفيروس نقص املناعة البشريَّة 
االختبارات  إلى  بسرعة  »التحول  من  متكنت  فقد  ذلك  ومع  البعوض(.  طريق  عن  ينتقل  فيروسي  )مرض  والشيكونغونيا  والسل 

التشخيصيَّة والدراسات الوبائيَّة املستندة إلى الدم« لفيروس كورونا.
ومنذ آذار/ مارس 2020، تكتب: »ثالثة أرباع وقتنا نقضي على )Covid – 19(«. ومع ذلك فإنَّ النجاح في املعركة ضد )Covid – 19( كانت 
له تكلفة باهظة، فقد مت إبعاد االنتباه إعالمياً وعملياً على املستوى الطبي عن أمراض أخرى، ما أدى الى عواقب وخيمة، حيث توفي 
نحو 1.5 مليون شخص من )Covid – 19( في جميع أنحاء العالم، هذا هو العدد عينه الذي يقتله مرض السل كل عام، سنة بعد 
أخرى تتوقع بعض الدراسات أنه من اآلن وحتى العام 2025، سيموت ما يصل إلى 1.4 مليون شخص بسبب السل أكثر من املعتاد، 

ماذا لو كانت األمراض االستوائية تحظى بالقدر ذاته 
من االهتمام مثل »كوفيد - 19« في التغطية اإلعالمية

ترجمة: د. نور التميمي
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ألنَّ احلاالت ال يتم تشخيصها أو عالجها بسبب إغالق املراكز اخملتصة أو حتولها الى أماكن حجز مختصة بـ«كوفيد 
.»19 -

وتشير دراسات أخرى إلى أنَّ الوفيات الناجمة عن املالريا ميكن أْن تزيد بأكثر من الثلث خالل السنوات اخلمس املقبلة، 
في الهند مثالً انخفض تسجيل حاالت السل اجلديدة بني كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو من هذا العام بأكثر من 
25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، بينما وجد أكثر من ثلث املصابني بالسل أنَّ املرافق الصحيَّة مغلقة 

.)Covid – 19( بسبب قيود
في أوغندا تضاعف عدد وفيات األمهات تقريباً في األشهر الثالثة األولى من العام 2020، ويرجع ذلك إلى حٍد كبيٍر 

بسبب وجود عددٍ أقل بكثير من الوالدات في املستشفيات والعيادات.
ونحن لم نكن نعلم أن )Covid – 19( موجود، ولكننا قمنا بتطوير ثالثة لقاحات جديدة )متت املوافقة على لقاحني 
آخرين في روسيا، على الرغم من ندرة التفاصيل(، في حني أنَّ أكثر من 200 لقاح في مراحل مختلفة من التطوير، 
أصاب السل البشريَّة منذ العصور القدمية ومع ذلك يوجد لقاٌح واحٌد فقط من لقاح السل وهو ال يعمل بشكٍل 
لقاٌح ثابٌت للحماية من  جيٍد مع البالغني، بينما هناك عدٌد قليٌل من االحتماالت في طور اإلعداد، وال يوجد حالياً 
فيروس نقص املناعة البشريَّة أو املالريا، والسبب يكمن بالتمويل، فاالستثمارات الصحيَّة ال تستند إلى احلاجة بل 
على الثروة والسلطة، في العام 2010، مت تخصيص 1 باملئة فقط من استثمارات البحث والتطوير الصحي العامليَّة 
ملا يسمى باألمراض املهملة، وخاصة األمراض املتوطنة في نصف الكرة اجلنوبي، وكان هناك ما ال يقل عن سبعة 
أضعاف عدد التجارب السريريَّة التي تستهدف األمراض ذات الصلة بالبلدان مرتفعة الدخل مقارنة باألمراض التي 

يكمن عبؤها بشكل رئيس في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
في العام 1793، كتب ماركيز حتت ظل املقصلة عمله األخير، اخلطوط العريضة لوجهة نظر تاريخيَّة لتقدم العقل 
إلى ثالث نقاط: تدمير عدم املساواة بني  أنَّ »آمالنا في حالة البشريَّة في املستقبل تنخفض  إلى  البشري، وأشار 

الدول، والتقدم في املساواة داخل الدول الفرديَّة، والتحسني احلقيقي للبشريَّة«.
بعد قرنني من الزمان، رمبا سيندهش ماركيز من التقدم التكنولوجي والطبي للبشريَّة، ألنه عندما توفي كان إدوارد 
جينر في مراحل تطوير لقاح جدري البقر، ومن احملتمل أْن يكون مندهشاً بالقدر ذاته من أنَّ عدم املساواة بني الدول 
وداخل الدول ال يزال صارخاً للغاية، لدرجة أننا ما زلنا نتسامح مع عالم تنهبه األمراض التي ميكن القضاء عليها، أو 

كما قالت لوسيكا ديتيو، املديرة التنفيذيَّة لشراكة دحر السل: »أعتقد أنَّ هذا العالم قد انتهى حقاً«.
The Guardians newspaper
Kenan Malik
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الجهد األكاديمي في االتصال الجماهيري

ترجمة: نور الدين السعدي

ميكن تعريف االتصال اجلماهيري )أو االتصاالت( بأنه عملية إنشاء وإرسال 
واستقبال وحتليل الرسائل إلى جماهير كبيرة عبر وسائل اإلعالم الشفوية 
واملكتوبة. إنه مجاٌل واسٌع ال يأخذ في االعتبار فقط كيف وملاذا يتم إنشاء 
الرسالة، ولكْن أيضاً الوسيلة التي يتم إرسالها من خاللها، هذه الوسائط 
واسعة النطاق، وتشمل الوسائط املطبوعة والرقمية واإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي والراديو والتلفزيون.
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إذ يشتمل  التخصصات بطبيعته،  االتصال اجلماهيري متعدد 
على عناصر من اجملاالت ذات الصلة مثل االتصال االستراتيجي، 
واالتصاالت  السياسي،  والتواصل  الصحية،  واالتصاالت 

التسويقيَّة املتكاملة والصحافة.
باملبادئ  معرفتهم  اجلماهيري  االتصال  محترفو  ويستخدم 
اخلطابيَّة واملمارسات اإلعالميَّة االستراتيجيَّة لتطوير ومشاركة 
وتقييم الرسائل الفعالة جلماهير كبيرة ومستهدفة، تسمح 
هذه االستراتيجيات ملتخصصي العالقات العامة والصحفيني 
احملتوى ومصممي  واملسوقني وكتاب  واملعلنني  البث  ومحترفي 
من  وغيرهم  الشركات  وسائط  ومديري  والرسامني  الرسوم 
املتخصصني في وسائل اإلعالم بصياغة وإطالق خطط اتصال 
اإلنترنت،  التسويق عبر  إلى حمالت  البث  محسوبة، من أخبار 

عبر ما يقرب من كل صناعة.
ويسمح تنوع أشكال وسائل اإلعالم وممارسات االتصال باإلبداع 
تعليم  املهنة، وميكن لألفراد احلاصلني على  اختيار  واملرونة في 
في هذا اجملال متابعة العمل في أي عددٍ من اجملاالت، مبا في ذلك 
والصحافة،  الصحية،  والرعاية  والترفيه،  واإلعالن،  التسويق 
واحلكومية،  الربحية  غير  واملؤسسات  العامة،  والعالقات 
واخلدمات  اإلعالمي،  البث  ووسائل  االتصاالت،  واستشارات 
املالية، واخلدمات األجنبية، وبعض املسارات الوظيفيَّة املمكنة.

وسائل  تعدُّ  للدراسة،  تطبيقياً  مجاالً  كونها  إلى  باإلضافة 
داخل األوساط  بحثياً  اإلعالم واالتصال اجلماهيري أيضاً مجاالً 
واملوضوعات  الدراسة،  العاملني في مجال  قبل  األكادميية، من 
املقابلة  البحثية، مثل كيفيَّة استخدام وسائل اإلعالم واآلثار 
التنظيمية  القضايا  اإلعالمي؛  اإلنتاج  وراء  العمليات  لها؛ 
نظرية  اجلماهيري؛  االتصال  مجال  في  والقانونية  واألخالقية 
الصلة،  ذات  واإلنسانية  الثقافية  والقضايا  اإلعالم  وسائل 
وعلى سبيل املثال، قد يدرس الباحثون اآلثار املستمرة لكيفية 
اإلبالغ عن األحداث العنيفة واملأساوية، أو كيف تؤدي التطورات 
إعادة  إلى  الناشئة  اإلعالم  ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  في 
يستكشفون  وقد  الشخصية،  والعالقات  التواصل  تشكيل 
أيضاً العالقة بني وسائل التواصل االجتماعي وأمناط التصويت 

السياسي.

ماجستير في اإلعالم وبرامج االتصال الجماهيري
تقدم برامج درجة املاجستير في وسائل اإلعالم وبرامج االتصال 
تبادل  وراء  األساسية  واملفاهيم  النظريات  للطالب  اجلماهيري 
ذلك منهجيات  في  مبا  واسع،  نطاق  على  والرسائل  املعلومات 
البحث املستخدمة عبر التخصصات التي تركز على االتصال، 
في  الرسائل  إنشاء  بعملية  العملية  املعرفة  الطالب  ويطور 
ووسائل  والفيديو  واملطبوعات  الويب  )مثل  مختلفة  وسائط 
هذه  من  االستفادة  كيفيَّة  وكذلك  االجتماعي(،  التواصل 
االتصال  برامج  تقدم  محددة.  جماهير  الستهداف  الرسائل 
الدراسة  مجاالت  في  دراسيَّة  مناهج  عام  بشكٍل  اجلماهيري 
اإلعالميَّة،  والدراسات  الرقميَّة،  الوسائط  مثل  املتخصصة، 
والصحافة،  اإلعالم،  وسائل  وإدارة  اإلعالم،  وسائل  وأبحاث 
التسويقيَّة  واالتصاالت  الوسائط،  متعددة  والصحافة 

املتكاملة، واإلعالم والعوملة، وغير ذلك.
ويتضمن املنهج في هذه البرامج بشكٍل عام الدورات الدراسيَّة 
في أبحاث االتصال اجلماهيري، وقانون وسائل اإلعالم، والوسائط 
الرقميَّة، وطرق البحث، واالتصاالت، ونظريات االتصال اجلماهيري، 
املوضوعات  من  وغيرها  اإلعالم،  ووسائل  اجلديدة  التكنولوجيا 
مجموعة  اكتساب  يتوقعوا  أْن  للطالب  وميكن  الصلة،  ذات 
مهارات متعددة التخصصات، وأْن يصبحوا رواة القصص عبر 
في  الكفاءات  وبناء  واملرئية،  والشفوية  املكتوبة  الوسائط 
اإلعالمي،  واإلنتاج  والتحرير،  والكتابة  البيانات،  وحتليل  البحث 

وجتزئة اجلمهور، وتكنولوجيا الوسائط اجلديدة.
وعلى الرغم من وجود العديد من أطاريح املاجستير في برامج 
املهنية،  املهارات  تنمية  على  التركيز  مع  اجلماهيري  االتصال 
وقد  والنظرية،  البحث  على  تركز  التي  تلك  أيضاً  هناك  أنَّ  إال 
مت تصميم هذه البرامج للطالب الذين يتطلعون إلى مواصلة 
في  وظائف  إلى  واالنتقال  الدكتوراه،  مستوى  على  دراساتهم 
في  الطالب  يقوم  ورمبا  األكادمييَّة،  األوساط  أو  البحث  مجال 
برامج االتصال اجلماهيري هذه، على سبيل املثال، بدراسة تأثير 
أو  السياسيَّة،  احلمالت  نتائج  في  الرقمية  والصور  الوسائط 
البحث في كيفيَّة تأثير وسائل اإلعالم في سلوك املستهلك، 
إدراك  تأثير العمر واجلنس والعرق في كيفيَّة  أو دراسة كيفيَّة 

الناس للرسائل اجلماعيَّة املتعلقة بالصحة، والطب.

وظائف في اإلعالم واالتصال الجماهيري
إلى  اجلماهيري  االتصال  في  املاجستير  درجة  تؤدي  أْن  ميكن 
مثل  مجاالت  في  الوظيفيَّة،  الفرص  من  متنوعة  مجموعة 
والعالقات  الصحية،  والرعاية  والصحافة،  والتسويق،  اإلعالن 
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بتدريس  يقومون  كما  اجلماهيري،  االتصال  مجال  في  االهتمام 
في  واملشاركة  واخلريجني،  اجلامعيني  للطالب  التواصل  دورات 
وتقدمي  اللجان،  في  والعمل  اجلامعي،  احلرم  خدمة  مشاريع 
هذا  في  املتقدمة  الدراسيَّة  واملنح  للطالب،  والتوجيه  املشورة 

اجملال.
• مدير اإلعالم اإلخباري: يدير مديرو وسائل اإلعالم اإلخباريَّة فرقاً 
وإنتاج القصص اإلخبارية، فهم ميتلكون فهماً  من الصحفيني 
ملعاجلة  حتريريَّة  تقاومي  بإنشاء  ويقومون  وجمهورهم،  لقرائهم 
القصص املثيرة لالهتمام، واإلشراف على إنتاج محتوى إعالمي 

حول القضايا االجتماعيَّة والسياسيَّة والثقافيَّة واالقتصاديَّة.
وسائل  مديري  إشراف  حتت  الصحفيون  يعمل  الصحفي:   •
اإلعالم على البحث عن األحداث املهمة أو القضايا ذات الصلة 
إنهم  عنها.  اإلبالغ  أو  عنها  والكتابة  فيها  والتحقيق  بقرائهم 
يستخدمون  بل  فحسب،  املكتوبة  الكلمة  يستخدمون  ال 
أيضاً الوسائط املتعددة، وحتى التكنولوجيا التفاعليَّة لتطوير 
القصص التي تشرك القراء أثناء تثقيفهم، وغالباً ما يتخصص 
الصحفيون في مجال معني من وسائل اإلعالم اإلخباريَّة، مثل 

غير  واملنظمات  والرقمية،  االجتماعية  والوسائط  العامة، 
وغيرها،  واحلكومة،  املالية،  واخلدمات  واالستشارات،  الربحية، 
العامة،  العالقات  وكاالت  مع  العمل  اخلريجون  يتابع  وقد 
الرقميني،  والناشرين  والصحف  واإلعالن،  التسويق  وشركات 
الرعاية  ووكاالت  للربح،  الهادفة  وغير  اجملتمعيَّة  واملنظمات 
الصحيَّة واملستشفيات، أو محطات التلفزيون واإلذاعة، نظراً 
احملترفني  فإنَّ  احملتوى،  وإنشاء  اجلمهور  بسلوكيات  ملعرفتهم 
الذين لديهم خلفيَّة في مجال االتصاالت اجلماهيريَّة مهمون 
لتقدمي رسائل هادفة وفعالة إلى جماهير كبيرة، وميكن خلريجي 
دراساتهم  مواصلة  أيضاً  اجملال  هذا  في  املاجستير  برامج 
األوساط  داخل  وظائف  إلى  واالنتقال  الدكتوراه  مستوى  على 

األكادمييَّة والبحثيَّة.

مهن محتملة في مجال اإلعالم واالتصال الجماهيري
• األستاذ: يعمل أساتذة املسار الوظيفي في جامعات وكليات 
مجاالت  في  أبحاث  بإجراء  ويقومون  سنوات،  أربع  مدتها 
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السياسة أو الصحة أو االقتصاد أو القضايا االجتماعيَّة.
متخصصو  الويب:  ومنتج  الويب  محتوى  متخصص   •
االجتماعية،  الوسائط  متخصصو  ذلك  في  مبا  الويب،  محتوى 
واخملرجون،   )SEO( البحث  محركات  حتسني  في  واملتخصصون 
جذاب  إعالمي  محتوى  صياغة  في  خبراء  هم  الويب،  ومنتجو 
أو  إلكترونياً  موقعاً  يديرون  عادًة  فهم  اإلنترنت،  عبر  للجمهور 
التواصل  وسائل  حسابات  )مثل  اإلنترنت  على  موقعاً  أو  أكثر 
تخاطب  محتوى  خطط  وينفذون  ويصممون  االجتماعي(، 
اهتمامات القراء املستهدفني، ويستخدم هؤالء احملترفون محرك 
موقع  أداء  لتقييم  الويب  مرور  حركة  حتليالت  وبرنامج  البحث 
الويب اخلاص بهم من حيث حركة مرور الويب ومشاركة القراء، 
وحتديث محتوى موقعهم باستمرار لضمان بقائه وثيق الصلة 

بجماهيرهم املستهدفة.
تطوير  العامة  العالقات  مديرو  يدير  العامة:  العالقات  مدير   •
تعزيز  على  تساعد  التي  االستراتيجي  االتصال  مبادرات  وتنفيذ 
إيجابية  عالقة  وإدارة  املؤسسة  أو  للشركة  العامة  السمعة 
يشرفون  والصحافة.  واملستثمرين  واملنافسني  املستهلكني  مع 

ويشرفون  العامة  العالقات  موظفي  من  فريق  على  عام  بشكل 
على تطوير املمارسات اإلعالمية التي تتوافق مع مهمة املنظمة 

وقيمها.
الوسائط  إعالنات  إنشاء  التسويق  مديرو  يدير  التسويق:  مدير   •
العالمة  تعزز سمعة  التي  األخرى  التسويقية  واألصول  املتعددة 
أو خدمة. يستخدم  التجارية، وجتذب املستهلكني، وتبيع منتجاً 
هؤالء احملترفون أيضاً تقنيات حتليالت التسويق وسلوك املستهلك 
إدارة  البحث وبرامج  مثل تقنية حتليالت التسويق عبر محركات 

عالقات العمالء إلبالغ استراتيجياتهم التسويقيَّة.
إشراف  حتت  التسويق  اختصاصيو  يعمل  تسويق:  اختصاصي   •
بينما  واإلعالنيَّة،  التسويقيَّة  احلمالت  لتنفيذ  التسويق  مدراء 
قد يصمم مديرو التسويق مفهوماً خلطة تسويق جديدة، ينفذ 
صلة  ذي  محتوى  كتابة  طريق  عن  اخلطط  هذه  املتخصصون 
وجذاب، وإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسوميَّة إلشراك القراء، 
وإجراء بحث منتظم للمستهلكني للتأكد من أنَّ استراتيجيات 
ألحدث  مواكبة  ومحدثة  مالئمة  تظل  بهم  اخلاصة  التسويق 

التقنيات وتفضيالت املستهلك.
Master’s in Communication عن موقع
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اجملال  من  اجملتمع،  جوانب  جلميع  مهماً  محوراً  االتصال  يُعدُّ 
السياسي إلى الرعاية الصحية ومجال الشركات، ويتم إعداد 
االتصاالت  لصياغة  االتصال  برامج  في  املاجستير  خريجي 
املهمة والتوسط فيها بني الشركات، وبني احلكومة واجلمهور، 
وبني  وموظفيها،  الشركات  وبني  وأعضائها،  املنظمات  وبني 

الشركات واملستهلكني.
للطالب   MastersinCommunications.com موقع  ويوفر 
ذلك  في  مبا  االتصال،  برامج  في  املاجستير  بدرجة  املهتمني 
الصحية،  واالتصاالت  االستراتيجي،  االتصال  في  املاجستير 
السياسي،  والتواصل  والتنظيمية،  املؤسسية،  واالتصاالت 
التخاذ  إليها  يحتاجون  التي  واملهنية  األكادميية  املعلومات 

قرارات مستنيرة بشأن تعليم اخلريجني.
يُعرَّف مجال االتصال بأنه إنشاء، ونشر، ووساطة في التواصل 
أْن  وميكن  اخملتلفة،  األطراف  بني  واملرئي  والشفاهي  الكتابي 
اجملموعة،  داخل  األشخاص  مثل  صغيرة  األحزاب  هذه  تكون 
أو  ويب  موقع  يقرؤون  الذين  األشخاص  ماليني  مثل  كبيرة  أو 
مقالة إخباريَّة. وال ينبغي اخللط بني مجال االتصاالت ومجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية، والذي يشير عادًة إلى تطوير 
مثل  املعلومات،  تنقل  التي  التكنولوجيَّة  األنظمة  وصيانة 
واأللياف  البيانات  ونقل  الالسلكي  واإلرسال  الهاتف  أنظمة 
التكنولوجيا،  على  االتصاالت  مجال  يركز  بينما  البصريَّة، 
من  حتسينه  وكيفية  البشري  التفاعل  على  االتصال  ويركز 
خالل البالغة واالستراتيجيات الفعالة التي تستخدم أشكاالً 

متعددة من الوسائط.
في حني إنَّ غالبيَّة برامج الدراسات العليا في مجال االتصال 
هي املاجستير في برامج االتصال، فإنَّ بعض الكليات واجلامعات 
املاجستير  أو  االتصاالت  في  املاجستير  مصطلح  تستخدم 
في االتصال اجلماهيري لإلشارة إلى برامجها، فضالً عن ذلك، 
على  تركز  التي  البرامج  من  املزيد  بدأ  األخيرة،  السنوات  في 
األساسيَّة،  األنظمة  عبر  القصص  ورواية  االتصال،  شبكات 

أنماٌط أكاديمية في علم االتصال

ترجمة: أسامة كاظم

واستخدام أشكاٍل متعددة من االتصال بطرٍق متكاملة، في 
على  برامجهم،  عناوين  في  االتصاالت  مصطلح  استخدام 
التسويقية  االتصاالت  املاجستير في  يكون  قد  املثال،  سبيل 
اإلستراتيجية  االتصاالت  برامج  في  واملاجستير  املتكاملة 
العاملية “S” في نهاية عنوان البرنامج لإلشارة إلى أنَّ الطالب 
على  االتصال  وقنوات  االتصال  شبكات  طبيعة  سيدرسون 
مستوى وسائل اإلعالم، فضالً عن دراسة استراتيجية احملتوى 

وديناميكيات االتصال األخرى التي تعمل على نطاٍق أصغر.
واملعامالت  التفاعالت  جميع  أساس  هو  الفعال  فالتواصل 
الشركة  مفاوضات  من  اجملتمع،  في  حتدث  التي  املهمة 
خريجي  إنَّ  إذ  املؤسسي،  والتغيير  السياسيَّة  الدعوة  إلى 
في  للتفوق  استعداد  على  االتصال  برامج  في  املاجستير 
متخصصي  األمثلة  تشمل  األدوار،  من  متنوعة  مجموعة 
االتصال املؤسسي، ودعاة السياسة، والصحافيني، وأخصائيي 
والصحة،  الطب  مجال  في  والكتاب  العامة،  العالقات 

والباحثني في مجال التسويق.

برامج الدراسات العليا في االتصال
املهنية  حياتهم  في  بالتقدم  املهتمني  للطالب  بالنسبة 
األوساط  في  باحثني  بصفتهم  سواء  االتصال،  مجال  في 
ربحيَّة،  غير  أو  مؤسسيَّة  بيئة  في  كمحترفني  أو  األكادميية، 
كبرامج  االتصاالت  مجال  في  العليا  الدراسات  برامج  تتوفر 
من  خيار  فكل  شهادات،  وبرامج  دكتوراه  وبرامج  ماجستير 
هذه اخليارات مناسٌب ألفراد مختلفني اعتماداً على أهدافهم 
وخبرة  السابقة  والدرجات  األكادمييَّة  واهتماماتهم  املهنيَّة 

العمل والتوافر.
الذين  لألشخاص  مخصصة  االتصال  في  الدكتوراه  برامج   •
يرغبون في إجراء بحث في مجال االتصال لاللتحاق في نهاية 
املطاف مبنصب بحث أكادميي متقدم، أو علم أصول التدريس، 
درجة  االتصال  في  الدكتوراه  برامج  معظم  تتطلب  بينما 
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املاجستير للقبول، إال أنَّ هناك بعض البرامج التي تقدم درجة 
املاجستير/ الدكتوراه، املسار الذي يقبل الطالب الذين أكملوا 
للطالب  البرامج  هذه  تصميم  مت  عادة،  البكالوريوس  درجة 
لكسب املاجستير والدكتوراه، وبالتالي قد ال تقدم خيار مدير 
املؤسسة. عالوة على ذلك، يتم تقدمي برامج الدكتوراه بشكٍل 
الدكتوراه  برامج  تتوج  اذ  اجلامعي،  احلرم  في  تقريباً  حصري 
بحثي  مسعى  إجراء  على  الطالب  قدرة  متثل  بأطروحة  أيضاً 

متقدم يضيف نظرة ثاقبة إلى مجال االتصال.

الذين  لألفراد  قوياً  االتصال خياراً  الشهادات في  برامج  تُعدُّ   •
ولكنهم  الكامل،  املاجستير  برنامج  متابعة  في  يرغبون  ال 
مجال  في  املهنيَّة  وحياتهم  مهاراتهم  تطوير  في  يرغبون 
تواصل مستهدف، مثل االتصال التنظيمي والعالقات العامة 
التواصل  وسائل  إدارة  أو  والسياسي،  الصحي  والتواصل 
ما  وعادًة  مختلف،  مجال  أو  التقني،  االتصال  أو  االجتماعي، 
تتكون برامج الشهادات في االتصال من سلسلة من )3 – 5( 
الطالب  يرغب  التي  املنطقة  على  كبير  بشكل  تركز  فصول 
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ويتم  الفور،  للتطبيق على  القابلة  املهارات  املزيد من  في تعلم 
إذ  اإلنترنت،  بتنسيقات عبر  الشهادات  برامج  العديد من  تقدمي 
بعض  تسمح  وقد  وعاملني،  محترفني  عموماً  طالبهم  يكون 
حصلوا  التي  االعتمادات  بنقل  للطالب  أيضاً  الشهادات  برامج 
عليها للحصول على درجة املاجستير إذا اختاروا ذلك بعد إكمال 

الشهادة.

في  العام  الماجستير  في  التطبيقي  مقابل  األكاديمي 
االتصال

في  املاجستير  درجات  عن  يبحثون  الذين  للطالب  بالنسبة   •
االتصال، ميكن تقسيم البرامج عموماً إلى فئات منفصلة، ومن 
املهم فهم هذه الفئات حتى يتمكن الطالب من اختيار برنامج 
يتوافق مع أهدافهم املهنيَّة والوظيفيَّة، وميكن تصنيف البرامج 

بشكٍل عام إلى ثالث مجموعات: 
• البرامج األكادميية.

•  برامج االتصال التطبيقية.
•  برامج “االختصاصي”.

وتنمية  االتصال  نظرية  من  كل  في  دراسيَّة  دورات  تقدم  والتي 
املهارات التطبيقية.

• املاجستير األكادميي في برامج االتصال؛ يجب على الطالب الذين 
يرغبون في دراسة االتصال وإجراء البحوث العلمية االجتماعية 
الدكتوراه  لبرامج  الطالب  البرامج املصممة إلعداد  البحث عن 
الطالب نظريات  البرامج على تعليم  تركز هذه  إذ  االتصال،  في 
ليصبحوا  إلعدادهم  املصممة  البحث  ومنهجيات  االتصال، 
ويتم  الكلية،  االتصال على مستوى  تدريس  أو  و/  اتصال  علماء 
تقدمي هذه البرامج عادًة في احلرم اجلامعي، وتتبع تنسيق برنامج 
املاجستير التقليدي ملدة عامني حيث يقوم الطالب إما بتدريس 

دورات البكالوريوس )من خالل زمالة التدريس( أو إجراء بحث )من 
خالل زمالة بحثية( أثناء متابعة درجة املاجستير، وتتضمن أسماء 
واملاجستير  االتصال  دراسات  في  املاجستير  الشائعة  البرامج 
في االتصال بني األشخاص، على الرغم من أنَّ التركيزات احملددة 
برامج  في  الدراسية  املنح  على  يركز  الذي  واملاجستير  للبحث 

االتصال.
على  برنامج  يركز  االتصال؛  برامج  في  التطبيقي  املاجستير   •
الدورات  خالل  من  الصناعة  في  وظائف  لشغل  الطالب  إعداد 
الطالب عادة  يزال  امللموسة، وال  املهارات  تنمية  تركز على  التي 
يأخذون دورات أساسية في نظرية االتصال، وطرق بحث االتصال، 
والتواصل بني األشخاص، لكنَّ املفاهيم التي يتعلمونها في هذه 
االتصال  استراتيجيات  في سياق حتسني  وضعها  يتم  الفصول 
جتمع  وقد  أجلها،  ومن  واملؤسسات  الشركات  داخل  واإلعالم 
في  التطبيقيَّة  والدورات  األساسية  االتصال  دورات  بني  البرامج 
االتصال التنظيمي والقيادة التنظيميَّة واالتصاالت التسويقيَّة 
إعداد  إلى  تهدف  وكلها  العامة،  والعالقات  واإلعالم  املتكاملة 
الطالب للعمل في الصناعة، في حني إنَّ هناك برامج تقليديَّة 
و/  مسائيَّة  دورات  منها  العديد  يقدم  اجلامعي،  احلرم  داخل 
تشمل  العاملني،  للمهنيني  مصممة  اإلنترنت  عبر  دورات  أو 
االتصال  في  ماجستير  الشائعة  التطبيقيَّة  االتصاالت  برامج 

االستراتيجي وماجستير في اتصاالت التسويق املتكاملة.
• املاجستير العام في برامج االتصال؛ في حني إنَّ هناك عدداً قليالً 
من البرامج األكادميية املصممة خصيصاً إلعداد الطالب لبرامج 
الدكتوراه، وميكن اعتبار العديد من برامج املاجستير في برامج 
االتصال برامج “عامة” جتمع بني املفاهيم النظرية والتطبيقية 
البرامج للسماح  الدراسية، وقد مت تصميم هذه  في مناهجها 
للطالب باختيار املسار الوظيفي األكادميي أو املهني بعد التخرج، 
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وتتمثل إحدى طرق حتقيق ذلك في السماح للطالب بتخصيص 
النظرية  أو  و/  التطبيقية  الدورات  اختيار  خالل  من  برنامجهم 

ملتطلباتهم االختيارية.

اعتبارات مهمة عند البحث 
عن البرامج األكاديمية مقابل البرامج التطبيقية

بعض  تعريف  يتم  بينما  أنه  مالحظة  الطالب  على  يجب 
أكادميية  أنها  على  وضوحاً  أكثر  بشكل  البرنامج  تخصصات 
االتصال  دراسات  املثال  سبيل  وعلى  تطبيقية،  تكون  ان  مقابل 
مقابل االتصال االستراتيجي أو االتصاالت التسويقية املتكاملة، 
فقد ال يتمكن الطالب من معرفة ما إذا كان البرنامج أكادميياً أم 
تطبيقياً أم عاماً، بناًء على التخصص و/ أو اسم البرنامج وحده، 
االتصال  في  املاجستير  لبرنامج  يكون  قد  املثال  سبيل  وعلى 
أنواعاً  الطالب  فيه  يتعلم  احترافياً/ تطبيقياً  اجلماهيري مساراً 
مختلفة من الوسائط، وكيفية إدارة احلمالت اإلعالمية، ومساراً 
الوسائط  من  مختلفة  أشكاالً  الطالب  يدرس  إذ  بحثياً،  نظرياً/ 

وكيفية استخدام الوسائط للتأثير في اجملتمع.
أو  تأكيدات  االتصال  برامج  في  العام  للماجستير  يكون  وقد 
اسم  خالل  من  بوضوح  إليها  اإلشارة  تتم  لم  تركيز  مجاالت 
يتم  ما  وغالباً  البرامج،  لهذه  بالنسبة  بهم،  اخلاص  البرنامج 
حتديد مجاالت التركيز من خالل اخلبرة و/ أو االهتمامات البحثية 
البرنامج،  في  بالتدريس  يقومون  الذين  التدريس  هيئة  ألعضاء 
وأخيراً تركز بعض البرامج على كيفية استخدام نظريات االتصال 
وطرقه لتعزيز العدالة االجتماعية، وهناك برامج اتصال أكادميية 
البرامج  أن  هو  والفرق  االجتماعية،  الدعوة  على  تركز  وتطبيقية 
األكادميية مصممة عادًة للطالب الذين يرغبون في دراسة األسباب 
بينما  التواصل،  منظور  من  والتمييز  االجتماعي  للظلم  اجلذرية 
تركز البرامج التطبيقية على كيفية استراتيجيات االتصال التي 
ميكن استخدامها لدفع احلركات االجتماعية واحلمالت املصممة 
لتعزيز التغيير االجتماعي اإليجابني وبسبب هذه االختالفات يجب 
على الطالب إجراء بحث شامل عن البرامج الستيعاب املفاهيم 

واملبادئ واألساليب التي ميكنهم توقع تعلمها قبل التقدمي.
Master’s in Communication عن موقع
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بـ”الربيع  وما سمي  أخرى  عربيَّة  بالدٍ  الى  وامتدادها  تونس  الثورة في  بدء  االجتماعي بشكٍل جلٍي مع  التواصل  أهميَّة وسائل  ظهرت 
العربي”، إذ إنَّ في الوقت الذي كانت فيه احلكومات حتاول السيطرة على وسائل اإلعالم التقليديَّة كاإلذاعة ظهر “الفيسبوك” و”تويتر” 

كوسائل فعالة.
وبعد سقوط بعض األنظمة السياسيَّة أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تشكل ساحة حيويَّة لتبادل اآلراء واألفكار بني املواطنني، 
وهو ما دفع البعض لالعتقاد بأنها تتوسع على حساب اإلذاعة وبقيَّة وسائل اإلعالم، ال سيما أنَّ معظم جمهورها من الشباب. فهل فعالً 
تشكل وسائل التواصل االجتماعي منافساً لإلذاعة؟ وهل ميكن لهذه الوسائل أْن تكون فاعلة أكثر من الراديو؟ والى أي درجة استطاعت 

اإلذاعة مواكبة التطور التكنولوجي واستثمار التواصل االجتماعي لصاحلها؟.
وبالنظر الى واقع ومستقبل اإلذاعة كوسيلة إعالم تقليديَّة ومرتبطة بوسائل التواصل االجتماعي التي قفزت بسرعة الى واقعنا واحتلت 
اهتماماً واسعاً من اجلماهير في كل بلدان العالم, نرى أنَّ عالقة اإلذاعة مع هذه الوسائل عالقة تكامليَّة تكمل وتخدم إحداهما األخرى 
والى هذه اللحظة ال نستطيع القول إنَّ هذه الوسيلة تنافس مواقع التواصل بشدة، بل على العكس نلحظ أنَّ هذه الوسائل قد خدمت 
كثيراً اإلذاعة والتلفزيون, املسألة عكسيَّة، فاليوم تنقل بسرعة املضامني اإلعالميَّة اإلذاعيَّة والتلفزيونيَّة واألخبار على مواقع التواصل 
االجتماعي حتى في حال أنَّ هناك شخصاً لم يتمكن من متابعة برنامج أو مضمون إعالمي في اإلذاعة ومحطاتها املتخصصة أو فقرة 
بعينها فعلى الفور مبجرد أْن يتعامل مع هذه الوسائل بشكٍل سريع تصله املعلومة أو الفقرة. فالكلمة الصحيحة للعالقة بني اإلذاعة 

عالقة اإلذاعة بوسائل التواصل.. 
تكاملية أم تنافسية؟

أ. م. د منتهى هادي التميمي
كلية اإلعالم/ جامعة بغداد
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ومواقع التواصل االجتماعي هي تكامل، فال نستطيع أْن نقول 
إنها تنافس، فنحن عندما نستخدم مواقع التواصل االجتماعي 
وليست  للتواصل  إعالميَّة  وسيلة  فهي  إعالميَّة  كوسيلة 
به  يقوم  ملا  مكمالً  تكون  أْن  أي  ذاتها؛  بحد  إعالميَّة  وسيلة 
الصحفيون في الوسائل اإلعالميَّة، فال تأخذ دور وسائل اإلعالم، 
فلإلذاعة دورٌ والتلفزيون دورٌ وللصحافة لها دورها وكل وسيلة 
عندما  الصحفي  مثال  وخصائصها.  وميزاتها  هويتها  لديها 
وإخراج  إعداد  أو  تصوير  في  ومبهمته  الصحفي  بالعمل  يقوم 
للبرنامج  صورة  مثالً  ونصور  اإلعالميَّة  مؤسسته  في  برنامج 
تبدأ  هنا  بالفيسبوك  املؤسسة  موقع  الى  ونرسلها  برومو  أو 
حياة البرنامج قبل بث البرنامج ويقوم املوظف اخملتص باملوقع 
وفي  الفيسبوك.  على  املوجودين  املستمعني  مع  بالتواصل 
الوقت نفسه بعد البرنامج سيوضع البرنامج على الفيسبوك 
القناة  موقع  على  وايضاً سيوضع  أخرى  حياة جديدة  وسيبدأ 
باإلذاعة وعلى صفحة البرنامج ويبدأ التفاعل هنا بني اإلذاعة 
والناس، ورمبا يستمر لوقٍت طويٍل حتى بعد انتهائه على اإلذاعة 
وتطبيقاته  االنترنت  عبر  البرنامج  يصل  وايضا  الرسميَّة. 
وعبر  التطبيقات  وغيرها من  والتاب  الكيبل  وتلفزيون  الذكيَّة 

املذياع الى أكبر عددٍ من اجلماهير.
التي  األخبار  انتشار  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  أسهمت 
أغلب  فإنَّ  اخملتلفة.  اإلعالم  وسائل  من  وغيرها  اإلذاعة  تبثها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحات  لها  الوسائل 
أخبار  بنشر  تقوم  إذ  وغيره،  واليوتيوب  وتويتر  كالفيسبوك 
مواقع  إنَّ  أي  اجلمهور،  مع  وتتواصل  مختلفة  وفيديوهات 
اآلخر،  بعضهما  يكمل  اإلعالم  ووسائل  االجتماعي  التواصل 
مواقع  تعّد  وال  األخبار.  نشر  في  باملصداقيَّة  تتمتع  أْن  شرط 
الكثير  ألنَّ  للصحفيني؛  موثوقاً  مصدراً  االجتماعي  التواصل 

من األخبار التي تبث على الفيسبوك مثالً تخلو من املصداقيَّة؛ 
الشخصيات،  بعض  اغتيال  مثل  اإلثارة  على  العتمادها  وذلك 
لذلك ال بُدَّ للصحفي أْن يدقق مبصادر أخباره. أما ظاهرة املواطن 
ينقل  أْن  ميكن  مواطن  أي  ألنَّ  صحيَّة؛  ظاهرة  فهي  الصحفي 
التأكد  اإلعالميَّة هنا  واملؤسسات  الصحفيني  لكْن على  اخلبر، 
من صحة األخبار قبل نشرها حتى ال تفقد املؤسسات اإلعالميَّة 

مصداقيتها.
إنَّ تطور وسائل االتصال والوسائط املتعددة ميكن أْن يفيد وسائل 
اإلعالم التقليديَّة مثل الراديو والتلفزيون والصحف مستبعدين 
أْن تقضي شبكة االنترنت بكل ما حتتويه من روافد معلوماتيَّة 
متعددة األشكال على الصحافة العاديَّة على الرغم من تراجع 
أو  بالقدمية  اإلعالم  الظلم تصنيف وسائل  وإنَّه من  متابعيها، 
احلديثة فكالهما ينتمي الى أصٍل واحٍد والتطور والنمو يحدثان 
ألي كائن، واإلذاعة ليست منفصلة عن ذلك وعلى الصحفيني 
لوسائل  املستمرة  التحديث  عمليَّة  ملواكبة  أنفسهم  تطوير 
وسيلة  ظهرت  كلما  باستمرار  تتجدد  اخملاوف  هذه  وإنَّ  اإلعالم 
إعالميَّة جديدة قال البعض إنَّ الراديو سيقضي على الصحف 
ثم كرروا ذلك بعد ظهور التلفزيون مؤكدين أنه سيقضي على 
من  نوع  لكل  وإنَّ  يحدث  لم  هذا  لكن  معاً،  والصحف  الراديو 

الوسائط املعلوماتيَّة جمهوره الذي يفضله عن النوع اآلخر.
نعم لقد متيزت هذه الوسائل بأهم صفة وخاصيَّة كان اجلمهور 
يفتقدها وهي التفاعل مع الصوت والصورة والفيديو وإبداء رأيه 
من خالل التعليق أو اإلعجاب أو غيرهما من الطرق التي تعرض 
صار  سابقاً  موجود  غير  أو  بطيئاً  كان  بعدما  الصدى  رجع  أي 
اليوم آنياً وتفاعلياً، ما جعل الراديو آخر شيء ألنه يعطي فقط 
ولكي  يستمر،  أْن  للراديو  ميكن  كيف  القضيَّة  اليوم  الصوت. 
يستمر يجب عليه أْن يدخل هذه الفضاءات، إذ يجب أْن يكون 



    مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت38

 االعالم واالتصال الجماهيري

موجوداً على الكيبل على االنترنت على الفيسبوك. وفعالً قد ظهر ما يسمى براديو االنترنت الذي أفاد من 
التطورات وامليزات التكنولوجيَّة التي وفرتها شبكة االنترنت وهو مكمٌل لإلذاعة.

بقيت مميزة ال سيما في  بها  اخلاصة  ونكهتها  لها مكانتها وحضورها  اآلن  الى  اإلذاعة  إنَّ  أخرى  من جهة 
األماكن العامة وفي السيارة. لكن مع تواجد املواقع والفضائيات صار الشخص في دوامة الشك واملصداقيَّة 
معروفة  مصادر  على  تعتمد  وايضا  للجمهور  بالنسبة  معروفة  مرجعيتها  التقليديَّة  اإلعالم  وسائل  ألنَّ 
للمضامني التي تبثها مثل تضييف املسؤولني أو التصاريح أو وكاالت األخبار مع وجود فعال حلارس البوابة 
لهذه املضامني على عكس الوسائل االلكترونيَّة التي ال نستطيع فيها أْن نحدد مدى مصداقيَّة املعلومة 
التي تنشرها من زيفها بسبب وجود ظاهرة املواطن الرقمي واعتماد هذه الوسائل في أغلب األحيان على 
إلى عدم وجود حارس البوابة وحريَّة اجلمهور بنشر أي  اجلماهير نفسها إلعداد موادها ونشرها وذلك نظراً 
واملناطق  البعيدة  املديات  التغطية على  الوسائل على  قدرة هذه  الرغم من  وعلى  وقت  وبأي  يريدون  شيء 
األخرى التي لم يصلها البث الصحفي خاصة في األزمات والكوارث عندما متنع التغطية في وقت وقوع اخلبر 
فنستطيع أْن نفيد من الصور املوجودة في املواقع أو األخبار في هذه احلالة وخاصة الصور احليَّة بعد التأكد 
من عدم تزويرها والتحقق لكن يبقى اجلمهور يتعامل مع هذه األخبار بشك الى أْن تتأكد عن طريق أخبار 
والوسائل االجتماعيَّة يجب  املواقع  املعلومة من هذه  الذي يستقي  أنَّ اإلعالمي  التلفزيون، كما  أو  اإلذاعة 
عليه احلذر والتأكد من املصداقيَّة واالعتماد على العالقات الشخصيَّة قبل التعامل مع اخلبر, خاصة إذا كانت 

تسريبات معينة بشأن قضيَّة تهم اجلمهور.
وهنا ميكننا القول إنَّ دور اإلذاعة سيبقى ما دامت اإلذاعة تستطيع التواصل مع التطورات احلرفيَّة واملهنيَّة 
فسيبقى لكل وسيلة ميزاتها ومكانتها وموقعها لدى اجلمهور مع ضرورة قيام القائمني على وسائل اإلعالم 
الذي  العصر  يواكب  التحديث املستمر مبا  اإلذاعة بتطوير أساليبها وخاماتها ومتابعة  التقليديَّة مبا فيها 
يتسم بالتفاعليَّة والالتزامنيَّة في ظل التسابق اإلعالمي المتالك تكنولوجيا اإلعالم احلديثة وخاصة بعد 
الرسائل  الذي يسعى لتقدمي معظم خصائص ومميزات  التواصل االجتماعي  الرقمي ومواقع  اإلعالم  ظهور 
اإلعالميَّة التقليديَّة في وسيلة إعالميَّة تفاعليَّة واحدة فقط وهي شبكة االنترنت وما تقدمه من خدمات 
إعالميَّة متنوعة ومميزة إضافة الى العمل على استثمار مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من خدماتها 

املتجددة في خدمة القضايا السياسيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة والرياضيَّة وغيرها.



39            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

                         االعالم واالتصال الجماهيري

هاجس االتصال الجماهيري

ميادة سفر

الذي  األثر  عن  باحلديث  واإلعالمية  الثقافية  األوساط  تنشغل 
تركته التكنولوجيا على وسائل اإلعالم التقليدية، والتغير الذي 
توسيع  خالل  من  اجلمهور،  من  عدد  أكبر  إلى  للوصول  حصل 
العالم  حول  والذي  اجلماهيري،  االتصال  ووسائل  أدوات  وتنوع 
إلى ما يشبه قرية صغيرة، وحتديداً جلهة انتقال وتناقل وإيصال 
املعلومات، وخلق وعاء ثقافي مشترك بني شعوب العالم أجمع، 
لكن هذا شكل في رأي البعض انتكاسة إعالمية وتراجعاً في 
القيمة واملعنى ملا يتم تقدميه للجمهور، بسبب السيل اجلارف 
تبعاً  أحياناً،  بينها  فيما  تتناقض  التي  واملعلومات  األخبار  من 
التي  والغاية  اخلبر  يعتمدها مصدر  التي  واأليديولوجيا  للتوجه 
يسعى إليها، وهو ما أدى إلى عزلة البعض ومتسكهم بفرديتهم 
واالنزواء مبتعدين عن كل ما يدخلهم في عالم جماعي يقدم 
األخذ  دون  املعلومات،  من  التحضير  سريعة  جاهزة  وجبات 

باالعتبار وعي وثقافة املتلقي.

نشأة وتطور وسائل االتصال الجماهيري
“جوتنبرج”  األملاني  قبل  من   1436 عام  املطبعة  اختراع  شكل 
وكانت حدثّا  اجلماهيري،  االتصال  ملا ميكن تسميته عصر  بداية 
فمنذ  اجلمهور،  مفهوم  وتبلور  اجلماهيري  اإلعالم  في  مفصلياً 
الرسالة  باإلمكان إصدار نسخ متعددة من  التاريخ أصبح  ذلك 
واألفكار  الثقافات  متفاوت  عريض  جلمهور  وتقدميها  اإلعالمية 
واآلراء، وبالتالي أسهمت في تشكيل ما بات يعرف بالرأي العام، 
الكتب  وطباعة  وتوزيعها،  الصحف  إصدار  عملية  بدأت  حني 
جسور  إقامة  في  وهاماً  كبيراً  دوراً  لعبت  والتي  عديدة،  بنسخ 
من  جو  خلق  وبالتالي  املتلقي،  والقارئ  الكاتب  بني  التواصل 
باختراع  قويت  التي  الصحافة  لعبت  كما  واملنافسة،  التفاعل 
بها  قامت  التي  واالستقالل  التحرر  حركات  في  دوراً  الطباعة 

الشعوب املضطهدة في مختلف دول العالم.
 والحقاً الختراع الطباعة وطباعة الصحف، شهد العالم والدة 
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اإلذاعات والتلفزيونات التي قدمت موادها اإلعالمية بشكل أسرع، 
اجلمهور  شريحة  وسع  ما  وهو  املتلقني،  من  جديدة  ولشرائح 

املستهدف، وصوالً إلى ثورة االتصاالت والتكنولوجيا.

أنواع االتصال الجماهيري
التي  واألدوات  اجلماهيري  االتصال  نشوء  إلى  اإلشارة  حتيلنا   
تتابعت لنقل وتقدمي املعلومة جلمهور ما، للحديث والبحث عن 
أنواعه التي تؤثر على املتلقي، ورمبا تدفعه لتغيير رأيه ومواقفه 
من بعض القضايا الفكرية أو السياسية أو االجتماعية وغيرها.. 

وفي هذا السياق، ينضوي حتت عنوان االتصال اجلماهيري:
بأشكالها  إعالمية  وسائل  من  حتته  يندرج  ما  بكل  اإلعالم:   •
اخملتلفة، سواء تلفزيون أو إذاعة أو صحف ومجالت وحتى وسائل 
التواصل االجتماعي التي ظهرت بقوة مع التطور التكنولوجي.. 
تزويد  أو  إيصال  منها  الغاية  اتصال  عملية  كل  هو  واإلعالم 
اجلمهور على اختالف شرائحه مبعلومات معينة وأخبار متعددة، 
منها  البعض  وانحياز  االعالم،  لوسائل  الكبير  االنتشار  ومع 
جلهات معينة ودول ومنظمات، أصبح من العسير التعويل عليها 
السياسية  األخبار  وحتديداً  الصحيحة،  املعلومة  إيصال  في 
والعسكرية التي ال بّد ستتأثر صياغتها وفحواها كخبر أو تقرير 
هنا  نغفل  وال  اإلعالمية،  الوسيلة  تتبناها  التي  باأليديولوجيا 
تأثرها أيضاً مبصدر التمويل الذي تخضع له على مبدأ “من ميلك 

يحكم”.
• الدعاية واإلعالن: وهو عبارة عن وسيلة دعائية لسلعة أو منتج 
نظره  ولفت  به  املستهدف  اجلمهور  ترغيب  بهدف  معني،  جتاري 
إن  أسف،  وبكل  القول،  ميكننا  وحيازته..  باقتنائه  واقناعه  إليه، 
الترويج واإلقناع بالسلع االستهالكية أكثر سهولة من الترويج 
ألفكار ومبادئ معينة، ألن اإلنسان في الوقت الراهن يسعى لتلبية 
وثقافياُ،  فكرياً  واالمتالء  لالرتواء  أكثر من سعيه  املادية  حاجاته 
وتشكل الوسائل اإلعالمية من صحف ومجالت وتلفزيون وغيرها 
من الوسائل املستخدمة في الدعاية واإلعالن، احلامل األساسي 

للترويج، نظراً لسهولة إيصالها للمتلقي، ذلك أنه ال بد من تواجد 
واحدة على األقل من تلك الوسائل بالقرب منه أو في متناول يده.

 جتدر اإلشارة هنا إلى ناحية في غاية األهمية انتشرت في العقود 
السريع  االتصال  ووسائل  للفضائيات  الكبير  االنتشار  مع  األخيرة 
ورسائل ال SMS وغيرها، من خالل اخللط بني اإلعالم واإلعالن!، حيث 
حتت  معينة  سلعة  أو  جتارية  ملادة  اإلعالن  تقدمي  باإلمكان  أصبح 
وتقطع  اجلرائد،  الشاشات وصفحات  تتصدر  إعالنية”  “مادة  عنوان 
متابعة برنامج معني، تصاغ بعبارات رنانة طنانة جاذبة للمتلقي، 
وتأخذ حيزاً ال بأس به في الوسيلة اإلعالمية، األمر الذي حول وسائل 
من  حتتويه  ما  مع  الهدف،  ربحية  بضائع  لترويج  منبر  إلى  اإلعالم 
الغش في  إلى حد  األحيان قد يصل  وتزييف في كثير من  تضليل 
رمبا  املالية  األزمات  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا  والقيمة،  النوعية 
تكون سبباَ في انصياع وسيلة إعالمية ما لقبول هذا األمر، وهذا 
بطبيعة احلال ال يلغي املسؤولية جلهة شكل وصياغة ومصداقية 

ما يقدم للمشاهد أو القارئ أو املستمع.

نظريات التأثير اإلعالمي في الجمهور
االتصال  من  كثيرة  نواٍح  اإلعالمي  اجملال  في  الباحثون  تناول   
اجلماهيري وتأثير الوسائل اإلعالمية على اجلمهور، وظهرت العديد 
فيها  وبحثت  إال  اجملال  هذا  في  نقطة  تدع  لم  التي  النظريات  من 
بالتأثير  املتعلقة  النظريات  عن  احلديث  أمسى  حتى  وناقشتها، 
بالكتابات  ومليئة  دسمة  مادة  واجملتمع،  اجلمهور  في  اإلعالمي 
القيمة البالغة األهمية، ونذكر هنا بعض أهم النظريات اإلعالمية 

على سبيل املثال:
لدرجة  قوية  اإلعالمية  الرسالة  أن  تنطلق من  الرصاصة:  • نظرية 
القتل أحياناً من حيث تأثيرها، لذلك شبهت بالرصاصة أو الطلقة 
السحرية التي إن صوبت بشكل دقيق واحترافي لن تخطئ هدفها 

أبداً.
تأثير وسائل  فإن  النظرية  التراكمي: بحسب هذه  التأثير  • نظرية 
مع  يتبلور  وإمنا  وآني،  مباشر  بشكل  يظهر  ال  تقدمه  وما  االعالم 
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الوقت ومرور الزمن عبر تراكم املتابعة اإلعالمية، مثالً قيام وسيلة 
إعالمية بعرض رأي األغلبية احلاكمة في دولة ما يقلل مع الوقت من 

املعارضني وأفكارهم.
الوسيلة  عن  املسؤولون  بها  ويقصد  البوابة:  حارس  نظرية   •
املقدمة،  اإلعالمية  الرسالة  مبحتوى  يتحكمون  الذين  اإلعالمية، 
ويتقاطع  به  يرغبون  ما  كل  وينشرون  مبفاصلها  ميسكون  حيث 
أو ما يعارض  مع توجهاتهم وأفكارهم، ويحجبون ما ال يرغبون به 
هذه  اإلعالمية..  وسيلتهم  عليها  أسست  التي  املبادئ  ويناقض 
مدى  على  نتائجها  وتتوقف  واخلطورة،  األهمية  غاية  في  النظرية 
مع  يتوافق  ما  وتقدمي  املسؤولية،  حتمل  على  البوابة”  “حارس  قدرة 
وأيديولوجيته  أهوائه  وراء  ينجر  وال  وثقافته،  وقيمه  اجلمهور  هوية 

ومصاحله اخلاصة.

دور االتصال الجماهيري في السياسة
على  منها،  الديكتاتورية  سيما  ال  السياسية،  األنظمة  حترص   
سيطرتها،  حتت  وإبقائها  اجلماهيرية  االتصال  بوسائل  االحتفاظ 
على  والكبير  القوي  وتأثيرها  الوسائل  تلك  بأهمية  لقناعتها 
اجلمهور، وهو ما بات يعرف باإلعالم احلكومي الذي بقي حتى وقت 
قريب هو املهيمن على الساحة اإلعالمية في عديد من الدول، وحتول 

إلى ناطق باسم احلكومات ومروج لسياستها.
أصبح  عديدة،  من جهات  واملمول  اخلاص  اإلعالم  ومع ظهور  اليوم، 
من  التفلت  على  القدرة  ظل  في  األنظمة،  على  خطراً  أكثر  األمر 

املعارضة  اإلعالم  وسائل  من  الكثير  أّن  حيث  والضوابط،  الرقابة 
وانتشار  ظهور  ومع  الدولة،  خارج  من  وتبث  تصدر  للحكومات 
على  قادرة  إعالمية  منابر  إلى  وحتولها  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وحتولت  األدوار  انقلبت  املستخدمني،  من  هائلة  أعداد  إلى  الوصول 
تلك املنابر إلى أداة مراقبة لعمل السياسيني وأصحاب القرار، تالحق 
تردد،  أو  خوف  دون  مباشر  بشكل  وتنتقد  وقراراتهم  تصريحاتهم 
على الرغم من سن بعض الدول قوانني حتاسب حتت مسميات شتى 
احلرية  أّن حيز  إال  للحكومة وسياساتها،  وانتقادات  أخبار  بث  على 
أصبح أوسع مما كان عليه قبل عقود قليلة، و صار قادراً على تشكيل 
وصناعة رأي عام قد ال يتوافق من سياسات الدول، وهذا أمر واقع وال 

سبيل إلنكاره أو التعمية عليه أو حجبه.
تالمس  التي  الظواهر  من  واحداً  راهناً،  اجلماهيري  االتصال  يشكل 
أن  ميكن  ال  فاليوم  كبيراً..  تأثيراً  به  وتؤثر  مباشر،  بشكل  اإلنسان 
جند أحداً ال يتعرض وبشكل يومي إلى وسيلة من وسائل االتصال 
ومواقع  فضائية  وقنوات  وإذاعات  ومجالت  صحف  من  اجلماهيري، 
الكترونية، والتي تقدم له جملة متنوعة من االهتمامات التي يبحث 
والتثقيفية  والترفيهية  واإلخبارية  واالقتصادية  السياسية  عنها، 

وحتى التعليمية.
اجلماهيري  باالتصال  االهتمام  يتحول  أن  غريباً  يبدو  ال  هنا،  من 
ووسائله اخملتلفة والعمل على تطويرها وحتسينها، إلى هاجس لدى 
املشتغلني والعاملني في هذا اجملال، ويغدو التأكيد على املصداقية 
وعدم االنحياز إلى طرف دون آخر من أكثر اإلشكاالت التي تواجهه 

ويصعب حلها على ما يبدو.
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الصــورة حكايــة قائــمة

حسين رشيد

يفند خبراء اإلعالم والتصوير الصحافي الى سبب غياب الصورة 
ثقافة  غياب  الى  الناس  ويوميات  العامة  احلياة  الصحافية عن 
الصورة مجتمعيا وعدم االهتمام بالصحافة وخاصة في املرحلة 
االتصاالت  وتقنيات  االجتماعي  التواصل  احلالية وشيوع مواقع 
احلديثة، كذلك فوضى النشر في مواقع التواصل وحرق الصور 
التي ميكن ان تكون صحفية ومثيرة بل وميكن ان تشكل قضية 
مواقع  في  تنشر  ثم  من  الصحافة  في  نشرت  ما  إذا  عام  رأي 

التواصل وليس العكس كما يحصل اآلن.
صادفه  الذي  احلدث  صورة  ينشرَ  أْن  شخص  أي  بإمكان  اليوم 
بعد،  ما  في  لتنتشر  الشخصية  صفحته  عبر  سريع  بشكل 
املشابهة  األحداث  ساحة  في  وأهميته  احلدث  طبيعة  حسب 
واألحداث العامة اليومية، هذا االنتشار السريع سرعان ما يأفل 
أقل من ذلك، بسبب فوضى  إْن لم تك  وينتهي لبضع ساعات 

النشر وضياع احلقوق، وعدم احترافية املصور.
لكن هذا ال يعني عدم فائدة مواقع التواصل في انتشارالصور 
وأخذه حيزاً واسعاً من التدوال لكن على حساب املصور فضالً 
عن سرقته بسهولة وميكن ألي شخص أْن يضع اسمه ويدعي 
املصور  وأحقية  جهد  ضياع  بالتالي  الصورة  التقط  من  أنَّه 

احلقيقي.
وصف  هكذا  بابتسامتها،  الدمع  تقاوم  املوصل«  »موناليزا 
الكثيرون الصورة التي التقطتها عدسة املصور علي الفهداوي 
وتظهر فيها طفلة نازحة منكوشة الشعر مبالبس تبدو عليها 

منفتــح

كانت  املوصل،  ملدينة  داعش  دخول  املوت حلظة  من  الهروب  آثار 
خفيفة  ابتسامة  بدموعها،  والفرح  احلزن  متازج  سبأ  الطفلة 
يلتقط  من  أّن  تذكرت  لكنها  والذعر،  اخلوف  من  جبال  خلفها 
وانتشار  شيوع  سر  ابتسامتها  فكانت  يبتسم  أْن  عليه  صورة 
الصورة التي حتولت الى ترند عربي ووصل الى العاملية، إذ نشرت 
سبأ  الطفلة  حتولت  حتى  شهيرة،  أجنبية  ومواقع  صحف  في 

الى أيقونة أطفال احلروب والهروب من املوت.
على  استحوذت  أنَّ صورة سبأ  إال  املأساوية  األحداث  هول  رغم 
تاريخ  حتمل  عراقية  أيقونة  الى  حتولت  حتى  اجلميع  اهتمام 
كانت  والطائرات، صورة سبأ  املدافع  ودوي  احلروب  انهكتها  بالد 
اختباراً لإلنسانيَّة أْن تقف مع النازحني من أهالي املوصل احلدباء، 

واختباراً مبكراً للموت الذي يدور في أرجاء البالد.
االهتمام الذي نالته الصورة داللة على أهمية توقف الزمن في 
الصحفي  براعته وحسه  فيها  اختبر  للفهداوي،  لقطة فطنة 
لها،  حدث  ما  وداللة  سبأ  مالمح  قراءة  خالل  من  الفوتوغرافي 
تاريخ  من  هاربة  حلظة  يوثق  أْن  املصور  استطاع  ذلك  خالل  من 
اإلنسانية ومقاومة املوت املبكر، مثلما متكن من إعطاء تصور عن 
التي عاشوها  واملأساة  السريع،  للناس وهروبهم  هول ما حدث 
مخيمات  في  بعد  ما  في  واألشهر  واأليام  الساعات  تلك  في 
النزوح وتغيير نوع وشكل احلياة التي كانوا يعيشونها وعاشوها 

في مخيمات النزوح بكل قسوتها.
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تجــارب
البدايات .. كانت هي االصعب 

تحديات ومعاناة واصرار كبير على النجاح 

عبد الجبار العتابي  

لم أكن مخيرا .. في اجتاهاتي الصحفية ، بل ان املصادفات 
والظروف هي من كانت تسحبني من يدي او تدفعني في 
هذا االجتاه وذاك حتى وجدتني صحفيا شامال يكتب في 
كل الفنون الصحفية ومجاالتها، أراني احيانا قد تضررت 
هذا  بني  ولكنني   ، كثيرا  انتصرت  قد  اراني  مثلما  كثيرا 
جنحت  النني  تارة  الكبير  بالسرور  اشعر  وذاك  الشعور 
في كل هذا ، وباحلزن الكبير تارة اخرى النني أجد في هذا 
تشتتا ومن هنا لم استطع ان اضع نفسي في التصنيف 
 ، الكثيرين  مثل  فيه  واشتهر  شخصيا  يخدمني  الذي 
لكنها جتربة غنية جدا ، فليس من السهل التعرف على 
شرائح اجملتمع املبدعة كلها ،وليس من السهل االندماج 
مع نخب هذا اجملتمع واقامة عالقات صداقة معها فضال 
االنطالق بسالسة وحرية  تأكيد على قدرتي في  انه  عن 

في اجملاالت اخملتلفة .
    لم تكن التجربة سهلة ابدا، يا إلهي .. لقد تعبت كثيرا 
معبدة  طرقات  ومشيت  كلها  التحديات  ومارست  جدا 
عديدة  طرقات   ، واالنانية  والرفض  والتعب  بالقسوة 
مشيتها على االقدام وركضا وتعبت من السير في ارجائها 

امل  من  فسحة  أجد  كلما  ،فكنت  املوحشات 
وتغمرني  تغمرها  االحباط  من  بسيول  أتفاجأ 
الى حد الشعور باليأس والهروب الى الالجدوى 
احد  يهدره  لم  رمبا  حبرا  اهدرت  انني  واعترف   ،
من السابقني ، لقد كنت احب الكتابة بالقلم 
احلبر وكنت اقتني اقالم احلبر مباركاتها اخملتلفة 
وطاملا كانت احملبرة تنسكب وحتدث اضرارا كبيرة 
كثيرا  اكتب  كنت   ، االهل  غضب  عبء  واحتمل 
اذا  حتى  اكتب  ان  املهم   ، شيء  اي  عن   ، جدا 
وواجهت  احلقيقية  املنازلة  معترك  دخلت  ما 
الى  والذهاب  االستسالم  قررت   .. الصعوبات 
وما   ، كتابة  وال  صحافة  فيها  ليست  طرقات 
شغوفا  كنت  التي  القراءة  سوى  امارس  كنت 

بها منذ طفولتي .
مع  ،مراهقا،  بدأتها  رمبا،   .. جتربة  تشبهها  ال  قد  جتربة 
الصحافة الرياضية النني احب كرة القدم ، وحني صرت 
شابا كان شغفي يتجه نحو الصحافة الفنية العجابي 
الى  اذهب  قليال وجدتني  ،وملا كبرت  واملطربني  باملمثلني 
لكن   ، والقصة  الشعر  كتبت  النني  واملثقفني  االدباء 
اّي  عن  اتخلى  جتعلني  لم  االنتقاالت  هذه  ان  الغريب 
منها حينما متنكنت ان اكون صحفيا محترفا وأرى انني 

استفدت كثيرا منها كلها .
دعني اتأمل قليال ، البدايات هي االصعب، الن التحديات 
فيها كبيرة والعوائق عظيمة ،دعني العود الى تلك االيام 
السبعينية التي وصل بي فيها حب الصحافة الى حد 
انني اشتري فيها عددا من الصحف ، اسمع ابي منزعجا 
من ذلك ويعلن ان صحيفة واحدة تكفي ليوم او الكثر 
من يوم ، انه ال يعرف انني منها اصنع صحيفتي اخلاصة 
ما  اذا  وألون، حتى  والصق  ،اكتب  العادي  الورق  على  بي 
عرفت ان هناك صحيفة اسمها )بغداد( تصدر عن امانة 
نادي  العب  صديقي  الى  اهرع  وجدتني  حتى  العاصمة 
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االمانة )هادي مطنش( السجل معه حوارا صحفيا قصيرا سرعان 
 ، التي نشرته فكانت سعادتي ال توصف  الى اجلريدة  ارسلته  ما 
فأنا هنا وضعت لبنة اولى مثلما اعتقدت ان ما كتبته نال اعجاب 
اهل اجلريدة فنشروه ، ومن هنا .. قررت االنطالق في الكتابة لهذه 
ان  حينما  وجدت   ، املواضيع  من  العديد  لي  نشرت  التي  اجلريدة 
احالمي توسعت لكنني لم اكن اعلم ان الصحف العراقية آنذاك 
من  وليس  متاما  مغلقة  الصحفيني،  من  فيها  من  على  مغلقة 
طبعا،  فيها  للتعيني  وليس  فيها  النشر  جملرد  اختراقها  املمكن 
كان مجرد التفكير في هذا االختراق ميثل حاجزا للشعور باليأس 
الرياضية في جريدة  الصفحة  الى  الكثير  ان كتبت  بعد  خاصة 
اجلمهورية وكان كل ما احصل عليه هو رد بسيط )الى القاريء..( 
، كنت اقتني كل الصحف ولكنني ارى ابوابها موصدة ،فهي لم 
تنشر لي حتى صار االحباط حليفي ،لم اكن حينها اعرف الطرق 
السهلة املؤدية اليها، فأنا لم اكن اعرف اي صحفي وال اي شاعر 
او كاتب او اديب ، كنت اعتمد على قدرتي الكتابية التي ما كان 
اال  عالقاتي  وتوسعت  اجلامعة  دخلت  ما  اذا  حتى   ، تأثير  اي  لها 
انني توجهت الى الشعر  احلر )بكامل بساطته( الكتب فصائده 
وانشرها في مجالت اماراتية مثل )هي والظفرة( وبهما كنت اشعر 
بالفرح ، لكن احلرب العراقية االيرانية سرعان ما لفتني بجناحها 
اذا  ،حتى  االحالم  تبددت كل  العسكرية ومعها  وذهبت للخدمة 
ما سمعت ان جريدة اسمها )البعث الرياضي( صدرت حديثا )عام 
مقرها  الى  الذهاب  ثم  ومن  اعدادها  القتناء  هرعت  حتى   )1984
الرياضي  النصر( وتقدمي موضوعاتي  البتاويني/ خلف سينما  )في 
من  فيه  وليس  وصغيرا  وهادئا  بسيطا  اجلريدة  مبنى  ،كان  اليها 

على  تعرفت  هناك   ، جدا  قليال  عددا  اال  والعاملني  الصحفيني 
الصحفي الراحل يحيى زكي وكنت اسلمه موضوعاتي فينشرها 
وانا اتطاير من السعادة وان كانت من دون مقابل ، اذكر انه قال 
)طاقة  انني  من  رياح  علي  الصحفي  ومنهم  املوجودين  لبعض 
واعدة ( وطلب االهتمام بي ، كان قد توفي ولم يعد هناك سند 
في اجلريدة ، كنت حينها.. استغل ايام اجازتي للكتابة والذهاب 
الى اجلريدة، ابذل جهدا غير عادي، وحني صدرت مجلة )الرشيد( 
الغالف  موضوع  لي  نشر  الرياضي(  )البعث  جلريدة  الشقيقة 
استغربت  لكنني  حسن،  فالح  الالعب  عن  وكان  الثالث  للعدد 
 ، عنه  اية مكافأة  لي  وليست  املوضوع  على  اسمي  وجود  عدم 
وحني سألت الصحفي )علي رياح( قال لي )اسمك غير معروف 
!!( ،وقتها كنت مهووسا بالالعب الدولي فالح حسن ، فأصدرت 
 ، )اجلوهرة(  بعنوان  العام 1986 كتابا عنه  نيسان من  في شهر 
اهديت منه نسخا الى جميع الصحف واجملالت العراقي لكن اي 
منها لم تنشر عنه خبرا سوى مجلة )الف باء( التي كان يرأس 
قسمها الرياضي الزميل غامن جنيب ، فيما كان صداه في جريدة 
البعث الرياضي سيئا  جدا ، فقد انبرى الصحفي وليد طبرة الى 
مهاجمته هجوما ساخرا ، حني كتبت ردا على مغاالطته لينشر 
ان  يريد  ال  االستاذ  )ان  لي  مؤكدا  رياح(  )علي  رفض  اجلريدة  في 
تكون صفحات اجلريدة ساحة للمعارك !!( ومن ثم صار ال ينشر 

لي !!، ومن ذلك قررت ترك الصحافة !! فتركتها !!.
    لم اكن حني اصدرت كتابي عن فالح حسن انني ارتكبت ذنبا 
خطيرا ، رمبا كاد يودي بحياتي، وهذا ما عرفته فيما بعد، والسبب 
لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  حينها  كان  حسني،  صدام  عدي  ان 

ثقافـــة وفـــن
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الالعب فالح حسن ضمن  الذي طلب عدم مشاركة  القدم، هو 
املنتخب العراقي املشارك في نهائيات كأس العالم في املكسيك 
فالح  مشاركة  من  الرغم  على   ، فقط  يحبه  ال  النه   1986 عام 
خبرة  الالعبني  اكثر  وكونه  التجريبية  املباريات  من  العديد  في 
قرار  على  احتجاج  مبثابة  الكتاب  صدور  فكان   ، عمرا  واكبرهم 

عدي ، واحلمد هلل ان االمر مر بسالم السباب ال اعرفها !!.
     بعد تركي للصحافة في العام 1986 ، انشغلت بالقراءة وكتابة 
الشعر ،وبعد تسريحي في العام 1990 ،بعد حرب الكويت، قررت 
كسب رزقي من العمل في القطارات موظفا بسيطا في مديرية 
السكك احلديد ،لكن املصادفة  لعبت دورها ثانية حينما انتقل 
الى املنطقة التي اسكن فيها الكاتب والصحفي ناظم السعود 
رحمه اهلل، كنت ازوره كل يوم في بيته ، حينها كان ناظم يعمل 
،رحمه  اجلزائري  الكبير محمد  الكاتب  مع  )الرافدين(  في مجلة 
اهلل÷ الذي كان مسؤوال عن القسم الثقافي والفني ، مع الوقت 
قبل نشرها  لكن   ، اجمللة  في  لي  نشر قصيدة  ناظم  طلبت من 
فاجأني ناظم ان االستاذ اجلزائري يطلني ،ولم اكن اعرفه سابقا 
بشكل شخصي، ذهبت والتقيته وفاجأني بقوله )هذه القصيدة 
طمأنني  ولكنه  ادافع  ان  وحاولت  ارجتفت   )!! حسني  صدام  ضد 
)الى  االهداء  كتبت  انني  وهو  طفيف  تغيير  مع  سينشرها  انه 
وبعد   ، بالفعل  ونشرها  الصديق(  )الى  بجعله  فقام  صد..يق( 
وانا  اكتب  ماذا  ،ولكن  اجمللة  في  اكتب  ان  ناظم  مني  طلب  ايام 
ال اعرف شيئا عن االوساط اخملتلفة ،ومع تشجيع ناظم الكبير 
وجدت ان استغل اعداد جريدة )السياسة( الكويتية التي كنت 
اقتنيها قبل الغزو واحرر منها اخبارا وحوارات مختصرة ومواضيع 
لي  العديد  نشر  مت  وبالفعل  وعامليني،  عالب  فنانني  عن  بسيطة 
وهذا التشجيع شجعني الى ان اكتب في االدب، حتى طلب مني 

االستاذ اجلزائري االنطالق لتغطية 
ندوة  اول  ان  واتذكر  الندوات 
الراحل  للفنان  كانت  حضرتها 
في  )التمثيل  عن  السعدي  جعفر 
ومنها  املتابعة  ونشرت  بغداد( 

اصبحت ثقتي بنفسي كبيرة .
اما التجربة الغنية لي فكانت في 
دخلتها  التي  اجلمهورية  جريدة 
كان   ،  1994 عام  ايضا  باملصادفة 
العطار  ليلى  الرسامة  استشهاد 
كنت  حيث  اجلريدة،  الى  السبيل 
قد ألفت كتابا عنها، وكان رحيلها 
الى  فأرسلته  لطبعه  فرصة 
مر  ولكن  الثقافية  الشؤون  دار 
وجوده  على  بالقصير  ليس  وقت 
سذاجة  بكل  لكنني   ، هناك 
جريدة  حترير  رئيس  مقابلة  طلبت 
اخملتار  صالح  حينها  اجلمهورية 
بطبع  االسراع  اجل  من  للتوسط 
ال  ان  لي  اكد  اخملتار  لكن  الكتاب، 

سلطة له عليهم وال عالقة ، هنا .. قررت ان اطلب منه العمل 
 ، الفرصة  استغالل  حاولت  جدا  آنية  الفكرة  كانت  اجلريدة،  في 
فقال اذهب الى قسم التحقيقات !!، فذهبت والفرحة ال تسعني 
ولكن ماذا سأكتب في قسم التحقيقات وانا ال اعرف شيئا عن 
)ليلة في حياة قطار(  اكتب  ، فوجدتني  الصحفية  التحقيقات 
انتصار  مبثابة  النشر  فكان  صفحة  نصف  على  املوضوع  نشر   ،
ملوهبتي الصحفية ، لكنني سرعان ما عانيت الكثير السيما ان 
احدى الصحفيات في القسم كتبت مذكرة الى رئيس التحرير  
التحرير  رئيس  قرار  وكان   ، بالنشر  لي  السماح  بعدم  تطالبه 
االقسام  كل  في  وعملت  عدت  لكنني   ، طلبها  على  موافقا 
وجنحت في ان اكون عالمة فارقة حيث كتبت الكثير في الرياضة 
من  العشرات  وكتبت  املبدعني  وحاورت عشرات  والفن  والثقافة 
عانيت  ،لكنني  هذا  القسم  وترأست  الصحفية  التحقيقات 
الكثير من اعداء النجاح الذين كتب بعضهم عني التقارير التي 

تؤدي الى اال عدام !!.
للنجاحات  حاصل  حتصيل  فكانت   ،2003 بعد  ما  جتربة  اما 
السابقة وقد عملت في عدد من الصحف قبل الثبات في جريدة 
املؤمتر التي عملت فيها محررا ثم سكرتير حترير ثم مدير حترير الى 
رئيس حترير وكالة وكنت اكتب في كل الصفحات وقد ااسست 
فيها امللحقني الرياضي والفني اللذين حققا جناحا غير مسبوق 
صحيفة  في  العمل  جتربة  امام  طويال  الوقوف  يجب  ولكن   ،
)ايالف( االلكترونية منذ عام 2007 الى عام 2019 وكانت غاية في 
ومنحتني  احلقول  كل  في  وكتبت  الكثير  منها  ،تعلمت  الروعة 
الشهرة االوسع واالهم انني اوصلت صوت املبدعني العراقيني الى 
مستويات عالية وكنت اسمع من يقول لي )لوالك ملا قرأنا ايالف( 

وهذا فخر عظيم .

                 ثقافـــة وفـــن
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الخطاب اإلعالمي وبناء الهوية

موج يوسف

إلى  ولو عدنا بنظرة موجزة  أيديولوجية معينة  يّوجه وفق  القدم على اجملتمعات، وسلطته تكمُن عندما  تسّيد اخلطاُب منذ 
التاريخ العربي سنلحظ أن في العصر اجلاهلي تُقرُع طبول القبيلة عندما ينبُغ فيها شاعٌر؛ ألّنه سيكون املسؤول عن تخليد 
أمجاد قبيلته حتى ولو كان اجملد ال قيمة له تذكر، وفي حروبهم يكون الصوت اإلعالمي الذي يهزُم بخطابه العدو قبل سن 
السيف، وال ننسى أنَّ النبي محمد )ص( في دعوته إلى اإلسالم قد اتكأ على شعراٍء قد وّظفهم حتت مسمى )شعراء الدعوة( 
لينصروا الدين وقائده في شعرهم وخطابهم املباشر وبهذا قد استطاع النبي أْن يرّسخ هويته اإلسالمية ويجعلها مركزية في 
عموم اجلزيرة العربية وخارج حدودها، كذلك ال بُدَّ من ذكر أنَّ بعض الشعراء قد قتلوا بسبب خطابهم، وخير مثال على ذلك أغلب 
شعراء الدولة العباسية عندما بدأ شعرهم يهاجم السلطة وحكامها وخرج عن أيديولوجية الدولة فكان القتل حليفهم، 
التشريع  في  معروف  هو  وكما  اخلمر  حّد  عليه  املهدي  اخلليفة  أقام  حني  السلطة  منهم  تخلصت  الذين  أحد  برد  بن  وبشار 
اإلسالمي أنَّ هذا احلد غير مميت، لكنَّ جالديه أسرفوا باجللد إلى أن ُقتل؛ ليتخلصوا من لهيب خطاب بشار املعارض لهم. وإذا 
أمعنا النظر في صورة خطابنا اإلعالمي املعاصر في العراق ال نكاد جنزم بالقول: إنَّه متعدد االيدولوجيات التي تبدو أمنوذجاً للحرية 
لكنها صارت قاتلة في ما بعد، وهذه التعددية االيديولوجية بثت في لغتها رسائل العنف ضد اآلخر، وال شك أنَّ هذا األخير صار 
ثيمًة لصيقًة في اخلطاب. قد يستغرب القارئ وتتبادر في ذهنه تساؤالت منها: كيف خلطاٍب مّوجه إلى اجلمهور أْن يشيع فيه 
اإلرهاب؟ وآخر قد يقول: وما عالقة العنف بالهوّية؟ ميشيل فوكو أبرز منظري اخلطاب يرى أنَّ اخلطاب هو النصوص أو األقوال كما 
تقّدم مبجموع كلماتها، ونظام بنائها، وبنيتها املنطقيَّة أو تنظيهما البياني. في حني إنَّ اخلطاب اإلعالمي ينطلق من منتجه 
حامالً املعايير التي وضحها فوكو فضالً عن توبيبه بعقيدٍة أو فكٍر أو جهة نظر معينة تّوجه إلى املتلقي بلغة سلسة بسيطة 
من دون مجازية أو شيفرة، وإمنا بلغة تقريرية إخبارية ــــ وهي مطلب إعالمي ــــــ تتالءم مع جميع املستويات الثقافية للفرد.

رؤيـــا
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موج يوسف

                 ثقافـــة وفـــن

بعد  سيما  ال  العراق  في  اإلعالمي  اخلطاب  أنَّ  يتضح  هنا  من 
2003 أغلبه كان احملرض الرئيس في صناعة الكراهية بني أفراد 
حيادية  لغًة  تتطلب  والتي  الهوّيات  في  التعددية  ذو  اجملتمع: 
الهوّيات  التعدد، لكن هناك من استثمر هذه  تتوافق مع هذا 
وما  الشخصية  ومصاحله  اخلاصة  سياسته  لصالح  اخملتلفة 
اخلاصة،  قناته  في  يبثه  ما  عبر  اآلخر  تخدم  منافع  من  وراءها 
فلو رصدنا بشكل سريع ما يبث في البرامج احلوارية واإلخبارية 
نرى أوالً خلوها من املهنّية اإلعالمية، وابتعادها عن املصداقية 
السب،  عبارات  يتضمن  صار  الذي  اخلطاب  اخلبر،  نقل  في 
والشتم، والقذف بشكل واضح وصريح ــــ ميكن العودة إلى 
فضالً  ــــــ  العراقي  اإلعالم  في  الكراهية  مفردات  قاموس 
عن التصريحات التي تخلو من األدلة والشواهد، واألمر األهم 
التأكيد في اخلبر على عدد القتلى أو اجلرحى بحسب هوّياتهم، 
التريب  بإشاعة  توحي  معينة  ألفاظ  تكرار  على  والتنبيه 
النفسي في املتلقي. كل إذاعة أو قناة إعالمية غير حكومية 
حساب  على  إليديولوجيتها  تنتصر  أنها  خطابها  في  نلحظ 

إقصاء اآلخر.
ويبدو أنَّ اللغة املتناولة في اخلطاب اإلعالمي قد مارست كل 
سطوتها على اجملتمع وهذا ما ذهب إليه العديد من الباحثني 
قد  أنها  ونعتقد  املادي،  العنف  من  أخطر  هو  اللغة  بأنَّ عنف 
تشظيتها،  على  وعملت  العراقيَّة  الهوّية  جتزئة  في  جنحت 
الشعبوية،  الثقافة  لصعود  رّوج  ّما  واملضمون،  احملتوى  هبوط 
واإلسفاف في اللغة وهذا املرض قد انتقلت عدواه إلى مواقع 
األعوام  في  مفرط  بشكل  سادت  التي  االجتماعي  التواصل 

أحد  يعترض  وقد  العامة،  بني  متاحة  أصبحت  والتي  األخيرة 
من  استورده  تطّور  وفق  يعيش  أنه  بحجة  رؤيتنا  على  القراء 
الغرب ومن حقه أْن ميارس حرية التعبير بشكٍل مطلق، وأْن يلعو 
ويزج تهديده ووعيده فأحد  يراه بعيداً عن احلق  صوته ضد من 
املطبات الكبرى التي وقع في شباكها رواد التواصل االجتماعي 
من العراقيني أنهم صاروا ضحايا وجاّلدين في حني إنَّ املادة 48 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 املعدل املادة 
أنه يعدُّ شريكاً في اجلرمية من حرض  200 فقرة 2، نصت على 
من  الثانية  واملادة  التحريض،  على  بناًء  فوقعت  ارتكابها  على 
قانون اإلرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005 قد نصت على األفعال 
اإلرهابية منها العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب 

بني الناس أو تعريض حياتهم للخطر.
وإذا تتبعنا الواقع العام لم جند تطبيقاً فعلياً لهذه املواد، فكثير 
من األفراد قد وقعوا ضحايا من يقود املنظومة اإلعالميَّة املقروءة 
واملسموعة واملرئية وكّل ما نحتاجه إلى تطبيق حقيقي لهذه 

القوانني مع ضمان حرية التعبير التي تبتعد عن لغة العنف.
ونعود بسطورٍ سريعة ملوضوعة الهوّية، فقد بينا في ما تقدم 
كيف عمل خطاب العنف على متزيقها وحسرها بزاوية ضيقة 
ميكن  هذا  مع  لكْن  صغيرة،  فرعية  هوية  إلى  تقلصت  وحتى 
ألفاظ  عندما يشذب من كل  أيضاً  اإلعالم  عبر  بناؤها  يُعاد  أْن 
البرامج  توشيح  املواطنة،  معاني  تكثيف  والتحريض،  العنف 
باخلطاب املتصالح مع اآلخر والذي يقبل اخملتلف عنه في الرأي 
وتكون مصلحة  والدين  والعرقية  واالثنية  والهوّية  وااليديوجليا 

البالد هي العليا والهم املشترك بني جميع أفراده.
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مهدي القريشي

كل  من  شعَّ  وقد  الثقافة  نور  فيه  يرون  العراقيني  على  يوٌم  يأتي  أْن  أتوقع  كنت 
اجلهات وما من أحٍد يجتهد في إخفائه أو منحه إجازة إجباريَّة أو إغفاءة مؤقتة 
أنَّ  تقديري  والسبب في  أو يصيره حسب هواه..  بذاتها  احتكاره جلهة معينة  أو 
املتراكم في مخيلتي من خزين منذ زمن النظام السابق قد أوحى لي بأنَّ السدود 
الكبيرة واملوانع العظيمة وتابوات املطلق التي شيدها سدنة السلطة القدمية 
بني الشعب وحاكميه وعدم إصغاء احلاكم للصوت الثقافي والسياسي للشعب 
والتأسيس لثقافة مسطحة وإشغال الناس بحراك تافه أمثال )البكبك األصفر( 
الداخلي  واخلراب  االرتداد  لثقافة  ليؤسس  الناس  حديث  النظام  جعلها  التي 
الشعب  ينوب عن  واحد  بتفويض شخص  والقبول  الفكري  الى اخلمول  والدعوة 
السياسيَّة  التمظهرات  لبناء  األسس  ووضع  اآلراء  وتوليد  التفكير  في  العراقي 
والثقافيَّة للمجتمع والتباهي من قبل رأس السلطة بأنَّ الشعب مبجموعه مجرد 
قطيع معطل الفكر واإلرادة وقبول البعض والترويج لهكذا طروحات ال إنسانيَّة، 
أو  اجلسدية  بالسالمة  قانعاً  مهاجراً  إما  نفسه  على  ينقسم  املثقف  جعل  ما 
مختفياً عن الساحة الثقافية أو مشاركاً ملغزاً كتاباته كجواز ملرورها من حتت 
أنياب )جلنة السالمة الفكرية( أو مهروالً مع القطيع مادحاً الظالم والعناً اآلخرين.

انه سوف  ومبرارة(  أقولها  )ولألسف  اعتقدت جازماً   2003/  4  /9 في  التغيير  بعد 
تنهض من حتت الركام ثقافة جديدة تؤسس لتغيير جديد قائم على أنقاض ثقافة 
)البكبك األصفر( ملا يتمتع به املثقف العراقي من مواهب كبيرة في حتفيز الفكر 
على إنتاج املغاير، والقدرة على إنتاج حوارات وتبني جدال واسع ومثاقفات تغني 
الساحة الثقافية ونقل خبرات اآلخرين وجتاربهم اإلنسانيَّة ومن خاللها يترشح 
فكر تقدمي إنساني معاصر يستعير من العوملة )وهنا ال أروج للعوملة املتوحشة 
آخر  مبعنى  مغايرة،  نقيضة،  عوملة  الى  بل  كارثية  نتائج  من  عنها  ترشحت  وما 
عوملة إنسانيَّة بعيدة عن مخالب الرأسمالية املتوحشة( ركائزها واستنتاجاتها 
اإلنسانيَّة البعيدة املدى وينهل من حضارة العراق وينظر باملسافة ذاتها الى عمنا 
ومن  وطني،  ثقافي  لبناء  أسس  من  وكل  الكبير  واجلواهري  كلكامش  العظيم 

حضارات الشعوب التقدمية واحملبة للسالم ما يغني جتربتنا اجلديدة.
كثرة  من  تقلص  حتى  أنفسنا  وكبر  عراقنا  وكبر  آمالنا  بكبر  كبيراً  حلمنا  كان 

التجاذبات واالنهيارات املتكررة لكل نهوض ثقافي خالص لوجه العراق.

الثقافـــة الجديـــدة
اضـــاءة
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سقطت  أْن  بعد  كبيرة  الشخصيَّة  أحالمنا  تكن  لم 
أحالمنا  مرة  أول  اعتقدنا  كما  األصفر(  )البكبك  ثقافة 
أو  شعرية  مجموعة  العصافير,  أحالم  بحجم  تكون  قد 
موسيقيَّة,  حفلة  تشكيلي,  معرض  رواية,  أو  قصصية 
ندوة جماهيريَّة خارج القاعات املغلقة, مسرحية هادفة, 
كامت  فوهات  أو  الرقباء  أعني  عن  بعيدة  باليه  رقصة 
حرس  بزي  آداب  شرطة  وال  تابوات  بال  جامعات  الصوت, 
للرسوم  موحد  زي  أدجلة،  بدون  ابتدائي  تعليم  جامعي, 
مدارس  بنايات  احادي,  وبفكر  القراءة  ملادة  االيضاحية 
اجلهد  تغني  مبؤسسات  ثقافة  وزارة  بالطفولة،  تليق 
تتمتع  للجميع  الثقافة  السلطة,  قيود  خارج  املعرفي 
اخلوف  زال  ما  حيث  اآلخر  من  اخلوف  من  والتحرر  باحلرية 
يتلبسنا من قمة الرأس حتى أخمص البندقية من اآلخر, 
أنه سوف يسيء فهمنا ومن  والذي نعتقد بدءاً  اجملهول, 
أجل االبتعاد عن احملظور نقرأ قي بعض صحفنا الوطنية 
ومنها التي تدعي احلرية في النشر, مؤدجلة أو غير مؤدجلة 
وكأني  صاحبها(  نظر  وجهة  عن  تعبر  املنشورة  )املادة 
أراها الفتة سوداء تنعى الصحيفة قبل أْن تنعى الكاتب 
واإلشكالية الكبيرة أنَّ هذه الالفتة السوداء انتقلت الى 
أكثر  تكون  أنها  يفترض  والتي  الثقافية  الصحف  بعض 
شجاعة في مواجهة الظالميني وغيرهم وبهذه الالفتة 
أرى تبرئة الصحيفة من املسؤولية االخالقية والتضامنية 

مع الكاتب )املسكني(.
إنَّ اإلشكالّية الكبيرة التي حدثت بعد االحتالل هي أنه 

قد دفع لنا )نخبة( بعضهم ال تنطبق عليها أية شروط 
ثقافيَّة وحضاريَّة أو مدينيَّة ليتبوأوا مواقع كانوا يحلمون 
في الوصول إليها أيام زمان، فجاؤوا ومعهم ثقافة عرجاء 
تتوكأ على عكازات املاضي وترتشف من فضالت )البكبك 

األصفر( )طيب الذكر(!
ورغم اجلانب املظلم من املشهد الثقافي العراقي إال أنه 
ظهرت أمناٌط من الثقافة اجلديدة كانت الى حني سقوط 
أْن  العراقي  املواطن  يعتد  لم  والتي  احملرمات  من  الصنم 
الهائل  والتوسع  الدستوريَّة  الثقافة  أمثال  ميارسها 
وظهور  املدني  اجملتمع  ملنظمات  املسبوق  غير  واالنتشار 
صحف كانت باألمس القريب من احملرمات من الظهور الى 
الصحف فهو في  بحوزته هذه  إنَّ من ميسك  بل  العلن، 
عداد األموات وبروز كم هائل من الكتاب واألدباء واملثقفني. 
واملتتبع ملنظومة االنترنت يجد أنَّ العراقيني هم األنضج 
يتصدى  أْن  وأتوقع  املعاناة،  رغم  فكراً  واألعمق  واألنشط 
الثقافة اجلديدة هي  إنَّ هذه  ليقول لي  )اخلبثاء(  لي أحد 
ردة فعل على الكبت واحلرمان, فأقول لم يكن العراق في 
والكاتب  والشاعر  املفكر  أجنب  فقد  عاقراً  األيام  يوٍم من 
والثائر والرومانسي وقد نهل من معني  واملثقف الكوني 
وأفكارهم  تكويناتهم  شتى  في  األصالء  العراقيني 
اإلنسانيَّة والوطنيَّة وأبحر مع كلكامش في البحث عن 
خمبابا  الوحش  قتل  في  انكيدو  مع  ونشد  اخللود  سر 

. والقائمة طويلة والضوء في نهاية النفق ال بُدَّ أْن يشعَّ
Mahdiray2@yahoo.com
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أ.م.د. سهام الشجيري
كلية اإلعالم/جامعة بغداد/العراق

ال فيلم أستطاع أن ينجو من تأثير األيديولوجيات، هذه الفكرة مطروحة في جدل 
التي  بالعوامل  املعنيون  أي زمان ومكان، فالباحثون  الرصد عن صناعة االفالم في 
البناء  ومفهوم  األيديولوجيا  بني مفهوم  والربط  السينمائي  الفيلم  بناء  في  تؤثر 
الفني الفيلمي، بحثوا في متبنيات أدجلة األفالم في السينما، إذ تعكس السينما 
تلك األيديولوجيا التي تنبثق منها، أو التي يعبر عنها الفيلم، فاستعمال محاولة 
وسم األفالم بأيديولوجيا ما تغلفها محددات سياسية أو اقتصادية او والئية، ألن 
باألفالم  احلال  هو  كما  تلك  أو  الفكرة  لهذه  متيل  بطبيعتها،  سياسية  السينما 
االمريكية عن احلروب العاملية االولى والثانية، او حرب فيتنام، او بنما، وغيرها وخاصة 
التي تصدرت دور السينما العاملية والعربية والتي تتحدث عن مشكالت غزو العراق، 
بأفالم أشبعت بأفكار مقصودة ومت أدجلتها لتغازل املعسكر االمريكي الغازي دون 
رادع أخالقي، خاصة جتاه ما يسمى امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل ليكون 
املعاقني،  واالف  القتلى  االف  عن  النظر  بغض  االحتالل،  لتبرير  احلجج  أبرز  أحد 
واملشردين، واصحاب العاهات النفسية واجلسدية، وهدم البنى التحتية لبلد مثل 
العراق عمره أكثر من عشرة االف سنة، في محاولة إلقناع الرأي العام باحلرب على 
العراق واحتالله، وضجت صاالت عرض أفالم سينمائية أمريكية بأفكار ليس لها 
وقتل  وتدميره  العراق  احتالل  يبرر  مبا  أدجلتها  ومت  الواقع  أرض  ملمس حقيقي على 
شعبه، كما صنعت االلة السينمائية العربية أفالم مؤدجلة ضجت بها دور العرض 
السينمائية ألجل تزييف الوعي العربي كي ال يتم مقاومة احملتل من أرض العراق، 
من هنا علينا أن جند متظهرا واضحا جتاه متثالت العالقة بني االيديولوجيا والسينما، 

والتركيز على املقاربات التي حتدد تزييف الواقع، وقولبته مبا يخدم ايديولوجيا ما.

أيديولوجيا التصديق واالقتناع
مصالح  ذات  جهات  وتريده  ترغبه  ملا  بالترويج  السينمائية  االفالم  ساهمت 
مشتركة في إظهار هذه االفالم للمشاهد العربي مثال، ألسباب عدة، واأليديولوجيا 
السياسية في مقدمتها، تليها االيديولوجيا الدينية لتكفير اآلخر وقتله، وللترويج 
للعنف، بحزمة من االكاذيب املستوردة التي تتحصن بحماية مصنوعة من زراعة 
طيات  بني  تتخندق  حقيقية،  بأيديولوجيا  مرتبط  العربي،  التشظي  من  هياكل 
فلموي  بناء  في  التحصن  يحيطها  عالية،  مبهارة  املصنوعة  املشاهد  من  الكثير 

تمثالت العالقة بين االيديولوجيا والسينما
مقاربات في تزييف الواقع
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مدروس بعناية فائقة، وفق بنى غائية ووفق خرائطها ومساحاتها 
حتما  املرتبط  الواقع  وباستيعاب  واالفتراضية،  الواقعية 
املتحركة  باملتغيرات  لتصل  واأليديولوجي،  السياسي،  باملشهد 
التصديق  محاولة  الى  املتابع  اجلمهور  من  واملتوقعة  لألفكار 
االفصاح عما هو  واالبتعاد عن  النفسية،  واالقتناع مبحفزاتهما 
شكال  والتعبير،  والتفسير  والصورة  املشهد  في  األيديولوجي 
ومضمونا، وهي لتجهيل احلقائق، ومحاولة لصناعة صورة ذهنية 
تتعمق بالفكرة وترسخ في االعتقاد، وتنمو تدريجيا لتكون من 
املسلمات العقدية للمتلقي وخاصة املتلقي العربي أو املتلقي 
إقناع متعددة وفق  بالعموم، إلحداث الصدمة بأساليب  العاملي 
منوذج استراتيجية اإللهاء للوصول لهدف ما، حددته االيديولوجيا 
بصناعة  يتعلق  ما  وكل  واحلوار  املشهد  بتفاصيل  املتوطنة 
البصرية  واخلدع  والتشويه  التشويش  على  معتمدين  الفيلم، 
استراتيجية  عبر  بالضحية،  واحلسية  اإلدراك  الى  تفتقر  التي 

التحكم بالشعوب كما يقول نعوم تشومسكي.

وهناك أنواع عدة من األيديولوجيات تستخدمها 
السينما وفق معايير التقانة والكفاءة وهي: 

ما  وصناعة  باملَشاهد،  تعتني  التي  املشهدية  1-االيديولوجية 
يتالئم وتوجهات املؤسسة املنتجة.

2-ايديولوجيا تسويق الشخصيات وصفاتها التمثالتية )كاريزما 
الدور(.

ألجل  مؤثرة  عالية  بتقنية  وتنوعه  املكان  اختيار  3-ايديولوجيا 
االيحاء بالترف أو الفقر أو اجلرمية، او األمان وهكذا.

التوجهات  عن  تعبر  وهي  اجملتمع،  في  السائدة  4-األيديولوجية 
العامة ألفراد اجملتمع.

5-االيديولوجيا القصصية السردية التي تنتقي من القصص ما 
يتالئم وغائية صناع الفيلم.

بالتوجهات  مرتبطة  وهي  السائدة،  السياسية  6-أيديولوجية 
مع  متسقة  تكون  ما  وغالبا  للدولة،  العامة  السياسية 

األيديولوجية السائدة.
7-ايديولوجيا امللبس واملآكل ألجل ايصال رسالة اتصالية تعبر عن 

املعطى االيديولوجي.
التأويل والتبسيط والهشاشة  8-ايديولوجيا األفكار التي حتتمل 

في املواقف )األكشن( وغيرها.
9-ايديولوجيا اختيار عدد الرجال والنساء واالطفال في ايهما ميكن 

أن ينتصر في النهاية. 
وتوجهاتهم  بالفيلم  للعاملني  احملترفة  املهنية  10-األيديولوجية 

السينمائية بشكل عام.
يتم  مؤدجلة  دائما  بكونها  االفالم  رسالة  نصف  ان  ميكن  هنا  من 
انتاجها خياليا، وتالمس الواقع بتلك اخمليلة املفترضة، بعيدة متاما 
عن احلقيقة، وتبدو السينما األمريكية اليوم مسيطرة على معظم 
أسواق العالم، وتقدم التجارب احلديثة فيما ميكن تسميته مبجموع 
الفنون، ومن الطريف أن صناعة السينما في بدايتها األولية، منذ 
لألفراد،  وأوليا مخصصا  ترفيهيا بسيطا  بدأت عامال  تقريبا،  قرن 
انتقلت بسرعة للجماعة عن طريق دور العرض السينمائية،  ثم 
واستمرت كذلك حتى بروز التقانة وتفاعيل التكنولوجيا، فعادت 
مختلفة،  ظروف  وحتت  مختلفة  بطريقة  لكن  جديد  من  لألفراد 
فاخلوض في موضوعات ومشكالت تشغل اجملتمع لكن لها عالقة 
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النصف  وأوائل  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في  العربية 
على  وتأثيرهما  والرقابة  السلطة  مبوضوع  يتصل  مما  الثاني، 
املثقف والثقافة، وكيف برزت هيمنة اآليديولوجيا على الثقافة 
العربية املعاصرة، واأليديولوجيا التي تعني سلسلة من األفكار 
واملعتقدات املنفصلة عن الواقع سواء حول الذات أو اآلخر، ومن 
االفالم  صناعة  على  االيديولوجيا  هيمنة  نصف  ان  ميكننا  هنا 
مراداته  فيه  تترسب  الذي  األيديولوجي  قاعه  فيلم  فالكل 
اجلمالية وهواجسه الفكرية، وهذا هو بالتحديد ما أوجد النقد 
تأسيسه  أصل  في  يعود  الذي  السينما،  حقل  في  األيديولوجي 
النقد(  األيديولوجيا/    )السينما/    مقال  إلى  حوله  اجلدل  وبدايات 
كوموللي  لوك  جان  للباحثني   )Criticism    /Ideology    /)Cinema
)JEAN NARBONI(واملقال  ناربون  وجان   JEAN-LUC COMOLLI
إلى  توصال  إذ  1969م،  عام  السينما(  )كراسات  جمللة  االفتتاحي 
بالضرورة، ألنه  أن كل فيلم هو فيلم سياسي  استنتاج مفاده: 
وليس  واقعاً،  تصّور  فاألفالم  تنتجه،  التي  باأليديولوجيا  محدد 
الواقع ذاته، أي أنها ال تعرض احلقيقي أو حتى احليادي، مبعنى أن 
فاألفالم  أيديولوجي،  حيز  في  للحركة  منذورة  التصوير  عدسة 

مؤدجلة وإن تقنَّعت.)1(
اجملتمع  حتول  مع  السينمائي  واإلنتاج  السينما  صناعة  وتتحول 
الواقعية  األفالم  إلى  الصامتة،  البسيطة  األفالم  فمن  وتطوره 
التي ترصد احلياة بإيجابياتها وسلبياتها، إلى أفالم اخليال العلمي 
واخليال الفلسفي، فأغراض السينما ال تنتهي، فهي صاحلة حتى 
الذي هو  اإلنساني،  املصير  والبحث عن  الفلسفية  للمناقشات 
بل هو بحث  ولكنه ليس بحثا جامدا منفردا،  اإلنسانية،  ضالة 
لإلنسان في اإلنسان، وإظهار ضعف اإلنسان أمام جبروت نفسه، 
وبني الظاهر، واخملفًي، تتحول االفكار املؤدجلة بتغلب االيديولوجيا 
جتاه هذه اجلهة او تلك وفق النسق التي ال حتمل الصدق أو الكذب 
عاٍل،  باحتراف  مصنوعة  لكنها  الواقع،  تعكس  ال  ألنها  دائما 
بلغة بصرّية مدروسة، وضبط درامي ومتثيلي، ال يشعر املشاهد 
مبا مت زرعه من الغام داخل وعيه وبني دفتي عقله املنبهر بأفعال 
وبدال  تقنَّعت،  وإن  مؤدجلة  فاألفالم  لألدجلة،  تنصاع  التكنولوجيا 
واألفكار  الرؤية  في سياق سينما  الفكرة  إستخدام  يتم  أن  من 
يتم  واضحة،  درامية  ركائز  إلى  تستند  التي  الذاتية،  والتجارب 
للواقع  تنتمي  ال  مؤدجلة،  افتراضية  خيالية  افكار  إلى  اللجوء 
متتد   ، أفكار مسبقة  على  إسناده  أو  الفيلم  أدجلة  أن  إذ  بصلة، 
واليوم  وبالعكس،  امللهاة  إلى  املأساة  من  تتجه  لكي  وتتفرع 
الدولية،  السوق  معظم  األمريكية  السينما  صناعة  تشكل 
واملنافسة التي ظهرت في فترة أو أخرى بدوافع قومية كما في 
فرنسا أو بدوافع أيديولوجية كما في االحتاد السوفييتي السابق، 

ملنافسة هذه الصناعة اجلبارة سرعان ما انتهت إلى الفشل.
ولعل املوجة التي سادت السينما في السبعينات والثمانينيات 
أبرز منوذج على ذلك التجاوز، حيث ارتفعت نسبة االيديولوجيات 
مما  كبير  حد  إلى  والعنف  اجلنس  نسبة  ارتفاع  ومنها  اخملتلفة 
كثيرة  بلدان  وهناك  املتفرجني،  من  النشء  أخالق  بإفساد  يهدد 
لم  األفكار،  لكل  وتقبلها  بانفتاحها  منها  املشهورة  حتى   -
في  السينمائية،   العروض  بأدجلة  السماح  تتحمل  أن  تستطع 
فرنسا مثال التي بنت سمعتها على حرية الفكر لم تستطع أن 

ما  دائما  احلاكمة  السلطة  او متس عمل  القومي  باألمن  وطيدة 
من  العديد  وهناك  احملاكم،  الى  فتلجأ  اجلهات  تلك  غضب  يثير 
االفالم العربية من طالته يد القضاء بحجة خدش احلياء العام، 
مت حجبها  عربية  افالم  وهناك  التعبير،  تقمع حرية  أية حجة  او 
لسنوات عديدة من العرض لعدة أسباب، مبنطق سياسوي بحت 
في أكثر االحيان، لذلك جلأ بعض صناع االفالم الى خارج بلدانهم 
بعد ان طالتهم يد الرقيب، فالتخّلص من أيديولوجيا التوجهات 
ليس  أحداثه  وإدراك  شخصياته،  ومسار  أفكاره  بكل  الفيلمية 
باآلمر البسيط والهني، بل يتطلب معادلة صعبة بينها وبني املال 
والسلطة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن أدجلة األفالم وفق متطلبات 
حتقيق  جتاه  ومنغمسة  فيها،  االشارة  واضحة  غائية  قصدية 
فالتالقح  واالبتكار عينه،  ذاتها،  املقصودية  لتثري  املتطلب،  ذلك 
القدم  الفيلم موصول منذ  االيديولوجيا وصناعة  والتصاهر بني 
كي يحقق مبتغاه، خاصة ذاك الذي يصنع فيلم ليوصل رسالة 
لتحفيزه  بأكمله،  مجتمع  أم  دولة  أم  شخص  الى  فقط  واحدة 
أما على تقبل االفكار املطروحة أو التسليم بها وهما مسألتان 
دأبت  ما  وهو  والتسليم،  القبول  دائما،  ببعضهما  متعلقتان 
عليه السينما العاملية بشكل عام والعربية بشكل خاص، ولعل 
االمثلة كثيرة تبدأ بـ)صراع في الوادي(* ومتر بـ)الكرنك(** وما قبله 
وال تنتهي بفيلم )ناجي العلي(*** الذي يسرد سيرة فنان أدجلته 

احلوادث باملالحقة والتصدي، قبل أن تصطاده رصاصة الرحمة. 
القاع االيديولوجي وكراسات السينما 

»اآليديولوجيا  العروي في كتابه  املغربي عبداهلل  املفكر  يتحدث 
الثقافة  عن  االيديولوجيا«  »مفهوم  وكتابه  املعاصرة«  العربية 

ثقافـــة وفـــن
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تتحمل عرض فيلم »الراهبة« الذي قامت ببطولته جان مورو، 
والفيلم كله يدور داخل دير مغلق لراهبات، حيث حتاول رئيسة 
أحضان  إلى  والتهديد  اإلغراء  بفعل  صغيرة  راهبة  دفع  الدير 
الراهب األكبر! لقد كان هذا الفيلم صدمة كبيرة للمؤسسة 
ودافع  ضده،  تقف  أن  وحاولت  كلها،  الفرنسية  الكاثوليكية 
مخرج الفيلم عن نفسه بأنه كان يحاول أن يكشف الفساد 
املوجود داخل األديرة الفرنسية، وحتمل وزير الثقافة الفرنسي، 
في ذلك الوقت »شارل الجن« مسئولية عرض هذا الفيلم، رغم 
الفساد  حجم  عن  الكشف  ألغراض  املؤدجلة  االفالم  من  أنه 
الفيلم،  تفاصيل  في  ظهر  ما  وهو  الفرنسية،  االديرة  داخل 

ومشاهده وقصته.

الظاهر والمخفي وما بينهما
يتنازع السينمائيون على جذب اجلمهور، في الظاهر واخملفي من 
صناعاتهم الفنية، وتتسع صناعة السينما اليوم لتشمل دوال 
عديدة فضال عن صناعها في السينما األمريكية والفرنسية، 
والصني  واليابان  والعربية،   واالملانية  وااليطالية  والبريطانية 
قومية  صناعة  تعد  التي  الكبيرة  الهندية  والسينما  وكوريا 
متقدمة،  سينمائية  صناعة  باكستان  وفي  وكبيرة،  عريقة 
وغيرها من دول العالم، وكل تلك الدول حتاول ان جتد لها منفذا 
ايديولوجيا في تلك الصناعة املتطورة والتي متس حياة الناس 
وتتخطى  املطروحة،  االفكار  مختلف  في  نحوها  وجتذبهم 
الصناعة السينمائية اليوم احلدود اإلقليمية فيعتمد بعضها 
على أبطال من دول عديدة يشتهر منهم عديدون في الصناعة 
العالم  لتطوف  التصوير  مشاهد  انتقال  عن  فضال  الدولية 
امكنة  لديها  أو  حوادث  فيها  حتصل  التي  وخاصة  بأجمعه، 
املشاهدين  من  عدد  اكبر  جلذب  فيها  التصوير  يتم  فريدة، 
والتأثير فيهم، ومن هنا تأتي املقصودية في التناول الفيلمي 
خملتلف األحداث وبالتالي ترسيخ ايديولوجيا معدة سلفا لذلك 
بني  االدجلة  فكرة  تنصهر  وبالتالي  املتلقي  على  تطغى  كي 

طيات اخلطاب السينمائي.
والظاهر واخملفي في أدجلة سينما العالم بأجمعها، تتشظى 
املوضوعات  مبختلف  وتتلبسه  األيديولوجي  التالمس  امام 
املطروحة، وقد جربت السينما العربية أنواعا فنية من بينها 
سينما املوقف األيديولوجي الذي انتشر في عهود محددة في 
السوفييتي  االحتاد  في  بعدها  وما  الستالينية  كالفترة  أوربا 
القدمي، وفترة النازية والفاشية في كل من املانيا وإيطاليا، ولكن 
هذا النوع من السينما العربية ظهر ضعيفا ومحدود األثر، ثم 
أصبحت سينما القصة الشعبية الرائجة، ولكنها أيضا لم 
تقدم ما يشد اجلمهور العام فانصرف الناس عنها رمبا بالرغم 
ايديولوجيات متعددة في مضامينها سواء اكانت  انها تضع 
ايديولوجيا سياسية ام اجتماعية أم اقتصادية أو تتالقح كل 
تلك االفكار مع بعضها، لكنها واضحة املواقف االيديولوجية 
في  ايضا  ذلك  يتجسد  كذلك  مرات،  واخملفية  مرة  الظاهرة 
كتابة  اخملتلفة  اإلعالم  وسائل  اشبعتها  أجنبية عديدة  افالم 
فيلم  وابرزها  التي صدرتها،  املؤدجلة  لألفكار  ورصدا  وتفسيرا 
مشهد  وتركيزه  هيتشكوك  الفرد  الكبير  للمخرج  )الطيور( 
الطيور الوديعة وقد حتولت فجأة إلى كائنات مفترسة تهاجم 

اإلنسان وحتاصره وإظهار بشاعة الوداعة التي كانت تتميز بها، 
كيف روج الفيلم لألفكار التي تنحاز للبيئة احلاضنة للبشاعة 
وافتراس االنسان، وافالم أخرى اتخذت ايديولوجيا التنبيه لكل 
والبيئية واحلروب وغيرها في  باملتغيرات السياسية  ما يتعلق 
الشخوص،  باختيار  وحتى  واملشهدية،  الدرامية  متبنياتها 
الكبيرة،  االخطاء  العيوب وفضح  وغيرها، لكشف  واالمكنة، 
كل  من  بالرغم  اآلخر،  على  االنساني  احلقد  مساحات  وتعري 
اجلمال الفني الذي يرافق عادة أغلب مشاهد صناعة الفيلم، 
ويخلق  الشعوب،  حياة  في  يحقق  جمعيا،  منتجا  يعد  الذي 
والسينما،  االيديولوجيا  بني  الوطيدة  للعالقة  مقنعة  متثالت 
مسنودا بكل مقارباته على تزييف الواقع وجتهيله، وااللتصاق 
عالية  مبشهدية  املتلقي  جتعل  التي  اخليالء  وصناعة  باخليال، 
تلك  وخاصة  الفيلم،  مشهدية  في  طرحه  يتم  ما  يصدق 

املشهدية املغلفة بجدار االيديولوجيا.
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االعالم الرقمي
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)1-1(
القانونيَّة وحقوق اخلصوصيَّة في وسائل اإلعالم اجلديد موضع  تشكل قضيَّة التشريعات 
االختراقات  وتضع  اخملتلفة،  البلدان  وحكام  وساسة  الدوليَّة  والهيئات  املنظمات  اهتمام 
أمام  اجملتمعات  في  األخالقي  األمن  عن  املسؤولني  اخلصوصيَّة،  حق  وانتهاك  القانونيَّة 
سالمة  في  اجلديد  اإلعالم  ملضامني  التعرض  تأثير  عن  العلميَّة  والبراهني  واحلقائق  األرقام 
السلبيَّة  تأثيراته  أفراده من  مبا يضمن حصانة  االجتماعي  وأمنه ومتاسك نسيجه  اجملتمع 
مع  بالتعاون  إال  هذا  يتأتى  وال  وتنميته،  اجملتمع  بناء  في  فاعلني مشاركني  أعضاًء  ليكونوا 
قوانني  إصدار  في  املسؤولة  اإلعالميَّة  واملنظمات  والهيئات  والتشريعيَّة  األمنيَّة  اجلهات 
األفعال  وجترم  اجملتمع،  وأفراد  اجلمهور  في  اإلعالم  من  النوع  هذا  تأثير  من  تقلل  وتشريعات 
واالختراقات األمنيَّة واألخالقيَّة وانتهاك اخلصوصيَّة التي ميارسها البعض في وسائل اإلعالم 
اجلديد، فهناك نوعان من البنود والتشريعات لوسائل اإلعالم اجلديد، نوع تضعه املنظمات 
والهيئات والبلدان، واآلخر تضعه املواقع والصفحات في شبكة االنترنت، وهي عبارة عن بنودٍ 

للخصوصيَّة يجب على مستخدمي تلك املواقع االلتزام بها.

أخالقيات اإلعالم الجديد
هناك بعض الضوابط املهنيَّة واألخالقيَّة واإلعالميَّة التي نادى بها املتخصصون في مجال 
اإلعالم وأكدوا ضرورة مراعاتها عند االستخدام أو النشر في وسائل اإلعالم اجلديد، ومن هذه 

الضوابط هي )1(:

• الضوابط األخالقية والقانونية
مجمل احلقوق التي يتمتع أو يطالب بها اإلعالميون في البيئة التقليديَّة، تنطبق بشكٍل أو 
بآخر على اإلعالميني العاملني في البيئة اإللكترونيَّة، سواء كانت حقوقاً مهنيَّة أو سياسيَّة 
أو ثقافيَّة أو ماديَّة أو معنويَّة أو غيرها، إذ يحق لإلعالميني في البيئة اإللكترونيَّة التمتع بهذه 
يتمتع بها اإلعالميون في  البيئة اجلديدة من حقوٍق ال  احلقوق، فضالً عما تضفيه عليهم 
البيئة التقليديَّة، مثل حريَّة التعبير، حريَّة الوصول إلى مصادر املعلومات، واحلق في التواصل 
التفاعلي والفوري مع جمهورهم، إال أنَّ هذه احلقوق حتتاج الى مواثيق وبروتوكوالت لضمان 

متتع اإلعالميني بها.

أ.د. وسام فاضل 
كلية اإلعالم - جامعة بغداد

اإلعالم الجديد وأزمات بيئة العمل االلكتروني

 االعالم الرقمي
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يتمتع  التي  احلقوق  كل  اإللكتروني  الصحفي  األميركيَّة  املتحدة  الواليات  في  القانون  ومنح 
بها الصحفي التقليدي، وعلى رأسها حقه في احلفاظ على سريَّة مصادره، واعتبر أنَّ مهمة 
الصحفي اإللكتروني األساسيَّة هي نشر األخبار، وأْن يقوم بجانب ذلك بالتغطيَّة االستقصائيَّة 
والتفسيريَّة للحدث، وعلى ذلك يشترط أْن تكون مهنته األساسيَّة هي الصحافة، كما تضفي 
احلق  بينها  لإلعالميني من  النص عليها كحقوٍق  التي يجب  املتطلبات  اجلديدة بعض  البيئة 
أو محاولة  املرور اخلاصة بهم  في احلفاظ على سريَّة معلوماتهم، وعدم الكشف عن كلمة 
كسرها، وعدم تقصي أو تتبع تنقالتهم اإللكترونيَّة أو محاولة معرفة روابط وأسماء مصادرهم 
واالختراق  التنصت  من  اإللكترونيَّة  ووسائلهم  أجهزتهم  حماية  في  واحلق  اإللكترونيَّة، 
بياناتهم ومعلوماتهم ومصادرهم، واحلق في  والتهكير، واحلق في احلصول على مزايا حلماية 
الوصول املباشر ملصادرهم ووسائلهم اإلعالميَّة من دون عوائق تكنولوجيَّة، واحلق في استنباط 
اإلعالميَّة  ووسائلهم  مصادرهم  ومع  جمهورهم  مع  التواصل  في  جديدة  طرق  واستخدام 
اإللكترونيَّة وغير اإللكترونيَّة، واحلق في إرسال معلوماتهم واستقبالها وتخزينها واسترجاعها 
بطريقة إلكترونيَّة، واحلق في االنتفاع والو ول ملصادر املعلومات التي يفرض القائمون عليها 
مبا  والتكنولوجي  املهني  التأهيل  في  واحلق  ة،  عامَّ بخدمة  القيام  هو  الغرض  دام  ما  قيوداً 
ببدل  يعرف  ما  على  احلصول  في  واحلق  بفاعليَّة،  اجلديدة  الوسائط  استخدام  من  ميكنهم 
تكنولوجيا لتطوير مهاراتهم الرقميَّة، واحلق في العمل على أجهزة متطورة وحديثة، واحلق في 
إيجاد كيانات مهنيَّة إلكترونيَّة محليَّة وعابرة للدول تسّن تشريعات ومواثيق لهم وتدافع عن 

حقوقهم مع حقهم في االعتراف بهذه الكيانات ومتثيلها لهم في اجلهات اخملتلفة.

• واجبات اإلعالميين في البيئة اإللكترونية الجديدة
البيئة  في  العاملني  على  التقليديَّة  البيئة  في  العاملني  على  املفروضة  الواجبات  تنطبق 
اآلخر  البعض  يتخذ  كما  بعضها،  تطبيق  في  صعوبات  ثمة  هناك  أنَّ  إال  أيًضا،  اإللكترونيَّة 
أشكاالً مختلفة، فضالً عن وجود العديد من التساؤالت ال تزال بحاجة إلى إجابات لتوضيح 
املؤسسات  العاملون في  اإللكترونيَّة، فاإلعالميون  البيئة  الواجبات في  االلتزام بهذه  كيفيَّة 
من  أكثر  املؤسسات  لهذه  مهنًيا  ينتمون  إلكترونيَّة  مواقع  لها  والتي  التقليديَّة  اإلعالميَّة 
االنتماء للكيانات اإللكترونيَّة، ومن ثم ال يزالون يستندون في التزاماتهم املهنيَّة إلى البيئة 
اإلعالميَّة التقليديَّة وليس اإللكترونيَّة على الرغم من تغير طبيعة هذه االلتزامات والتي من 
بينها ضرورة الدفاع عن حريَّة التعبير اإللكتروني، واحلق في ممارسة املهنة اإلعالميَّة اإللكترونيَّة، 

 االعالم الرقمي
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روابط  أو  فيروسات  أو  مواد  حترير  أو  عملها،  أداء  عن  تعطيلها  أو  األخرى،  املواقع  حقوق  على  التعدي  وعدم 
الطبيعة  تتناسب مع  والعمل على صياغة مواثيق مهنيَّة  بها،  العمل  وفي سير  تؤثر في مصداقيتها  قد 
الربط  وعدم  األخالقيَّة  ضوابطها  يحترمون  ال  ممن  املهنة  تنقية  على  واحلرص  اإلعالمي،  للعمل  اإللكترونيَّة 
مبواقعهم، وعدم التعدي على أسماء احلقول اخلاصة باآلخرين، وعدم استغالل املميزات التي توفرها تكنولوجيا 
التعدي على ممتلكاتهم  أو  إزعاجهم  أو  أو مضايقتهم،  البيئة اإللكترونيَّة في االنتقاص من حقوق اآلخرين 
اإللكتروني اإلعالمي، وعدم  والعمل  أو خصوصياتهم، وعلى جتنب صراع املصالح سواء بني األعمال اخلاصة 

استغالل اإلمكانيات اخلاصة باملؤسسات اإلعالميَّة التقليديَّة في تصميم مواقع إعالميَّة خاصة.

• عقوبات النشر في وسائل اإلعالم الجديد:
النشر عبر اإلنترنت ليس هو النشر في العالم املادي التقليدي، إذ يتميز األول في العالم االفتراضي بخاصيَّة 
حجز  ثم   ،Domain name نطاق  اسم  بحجز  تتعلق  التي  تلك  سوى  بإجراءات،  املقيدة  غير  املطلقة  احلريَّة 
املساحة الالزمة على اإلنترنت لدى أحد مزودي اخلدمات، وهذه وتلك متوافرة وميكن القيام بها بسهولة تامة 
من دون حاجة لكي يكون التأجير من قبل مزود خدمات وطني، بل ميكن القيام بحجز نطاق االسم واملساحة 
املرغوبة من مزود دخول في دولة أخرى إْن لزم األمر، والقيام بالبث مباشرة كما لو كان ذلك من مزود دخول 
بجوار املنزل، فال يهم فيما إذا كان مزود الدخول في آخر العالم أو كان في الشارع اخللفي حملل إقامة املتهم، 
ثم يتم بعد ذلك القيام بالبث بأي شكٍل من األشكال، فإذا تضمن البث سباً أو قذفاً فإنَّ األمر يتطلب هنا 
دراسة النصوص للنظر في ما إذا كانت تتناسب مع مثل هذا احلدث أم انها ليست متناسبة، وهو األمر الذي 
يستدعي تدخل املشرِّع في هذا الشأن، فالنشر عبر اإلنترنت إمنا هو أقرب إلى البث منه إلى النشر املتعارف 

عليه في العالم املادي.
في  الضيق  باملعنى  للنشر  القانون  يتطلبها  التي  اإلجراءات  اتخاذ  اإلنترنت  عبر  النشر  إجراءات  تتطلب  وال 
كما  املصنف  إيداع  إجراءات  اتخاذ  لزوم  اإلنترنت  عبر  النشر  يستدعي  ال  املثال  سبيل  فعلى  املادي،  العالم 
إلخ،  واآلداب...  العام  النظام  بضمانات  محاطاً  النشر  يكون  أْن  يلزم  ال  أنه  كما  املادي،  العالم  في  مقرر  هو 
فمثالً يستطيع أي شخص إنشاء صحيفة عبر اإلنترنت من دون لزوم اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة التي يتطلبها 
القانون لنشر صحيفة في العالم املادي، وفي هذه احلالة سوف يكون بعيداً عن املساءلة ما دامت الصحيفة 
رقميَّة، فالنشر عبر اإلنترنت إمنا هو أقرب إلى ممارسة احلريَّة الكاملة في البث منه إلى النشر، ومن ثم فهذا 
املفهوم الواسع للنشر عبر اإلنترنت يجعل انطباق املدلول املوسع للنشر في قانون العقوبات متوافًقا معه، 
وليس املقصود بالنشر هنا هو النشر الصحفي عبر اإلنترنت، وإمنا يقصد به قيام أي شخص بنشر ما ميكنه أْن 
يقوم به مباشرة جتاه أي شخص، فالنشر املقصود هنا ال يقع في نطاق العمل الصحفي فقط، وإمنا بث مباشر 
على اإلنترنت بخطاب مباشر مع اآلخرين، فالديناميكيَّة التي تتسم بها وسائل اإلعالم على الشبكات تعود 
لعدة أسباب منها سهولة الدخول على الشبكة، وكذلك البساطة التي تتسم بها عمليَّة الدخول للحصول 

على املعرفة، فضالً عن قلة التكاليف املاليَّة مقابل إرسال املعلومات عبر الشبكة أو تلقيها.
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- شريف درويش اللبان، الضرورة احلتمية: الضوابط األخالقية والقانونية لإلعالم اجلديد، املركز العربي 

للبحوث والدراسات، دراسات، 2015.
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اخلدمات  موردو  بها  يقوم  التي  الرقابيَّة  الوسائل  بعض  العالم  دول  بعض  فيه  أقرت  الذي  الوقت  وفي 
اخلاصة باالتصاالت الصوتيَّة املرئيَّة، التنظيم الذاتي حلماية املعلومات التي مترُّ بها عبر شبكة اإلنترنت، 
تلك  بني  األقدر  هو  العقوبات  قانون  أنَّ  إال  العامة،  اآلداب  على  االعتداء  جرائم  ضد  املستخدم  حماية 
األحكام على تطويق الظاهرة، فهناك ترسانة قانونيَّة جنائيَّة ال ميكن جتاهلها، وميكن تطبيق القواعد 
القواعد  تفي  ال  التي  اجلوانب  أما  ممكناً،  ذلك  كان  كلما  احلديثة  اإلعالم  وسائل  على  العامة  القانونيَّة 
القانونيَّة العامة لتنظيمها، فإنه يتوجب على الدولة التدخل من أجل وضع تنظيم قانوني يضمن عدم 
التعدي على احلقوق واحلريات الفرديَّة من خالل االستخدام املفرط لتلك الوسائل من دون ضوابط أو حدودٍ 
واضحة، وهناك مشكلة وهي أنَّ التشريعات التي تنظم التعبير عن الرأي عبر اإلنترنت محدودة للغاية، 
وأنَّ املشرِّع يعتمد اعتماداً كلياً على نصوص قانون العقوبات التي هي أكثر غلظة وغموضاً وعموميَّة 
في مفرداتها، ما يجعل هذه املفردات عرضة للتأويل وفقاً ملا تراه جهة التحقيق من دون حدود فاصلة بني 

ما هو مباح وما هو غير مباح.
ومن الضروري إيجاد تنظيم قانوني شامل جلميع اجلوانب املتعلقة بالوسائل احلديثة في اإلعالم، فالصعوبة 
التي تثيرها هذه املسألة هي الطبيعة اخلاصة للجوانب املراد تنظيمها، ال سيما تلك املتعلقة باحلقوق 
املثال،  واحلريات األساسيَّة لألفراد وعدم املساس ببعض تلك احلقوق، كاحلريات الشخصيَّة على سبيل 
ولذا فإنَّ التنظيم املطلوب قانوناً يتسم بالشموليَّة من جانب والعامليَّة من جانب آخر، فال يتم تنظيمه 
قانوناً كما تنظم الوسائل التقليديَّة لإلعالم التي ميكن السيطرة عليها وإحكام الرقابة عليها وإمكانيَّة 
مالحقة كل من يكون فاعالً في املساس باحلقوق واحلريات الفرديَّة، ومن ثم فإنَّ مسألة بث املعلومات 
واآلراء واستقبالها من خالل هذه الشبكة تؤدي دوراً بارزاً في حتديد املالمح األساسيَّة للتنظيم القانوني، 
ترد على كٍل منها  التي  القيود  فإنَّ  اخملتلفة،  اإلعالم  به وسائل  تقوم  الذى  الدور  متاثل  الرغم من  وعلى 
تختلف عن األخرى، وذلك تبعاً الختالف طبيعة كل منها، ولذا فإنَّ القيود تتقلص حدتها مع تطور وسائل 
التقنيَّة  الناحيَّة  من  التقليديَّة سواء  للوسائل  بالنسبة  يبررها  ما  القيود جتد  هذه  كانت  وإذا  اإلعالم، 
للوسائل  بالنسبة  مبرراتها  مع  تختفي  القيود  هذه  فإنَّ  التنظيميَّة،  القانونيَّة  الناحيَّة  من  أو  اإلداريَّة 
تخضع  وال  مكلفة  وغير  سهلة  إعالم  كوسيلة  الشبكات  ظهور  مع  وخاصة  املعاصرة،  التكنولوجيَّة 

لرقابة سابقة سواء من خالل تلقي املعلومات أو إرسالها.
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)2-2(
في وقٍت صارْت فيه نتائج قياس فاعليَّة احملتويات الرقميَّة على مستوى العالم أحد مؤشرات جناح 
وصول النتاجات املاديَّة والفكريَّة إلى األطراف املستهدفة بها، بغيَّة بلوغ أهداف تسويق هذا النتاج 

الذي صمم من أجلها، في اجملاالت كلها.
وقد نوهنا في اجلزء األول للدراسة بأنها تركز في موضوعها على اجملال الشخصي/ االجتماعي في 
للمحتوى الشائع، بديالً عن صّناع احملتويات  الرقمي، بوصف املستخدم صار صانعاً  صناعة احملتوى 
الذين  التجاري(،  واجملال  العام،  القطاع  )مجال  في:  املتمثلني  اآلخرين  اجملالني  جانب  إلى  التقليديني، 

يشكلون مجتمعني مجاالت صناعة احملتوى الرقمي على وفق القواعد املتفق عليها.

الوصف الميداني الرقمي
عدد الساعات اليومية الستخدام االنترنت

تظهر نتائج االستبانة أنَّ 41 % من العينة يقضون )4 – 6( ساعات يومياً في استخدام االنترنت، في 
حني يقضي 29 % عدد ساعات بلغ )2 – 4(، و17 % بواقع )1 – 2( ساعة يومياً، و8 % ألكثر من ست 
ساعات يومياً، و5 % فقط ألقل من ساعة، األمر الذي يعكس االهتمام البالغ للعينة في استخدام 

االنترنت بشكل عام.
النطاق اإللكتروني األكثر استخداماً في العراق

حلْت وسائط التواصل االجتماعي باملرتبة األولى من حيث النطاق اإللكتروني األكثر استخداماً في 
العراق، وبنسبة 31 %، ومن ثم التطبيقات الرقميَّة ثانيَّة بنسبة 26 %، واأللعاب اإللكترونيَّة ثالثة، 

بنسبة 22 %، وأتت املواقع اإللكترونيَّة املنوعة أخيرة بنسبة 21 %.

تحديات ميدانية في صناعة 
المحتوى الرقمي العراقي

• التواصل االجتماعي ما زال االستخدام الرقمي األول في العراق
• العراقيون يصنعون محتويات رقمية يومية غير ملتزمة بمعايير الجودة العالمية

• مهارات صناع المحتوى يجري تأهيلها ذاتيًا في ظل غياب المراكز والبرامج المختصة
• عدم االهتمام بالسالمة اللغوية كان من معرقالت صناعة المحتوى الرقمي المحلي الفاعل
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وسائط التواصل االجتماعي األكثر أهمية 
للمستخدم العراقي للحصول على المعلومات بشكٍل عام

أظهرت الدراسة حلول Facebook في املرتبة األولى من بني وسائط 
على  املستخدم  حصول  في  أهميَّة  األكثر  االجتماعي  التواصل 
املعلومات بشكل عام، وWhatsApp في املرتبة الثانية بنسبة 14 %، 
منهما،  لكل   %  13 بنسبة  الثالثة  املرتبة  في   telegram و   viber و 
و   ،%  11 بنسبة  خامساً   tiktokو  ،%  12 بنسبة  رابعاً   Instagram و 
 you tubسابعاً بنسبة 6 %، و twitterسادساً بنسبة 7 %، و snapshat
ثامناً بنسبة 5 %، وskype تاسعاً بنسبة 3 %، وwechat عاشراً بنسبة 

.like 2 %، وأتْت فئة أخرى أخيرة بنسبة 1 % فقط، متثلت بتطبيق

المصدر اإللكتروني األكثر أهمية
 للحصول على المعارف بشكٍل عام في العراق

في  االجتماعي  التواصل  وسائط  وصفحات  مجموعات  كانت 
احلصول  في  أهميَّة  األكثر  اإللكتروني  املصدر  بكونها  األولى  املرتبة 
ثانية بنسبة 33 %،  على املعارف، بنسبة 36 %، واملواقع اإللكترونيَّة 
والتطبيقات الرقميَّة اخملتصة ثالثة بنسبة 28 %، ومن ثم املنتديات 
السائد  االهتمام  يعكس  ما  وهو   ،%  3 بنسبة  أخيرة  اإللكترونيَّة 

بوسائط التواصل االجتماعي.

نوع المحتوى الرقمي األكثر 
مقدرة على نشر المعرفة في العراق

في  مقدرة  األكثر  القصير  النصي  احملتوى  العينة  عّد  النتائج  تؤشر 
نشرة املعرفة في العراق، وبنسبة 21 %، وجاء احملتوى النصي املقالي 
منهما،  لكٍل   %  17 بنسبة  الثانية  املرتبة  في  اإللكترونيَّة  والكتب 
فامللفات الصوتيَّة ثالثة بنسبة 16 %، واحملتوى الفيديوي رابعاً بنسبة 
 %  6 بنسبة  خامساً،  االنفوغرافيك  ومحتوى  الصوري  واحملتوى   ،%  6
لكل منهما، ومحتوى الفيديوغرافيك سادسا بنسبة 4 %، ودراسات 

احلالة أخيرة بنسبة 3 % فقط.

المحتوى الرقمي بالعراق والمعايير الدولية
مجموعة  الثاني  محورها  في  امليدانيَّة  الدراسة  نتائج  أظهرت 
الدوليَّة،  املعايير  مع  العراقي  الرقمي  احملتوى  تعاطي  ملدى  مؤشرات 
على  وكانت  اهتماماته،  أبرز  وما  عشوائياً،  أو  له  مخططاً  كان  وإْن 

وفق ما مبني:

مهارات صنع المحتوى الرقمي في العراق
أفادت نتائج الدراسة بأنَّ 34 % من العينة )غالباً( ما يهتمون بصناعة 
هذا  أنَّ  يؤكدون  منهم   % و22  يومياً،  بنشره  يقومون  رقمي  محتوى 
يحصل )دائماً(، و20 % )أحياناً(، و14 % )نادراً(، و10 % اال يهتمون بذلك 

)أبداً(، األمر الذي يؤشر االهتمام األولي بالنشر اليومي للمحتويات.
ذاتي  بأنهم يطورون مهاراتهم الشخصيَّة بشكٍل  بينما أكد 46 % 
)أبداً(  فئة  بعدها  وحلت  )دائماً(،  الشخصيَّة  جتاربهم  طريق  وعن 
بنسبة 16 %، و)نادراً( بنسبة 14 %، و)أحياناً( بنسبة 11 %، ويستشير 
ما نسبته 41 % اخملتصني بالشأن الرقمي )أحياناً(، و32 % )غالباً(، بينما 
ال يفعل ما نسبته 14 % ذلك )أبداً(، أتت بعدها بنسبة 11 % )غالباً(، 
و2 % فقط )دائماً(، وحتفز بعض احملتويات الرقميَّة االكثر رواجاً العينة 
ذاته )غالباً( بنسبة بلغت  لصناعة محتويات جديدة ضمن السياق 
51 %، أتت بعدها )أحياناً( بنسبة 32 %، و)أبداً( بنسبة 14 %، و)غالباً( 

بنسبة 11 %، و)دائماً( أخيرة بنسبة 2 %.
ويعتقد ما نسبته 41 % بأنهم )غالباً( ما تشكل احملتويات الرقميَّة 
التي يهمون بصناعتها إضافة معرفيَّة للمستخدمني، ويجد 22 % 
)نادراً(، 19 % )أحياناً(، و14 % )دائماً(، مقابل 4 %  أنَّ هذا يكون  منهم 
فقط لفئة )أبداً(، وهذا ما يزيد من مسؤوليَّة تطوير صناعة احملتوى 
الرقمي في العراق، ال سيما أنَّ 38 % منهم يرون أنهم يهتمون بتأهيل 
محتوى  صناعة  من  يتمكنوا  حتى  عام  بشكٍل  املعرفيَّة  قدراتهم 
رقمي فاعل )غالباً(، و21 % )دائماً(، و18 % )نادراً(، و16 % )أحياناً(، و7 % 

)أبداً(.
وفي ما يتعلق بتقبل مالحظات اخملتصني في الشأن الرقمي من دون 
بانتشار  تقابل  التي  الرقميَّة  لنجاح محتوياتهم  يروا فيها حتدياً  أْن 
)أحياناً(،  يحصل  ذلك  أنَّ   %  33 يجد  املستخدمني،  قبل  من  وتفاعل 
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و31 % )نادراً(، و22 % )أبداً(، و8 % )غالباً(، و6 % )دائماً(، وقد تكون تلك 
احملتوى  جلودة  مؤشراً  املتابعني  عدد  اعتبارهم  الى  قريبة  النتيجة 
الرقمي، وبنسبة 62 % لفئة )دائماً(، و18 % )غالباً(، و16 % )أحياناً(، 

و3 % )أبداً(، و1 % )نادراً(.
في  التيبوغرافيَّة  العناصر  بأهميَّة  العينة  اعتقاد  عدم  وبشأن 
صناعة احملتوى، كانت )أحياناً(، بنسبة 47 %، و)نادراً( 19 %، و)دائماً( 
17 %، و)غالباً( 13 %، و)أبداً( 4 %، وهو ما يتنافى مع املعايير الفنيَّة 
منهم   %  71 نسبته  ما  وجد  الذي  الرقمي،  احملتوى  الدوليَّة جلودة 
اخلارج  من  رقميَّة  جتارب صناعة محتويات  نسخ  الى  ميلهم  عن 
وتقدميها على أنه من نتاجهم اخلاص إنَّ هذا ال يحصل )أبداً(، و20 

% )نادراً(، و6 % )غالباً(، و2 % )دائماً(، و1 % )أحياناً(.

صناعة المضامين الرقمية 
في المجال الشخصي/ االجتماعي بالعراق

يعتمد 49 % من العينة )غالباً( اللهجة العاميَّة الدارجة في ترميز 
مضامني احملتوى الرقمي للوصول إلى قدرٍ أكبر من املتابعني احملليني، 
و22 % )أحياناً(، و16 % )نادراً(، 8 % )أبداً(، و5 % )دائماً(، وبالشكل الذي 
يتقاطع مع معايير جودة احملتويات الدوليَّة التي تركز على اعتماد 

قواعد اللغة وسالمتها.
ويرى 42 % منهم أنه ضرورة االلتزام بقواعد اللغة الرئيسة إلضفاء 
)أحياناً(،  )أبداً(، 14 %  )نادراً(، و39 %  اجلودة على محتوياتهم يكون 
صناع  تأهيل  بضرورة  ينوه  الذي  األمر  )دائماً(،   % و2  )غالباً(،   % و3 
احملتوى الرقمي في العراق، على وفق تلك املعايير، ال سيما أنَّ 51 % 
منهم يعودون إلى تطبيقات الترجمة الفوريَّة في حال صناعتهم 
اللغة  قواعد  مع  الترجمة  تعارضت  وإْن  حتى  الرقمي،  للمحتوى 
وسياقاتها السليمة )أحياناً(، وبنسبة 22 % )غالباً(، و14 % )نادراً(، 

و9 % )أبداً(، و3 % )دائماً(.
ال  الفاعل  الرقمي  احملتوى  صناعة  بأنَّ   %  61 نسبته  ما  ويعتقد 
تعليمه  جرى  التي  التقليديَّة  الصحافيَّة  األسس  مع  ينسجم 
عليها في صياغة القصص التي تقابل باهتمام املتابعني إنَّ هذا 

يحصل )غالباً(، 30 % )أحياناً(، 4 % )نادراً(، و3 % )دائماً(، و2 % )أبداً(، 
املناهج  في  النظر  إعادة  ضرورة  على  الوقوف  يستدعي  ما  وهذا 

التدريسيَّة التقليديَّة.
احملتوى  من صناعة  يتمكنون  ما  )غالباً(  أنهم  منهم   %  59 ويجد 
)أحياناً(،   % و28  جيد،  بشكٍل  واالنفوغرافيك  الفيديوي  الرقمي 
من   %  57 يعتمد  حني  في  )أبداً(،   % و3  )نادراً(،   % و4  )دائماً(،   % و6 
العينة قياس »ترند« العراق ملعرفة اهتمامات املستخدمني احملليني 
لصناعة محتوى معني وفقاً ملؤشرات هذا القياس، و23 % )دائماً(، 

و14 % أحياناً، و4 % )أبداً(، و2 % )نادراً(.
تتضمن  ما  )غالباً(  أنه  على  اتفقت  العينة  أنَّ  النتائج  وتظهر 
دارجة  وحكماً  أمثاالً  املعرفيَّة  القيمة  ذات  الرقميَّة  احملتويات 
وبنسبة 63 %، و)أحياناً( بنسبة 26 %، و)نادراً( بنسبة 6 %، و)دائماً(، 
بنسبة 3 %، و)أبداً( بنسبة 2 %، في وقت عدوا فيه أنَّ »هاشتاك« 
ميكن يقدم دعماً النتشار احملتوى الرقمي اخلاص بهم بنسبة 62 % 
لفئة )غالباً(، 18 % )دائماً(، 13 % )أحياناً(، و5 % )أبداً(، و2 % )نادراً(، وهو 

ما يعكس توافر قدرٍ من الوعي في عددٍ من املمارسات الرسميَّة.
التي حتمل  باملضامني  املتابعون  يهتم  ما  )أحياناً(  أنه   %  49 ويجد 
 %  4 )غالباً(،   % و22  )نادراً(،   % و23  غيرها،  من  أكثر  معرفيَّة  قيماً 
التعريف  أْن تشتمل ممارسات  )أبداً(، وهو ما يتطلب  )دائماً(، و2 % 
بأهميَّة احملتوى الرقمي امللتزم مبعايير اجلودة العامليَّة على املستوى 

االجتماعي العام.
على  احملتوى  صناع  اعتماد  في   %  52 بنسبة  )غالباً(  فئة  وكانت 
احلقائق  لنقل  الرقميَّة  احملتويات  صناعة  في  املطولة  النصوص 
كاملة من دون اجتزاٍء فيها من وجهة نظرهم، و29 % )أحياناً(، و13 
% )دائماً(، و4 % )أبداً(، و2 % )نادراً(، وقد ينسجم هذا مع ميل العينة 
للمحتويات  تفضيلهم  في  واملقالي  القصير  النصي  للمحتوى 

التي حتمل قيم املعرفة، التي أظهرتها نتائج الدراسة.

ما يعرقل المحتوى العراقي
تؤشر نتائج الدراسة عدم التزام صناعة احملتوى الرقمي في اجملال 
الشخصي/ االجتماعي بأغلب معايير اجلودة الدوليَّة، ال سيما ما 
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يتعلق مبعايير احملتوى، األمر الذي يكرس من معوقات تطوير تلك املضامني الرقميَّة، وال ميتلك صناع احملتوى الرقمي في العراق تصوراً 
الرقمي  احملتوى  صناعة  متطلبات  مع  التقليديَّة  ومناهجه  التعليم  مفردات  تنسجم  ال  كما  احملتويات،  جودة  متطلبات  عن  كافياً 

الفاعل، وتطور تقنياته.
ويولي صناع احملتوى الرقمي في العراق عنايتهم بضرورة نشر مضامينهم بشكٍل يومي، بهدف احلصول على املتابعني وقد يتقاطع 
هذا اجلانب مع متطلبات حتقيق اجلودة في احملتويات التي حتتوي على قيم املعرفة، ويعتمد أغلب صناع احملتوى الرقمي على جتاربهم 
الشخصيَّة لتطوير مهاراتهم وقابلياتهم الرقميَّة، وبالشكل الذي يؤشر غياب املؤسسات اخملتصة بتنميَّة تلك املهارات، بينما ميتلك 

صناع احملتوى الرقمي قدرات فنيَّة جيدة في اجلانب الرقمي لم يجر توظيفها بالشكل الصحيح في صناعة محتوى رقمي ذي جودة.
في مقابل ذلك، ال ميتلك أغلب صناع احملتوى الرقمي مواقع الكترونيَّة خاصة بهم، إثر عدم وجود مبادرات رسميَّة أو قطاعيَّة لتفعيل 
هذا املضمار، وتعتمد مقاييس صناعة احملتوى الرقمي احمللي على معيار الرواج واالنتشار باتباع »ترند« العراق أو املنشورات الرائجة عبر 

وسائط التواصل االجتماعي، بصرف النظر عن جودتها، لدواٍع ترتبط باحلصول على أكبر قدرٍ من املتابعني.
كما يعتمد صناع احملتوى الرقمي في العراق على وسائط التواصل االجتماعي أكثر من املواقع االلكترونيَّة ألسباٍب تقنيَّة وماليَّة، وهو 
ما يتعارض مع متطلبات جودة احملتوى الرقمي، وال تلتزم صناعة املضامني الرقميَّة في العراق بشكٍل عام بقواعد اللغة وسالمتها، 

وتعتمد على اللهجات العاميَّة واحلكم واألمثال الشعبيَّة ملواكبة املتابع احمللي.
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في جميع أكادمييات اإلعالم في العالم هناك مخطٌط واحٌد متفٌق عليه علمياً وعملياً يوضح عملية االتصال اجلماهيري 
ضمن دائرة مغلقة )املرسل والرسالة والوسيلة واملتلقي ورجع الصدى( واألخيرة أي رجع الصدى مهمة جداً في الوقت احلاضر 
واإلذاعات  واجملالت  الصحف  في  التقليدي ممثالً  اإلعالم  اإلعالم في حني كانت في  التقنيَّة في مجال  التطورات  مع تسارع 
والتلفزيون تنحصر برسائل القراء واالتصاالت الهاتفيَّة، التي يخصص لها جزٌء يسيٌر من املطبوع أو وقت البث املسموع 
واملرئي، أما اليوم فأصبح التفاعل ركناً أساسياً من وسائل اإلعالم احلديثة وبخاصة الفضائيات واملواقع االلكترونيَّة، فأتاحت 
شبكة االنترنت العديد من األدوات التفاعليَّة التي ميكن من خاللها إيصال صوت اجلمهور وآرائه وأفكاره وانطباعاته الى 
املؤسسة اإلعالمية، وقد يتحول املرسل/ الصحفي في أحياٍن كثيرة الى ُمستقبٍل ملعلومات املتلقي ويستخدمها في إعداد 
رسالته اإلعالميَّة كما في البرامج التي تعتمد على االتصاالت الهاتفيَّة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي كالفيسبوك 
وتويتر وانستغرام أو لقطات الفيديو التي يتم حتميلها في بعض املواقع املتخصصة، فال تخلو أية فضائيَّة أو موقع الكتروني 

من برامج خاصة بردود أفعال اجلمهور، ال سيما على مواقع التواصل االجتماعي.

نجاح العلي

 االعالم الرقمي

اإلعالم التفاعلي
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على  وصفحات  الكتروني  موقع  إنشاء  على  اإلعالمية  املؤسسات  أغلب  وحترص 
مواقع التواصل االجتماعي خاصة بها؛ لكي جتذب اجلمهور ملواقعها االلكترونيَّة، 
ثنائيَّة  تفاعليَّة  اتصال  تبني عملية  إلى  اإلعالميَّة  إعداد رسالتها  والتحول عند 
االجتاه تتيح فيها املواقع اإلعالمية لزوارها ليس فقط التعليق على املواد املنشورة 
واملواد  احملتوى  نشر  طريقها  عن  ميكنهم  مساحات  لهم  تُخصص  ولكن  فيها 
اخملتلفة التي ينتجونها، وتتنوع ما بني مواد مكتوبة أو مواد فيديويَّة أو تسجيالت 
صوتيَّة أو مواد مصورة، فالتفاعليَّة تتيح لزائر املوقع االلكتروني إمكانية التحاور 
وتبادل اآلراء بشكٍل مباشٍر مع القائمني على املوقع أو النقاش بشأن قضايا معينة 

بني املستخدمني بعضهم البعض.
)االستفتاءات  مثل  متعددة  أشكاالً  االلكترونية  املواقع  في  التفاعليَّة  وتأخذ 
املقاالت  على  والتعليق  والدردشة  االلكترونية  والنشرة  االلكتروني  والبريد 
وتقييمها واستطالعات الرأي املباشر وساحات احلوار(، بل إنَّ عدداً من الصحف ال 
تكتفي بنشر التعليق على املوقع االلكتروني بل تتعامل مع التعليق على أنَّه مادة 
صحفيَّة يتم نشرها في الصحيفة املطبوعة وقد ترافقها الصور أو الكاريكاتير 

عند نشره في النسخة الورقيَّة.
أما االستخدام األكثر أهمية وفرادة في مجال تطويع اإلنترنت لتعزيز التفاعليَّة 
فيتمثل في إتاحة الفرصة ملستخدمي املوقع لنشر مضامينهم الشخصيَّة على 

شكل مدونات وحتى عبر أفالم الفيديو.
على  لذلك  التفاعليَّة،  أدوات  من  يوسع  واملذهل  املستمر  التقني  التقدم  إنَّ 
يواكب  أْن تطور وسائلها وأساليبها ومناهجها مبا  اإلعالم  وأكادمييات  الصحفي 
روح العصر ومتطلبات ورغبات اجلمهور الذي حترص جميع املؤسسات اإلعالمية 

على استقطابه وجذبه الى وسائلها اإلعالميَّة.
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Panayiota Tsatsou الكاتبة
ترجمة: محمد جاسم

مفهومي »الزمان« و«الفضاء« 
في عصر وسائل اإلعالم واالتصاالت اإللكترونية

الملخص
تبحث هذه الورقة إلى أي مدى أسهمت الوسائط اإللكترونيَّة واالتصاالت في تغيير املفاهيم احلاليَّة للزمان واملكان والتنقل.

الورقة تقول إنَّ وسائل اإلعالم والتواصل تلعب التقنيات فيها دوراً معقداً في تغيير مفاهيم الزمان واملكان، من دون التقليل 
من إهمال مفاهيم الزمان واملكان أو اخلبرات الذاتيَّة، وميكن أْن تقوم الوسائط اإللكترونيَّة بدور الـ«توسط« في الزمان واملكان.
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الورقة مقسمة الى ثالثة أقسام:
املقاربتني  وتناقش  واملكان،  للزمان  نظريَّة  مناهج  تقدمي  أواًل: 
املتناقضتني ظاهرياً لـ»الزمكان املسافة« و»ضغط املكان والزمان«.

اإلعالم  وسائل  بها  قامت  التي  الطرق  حتليل  تاريخياً  يطور  ثانيًا: 
أمثلة »وقت  ويناقش  واملكان،  الزمان  من  املفاهيم جتريبياً  بتعديل 
اإلنترنت«، واملفهوم اجلديد »املساحات اإللكترونيَّة« لتحدي حجة 
اجلديد  الرقمي  العصر  في  الفضاء  أهميَّة  وعدم  الزمني  التزامن 

على التوالي.

أنه  أنه »ال مكان«، في حني  املكان على  ثالثًا: يدرس ظهور تصور 
يجادل لصالح التناقض مع الشعور الوسيط باملكان.

اإللكترونيَّة  االتصاالت  أنَّ  أطروحة  الكاتبة  تتبنى  الصدد  في هذا 
جنحت في ترابط األماكن النائية من دون القضاء على أهميتها.

الوسائط  كانت  إذا  ما  في  تبحث  الورقة  هذه  في  واملقدمة 
واملكان،  للزمان  احلاليَّة  املفاهيم  تغيير  في  تسهُم  اإللكترونيَّة 

وكيفيَّة جتربة الناس للزمانيَّة واملكانيَّة والتنقل. 
في  معقداً  دوراً  واالتصاالت  اإللكترونيَّة  الوسائط  تلعب  حيث 
إلى  للتعبير عن احلاجة  واملكان،  الزمان  بـ  املفاهيم اخلاصة  تغيير 
إعادة تعريف وإعادة صياغة املفاهيم في السؤال من خالل مفهوم 

»الوساطة«.
فإنَّ  واملكان،  الزمان  لنهجي  املوجودة  املفاهيم  حتدي  خالل  ومن 
أهميَّة  مشكالت  لديها  اإللكترونيَّة  واالتصاالت  اإلعالم  وسائل 
تعدديَّة الطبقات لكيفيَّة جتربة الناس للزمان واملكان، ومع الوقت 
بطريقة  ذلك  كان  وإْن  مهمة،  تزال  ال  للواقع  املكانيَّة  واألبعاد 

مختلفة عن املاضي.
يعدُّ »الوقت« و »املكان« من أكثر املصطلحات استخداماً وسوءاً 
في وسائل اإلعالم واالتصاالت، ومت تعريفهما بشكٍل مختلٍف من 
اجملال،  هذا  في  غامضة  مفتاحيَّة  كلمات  وتشكل  كثيرة،  جهات 
إذ  املصطلحات،  لهذه  املفاهيمي  لإلطار  العريضة  اخلطوط  في 
يتم تعريف الوقت بأنه »الوقت الطبيعي.. الوقت اجملرد.. أو الوقت 
الوقت  األخير«وقتي:  اعتبار  مع  )الفينومينولوجي(«،  التجريبي 
الذي اختبرته أنا أو أي شخص، أنا هنا واآلن، وجودي في العالم، أنا 

كشخٍص حقيقي في مكاٍن ما في وقت ما اآلن.

بعض  دائماً  »هناك  غالباً  املتداخل  املكان  مبفهوم  يتعلق  ما  وفي 
تلك  توفر  »تبدو  بطريقة  باملكان«  املرتبطة  املفاهيم  أو  املعاني 
املساحة سياق األماكن، ولكنها تستمد معناها من أماكن معينة، 
املكان »هو جتسيد للقيمة، إنه كائن ميكن للمرء أْن يسكن فيه«، 

بينما »الفضاء يعطى من خالل القدرة على احلركة.
الواقع  عن  جوهرياً  ينفصالن  ال  عنصرين  واملكان  الزمان  يشكل 
»لدينا  الوقت، حيث  يتطلب  واملكان  املكان  يشرك  فالوقت  املادي، 
باملكان، وألننا كائنات بيولوجيَّة منر مبراحل متكررة من  اإلحساس 
التوتر، فالفضاء موجود في الوقت املناسب، يتغير من خالله تصوير 
الوقت بشكل مختلف في نقاط زمنيَّة مختلفة في التاريخ، بينما 
املسافة غالباً ما تتضمن طول الوقت، ومن ناحيَّة أخرى فإنَا معنى 
املكانيَّة،  املسافات  على  كبيٍر  بشكٍل  يعتمدان  الوقت  وقياس 
وبالتالي فإنَّ الوقت مرتبٌط مع األبعاد املكانيَّة للعالم وبالعكس، 
وتعريفاً  رمزياً،  معنى  يكتسب  عندما  مكاناً  الفضاء  فيصبح 
ملموساً، مييز الطيف الكامل للهويَّة والشعور باالنتماء. وبالتالي 
يرتبط املكان أيضاً مبفاهيم الزمان واملكان، وهذه الروابط الوثيقة 
اإللكترونيَّة  اإلعالم  وسائل  دور  قضيَّة  تطرح  احلاسمة  وأهميتها 

واالتصاالت في تصور وجتربة الزمان واملكان. 
يشارك الزمان، واملكان في مناقشة ساخنة لالستمراريَّة والتغيير 
املناهج  بعض  وهناك  واالتصاالت،  اإلعالم  بأنظمة  يتعلق  ما  في 
ما  عصر  في  جتربتها  متت  التي  واملكان  الزمان  ملفاهيم  البارزة 
االتصاالت قبل ظهور  في مجال  إلكترونياً  والتوسط  احلداثة  بعد 
االتصال  طريق  عن  مقيدين  الناس  وكان  اإللكترونيَّة،  االتصاالت 
على  قادرون  اليوم  الناس  إنَّ  حني  في  اجلسدي،  والسفر  الشفوي 
بسبب  كبيٍر  حٍد  إلى  واملكانيَّة  الزمنيَّة  املسافات  وضبط  عبور 

استخدام الوسائط اإللكترونيَّة واالتصاالت.

أقسام الورقة البحثية:
أواًل:

الورقة  تناقش  نظري،  واملكان من منظور  الزمان  االقتراب من  يتم 
واملكان«  الزمان  »تباعد  املتناقضة،  الرئيسة  النظريات  من  اثنتني 
نظر  وجهة  تبني  ضرورة  عن  ويدافع  واملكان«،  الزمان  و«ضغط 
أكثر ديالكتيكيَّة جتمع بني هذين النهجني، وتسمح بإعادة تصور 
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أجل  ومن  ›وساطة‹،  مفهوم  خالل  من  واملكان  الزمان  مفاهيم 
النظري  األدب  في  املعاصر  القسم  يستعرض  احلجة  هذه  إثبات 
والتجريبي في اإلعالم، ليوضح تعقيد مفهوم »الوساطة« ودورها 

في إعادة تصور الوقت والفراغ.

ثانيًا:
يتم  التي  للطرق  مستنيراً  تاريخياً  حتليالً  الثاني  القسم  يقدم 
تصور  وكيفيَّة  جتريبياً،  اإللكترونيَّة  الوسائط  استخدام  بها 
احلديثة  النموذجيَّة  األمثلة  إلى  باإلشارة  ويختبر  واملكان  الزمان 
التزامن  حجج  جديدة،  إلكترونيَّة«  و«فضاءات  اإلنترنت«  »وقت  لـ 
الزمني وعدم أهميَّة الفضاء في العصر الرقمي، وعرض التغيرات 
وثيقاً  التاريخيَّة للمساحة بشكل خاص، نظراً الرتباطها ارتباطاً 

باملفاهيم املتغيرة للمكان.

ثالثًا:
يفحص القسم الثالث تصور املكان على أنه »ال مكان«، مع صياغة 
احلجة املضادة التي لم تعمل على إلغاء املكان بل مت التوسط فيه 

بطرق مختلفة.

مراجعة »تباعد الزمان والمكان« و«الضغط«
بوساطة الزمان واملكان تؤكد اجلزء األكبر من املؤلفات في اإلعالم 
ودراسات العوملة أنَّ وسائل اإلعالم واالتصاالت اجلماهيريَّة، وبشكٍل 
وطبيعة  أهميَّة  غيرت  اإللكترونيَّة  اإلعالم  وسائل  حتديداً،  أكثر 
في  مورس  تلغراف  اختراع  كان  وقد  والزمانيَّة،  املكانيَّة  الفجوات 
مّكنت  التي  األولى  الوسيلة  عشر  التاسع  القرن  أربعينيات 
االتصاالت بني األماكن البعيدة في أوقات أقصر، ما يقلل من أهميَّة 
الفضاء، والوقت، وأدت هذه التطورات إلى تشكيل وكاالت األنباء 
جلبت  والتي  عشر،  التاسع  القرن  من  األول  النصف  في  األولى 
االتصاالت بشكٍل  تعزيز  ومت  العالم،  لالتصاالت حول  إنشاء مثيل 
أكبر من خالل وسائل اإلعالم اإلذاعيَّة في النصف الثاني من القرن 
املتزايد  االنتشار  العشرين على وجه اخلصوص، وكذلك من خالل 

لتقنيات االتصاالت الرقميَّة في العقدين املاضيني.

التنقل  الناس  جسديَّة  في  كبيرة  آثارٌ  لها  واملكان  الزمان  جتربة 
كانت  واملكان  الزمان  في  التغيرات  فإنَّ  وهكذا  بالهويَّة،  والشعور 

سبباً أثار نقاشاً محتدماً بني منظري تقنيات وسائل اإلعالم.
»الزمكان«،  مفهوم  هو  العوملة  حول  جيدينز  نظريَّة  محور  ويقول 
»البعد«؛ أي عمليَّة فصل الوقت عن املكان، هذه الفكرة تنبع من 
»حتى  ماركس  )1973( حلجة  السوسيولوجي جليدنز  النقد  ناحيَّة 
املسافة املكانيَّة تختزل نفسها بالزمن، ومن ناحيَّة أخرى تأثره بـ

McLuhan‹s )1987( ونظرية املفهوم اإلشكالي لـ »القريَّة العامليَّة« 
وعقيدتها الغائيَّة القائلة بأنَّ التقدم التكنولوجي يسمح للناس 
لوجه،  وجهاً  التفاعالت  في  كما  البعض  بعضهم  مع  بالتفاعل 
وحترير  تعميم  الى  أدت  التكنولوجيا  بأنَّ   )1990( جيدينز  ويجادل 
الزمان واملكان، وهو يعدُّ من املتطلبات األساسيَّة للعوملة في عصر 
يخلق  التفاعالت  أبعاد  عوملة  بأنَّ  بذلك  ويجادل  احلداثة،  بعد  ما 
مع  »البعيدة«  الوسائط  وأشكال  »احملليَّة«  بني  »ممتدة«  عالقات 
»األحداث احملليَّة«، على سبيل املثال، »تشكلت بأحداث وقعت على 

بعد أميال عديدة والعكس صحيح.
اخلدمات  )مثل  وغيرها  املتقدمة  غير  التكنولوجيَّة  التطورات 
وسائل  مكن  املقابل  في  مسبقاً  شرطاً  كان  والقرب  البريديَّة( 
ممارسات  لتطوير  سياقات  إيجاد  من  احملليَّة  اإللكترونيَّة  االتصال 

االتصال وتدفق التبادل املعلوماتي جغرافياً.
القائمة  الرمزي  التبادل  عمليَّة   « إنَّ   )1995( طومسون  ويقول 
اإلنتاج هو بعيد عن هذا السياق  انفصال الشكل عن نسق  على 
تكون  قد  جديدة  سياقات  في  تضمينها  وإعادة  وزمانياً،  مكانياً 
موجودة في أوقات وأماكن مختلفة، على سبيل املثال؛ ميكن تبادل 
مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها في أماكن غير متصلة باإلنترنت 
مواقع  )مثل  جديد  سياق  في  وضعها  مت  إذا  فقط  ومشاركتها 
اإلنترنت(، وبالتالي يتم االبتعاد عن السياق األصلي، ويتم تبادله بني 
توقيت  وجتربة  مختلفة،  زمنيَّة  مناطق  في  يعيشون  الذين  الناس 

مختلف، في جداولهم اليوميَّة.
 في هذا املعنى، ووفقا لطومسون فإنَّ دور اإلعالم واالتصاالت في 
اإلنتاج والتبادل من املعاني الرمزيَّة التي تستلزم أْن تصبح متوفرة 

في تصنيف املكان والزمان.

اإلعالم الرقمي وتحديات
 الحقوق األساسية
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اإلعالم الرقمي وتحديات
 الحقوق األساسية

 االعالم الرقمي

ترجمة: إبراهيم رعد
بقلم خوسيه خوليو فرنانديز رودريغيز وجاكلين أرغويلو ليموس

في  اجلديدة  الوسائط  هذه  وتؤثر  املعلومات،  مجتمع  إطار  في  جديدة  إعالم  وسائل  الرقمي  العالم  خلق  لقد 
مجموعة واسعة من احلقوق األساسيَّة، في هذه الورقة نقوم أوالً بتحليل التغييرات في حريَّة الكالم واملعلومات 
التي أثارتها الشركات اإلعالنيَّة، وبعد ذلك نحدد بعض األفكار املتعلقة بخصوصيَّة بيانات املستخدمني، وأخيراً 
والتعدديَّة  )املشاركة  الدميقراطي،  النظام  وأثره في  اإلنترنت  التحكم في  بالنقاش حول  املوضوعات  نربط هذه 

وتكوين الرأي العام(.
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إنَّ الوضع احلالي هو عمليَّة مستمرة، تُظهر تناقضات تتطلب من 
العلماء االستمرار في تطوير احلدود الفكريَّة.

الذي  السياق  ويولد  بالثقافة،  املرتبطة  املعاني  االتصال  ينقل 
يحدث فيه التفاعل البشري، والتنشئة االجتماعيَّة إلى حٍد كبير، 
معرفتهم  ويحدد  وجودهم،  بداية  منذ  البشر  التواصل  يرافق 

وثقافتهم ومجتمعاتهم.
هذا  ومع  املكتوبة،  إلى  الشفويَّة  من  االتصاالت  تطورت  لقد 
التطور تغيرت األشكال أيضاً، وأفسحت الكتابة اليدويَّة الطريق 
للطباعة وفقاً للصيغة املعروفة التي وصفها MacLuhan والتي 
تضمنت حتوالً نوعياً ضخماً له تأثيرات عميقة في تقدم املعرفة 

والثقافة.
في القرن التاسع عشر كانت االتصاالت املرئيَّة تعني طفرة كبيرة 
مت تطوير  التالي  القرن  وفي  الفوتوغرافي،  التصوير  اكتشاف  في 
االتصال  إلى  ويقودنا هذا  والتلفزيون،  والسينما  الراديو  صناعات 
الذي يستخدم التنسيقات الرقميَّة كوسيط، اإلنترنت مثال على 

هذه الطفرات.
البشريَّة،  تاريخ  في  التحوالت  أهم  أحد  االتصال،  تطور  ويعدُّ 
هذه  بفضل  الطبيعيَّة(  البشريَّة  )القدرات  تزايد  في  وأصبحت 
اإلجنازات التقنيَّة، وفي الوقت احلاضر جند أنفسنا منغمسني في 
بعد،  مرٍض  بشكٍل  لها  نتطرق  لم  أسئلة  يثير  جديد  سيناريو 
في خضم هذه العمليَّة، تفرض احلقوق األساسيَّة سلسلة من 
املطالب التي يجب تلبيتها في مجتمع دميقراطي، وهذا ضروري 
إذا أردنا احلفاظ على سيادة القانون والدميقراطيَّة، إذ ترتبط احلقوق 
األساسيَّة بالكرامة اإلنسانيَّة، وتُترجم بصفات مختلفة، يضمن 
مصطلح  نستخدم  ونحن  واملنظم،  العادل  التعايش  صونها 
من  بدالً  الدستوريَّة  في  شائع  هو  الذي  األساسيَّة«  »احلقوق 
»حقوق اإلنسان« )أكثر استخداماً في القانون الدولي(. ومع ذلك، 

يتم فهم كال املفهومني على أنهما مرادفات في هذه الورقة.
التي  صلة  األكثر  العناصر  بعض  نتناول  سوف  الورقة  هذه  في 
االتصال اجلديدة واحلقوق األساسيَّة،  التقارب بني أشكال  تشرح 
اإلجابات  لتقدمي بعض  ولكن  املوضوع،  نيَّة الستنفاد  لدينا  ليس 

املمكنة، واإلجابات األكثر أهميَّة.

مرحلة العالم الرقمي
نحن نعيش في عالٍم جديٍد، العالم الرقمي، في مجتمع جديد، 
اإلنترنت،  لإلنسانيَّة،  جديد  معنى  في  حتى  معلومات،  مجتمع 
الشبكة التي تربط جميع أجهزة الكمبيوتر في العالم كله، هي 
شعار هذا التحول، فمنذ وجهة نظر االتصال، يعدُّ اإلنترنت خطوة 
السطور  في  قدمناها  التي  التطوريَّة  العمليَّة  هذه  في  أخرى 
السابقة، وفي الفضاء اإللكتروني لم نعد نعمل مع الذرات ولكن 

مع احلقائق غير امللموسة املوجودة في الفضاء االفتراضي.
حتويل  إمكانيَّة  في  الرقمي  لالتصال  الرئيسة  السمة  وتكمن 
البيانات إلى سلسلة من األصفار واآلحاد )بتات، رقم ثنائي(؛ يقلل 
من حجم التخزين، ويجعل إمكانيات تقدمي املعلومات ومعاجلتها 
أقل صعوبة، )وأقل تكلفة(، على أيَّة حال فإنَّ اإلنترنت هو عالٌم 
»مجرة  عن  للحديث  كاستيلز  دفع  ما  االتصاالت،  من  جديٌد 

اإلنترنت«.

هذه التكنولوجيا الرقميَّة مثل JanoGod؛ من جهة، وجه جميل 
التناقضات  لنا  يظهر  سلبي  وجه  أخرى،  جهة  ومن  وإيجابي، 
والغموض في املرحلة احلاليَّة، هذا بالتأكيد يجعل من الصعب 
حتليلها وبهذه الطريقة، من بني العناصر اإليجابيَّة، فتح قنوات 
وطرق جديدة للتواصل، أو بدائل ترفيهيَّة، أو اجتاه تثقيف وتدريب 
املواطنني، أو إمكانيَّة جتديد الدميقراطيَّة، أما العناصر السلبيَّة، 
فيمكننا أْن جند احلتميَّة التقنيَّة، والغالبيَّة الكميَّة، واملساحات 

اإلجراميَّة للشبكة العميقة، وحتى الفوضى اخملتلة.
الفجوة  ظاهرة  االعتبار  في  نأخذ  أْن  يجب  األمر،  كان  ومهما 
الرقميَّة، أي االختالفات اإلقليميَّة واجليليَّة والثقافيَّة في القضايا 
التكنولوجيَّة التي متنع التعميم احلقيقي للعناصر املفيدة التي 
التفاوت  هذا  أداننا  أْن  سبق  ولقد  تقدميها،  اإلنترنت  على  يجب 
في أوراق أخرى بسبب الديالكتيك بني الفقر والغنى في مسائل 

اإلعالم.
مجتمع  من  ثانية  مرحلة  التخريبيَّة  التقنيات  ظهور  فتح  إنَّ 
 ،)IoT( املعلومات، على وجه اخلصوص، نشير إلى إنترنت األشياء
واحلوسبة السحابيَّة، والبيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي 
في  هي  والروبوتات  طيار،  بدون  والطائرات   ،blockchainو  ،)AI(
قضايا  عدها  ميكننا  ال  لذلك  معها،  نتعايش  ظواهر  الواقع 
إحداث  إلى  التقنيات  لهذه  التالي  التطور  وسيؤدي  منفصلة، 
تغييرات اجتماعيَّة ذات صلة، ما يجعل حقيقة ما نعرفه بالثورة 

الصناعيَّة الرابعة.
لقد أدى مجتمع املعلومات أيضاً إلى تشجيع العمليات املترابطة 
التي نعرفها باسم العوملة )رمبا العوملة املفرطة( الى أْن يشكل 
السيناريو، إذ يتم التعبير عن االتصاالت احلاليَّة، على الرغم من 
غلبة القضايا االقتصاديَّة في مسار العوملة هذا، إذ من الضروري 
عّد أنَّ ظاهرة االتصال تنطوي على آثار ثقافيَّة وأيديولوجيَّة ذات 
الهيكليَّة  النتائج  من  املزيد  بالفعل  لها  النقطة  هذه  صلة، 
والدالليَّة، بهذه الطريقة تتجاوز عمليَّة العوملة اجملال االقتصادي 
وتقفز إلى األطر النظريَّة األخرى، إذ ال يزال العلماء يبحثون عن 
هذه  في  صاحلة  التقليديَّة  الفكر  خيوط  تعد  لم  تفسيرات، 
املساحات االفتراضيَّة،على سبيل املثال )تفتقر املاديَّة التاريخيَّة 

إلى األدوات التحليليَّة الالزمة(.
إذ  ثقافيَّة،  عوملة  السينما  صناعة  توقعت  املاضي،  القرن  في 
منظور  عن  أعلن  ساحقاً  جناحاً  هوليوود  استوديوهات  حققت 
األخبار  تدفق  على  سيطرت  كما  كله،  للعالم  واحد  ثقافي 
أوالً  عشر،  التاسع  القرن  خالل  الوكاالت  من  صغيرة  مجموعة 
الفرنسيَّة،  هافاس  ووكالة  البريطانيَّة  رويترز  وكالة  قبل  من 
األولى  العامليَّة  احلرب  بعد  برس،  فرانس  وكالة  محلها  وحلت 
 United Press و )AP( األميركيَّة Associated Press منت وكالة

International )UPI( بقوة.
عامليَّة  العمليَّة  هذه  أصبحت  املعلومات  مجتمع  مع  ولكْن 
توفر  والتي  االجتماعيَّة،  والشبكات  اإلنترنت  خالل  من  حقاً، 
وجهة  من  والثقافيَّة،  اإليديولوجيَّة  التعدديَّة  النقيض  على 
فرض  العالم  أنحاء  جميع  في  املستخدمون  يدين  نقديَّة  نظر 
بتدمير  تهدد  التي  العظمى  القوى  قبل  من  الثقافيَّة  املنتجات 
مبالغ  األحيان  بعض  )في  النقاد  هؤالء  مثل  الوطنيَّة،  الثقافات 
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فيها( يعبرون عنها من قبل معارضي االستبداد الغربي. وقد أدى 
هذا إلى قيام السلطات العامة بتولي تعزيز وظائفها الثقافيَّة 

اخلاصة لتجنب اخملاطر الكبيرة.
لقد  االتصال،  قضيَّة  على  التأثير  األخيرة  األفكار  لنا  وتُظهر 
مفهوم  يظهر  متوازياً  محلياً  جهداً  العوملة  ظاهرة  جلبت 

»glocalization« بسبب الديناميكيَّة العامليَّة واحملليَّة.
هذه  بجانب  يكمن  محلياً«،  افعل  عاملياً،  »فكر  املأثور  القول  إنَّ 
العمليَّة كما يشير ماتيالرت، نشأت مناهج جديدة حول الروابط 
التي أقيمت بني العاملي واحمللي، والتي قطعت الفكرة السابقة 
عن موت الزراعة األحاديَّة، بهذا املعنى، من املهم مراجعة كيفيَّة 
قيام وسائل اإلعالم بوضع جدول أعمال يستجيب لهذه الفكرة، 
إنها حقيقة مثبتة أنَّ تدفقات املعلومات العامليَّة تكتسب مزيداً 
من الوضوح إذا مت تقدمي املشكالت احملليَّة في الوقت نفسه، وهذا 
يعني عدم مركزيَّة املعلومات التي تسمح مبشاركة أكثر فاعليَّة 

للمواطنني.
الدقيقة  الوسائط  بني  للتعايش  العنان  السيناريو  هذا  ويطلق 
إمكانيات  تفضلها  التي  املتكافئة  غير  واملتوسطة  القويَّة 
التخريبي  العامل  على  مثاالً  هذا  )سيكون  التكنولوجيا، 

في  يعمالن  متناقضان  وجهان  هناك  أخرى  ومرة  للتكنولوجيا(. 
انسجام من ناحية التوحيد، وفي الوقت ذاته، تعزيز اخلصوصيَّة، 
إذ من املالئم تذكر وجود عمليات تقارب مختلفة تعززها العوملة، 
وإنَّ االهتمامات االقتصاديَّة تشجع التقاء املصالح في أطر أوسع، 
واملعلوماتيَّة  اإلعالم  وسائل  بني  التقارب  يصبح  الطريقة  وبهذه 
على  العثور  املمكن  من  نفسه  الوقت  وفي  مناسباً،  واالتصاالت 
اقتران تقني آخر بني اإلنترنت والهاتف والتلفزيون الذي ال يزال قيد 

التسوية.
يجب أْن يتجاوز التحليل القضايا التقنيَّة البحتة، ويجب أْن يركز 
إنهم يحددون األساس  قلنا  واحملتوى، كما  الثقافيَّة  اجلوانب  على 
األكسيولوجي لهذه العمليات، ويشرحون اللوائح القانونيَّة التي 
تنظمها في ترتيب األفكار هذا، ويلمح وولتون إلى واجب معرفي 
ال ينبغي أْن يخلط بني التقنيَّة والثقافة واجملتمع، وهذا يعني أننا 
بينما  بأنه  االعتراف  خالل  من  التقنيَّة،  احلتميَّة  نرفض  أْن  يجب 
تؤثر التقنيَّة في البنية االجتماعيَّة والبناء الثقافي، فإنَّ اخملطط 
الناحية الفرديَّة واجلماعيَّة يتم عرضه في التقنيَّة،  الثقافي من 
الذي  الثقافي،  اخملطط  هذا  من  التحديد  وجه  على  ولدت  التي 

يحمل آثاراً ثقافيَّة واجتماعيَّة على مواطنة العالم الرقمي.
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اآلثار السلبية لإلعالم اإللكتروني في المجتمع والثقافة

المعلومات  أو  للحقائق،  اإلعالم  وسائل  تروج  ما  غالبًا 
بعمل  المناطة  األساسية  الوظيفة  وهذه  األساسية، 
عليها  تضفي  بطريقة  تقدمها  شك  دون  ومن  اإلعالم، 
وسائل  تفرط  إذ  سطحيًا،  بعضها  كان  وإْن  حتى  الجاذبية، 
و«الشعوذة«  المال  جوانب  على  التركيز  في  اإلعالم 
ونجوم السينما والموديالت والرجال والنساء »الناجحين« 

في مجاالت الرياضة واألعمال والفن والسياسة.

 االعالم الرقمي

يجسدونها  الذين  واألشخاص  ماديَّة،  تؤكدها  التي  فالقيم 
سطحيون ومصطنعون إلى حٍد كبير، ونتيجة لذلك، فإنَّ القيم 
في  اجملتمع  في  تترسخ  والتي  اإلعالم،  دعمها  التي  الثقافيَّة 
العصر احلديث سطحيَّة وموجهة نحو املال والسحر، واحلقيقة 
هي أنه سواء كان ذلك في التلفزيون أو اجملالت أو اإلنترنت، فإنَّ 
وتؤثر في جوانب  وسائل اإلعالم منتشرة في كل مكان تقريباً، 
مختلفة من حياتنا. فاملنتجات التي تعلن عنها وسائل اإلعالم، 
على سبيل املثال، والطرق التي يتم اإلعالن عنها ال بُدَّ أْن تؤثر في 
ممارسات الناس، إذ تعدُّ النزعة االستهالكيَّة بارزة للغاية بسبب 
الرموز الثقافية التي يتم متثيلها من خالل املسلسالت، ومقاطع 
البالغني  استعداد  مع  جنب  إلى  جنباً  واإلعالنات،  الفيديو 

واألطفال لدعم هذا اإلنفاق.
 ويبدو أنَّ هذا صحيح بوصفه سمة من سمات ثقافة العوملة 
القائمة على التلفاز واحلاسوب الناشئة في جميع أنحاء العالم.

املراهقني،  فئة  في  كبيٌر  تأثيٌر  اخلصوص  وجه  على  وللتلفزيون 
طوال  لديهم  املشاهدة  عادات  في  يؤثر  حيث  األطفال،  وحتى 
حياتهم، خاصة إذا احتوت هذه املشاهد على العنف، ألنَّ هاتني 
لهما،  واالنتباه  والعنف،  اجلنس،  عن  للبحث  مهيئتان  الفئتني 
والفتيان  الفتيات  أنَّ  يُرى  ما  غالباً  املتحركة  الرسوم  في  حتى 
يقلدون مناذجهم التي يحتذى بها بشكل أعمى، وغالباً ما يتم 

التحدث عن األشياء السلبية التي يفعلها املشاهير. وعادة ما 
تُسلط وسائل اإلعالم الضوء على اخلالفات في حياة املشاهير، 

وهذا يؤدي إلى تقليد أعمى، ملا يظهر في األخبار.
وجه  األطفال على  اإلعالم على  لوسائل  السلبيَّة  اآلثار  تتجلى 
نوعية  وتدهور  املتغير،  العقلي  التكوين  حيث  من  اخلصوص 
وقتهم  يستثمروا  أْن  يجب  الذين  فاألطفال  حياتهم،  أسلوب 
الطلق،  الهواء  في  واللعب  والدراسة،  اجليدة،  الكتب  قراءة  في 
اليوم  يقضون  االجتماعية،  األنشطة  في  واملشاركة  والتمرين 

أمسياتهم وهم ملتصقون بالتلفزيون.
لألطفال  حتى  إليها  الوصول  يسهل  التي  اإلعالم  وسائل  إنَّ 
الصغار تعرضهم ألشياء ال يحتاجون إلى معرفتها ولن يفهموها، 
وتضيع البراءة في سٍن مبكرة، بفضل عروض املوسيقى، والرقص 
املشاركة  على  األطفال  تشجيع  فيها  يتم  التي  السينمائيَّة، 

وتقليد مواقف وتصرفات الكبار.
وميكن رؤية اآلثار النفسية السلبية لوسائل اإلعالم من منظور 
غيرت  ولقد  احلياة،  إلى  الناس  نظرة  تغير  التي  اإلعالم  وسائل 
وغالبية  للمجتمع،  واألخالقية  الثقافية  القيم  اإلعالم  وسائل 
اجلمهور يؤمن مبا تصوره وسائل اإلعالم، ومييل الشباب واألطفال 
وسائل  تأثير  حتت  احلقيقي  العالم  مع  اخليال  مزج  إلى  غالباً 

اإلعالم.
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إلى  لألفراد  اجلسدية  الصحة  في  أيضاً  اإلعالم  وسائل  وتؤثر 
التلفاز  أمام  ساعات  يقضون  الذين  األشخاص  ومييل  ما،  حٍد 
العني  في  مشكالت  من  املعاناة  إلى  اإلنترنت  يتصفحون  أو 
والسمنة، ألنَّ ساعات من املشاهدة على مدار اليوم والتعرض 
للوسائط تؤثر في الطبيعة املستقرة ألسلوب حياة املرء، وميكن 

أْن يطلق على ما قد ينتج عنه »خمول ثقافي من نوع ما«. 
صحي  وإنه  للمجتمع،  وحيوي  نشط  مكون  هي  فالثقافة 
للمجتمع عندما يتطور بقيم مستدامة، وعندما يغذي أسلوب 

احلياة، ويهدف إلى حتسني اجملتمع على املدى الطويل.
وميكن تعريف الثقافة على أنها طريقة حياة تشمل املعتقدات، 
إلى أسلوب احلياة  وبالنظر  وعلم اجلمال، ومؤسسات احلضارة، 
اليوم، فإنَّ وسائل اإلعالم هي بالتأكيد كيان مؤثر في ثقافتنا، 
عن  تعتبر  التي  اإلعالم  نظريات  جتاهل  مت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
اجلمهور ككيان سلبي، وتأخذ نظريات وسائل اإلعالم املتقدمة 
من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع  اجلمهور،  استجابة  االعتبار  في 
املعرفية للجمهور، جنحت وسائل اإلعالم في ترسيخ  القدرات 

العديد من القيم والعناصر في قسم كبير من مجتمعنا.
اجملتمع  فإنَّ  مؤثرة،  اإلعالم  وسائل  في  البرامج  أنَّ  من  وبالرغم 
الذي نعيش فيه، في بعض األحيان، يفعل أكثر بكثير من مجرد 
عكس البيئة احمليطة، فهم يبالغون ويثيرون اإلثارة بل ويقللون 

من األهمية القصوى إلفساح اجملال للترفيه.
أو  املوسيقى  من  معيناً  نوعاً  وأصبح  املشاهير،  يخلق  اإلعالم 

األفالم شائعاً بواسطة الوسائط، وميكن إرجاع شعبية أغاني 
الراب العنيفة واملسيئة بني املراهقني إلى الضجيج اإلعالمي، 
ويلعب التعرض للعنف وتعاطي اخملدرات واجلنس والعادات غير 
يصبح  حيث  احلوادث،  اندالع  في  رئيساً  دوراً  األخرى  الصحية 
كانت  سواء  السيطرة،  عن  وخارجني  للغاية  عنيفني  األطفال 
اإلعالنات التي ترّوج للمنتجات التي جتسد التحيزات الثقافية 
والعرقية والطائفية أو البرامج التلفزيونية واألفالم التي تصور 
العنف واحملتوى اجلنسي الصريح واللغة املسيئة، فإنها حتظى 
بتواجد كبير في وسائل اإلعالم اإللكترونية لدينا اليوم، وخاصة 
تنقل  الروك  وفرق موسيقى  التلفزيون، فهناك مقاطع فيديو، 
منه،  ال مفر  واجلنس جزٌء  واخملدرات  الكحول  ان  رسالة مفادها 
وسائل  أنشأتها  التي  املُثل  تكون هذه  ال  وقد  احلياة،  في  وممتٌع 
فإنَّ  الواضح،  لقبولها اجلماهيري  اإلعالم مناسبة، ولكن نظراً 

املزيد واملزيد من الناس يقبلونها كجزٍء من ثقافة اليوم.
في  احلديثة،  احلياة  منط  من  أساسياً  جانباً  التلفزيون  وأصبح 
صميم فهم كيفيَّة تأثير التلفزيون في اجملتمع، والذي يسمح 
من  الناس  معظم  يتمكن  لن  التي  الصور  باستهالك  للناس 
يبدو  قد  هذا  أنَّ  من  الرغم  على  حياتهم،  في  إليها  الوصول 
أشياء  رؤية  على  فقط  يقتصر  ال  التلفزيون  أنَّ  إال  مفيداً، 
جديدة ومختلفة، فهو يتعلق باملقام األول بالربح، وهذا ما طور 
البرمجة التلفزيونية جنباً إلى جنب مع النزعة االستهالكية، 
التلفزيون  نشر  العشرين،  القرن  منتصف  في  أميركا  في  إذ 
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ملا يعدونه اهتمامات مشاهدي املستهلكني، على الرغم من أنَّ 
الصندوق  يشاهدون  املنزل  في  يجلسون  أنهم  يعتقدون  الناس 
عادات  تداول  ويتم  أيضاً،  يراقبهم  الصندوق  أنَّ  إال  )التلفزيون(، 

املشاهدة لديهم في السوق.
واقع  أنَّ  ويبدو  الفائق،  بالواقع  إحساساً  التليفزيون  خلق  لقد 
التلفزيون أكثر واقعيَّة للمشاهدين من الواقع »آنذاك«، يتشابك 
 »simulacra« نسخ  التلفزيوني،  للمجتمع  أخرى  ميزة  مع  هذا 

روح االستهالكية في جميع أنحاء العالم، كما أدى إلى انتشار 
االستهالك؛  أشكال  من  مكراً  أكثر  شكل  وهو  النظر،  استراق 
في الطريقة التي تكشف عن اجلوانب اخلاصة للحياة البشريَّة 
للعرض العام، وفي املقابل، تؤثر النزعة االستهالكية والتلصص 
في الوسيلة، بحيث توجد عالقة تبادليَّة بني التلفزيون واجملتمع. 
من  واألخذ  العطاء،  هذا  التلفزيونيَّة  الصناعات  تراقب  حيث 
وفقاً  البرامج  لتكييف  متطورة  تسويقيَّة  استطالعات  خالل 
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على  تظهر  التي  اإللكترونية  الصور  ألنَّ  نظراً  أصول،  بدون 
شاشة التلفزيون تبدو حقيقيَّة، فإنَّ العقل ينخدع، ما لم يذكر 
املشاهدون أنفسهم باستمرار بأنها ليست حقيقيَّة، ما يفسد 
جتربة املشاهدة، وخداع املشاهدين بالعيش عقلياً وعاطفياً في 
عالٍم بال حدود من أي نوع، مكان محجوب ومخفية أصوله؛ عالم 
يضحكون  طويل  زمن  منذ  ماتوا  الذين  األشخاص  فيه  يزال  ال 
اجلماهير، ويشعر املشاهدون بخيبة أمل عندما ال يتوافق الواقع 

الذي يرونه مع »اخليال« الذي يرونه على الشاشة.
العالم  أنحاء  جميع  في  اإلعالم  لوسائل  املتزايدة  الشعبية  إنَّ 
ومنها الهند على سبيل املثال شجعت على ثقافة هندية غير 

متجانسة، وأصبحت هويتها الثقافية هشة للغاية.
إيجابيات  له  شيء،  كل  بعد  التكنولوجي،  التقدم  من  نوع  أي 
التكنولوجي،  والتقدم  االجتماعي،  التغيير  سياق  في  وسلبيات 
في  دائم  تأثير  لها  كان  اإلعالم،  لوسائل  املتغير  الدور  وخاصة 
تشكيل السمات الثقافية، وطرق التفكير، واملواقف وأمناط احلياة.
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أ.م.د. حسين علي نور الموسوي
كلية االعالم -جامعة بغداد

وشبكات  املعلومات  تكنولوجيا  شهدتها  التي  التحديات  إنَّ 
هندسة  بني  واملزاوجة  اخملتلفة،  وبرامجها  ونظمها  االتصاالت 
االتصاالت السلكيَّة والالسلكيَّة، وتسابق الشركات في الوصول 
إلى تقدمي أكبر وأوسع اخلدمات للجمهور، والصراع اخلفي واملعلن 
بني تلك الشركات العامليَّة العابرة للقارات، قد ألقى بظالله منذ 
منتصف تسعينيات القرن املاضي على مختلف األعمال، ال سيما 
األعمال املرتبطة باإلنتاج اإلعالمي شكالً ومضموناً، ومنها قطاع 
األخبار، بحيث ظهرت إفرازات تلك التطورات واضحة على مجمل 
األخبار  ألنَّ  األقسام،  تلك  في  العاملون  ميتهنها  التي  األعمال 
سيما  ال  اإلعالميَّة،  املؤسسات  جلميع  كبيرة  أهميَّة  اليوم  متثل 

التلفزيونيَّة، فضالً عن أّن األخبار متثل اليوم:
أنواعها للجمهور بسرعٍة  املعلومة مبختلف  يوفر  رحباً  1- مجاالً 

ويسٍر وسهولة. 
االحاطة  أصبحت  بشكل  نسبته  وزيادة  االخبار  حجم  ازدياد   -2
وتقدميه  به،  االملام  الصعوبة  من  العالم  في  يحدث  ما  بجميع 

للجمهور.

غرف األخبار المدمجة.. التأثيرات التكنولوجية في صناعة األخبار
General News Room System   3×1 نظام

بطرٍق  ولكن  االحداث،  أهم  مبعرفة  اجلمهور  عند  الرغبة  زيادة   -3
عصريٍَّة مميزة، وبأشكاٍل جديدٍة، تبعث على االرتياح في املتابعة. 

أْن  استطاعت  مختلفٍة،  ببرمجياٍت  التكنولوجيا  سوق  امتالَء   -4
تغيرَ شكل املادة املقدمة من على شاشات الفضائيات. 

إنعاش  5- كبر حجم السوق االعالني كمورد اساسي أسهم في 
اختيار  في  ورغبته  والتلفزيوني،  االذاعي  سواء  االعالني،  العمل 
بل  مهم  جزء  واالخبار  فيه،  لالستثمار  املفيدة  والبرامج  القنوات 

األهم في االستثمار. 
6- تنوع الصراع يحتاُج بطبيعة احلال الى تغطيٍَّة اخباريٍَّة متميزٍة، 
وهو ما يتطلب قدرًة عاليًَّة في التعاطي مع هذا الكم الكبير من 

االخبار.
ومن هنا وألسباب تتعلق بهذه التوسعة في مجال العمل اإلخباري 
ظهرْت على الساحة العديُد من االنظمة التي تعمل على تطوير 
 General الشامل   األخبار  غرفة  نظام  ومنها  االخبار،  برامج 
News Room System 3×1، رغم انه يوجد في العالم العديد من 
األنظمة  هذه  من  ولكل  األخبار،  غرف  إلدارة  االلكترونيَّة  األنظمة 
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األخبار،  إنتاج  في  متنوعٌة  ووظائف  ومميزاٌت  خصائص  والبرامج 
ENPS-( أنظمة  قبيل  من  وإخراجها  وتركيبها،  وبثها،  وإعدادها، 

إنَّ  احلقيقة  وفي  وغيرها،   ،)XETNl- - NEWSBASS- QNEWS
جميع هذه األنظمة هي محليَّة لم تنطلق للعامليَّة باستثناء نظام 
الذي   ،)ENPS)ELECTRONIC NEWS PRODUCTION SYSTEM
حظيَّ ببعض االهتمام، لكنه لم يتوافق مع الكثير من البيئات التي 

تتطلبها غرُف األخبار.
القنوات  عمل  على  طرأت  التي  الكبيرة  التطورات  وبسبب  لذلك 
الفضائيَّة وتوسيع حجم مسؤولياتها فإن نظام )GNRS3×1( يوفرَ 
االحتياج،  القناة، وحسب  أقسام  لربط جميع  الكافيَّة  االنسيابيَّة 
مبساعدة القسم الهندسي، لذلك فإنَّ أبرز األقسام التي يخدمها 

هذا النظام هي:
أوال: قسم األخبار بجميع تشكيالته.

 ثانيا: قسم املراسلني.
 ثالثا: قسم السيطرة.

 رابعا: قسم الرصد والترجمة.
 خامسا: قسم البرامج.

 سادسا: القسم الهندسي الذي يحتوي على قسم البث واإلرسال 
وقسم   IT Information Technology وقسم   Automation

االستوديوهات )أقسام الصيانة الهندسية(.
سابعاً: الدائرة الفنيَّة.

ثامناً: قسم األرشيف والتنسيق.
التعرف بالنظام وأهم أجزائه ومكوناته وفوائده 

إنَّ من أبرز األسباب الداعية الستخدام نظام غرفة االخبار املدمجة 
)GNRS 3×1( هي:

1- الزيادة الكبيرة في عدد األخبار الواردة للقنوات. 
2- كثرة عدد الوكاالت العامليَّة، ورغبة القنوات الفضائيَّة في تعدد 

مصادر أخبارها. 

3- ظهور القنوات الفضائيَّة اإلخباريَّة املتخصصة. 
عن تعدد األقسام  األخبار، فضالً  العاملني في غرفة  4- كثرة عدد 

التي ترتبط به. 
5- احلاجة الى وجود نظام متخصص يحفظ لها نشراتها ومواجيزها 

لفترات زمنية طويلة.
التنويع  أجل  من  شاملة  إخباريَّة  تغطيات  تقدمي  الى  احلاجة   -6

والتشويق والتميز.
برنامج  في  وضعت  وأوامر  تعليمات  مجموعة  عن  عبارة  والنظام 
خاص يعمل حتت بيئة Windows ويعتمد على احلاسب مع الربط 
Link  بني مختلف األقسام التابعة لغرفة األخبار، والربط املشترك 
الـ  بنظام  األخبار  في غرف  النظام يسمى  يتبعه  الذي  او  للنظام 
القيمة  بخدمات  يعني  الذي  وهو   Vas(Value added Service(
املضافة لشبكة صناعة االتصاالت السلكيَّة والالسلكيَّة لنظام 

)GNRS 3×1( والنظام يتكون من جزأين رئيسني:
املثبتة  الفالتات  مع  البرج  من  املؤلفة  اخلارجيَّة  املنظومة  أوالً: 

واملستقبلة لإلشارة من الوكاالت العامليَّة.
العمل  ببيئة  تتحكم  والتي  الداخليَّة  السيرفرات  منظومة  ثانياً: 
الداخليَّة واخلارجيَّة، والتي متثل روح النظام، وهي غالية الثمن تقدر 

بآالف الدوالرات.
النظام على حتقيقها  التي يعمل  الفوائد  بأهم  يتعلق  أما في ما 

فتتمثل باآلتي:
أوال: حتقيق انسيابيَّة عالية ودقة في العمل. 
ثانياً: سهولة البحث عن األخبار واملعلومات. 

ثالثاً: معرفة األخبار العاجلة الواردة من الوكاالت. 
ومشاركتهم  اآلخرين،  مع  االتصال  للمحرر  يتيح  النظام  رابعاً: 

العمل. 
خامساً: يتيح النظام االتصال باألرشيف وإرسال وتسلم املعلومات. 
ما  وهو  واحد،  آٍن  في  أعماٍل  ثالثَة  يعمل  احملرر  من  يجعل  سادساً: 
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يسمى بـ )3×1( فهو املسؤول عن استخراج األخبار، وإعادة صياغتها، 
وحتريرها، مبا يتالءم مع سياسة القناة، وكذلك يعمل كمونتير مينتج 
 . Producer ًالصور الواردة إليه من الوكاالت األجنبيَّة، ويعمل أيضا

سابعاً: كما يوفر النظام لسكرتير التحرير فرصة التحكم بـ:
أ - توزيع األخبار بني احملررين حسب االختصاص. 

ب - وضع سكربت النشرة النهائي.
ت - وضع Leads املراسلني في النشرة. 

ث - وضع السبتايتالت.
 character احلروف  مولد  هو   )CG( والـ  لألخبار،   )CG( الـ  وضع  ج - 
Generator ، وهو عبارة عن برنامج ينصب على حاسبة خاصة، توضع 
داخل غرفة السيطرة Control Room ، حيث يتضمن وضع األسماء 

للمذيعني والشخصيات واملراسلني واألخبار العاجلة وغيرها. 
ح -  إرسال النشرة الى املصحح اللغوي.

أْن  للمحرر  تتيح  أوامر  مجموعة  على  يحتوي  النظام  ثامنا: 
يستخدمها في اخلبر التلفزيوني من قبيل )LVO او CG او PKG او 

SB او SNG او VC او CAP او Phono(، وغيرها من األوامر.
الـ  السيطرة ومع قسم  بالتزامن مع قسم  النظام يعمل  تاسعاً: 
اخملرجني  مع  النظام  عمل  يكون  السيطرة  قسم  ففي   ،Up Link
ومع املذيعني ومع الـ V.T.R ومع الـ CG أما قسم Up Link لذا فهو 

املسؤول عن إجناز األعمال اآلتية:
أ - تصعيد اإلشارة احلاملة للبرنامج واألخبار وغيرها الى القمر. 

ب - تسلم اإلشارة الواردة من القمر )Feed( النازلة من القمر. 
او  )برامج  املوضوعات  لبعض  والكبجرة  والنقل  التسجيل  ت - 
هذا  في  العاملون  بها  يكلف  حيث  القناة،  حتتاجها  التي  أخبار(، 
 ،Link القسم، وبعد خزنها يتم إرسالها الى قسم األخبار عن طريق

 ،  Ingestبـاالجنستات يعرف  ما  في  توضع  ثم  النظام،  ويستقبلها 
ويستفيد منها احملرر. 

الوكاالت  الواردَة من  األخبارَ  أْن يستقبَل  النظام يستطيع  عاشراً: 
وترجمتها أو التحكم باللغة من قبل احملرر. 

أحد عشر: يوفر النظام فرصة ترتيب الفواصل اخملتلفة )السياسيَّة( 
واإلعالنات اخلاصة بالقناة أو اإلعالنات الترويجيَّة ضمن ما يسمى 
والبعض  القناة،  بشعارات  ومتبوعة  مسبوقة   ،)Blok of News(

 .)Bumper( يطلق على هذه اإلعالنات اسم
مجموعة  من  يتكون  احلقيقة  في  النظام  هذا  أنَّ  نذّكرَ  أْن  يبقى 
في  احلاسوب  أجهزة  على  يثبت  خاص  برنامج  ويجمعها  أجزاء، 
األجزاء  وهذه  به،  واملرتبطة  له،  التابعة  واألقسام  األخبار  غرفة 
هي مجموعة اخلدمات التي تقدم في غرفة التحرير، والتي تخدم 

النشرات واملوجز كالـ:
 Title 1- التايتل

 Head Lines 2- العناوين
3- يبني النظام توقيتات )اليوم والتاريخ واللحظة( التي يتم فيها 

نقل او حترير او تقدمي اخلبر من خالل: 
اآلن  وينقل  وقع،  يسمى  ما  ضمن  السابقة  األخبار  تغطية  أ - 

للجمهور. 
ب - البث املباشر لألخبار ضمن ما يسمى وقع، وينقل اآلن. 

تتماٍت  تكون  او  معينة  مناطق  في  حدوثها  املتوقع  األخبار  ت - 
لألخبار.

األجنبية  األنباء  وكاالت  مع  يتعامل  سابقاً  ذكرنا  كما  النظام   -4
فقط. 

5- األساس الذي يقوم عليه هذا النظام هو تزويد القنوات باألخبار، 



81            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

 االعالم الرقمي

إرسال الخبرعنوان األخبار العاجلة/او المرسلة من سكرتير التحريرفالش

برمجة البثالتصحيح

مصادر االخباراالرشيف

انفجار كبير يهز العاصمة األفغانية كابل

اشتباكات جديدة في روسيا

تقدم كبير لقوات النظام السوري في حلب

انخفاض مؤشرات البورصة االمريكية

ريال مدريد يقدم العبه الجديد كروز

تحديد اليوم الخاص من الوكالة / فتح الفيديو 

تفاصيل الخبر

صورة الخبر )فيديو( من الوكالة
    

يقطع المحرر الصور التي يريدها
    

IN     
Out     

NEWS

أرشيف

المصادر

مصادر عربية

AFP

DPA

Xinhua

مصادر اجنبية

Reuters

الفيديو

Monitoring

 Ingest -1

Reuters

Ingest -2

Ingest -3

الفيديو الخاص مناخباربريد خاصارتباطمهمالتحفظبحث
الوكالة بعد الترتيب

يرسل للمونتير

من  آخر  شكالً  اخلبر  على  يدخل  أْن  للمحرر  النظام  هذا  يوفر  كما 
قبيل األخبار مع املراسلني او ضيوف داخل األستوديو او عبر األقمار 
الصناعية او استخدام Phono أيضا، يوفر النظام الفرصة للمحرر 
سكربت  ضمن  وتدخل  أنواعها،  بجميع  التقارير   Leads يدخل  أْن 
وهي  النظام،  ضمن   In house تقارير  إعداد  عن  ناهيك  النشرة، 
التقارير الداخليَّة التي يكلف بها احملررون عادة إلعدادها داخل غرفة 

األخبار.
6-  أيضاً مسؤول عن ترتيب الفواصل التي يرغب احملرر في إدخالها، 
كما أنه مسؤول عن بيان املساحة الزمنيَّة للنشرة بالكامل، والزمن 
لكل عنوان، ولكل خبر، ولكل فاصل من أجل معرفة الزمن النهائي 

للنشرة ضمن سكربت خاص.
املرافقة  الفيلمّية  املواد  احملرر  مينتج  أْن  إمكانيَّة  النظام  يوفر   -7

لألخبار، والتي عادة ما ترسلها الوكاالت اإلخباريَّة، وهنا يتعني على 
احملرر أْن يطابق النص اإلخباري مع الصور، ويقطع ما يحتاجه منها، 

ألنه عموماً مدة املعادل الصوري )الفيديو(. 

آلية عمل النظام وطريقة التحرير
املرحلة األولى هي عملية إدخال اسم املشترك والرمز اخلاص، وتقع 
النظام  هذا  ضمن  العاملني  بني  وتوزيعها  الرموز  إعداد  مسؤولية 
على القسم الهندسي ومدير التحرير، حيث يوجه باستخدام رموز 

معينة وأرقام سرية لكل موظف )محرر وغير محرر( مثال:
A مدير التحرير --- الرمز

 B سكرتارية التحرير --- الرمز
وحسب العدد b2,b1 وهكذا، احملررون --- الرمز C وضمن هذا الرموز 
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يدخل جميع احملررين )C1.C2.C3....... الخ( وكذلك املصحح اللغوي 
وقسم الترجمة بوصفهم داخل غرفة األخبار. 

املونتير --- الرمز D وحسب العدد،
على  يحتوي  والذي  البرنامج  فتح  عملية  تتضمن  الثانية  املرحة 

مجموعة أوامر، نبينها في ادناه: 
األخبار،  مصادر  أيقونة  على  بالضغط  احملرر  يقوم  الثالثة  املرحلة 
حيث يوفر له هذا األمر ثالثة تعليمات تتضمن )األخبار، األرشيف، 
هما  نافذتان  تُفَتُح  مصادر  كلمة  على  الضغط  وعند  املصادر(، 
)مصادر عربية، مصادر أجنبيَّة(، فاملالحظ أنَّ وكاالت األنباء ترسل 
التي  تابعة للغة  خدماتِها بأكثر من لغة، وتبقى عملية االختيار 
يريدها ويعمل بها احملرر، ثم على احملرر أْن يقوم بالضغط على أمر 
ومبجرد  العربية  باللغة  أخبارُها  ُكِتَبْت  التي  أي  العربية،  املصادر 
تشترك  التي  بالوكاالت  قائمة  تفتح  سوف  األمر،  على  الضغط 
الصينية   Xinhua او   Reuters او   DPA او   AFP( مثل  القناة  فيها 

وهكذا(.
املرحلة الرابعة اختيار الوكالة، مرحلة اختيار األخبار، فالنظام هنا 

يوفر األمر للمحرر بصيغتني هما:
اسود  بلونني  وتظهر  فقط،  عناوين  شكل  على  األخبار  تظهر   -1
واخضر، او اي لونني من اجل بيان األخبار اجلديدة عن األخبار القدمية، 

مثال عن العناوين:
- اشتباكاٌت جديدٌة في روسيا.

- تقدٌم كبيٌر لقوات النظام السوري في حلب.
- طهران تقترُح عقَد مؤمتٍر دولي حول فلسطني.

- انخفاض مؤشرات البورصة االميركية.
- ريال مدريد يعلن رسمياً ضم الالعب كروز.

وهذه األخبار تبقى مجرد عناوين يستطيع احملرر ان يختار منها ما 
يشاء، ويستخدمه باجتاهني: 

أ - سبتايتل فقط.
ب - يتعامل معها كأخبار قابلة للنشر.

2- عندما يتم اختيار عنوان معني من هذه العناوين يضغط احملرر 
على العنوان نفسه، عندئذ تتحول الصفحة السفلى من النظام 
إرسال  وقبل  تفاصيله،  بجميع  اخلبر  فيها  ينزل  وورد  صفحة  الى 
بتغيير  أي  العنوان،  بتعديل  احملرر  يقوم  التحرير  لسكرتير  اخلبر 
اسمه وليس ابقاءه كما هو من الوكالة، مع كتابة التاريخ واسم 
احملرر، ملعرفة من كتب اخلبر أو أرسله، وهذه اخلدمات موجودة داخل 

النظام.
املرحلة اخلامسة، هناك مجموعة كبيرة من األوامر يوفرها النظام، 
وهي تعدُّ جزءاً ال يتجزأ من حترير اخلبر التلفزيوني، وعند الضغط 

على )Comment( سوف تظهر أوامر جديدة للمحرر وهي:
 IN HOUSE،CAP داخلي   / صوتي  تقرير   VO،متحركة Lvo(صورة 
للتقرير  تستخدم   PKG هاتفي  اتصال   PHONO ثابتة،  صورة 
 SNG،عاجل او  تايتل   CG للتصريحات،  تستخدم   SB،التلفزيوني
النقل املباشر( وفي حالة اخلطأ او املسح ألي مادة او جزء من اخلبر 
ميكن إرجاعها بسهولة عن طريق Ctrl+z، حيث ترجع املادة من دون 
 comment الذهاب الى سلة املهمالت وهي ضمن او مجموعة أوامر
أسفل  او  أعلى  االجتاهات  أحد   +)shift( باستخدام  للمحرر  وميكن 
حتديد عددٍ كبيٍر من األخبار للعمل عليها او حذفها بعد نقلها الى 
البريد اخلاص، كذلك عندما يقوم احملرر بنقل اخلبر الذي أكمل حتريره 
الى سكرتير التحرير او اي شخص آخر نالحظ أنَّ النظام سيقوم 

بجعل اخلبر باللون األخضر، إلعالم احملرر أنَّ هذا اخلبر مت استخدامه 
ومتييزه عن بقية األخبار غير املستخدمة، او التي ما زالت في طور 

التحرير يجرى العمل عليها.
املرحلة السادسة هي مرحلة التعامل مع الصور:

سكرتير  الى  بإرساله  يقوم  احملرر  قبل  من  اخلبر  حترير  يتم  عندما 
التحرير، وتبدأ املرحلة الثانية لعمل احملرر وهي مرحلة التعامل مع 
يتيح  والنظام  لألخبار،  ومصاحبة  الوكاالت  من  وردت  التي  الصور، 

للمحرر أْن يستخرج الصور الفيديويَّة بطريقتني هما:
1- ميكن حتديد الصورة من رويترز مثالً، وتفتح الصورة من الضغط 

.Title على العنوان Click
2- ميكن حتديد الصورة بطريقة ثانية، وهي اتباع اخلطوات التالية:

أ - Click أمين على الوكالة سوف تظهر لنا قائمة.
ب - اختيار كلمة بحث من القائمة لتحديد ما تريده، مثالً )العراق( او 

)سوريا( او )بريطانيا(.......الخ.
التي  باملوضوعات  )العراق( تظهر لك قائمة  ت - عند الضغط على 

تخص العراق )أخبار مختلفة مصورة( 
أما عملية التعامل مع الصورة )املونتاج( فيجب على احملرر أْن يتبع 

املراحل التالية:
1-  مالحظة املادة الصوريَّة ومطابقتها مع النص.

2-  حتديد الوقت اخلاص للصورة املرافقة للنص على أال يتجاوز 30 
ثانية.

الضغط على  القطع وعند  يبدأ   )IN( الضغط على كلمة  3- عند 
كلمة )OUT( سوف يقطع التسجيل الذي قمنا بأخذه.

4- يتم إرسال الصورة املقطعة الى املونتير من خالل الضغط على 
)الصفحة  النظام  شريط  أسفل  في  للمونتاج  الرئيسة  الشاشة 

الرئيسة(
5- عند الضغط على الشاشة الرئيسة يفتح مربع )نافذة( املونتاج 
أيسر   Click خالل  من  اجلانبيَّة،  الصورة  على  الضغط  بعدها  يتم 
سحب الصورة ووضعها داخل الشريط األصفر في األسفل عندها 

سوف تظهر الصورة بالكامل مع زمنها:
أ - إذا كانت جاهزة من دون تعديل ترسل الى املونتير من خالل املربع 
أمين   Click الضغط عليها نضغط  يتم  الرصاصي، حيث  اللون  ذي 
عليها  الضغط  وعند  صوره(  )إرسال  أمر  على  حتتوي  قائمة  تظهر 
تظهر للمحرر قائمة ثابتة يكتب عليها )نفس عنوان اخلبر األصلي، 

.OK كتابة الرقم اخلاص للمحرر( ثم الضغط على كلمة
ترسل  ثم  سابقاً  ذكرنا  كما  فتعدل  جاهزة  غير  تكن  لم  إذا  ب - 

بالطريقة نفسها.
سابعاً: في حالة لم ترسل الوكالة )صوراً( مع األخبار عند ذلك ال بّد 
للمحرر من وضع صور أرشيفية ملعادلة اخلبر وهذا األمر يتطلب منه 
اختيار صور احلدث من قسم األرشيف والنظام يوفر هذه الفرصة 

للمحرر من خالل اتباع اإلجراءات التالية: 
1-  من الصفحة الرئيسة للنظام يتم الضغط على كلمة )أرشيف(

اقتصادية،  )سياسية،  موضوعات  تتضمن  قائمة  لك  تظهر   -2
على  يضغط  سياسية  أخباراً  احملرر  أراد  فإذا  منوعة(  رياضية، 
الدولة  الدولة وبعد حتديد  )سياسية( ثم تظهر له قائمة لتحديد 
تظهر قائمة أخرى لتحديد املوضوعات اخلاصة بهذه الدولة )نفط، 

زراعة، ثروات طبيعية وهكذا(.
من  وأحداثاً  صوراً  يختارَ  أن  خاصية  للمحرر  يوفر  النظام  إنَّ  ثامناً: 
ويتعامل معه،  املباشر  البث  أنه يستقبل  او  أخرى  قنوات فضائية 
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 RT )اجلزيرة،  لقناة  األخبار  نشرات  يسجل  أن  يريد  احملرر  ان  فمثال 
 UP الروسية، السورية،.. الخ(، فإنه يطلب من املهندسني في غرفة
بإرسالها له عن طريق ما  النشرة ثم يقومون  Link لتسجيل هذه 
يسمى بـ )Ingest 1( وهو أمر موجود في الصفحة الرئيسة ثم يقوم 

احملرر باستخدام الصور الواردة آليا واستخدامها كيفما يشاء.
تاسعاً: هناك أمر آخر يوفره النظام وهو )برمجة البث( حيث إنه يتم 

من خالل أمرين هما:
1-  خزُن النشراِت واملواجيزِ لألياِم السابقة.

2-  إعدادُ سكربِت النشرة النهائي بتفصيالته كافة.
وميكن أْن نبني آلية التحرير من خالل قيام احملرر بالعمليات اآلتية: 





نشاطات واخبار



    مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت86

نشاطات واخبار الهيئة  - مجلس المفوضين

اجتماعه  في  واالتصاالت  اإلعالم  هیئة  مفوضي  مجلس  قرر 
التغطية  لتنظیم  خطة  إطالق   2021 أيلول   7 بتاريخ  املنعقد 
اإلعالمية للزیارة األربعينية، وذلك استناداً للصالحیات املمنوحة 
بها  يشارك  التي  املناسبة  ألهمية  ذلك  ویأتي   .65 االمر  وفق  له 
ماليني الزائرين من مسلمي العراق والعالم، ومن أجل إبراز اجلوانب 
اخلالد  املليوني  احلدث  من  املستوحاة  االنسانیة  والعبر  الوطنیة 
باالضافة الى دوره في تعضيد الروابط االجتماعیة والدینیة بین 

مكونات اجملمتع العراقي.
يأتي ذلك مبقترح تقدم به االستاذ مجاهد أبو الهيل رئيس قطاع 
اإلعالم  هیئة  مفوضي  مجلس  سعي  ضمن  اجمللس،  في  اإلعالم 
والتي  األربعینیة  للزیارة  اإلعالمیة  التغطیة  إلجناح  واالتصاالت 
والعربیة  احمللیة  اإلعالم  وسائل  من  املئات  سنویا  فیها  یشارك 
االجتماعیة  البشریة  التجمعات  اكبر  احد  بوصفها  والعاملیة، 

والدینیة في العالم.
كما خّول مجلُس مفوضي هیئة اإلعالم واالتصاالت السيَد رئيس 
احمللیة  اإلعالم  وسائل  كل  دعوة  املؤيد  د.علي  التنفيذي  اجلهاز 
واإلعالمیین ومراسلي القنوات العربیة واألجنبیة للمشاركة في 

هيئة اإلعالم واالتصاالت تطلق خطة لدعم وتنظيم 
التغطية اإلعالمية في الزيارة األربعينية

محفل بدء التغطیة السنویة للزیارة األربعینیة، بعد إمتام إجراءات 
التنظیم والبث اإلعالمي، باإلضافة إلى مساعدة وسائل اإلعالم 
الثابتة  املباشر  البث  عجالت  وانتشار  التغطية  في  واإلعالميني 

واملتنقلة بني املدن العراقية التي تشهد توافد الزائرين إليها.
التخويل ساري املفعول للسنوات املقبلة، مع  إذ عّد اجمللس ذلك 
قطاع  في  حتدث  وتطورات  مستجدات  أي  االعتبار  بنظر  األخذ 
منصات  عبر  اإللكتروني  والبث  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلعالم 
اإلعالمي  العمل  لتوفیر مستلزمات  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

املنظم وإزالة أي عقبات تواجه وسائل اإلعالم املرخصة.
يذكر أن جهات عدة كانت تشارك هيئة اإلعالم واالتصاالت عملية 
تنظيم التغطية اإلعالمية ومنح الترددات اخلاصة بالبث املباشر، 

األمر الذي يُحدث إرباكا بسبب تداخل الصالحيات.
تتحمل  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  فإن  النافذ   65 األمر  وبحسب 
وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم اخلدمات السلكية 
من  ذلك  وغير  املعلومات  وخدمات  واإلرسال  والبث  والالسلكية 

خدمات أجهزة اإلعالم في العراق.

ملناهضة  عشر  الثالث  باملؤمتر  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  شاركت 
العنف ضد املرأة الذي تعقده مؤسسة احلكيم الدولية في بغداد 
مبشاركة واسعة من جهات رسمية عراقية واخرى دولية وبحضور 
الوزراء  مجلس  ورئيس  صالح  برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس 
االعلى  القضاء  مجلس  ورئيس  الكاظمي  مصطفى  االستاذ 
القاضي د. فائق زيدان.ومثلت الهيئة عضو مجلس املفوضني آڤا 
مسعود.ويُعقد  إميان  الهيئة  في  املرأة  متكني  قسم  ورئيس  فائق 
السنوي  اليوم  الحياء  عام  كل  من  صفر  من  األول  في  املؤمتر 
االسالمي ملناهضة العنف ضد املرأة وجاء هذا العام حتت عنوان 
باالهتمام  احلكومة  ملطالبة  يرفع  شعار  وهو  النصافها”  “دولة.. 
بقضايا املرأة العراقية ومتكينها ودعم أدوارها في احلياة والتركيز 

الهيئة تشارك في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بالعاصمة بغداد

على قصص النجاح وكل ما من شأنه إعالء مكانة املرأة وتعزيز 
مشاركتها الفاعلة في إدارة البلد ومساهمتها في بنائه وازدهاره، 
حيث اتفق احلاضرون على ان ال تنمية مستدامة للبالد دون رعاية 
اكثر من  التي متثل  وهي  له  تتعرض  الذي  العنف  واحلد من  املرأة 
نصف اجملتمع.وخرج املؤمتر بتوصيات عدة منها نشر ثقافة متكني 
املرأة مبا تتضمنه من تفاصيل ومعاجلة الظروف البيئية واملوروث 
ومساعدة  الدينية،  للنصوص  اخلاطئة  والتفسيرات  االجتماعي 
اجلهات االمنية للقيام بدورها املنشود حلماية املرأة واجملتمع والدفع 
املرأة  بواقع  للنهوض  شاملة  وطنية  استراتيجية  اقرار  باجتاه 
بذلك عبر  اجملتمع  وتوعية  الراعية  والقوانني  والتعريف بحقوقها 

املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم.
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اإلعالم  كلية  مع  وبالتعاون  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  اختتمت 
في جامعة بغداد وعلى مدى ثالثة أيام من 29-31 آب 2021 دورة 
بالهيئة  اإلعالمي  التنظيم  دائرة  في  الرصد  ملوظفي  متقدمة 
وموظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ومكتب اإلعالم 
لتطوير  الوزراء،  جمللس  العامة  األمانة  في  احلكومي  واالتصال 
في  اإلعالمي  بالرصد  اخلاصة  املهنية  القدرات  وبناء  املهارات 

االنتخابات املقبلة.
وقال عضو مجلس املفوضني عبد العظيم محمد صالح في حفل 
اخلتام إن الهيئة أولت ملف االنتخابات أهمية بالغة وخصصت له 
جهدا كبيرا في مجالي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجانب 
مبكاتب  الراصدين  بقدرات  النهوض  أهمية  على  مشددا  اإلعالم، 

الهيئة كافة.
بدوره نوه مدير دائرة التنظيم اإلعالمي جادر اجلادر الى أن رئيس اجلهاز 
التنفيذي للهيئة د.علي املؤيد أبدى بالغ حرصه على تطوير قدرات 
الراصدين إعالميا وزجهم في دورات إعالمية متخصصة، مشيرا 

عضو مجلس مفوضي الهيئة عبد العظيم محمد صالح يوزع الشهادات 
التقديرية لألكاديميين والمتدربين ويشيد بنجاح ورشة الرصد اإلعالمي

الى أن هذه الدورة شملت موظفي الرصد بالهيئة في مكاتبها 
املنتشرة في املنطقة الشمالية والوسطى واجلنوبية مبحافظات 
والبصرة. املقدسة  وكربالء  االشرف  والنجف  والناصرية   كركوك 

اإلعالم  كلية  في  والتلفزيون  اإلذاعة  قسم  رئيس  وأوضح  هذا 
جدا  مهمة  الدورات  هذه  مثل  أن  الكعبي  د.رعد  بغداد  بجامعة 
مجال  في  العاملني  ومهارات  قدرات  تطوير  في  تسهم  كونها 
االنتخابية  احلمالت  ملواكبة  وستدفعهم  اإلعالمي  الرصد 
وتشخيص مكامن اخللل والبحث عن وسائل حقيقية وبيان ما اذا 

كانت تلك احلمالت تقدم أشياء منطقية من عدمه.
 60 من  أكثر  أيام  ثالثة  ملدة  استمرت  التي  الدورة  واستهدفت 
مشاركا وقدمها أساتذة اإلعالم بكلية اإلعالم في جامعة بغداد. 
إذ تناولت محاور متعددة في مجاالت إعالمية بينها حتليل املضمون 
وطرق إعداد الدراسات وحتليل نتائجها وتوفير تقارير محايدة حول 

األزمات، إضافة الى آليات الرصد اإلعالمي لالنتخابات.
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الثاني على  اجتمعت يوم األربعاء املوافق 2 حزيران 2021 ولليوم 
التوالي اجلمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 
)دورة  عنوان  وحتت  املغلقة،  التلفزيونية  الدائرة  وعبر  واملعلومات 
بقطاعات  اخلاصة  القرارات  من  العديد  وأُتخذ  األبية(،  فلسطني 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
املفوضني  مجلس  عضو  البياتي  امير  املهندس  االجتماع  وترأس 
للجمعية،  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  في 

وبحضور مديرها العام املهندس محمد بن عمر والدول االعضاء.
وشهد االجتماع انتقال رئاسة اجلمعية من اجلمهورية التونسية 
التنفيذي  اجمللس  رئيس  بني  التشاور  بعد  فلسطني  دولة  الى 
للمنظمة املهندس امير البياتي، واملدير العام للمنظمة املهندس 
محمد بن عمر ورئيس اجلمعية احلالية وزير االتصاالت التونسي، 
وذلك تكريساً ملبدأ التناوب بني الدول على رئاسة اجلمعية العامة، 
كما  اخلاص،  الظرف  هذا  في  الشقيقة  فلسطني  لدولة  ودعماً 
املنظمة  الى عضوية  قطر  دولة  بانضمام  االعضاء  الدول  رحبت 

متمنني لها املشاركة الفعالة في أعمال وبرامج املنظمة.
األول  اإلقليمي  املكتب  فتح  على  االجتماع  خالل  املوافقة  ومتت 
الدول  رحبت  حيث  بغداد،  العاصمة  في  العربية  للمنظمة 
التوفيق والسداد، كما مت  األعضاء بتلك اخلطوة، متمنني للعراق 

الدورة الـ)1٨( للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات 
االتصال والمعلومات تشهد عدة قرارات وتوصيات

جتديد مدة رئاسة اجمللس التنفيذي لسنة أخرى متمثلة بالسيد 
بها  مير  التي  االستثنائية  الصحية  الظروف  بسبب  البياتي  امير 

العالم وتداعيات جائحة كورونا.
أن محفلنا هو محفل تخصصي  البياتي في حديثه »رغم  وقال 
مع  وقفة  نسجل  أن  يفرض  واإلنساني  الوطني  الواجب  لكن 
قضيتنا املركزية وأهلنا في فلسطني احملتلة«، مضيفا »يحق لنا 
جميعا أن نفتخر بانتصارات الشعب الفلسطيني، وتود املنظمة 
العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات بعد التشاور أن تهدي 
رئاسة اجلمعية العمومية لهذه الدورة لدولة فلسطني وشعبها 

األبي«.
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أن  واضحا  كان  »لقد  مستطردا 
جائحة  وبسبب  واآلن  للتنمية  األساسي  احملرك  ميثل  املعلومات 
كوفيد- 19 بات من املؤكد انه لوال قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لم يكن لهذه القطاعات أن يكتب لها اإلستمرار في 
تقدمي اخلدمات«، وأكد »أن هذا ميثل فرصة إستثمارية كبيرة جلميع 
املؤسسات واملنظمات املتخصصة، وملنظمتنا العربية على وجه 
املقبلة  السنوات  في  وخبراتها  لتسخير كل جهودها  اخلصوص، 
في  وتيرتها  وزيادة  الرقمي  التحول  عجلة  بتحريك  لإلسهام 

املنطقة العربية.
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املوافق 1 حزيران 2021 مبقر هيئة اإلعالم  الثالثاء  عقد يوم 
واالتصاالت اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال واملعلومات في دورته )24(، عبر دائرة 
االتصال االفتراضي، مبشاركة اعضاء املنظمة وممثل جامعة 

الدول العربية.
ترأس االجتماع املهندس أمير البياتي عضو مجلس املفوضني 
التنفيذي  اجلهاز  رئيس  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  في 
للمنظمة، مستهال حديثه بعد الترحيب باحلضور بتحديات 
املوجة الثانية جلائحة كوفيد-19، وعالقة قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في عملية التصدي وتقليل الضرر، 

بوصفها عصب استدامة املشروعات والبرامج التنموية.
العام  املدير  عمر  بن  محمد  املهندس  قال  جانبه  من 
واملعلومات  االتصال  لتكنولوجيات  العربية  للمنظمة 
االتصاالت  الذي شهده قطاع  والسريع  الكبير  التطور  »ان 
وتقنية املعلومات خاصة خالل األزمة التي فرضتها جائحة 
أصبح  الذي  الرقمي  الكل  إلى  االنتقال  أهمية  بنّي  كورونا 

ضرورة وليس خيارا بالنسبة للدول العربية«.
اهمية  على  للمنظمة  التنفيذي  اجمللس  رئيس  اكد  كما 
ووزارة  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  تؤديه  الذي  الكبير  الدور 

العراق يترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لتكنولوجيات 
االتصال والمعلومات

الدولية  املنظمات  مع  العالي  التنسيق  خالل  من  االتصاالت 
واالقليمية واحمللية، لنشر التوعية حول اجلائحة، عالوة على الدور 
الفاعل في عملية التحول الرقمي عبر انشاء منصات الكترونية، 
وتوفير انترنت مجاني بالتعاون مع شركات الهاتف النقال خالل 
منوذجية  حاسوب  مختبرات  جتهيز  الى  اضافة  االمتحانات،  مدة 
للمدارس في املناطق النائية والريفية في عموم محافظات العراق.

فارق  إحداث  الى  واللقاءات تهدف  اجلهود  ان هذه  البياتي  واضاف 
املوارد  جميع  وحشد  والتنسيق،  التعاون  مستوى  على  نوعي 
خالل  من  االقتصادي  للتعافي  الطرق  اسرع  لتحديد  والكفاءات 

التكنولوجيا الرقمية.
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الدورة الـ)18( للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات 
اإلعالم  هيئة  مبقر  بغداد  في  نظمت  التي  واملعلومات،  االتصال 
برئاسة عضو   2021 والثاني من حزيران  األول  ليومي  واالتصاالت 
اجلهاز  رئيس  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  في  املفوضني  مجلس 

التنفيذي للمنظمة املهندس أمير البياتي.
 )18( الدورة  لــ2021/06/02  املوافق  االربعاء  يوم  انعقدت 
الجتماعات اجلمعية العمومية للمنظمة العربية لتكنولوجيات 
االتصال واملعلومات عبر تقنية فيديو كونفرانس ، برئاسة معالي 
السيد إسحاق صدر وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بدولة 
سعادة  للمنظمة  التنفيذي  اجمللس  رئيس  بحضور  و  فلسطني 
السيد/أمير البياتي وبحضور ممثلي الدول اآلتي ذكرهم : اململكة 
اجلزائرية  اجلمهورية  التونسية،  اجلمهورية  األردنية،  الهاشمية 
دولة  عمان،  سلطنة  العراق،  جمهورية  الشعبية،  الدميقراطية 
فلسطني، دولة قطر، دولة ليبيا، اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، 
جلامعة  العامة  األمانة  ممثل  الى  باإلضافة  اليمنية،  اجلمهورية 
الدول العربية- القطاع االقتصادي- سعادة الوزير مفوض/ محمد 

مكتب المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات 
في تونس ينشر في الصحف التونسية، باللغتين العربية واالنكليزية 

تفاصيل فعاليات الدورة 1٨

خير مدير إدارة املنظمات واالحتادات العربية.
وخالل االجتماع مت استعراض توصيات اجمللس التنفيذي في دورته 
موازنة  و  عمل  خطة  على  املصادقة  متت  و  العشرين  و  الرابعة 
في  الثقة  جتديد  اجلمعية  خالل  مت  كما   .2022 لسنة  املنظمة 
التنفيذي للمنظمة برئاسة سعادة االستاذ امير  تركيبة اجمللس 
من  صبيح  ايهاب  االستاذ  وسعادة  العراق  جمهورية  من  البياتي 
التونسية،  اجلمهورية  ذكرهم:  اآلتي  واالعضاء  فلسطني  دولة 
العراق،  جمهورية  الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
مصر  جمهورية  ليبيا،  دولة  فلسطني،  دولة  عمان،  سلطنة 
العربية. هذا وقد شهدت هذه الدورة من أشغال اجلمعية العامة 

للمنظمة مشاركة دولة قطر التي انظمت حديثا الى املنظمة.
وقد وجه احلاضرون في هذا االجتماع حتية اجالل واكبار إلى الشعب 
الفلسطيني على صموده البطولي في وجه االعتداءات املتكررة 
والوحشية من قبل سلطة االحتالل وثمنوا عاليا االنتصارات التي 
املشروع  حقه  اطار  في  مؤخرا  الفلسطيني  الشعب  سجلها 

للذود واسترجاع اراضيه وحماية مقدساته«.
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هيئة اإلعالم واالتصاالت والمفوضية العليا المستقلة 
تستعدان لإلنتخابات

اكد رئيس مجلس املفوضني في هيئة اإلعالم واالتصاالت م. بسام 
االنتخابات  مفوضية  مع  املشترك  العمل  أهمية  على  سالم 
لِيسهم بتقدمي افضل النتائج على املستويني التنظيمي والفني 
ودعم املفوضية من خالل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .

للمفوضية  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  من  وفد  زيارة  إثر  ذلك  جاء 
العليا املستقلة لإلنتخابات على هامش إتفاق التعاون املرتقب بني 

الهيئة واملفوضية.
آفاق  بفتح  ماضية  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  أن  سالم  وأوضح 
جديدة من التعاون مع كل املؤسسات التي ترتبط بعملها، او تلك 
التي ينظم عملها من خالل االمر) 65( . مبينا إن هذا اإلنفتاح يأتي 
ألجل رسم خارطة تعاون مستقبلية بني مؤسسات ودوائر الدولة 

ووسائل اإلعالم.
العليا  املفوضية  في  املفوضني  مجلس  رئيس  بني  جهته  من 
لالنتخابات جليل عدنان خلف أهمية األدوار التي تقوم بها الهيئات 
للعمل  األمثل  التنظيم  توفر  التي  العالقة  وتكاملية  املستقلة، 
املؤسساتي، مضيفا: وبناء على ذلك أقترح توقيع اتفاقية تشتمل 
االنتخابية،  بالعملية  ترتقي  التي  املفاصل  جميع  على  بنودها 

وتتجاوز ما يعيقها.
م.  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  في  املفوضني  مجلس  عضو  ودعا 
عبدالعظيم محمد صالح الى تبادل املدونات القانونية بني اجلهتني 
السلوك  تُنظم  التي  القانونية  املضامني  على  اإلطالع  أجل  من 

االنتخابي اخلاص باملفوضية واحملتوى اإلعالمي املعتمد في الهيئة.
اللقاء فقد تساءلت عن  التي حضرت  بيال  دونا  األممية  اخلبيرة  اما 
إمكانية اعتماد تطبيق املفوضية اإلرشادي في الهواتف احملمولة، 

وقابلية تفعيله من دون توفر شبكة االنترنت.
والترويج إلعالنات  الألزم  الدعم  توفير  إمكانية  إلى  التطرق  كما مت 
شبكات  في  النصية  والرسائل  الرقمية،  املنصات  عبر  املفوضية 
ومناقشتها  واألولويات،  املهام،  إستعراض  مت  كما  النقال،  الهاتف 
تهيئة  إتفاق مشترك، لضمان  تنضيج  أجل  بشكل تفصيلي، من 
جميع املستلزمات املطلوبة الجناح العملية االنتخابية في العاشر 

من شهر تشرين االول 2021.
هذا وقد حضر اللقاء مدير دائرة التنظيم االعالمي في هيئة اإلعالم 
واالتصاالت جادر عبد الوهاب، ومدير دائرة اإلعالم واالتصال اجلماهيري 
حسن العبوسي، والناطق اإلعالمي باسم املفوضية جمانة الغالي.
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خالل استقباله نقيب الفنانين..
رئيس مجلس المفوضين يؤكد دعم هيئة اإلعالم واالتصاالت للنشاطات الفنية

هيئة  في  املفوضني  مجلس  رئيس  السيد  استقبل 
الفنانني  نقيَب  سالم  بسام  م.  واالتصاالت  اإلعالم 
والفنان احمد حمود، وجرى  د. جبار جودي  العراقيني 
احلديث عن أهمية استعادة احلركة الثقافية والفنية 
العراقية مكانتها محليا وعربيا، كما مت التطرق الى 
سبل توفير الدعم املالي لنشاطات وفعاليات نقابة 

الفنانني.
اجلاد  وسعيها  الفنانني  نقابة  بجهود  سالم  وأشاد 
سعي  مؤكدا  مكانته،  العراقي  الفن  استعادة  في 
الهيئة ومجلس املفوضني الى توفير الدعم والرعاية 
الالزمتني للفعاليات واالنشطة الفنية، متطرقا الى 
أهمية دور الفن والفنان في ترسيخ مفاهيم السالم 

والتعايش.
االنشطة  تنظيم  اوضح جودي معرقالت  من جهته 
تعضيد  ضرورة  على  مشددا  الفنية،  والفعاليات 
الثقافية  للحركة  خدمة  الفن  لقطاع  الهيئة 

والفنية.

لوضع آلية خاصة لمنح اإلعالنات اإلنتخابية..
هيئة اإلعالم واالتصاالت تواصل دعمها للمفوضية العليا

العظيم  واالتصاالت عبد  اإلعالم  اوضح عضو مجلس مفوضي هيئة 
العليا  املفوضية  مع  عليه  العمل  اجلاري  االتفاق  أن  صالح  محمد 
املستقلة لالنتخابات يأتي ألجل استكمال جميع شروط جناح العملية 

االنتخابية في البالد.
مبينا أن الهيئة تعمل على توفير الدعم املطلوب للمفوضية من خالل 
االنتخابات  في  اإلعالمية  التغطية  قواعد  في  مهمة  فقرات  تضمني 
وضرورة  اإلعالمي  البث  قواعد  الئحة  من  اخلامس  الباب  الى  استنادا 

التزام جميع اجلهات اإلعالمية املرخصة بها.
للمفوضية  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  ستقدمه  الذي  الدعم  وبشأن 
العليا املستقلة لالنتخابات بنّي عضو اجمللس أن هناك أكثر من جانب 
واجتاه بهذا الشأن منها ما ستعلن عنه قريباً، وآخر في طور الدراسة 
والتحضير، مشدداً على أن الهيئة وبالتعاون مع وسائل اإلعالم ستوفر 
تغطية إعالمية وافية لعمل املفوضية وبث اإلعالنات وفق آلية ومعايير 

خاصة.
ونوه عبد العظيم الى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS عبر شركات 
الهاتف النقال واملنصات الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي لترويج 

اإلعالنات اخلاصة باملفوضية بالتزامن مع انطالق احلملة الدعائية.
اإلعالم  هيئة  مفوضي  مجلس  بني  جرى  سابقا  اجتماعا  ان  يذكر 
العليا  املفوضية  في  املفوضني  وأعضاء مجلس  رئيس  مع  واالتصاالت 
وما  الطرفني  بني  التعاون  آليات  بحث  خالله  مت  لالنتخابات  املستقلة 

ميكن أن تقدمه هيئة اإلعالم واالتصاالت بهذا الصدد.
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هيئــة االعــالم واالتصــاالت 
تحـرز تقدمــا بملفــات اعالميــة مهمــة علـى هامـش جلسـات 

مجلـس الـوزراء االعـالم العــرب فـي القاهــرة

دورته  في  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  جدد  إذ  مهما  اعالميا  تقدما  واالتصاالت  االعالم  هيئة  احرزت 
الــ51 المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة انتخاب العراق ليكون عضوا ورئيسا  االعتيادية 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم العرب، واقرار مواد التوصيات في 15 بندًا من بينها ان تكون بغداد 
إطالق  إلى  اإلعالمية  واالتحادات  والمنظمات  األعضاء  الدول  ودعوة  المقبلة،  المجلس  الجتماعات  مقرًا 
حمالت إعالمية عربية على مدار العام بهدف مناصرة القضية الفلسطينية، تمديد فترة العمل باإلستراتيجية 
لعمل  العام  لإلطار  مشروع  لوضع  المصغرة  للجنة  اجتماع  لعقد  موعد  تحديد  عن  فضال  العربية  اإلعالمية 
العمل  تهم  التي  المهمة  المقررات  من  العديد  الى  باالضافة  المدمجة  والمنصة  العربي  اإلعالمي  المرصد 

االعالمي في دول العربية. 
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الدائمة لإلعالم العربي اعمالها في مقر االمانة  اختتمت اللجنة 
العامة جلامعة الدول العربية في القاهرة.

وعقد اجتماع اللجنة بدورتها الـ95 برئاسة الدكتور خالد الغامدي 
العربية  باململكة  الدولية  اإلعالمية  للعالقات  اإلعالم  وزارة  وكيل 
ومبشاركة  العربي،  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  رئيس  السعودية، 
الدول  العام املساعد جلامعة  السفير أحمد رشيد خطابي األمني 
العربية، املشرف على قطاع اإلعالم واالتصال، ومدير االمانة الفنية 

للمكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب د. فوزي الغويل.
مّثل العراق في اجتماعات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي االستاذ 
هيئة  في  املفوضني  مجلس  عضو  عبدالوهاب  معد  عبدالوهاب 
السيد حسني  اإلعالمي  التنظيم  دائرة  ومدير  واالتصاالت،  اإلعالم 

زامل السراي.
وناقش اجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم 11 بندا تضمنت التحضير 
الجتماع املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب »الدورة الـ13 
املقرر غداً الثالثاء ، واجتماع مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته الـ51 
املقرر يوم األربعاء املقبل مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
القضية  دعم  وملف  العربية،  االعالمية  االستراتيجية  تفعيل  و 
الفلسطينية وحتديث خطة التحرك االعالمي باخلارج وموضوعات 
 ،  2030 املستدامة  للتنمية  العربية  االعالمية  باخلريطة  متعلقة 
مع  التعامل  واستراتيجية  والتطرف،  اإلرهاب  لظاهرة  والتصدي 
شركات اإلعالم الدولي، فضال عن اجلوانب اإلجرائية بشأن جدولة 

اللجنة الدائمة لإلعالم تختتم اعمالها تحضيرًا الجتماعات المكتب 
التنفيذي و مجلس وزراء اإلعالم العرب

االجتماعات املقبلة.
التنفيذي جمللس  املكتب  وهو تشكيل  االبرز  امللف  اللجنة  وناقشت 
وزراء اإلعالم العرب، وأنشطة قطاع اإلعالم واالتصال وبعثات اجلامعة 
إعالمية،  ملهام  املمارسة  واالحتادات  املنظمات  وأنشطة  باخلارج، 
العربية، كونها متثل خارطة طريق تهدف  اإلعالمية  واالستراتيجية 
يواكب  عربيا  إعالميا  خطابا  ليكون  اإلعالمي  اخلطاب  تطوير  إلى 

التطور ويتعامل مع عصر العوملة.

التقى رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب االستاذ 
يوم  عبدالصمد  منال  اللبناني  اإلعالم  بوزيرة  الهيل  ابو  مجاهد 

االثنني املوافق 2021/6/14 في مقر اقامته بالقاهرة.
هيئة  مفوضي  مجلس  عضو  حضره  الذي  اللقاء  مستهل  في 
والقائم  اإلعالم واالتصاالت االستاذ عبدالوهاب معد عبدالوهاب 
باعمال السفير العراقي بالقاهرة د. سمية رشيد، قدمت الوزيرة 
قدمته  الذي  الدعم  على  العراق  جلمهورية  شكرها  اللبنانية 
لبلدها في أزمته االخيرة، فيما طالبت باستمرار الدعم العراقي 

وخصوصا في ملف اإلعالم واالتصاالت.
من جهته اعرب ابوالهيل عن دعم العراق من خالل ادارته للمكتب 
التنفيذي جلميع املشاريع املقدمة من لبنان لتعزيز مكانة بيروت 
املدرسة  ان  الى  مشيرا  عراقية،  مطالب  لبنان  مطالب  عاّداً 
اللبنانية في اإلعالم لها الريادة على مستوى املنطقة النها نقلته 
من احمللية الى فضاء أوسع لهذا حتتم على جميع الدول العربية 

الوقوف معها ودعمها.
اإلعالم  هيئة  بني  التعاون  آفاق  فتح  آليات  اجلانبان  ناقش  بعدها 
واالتصاالت في العراق و وزارة اإلعالم اللبنانية، و تبادل اخلبرات بني 

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب 
يلتقي وزيرة اإلعالم اللبناني

الطرفني ونقل التجربة العراقية في تأسيس هيئة منظمة لإلعالم 
واالتصاالت الى لبنان واستعداد العراق لنقل جتربته في هذا االطار 
ومساعدته في كتابة لوائح تنظيمية عن قواعد التغطية اإلعالمية 

خالل االنتخابات.

نشاطات واخبار الهيئة  - مجلس المفوضين
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عقد املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب اجتماعه برئاسة 
مبقر   2021  /6  /15 املوافق  الثالثاء  يوم  الــ13  دورته  في  العراق 

جامعة الدول العربية في القاهرة.
اإلعالم  وزراء  جمللس  التنفيذي  املكتب  رئيس  اداره  الذي  االجتماع 
احمد  السفير  وبحضور  الهيل،  ابو  مجاهد  االستاذ  العرب 
اإلعالم  املشرف على قطاع  املساعد  العام  االمني  رشيد خطابي 
واالتصال بجامعة الدول العربية، والدكتور خالد الغامدي رئيس 
وزراء  مجلس  رئيس  ومبشاركة  العربي،  لإلعالم  الدائمة  اللجنة 
اإلعالم العرب د. ماجد القصبي وزير اإلعالم في اململكة العربية 
ممثال  والعراق  وتونس،  اجلزائر،  وهي  االعضاء  والدول  السعودية، 
مفوضي  مجلس  عضو  الوهاب  عبد  معد  عبدالوهاب  باالستاذ 
وقطر،  وفلسطني،  عمان،  وسلطنة  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة 

ومصر.
ألعضاء  احلضوري  االجتماع  إن  االفتتاحية  كلمته  في  قال  حيث 
انتصارا  ميثل  العرب  اإلعالم  وزراء  جمللس  التنفيذي  املكتب 
مواصلة  عبر  كورونا  فيروس  حتدي  في  العربية  للجامعة  مهما 

االجتماعات افتراضيا أثناء األزمة حلماية اجلميع.
املواثيق اإلعالمية  ابو الهيل الى تكريس االهتمام مبا توليه  ودعا 
السلم  على  واحلفاظ  للوطن  االنتماء  مفاهيم  على  تركز  التي 
كل  بني  التعايش  وتعزيز  العنف  على  التحريض  وعدم  االهلي 
فئات اجملتمع، مشددا على ضرورة الوقوف بشكل جاد مع الشعب 

الفلسطيني ورفض محاوالت تهميشه.
التصدي  في  اإلعالم  دور  عن  الفريدة  العراق  بتجربة  مستشهدا 
لظاهرة االرهاب واملتمثلة بــ«حتالف اإلعالم الوطني« ابان معركة 
منها  االستفادة  ميكن  اذ  االرهابي،  داعش  تنظيم  ضد  الشرف 
خطاب  النتاج  العربي«  اإلعالم  »حتالف  واطالق  واستنساخها 
وبغداد، ولكل  واليمن،  ولبيروت وسوريا  ينتصر لفلسطني،  عربي 

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب يعقد اجتماعه برئاسة 
العراق في دورته الــ13

القضايا العربية التي تتطلب خطابا إعالميا عربيا موحدا .
وفي معرض حديثه نوه ابو الهيل الى ان بغداد اليوم غير األمس 
العربية  الدول  داعيا  والتقارب،  للتحاور  باباً  اصبحت  ألنها 
للمشاركة وبفاعلية في امللتقى اإلعالمي العربي االول الذي سوف 

يعقد ببغداد برعاية رئيس الوزراء االستاذ مصطفى الكاظمي.
وختم كلمته بضرورة اختصار واختزال التوصيات املقرر رفعها الى 
مجلس وزراء اإلعالم العرب وتضمينها آليات ممكنة وسقفاً زمنياً 
للتنفيذ، واعتماد مدونة تنظيم اخلطاب الديني في اإلعالم العربي 
التطرف  انتزاع  اهمية كبيرة في  لها من  ملا  العراق  التي طرحها 
اخلطاب  لهذا  فريسة  وقع  الذي  العربي  العقل  من  والكراهية 

وساهمت وسائل اإلعالم العربية في تغذيته.
بعده ألقى وزير اإلعالم السعودي د. ماجد القصبي رئيس مجلس 
وزراء اإلعالم العرب كلمة اشاد في مستهلها بالدور احملوري للعراق 
وادارته للمكتب التنفيذي واهمية البرامج واملشاريع التي قدمها 
جهود  تعاضد  الى  ذاته  الوقت  في  داعيا  االستحقاق،  هذا  لنيل 
عليها  متفق  برؤى  للخروج  النقاشات  وتكثيف  العربية  الدول 
لوضع  مقترحا  وقدم  وشعوبها،  االعضاء  الدول  طموحات  حتقق 
استراتيجية إعالمية عربية للتصدي والتعاون من اجل مكافحة 

وباء كورونا.
وقدم مدير األمانة الفنية جمللس وزراء اإلعالم العرب د. فوزي الغويل 
العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  من  املقدمة  للتوصيات  عرضا 
بدورتها الــ95 بغية االتفاق على بنودها وصياغتها، كما ومت اجراء 
بعض التعديالت عليها واضافة التوصيات التي تقدمت بها الدول 
وزراء اإلعالم  الى مجلس  و رفعها  التنفيذي  االعضاء في املكتب 
العرب املقرر انعقاد دورته الــ51 في القاهرة يوم غٍد املوافق 16/ 
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إلتقى رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب االستاذ 
السعودية  العربية  اململكة  في  اإلعالم  بوزير  ابوالهيل  مجاهد 
اإلعالم  هيئة  بحضور عضو مجلس مفوضي  القصبي  ماجد  د. 
واالتصاالت االستاذ عبدالوهاب معد عبدالوهاب والقائم باعمال 
القاهرة د. سمية رشيد ومدير تنظيم اإلعالم  العراق في  سفير 
االهتمام  ذات  القضايا  من  عدد  لبحث  السراي  زامل  حسني 

املشترك.
أهمية  على  القصبي  لقائه  التنفيذي خالل  املكتب  رئيس  واكد 
القضايا  جميع  دعم  اجل  من  والتعاون  العربية  اجلهود  تضافر 
العربية  واململكة  العراق  دور  ان  الى  مشيرا  املشتركة،  العربية 
الدول  اجتماعات ومقررات جامعة  االكبر في  األثر  له  السعودية 

العربية.
و بني ابوالهيل ان احلكومة العراقية تسعى بجد الى ادامة زخم 
اعمال  استمرار  على  والتشديد  الرياض  مع  والتعاون  التواصل 
اجمللس التنسيقي العراقي السعودي وتفعيل مقرراته وتطبيقها 
من  العراق  زيارة  الى  السعودي  الوزير  داعيا  الواقع،  ارض  على 
البلدين  تعاون في قطاع اإلعالم مبا يخدم  االتفاق على اطر  اجل 
الشقيقني وفي مقدمتها اقامة ملتقى اإلعالم العراقي السعودي 

بدورتني في الرياض وبغداد.
بنقل  حديثه  القصبي  ماجد  د.  اإلعالم  وزير  استهل  جانبه،  من 
حتيات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، واألمير 
حكومة  العراق  الى  السعودي،  العهد  ولي  سلمان  بن  محمد 
وشعبا، مؤكدا دعم اململكة جلميع املقترحات والتوصيات املقدمة 

من العراق على مستوى اجلامعة العربية، وخصوصا مجلس وزراء 
اإلعالم العرب.

واضاف القصبي ان الرياض قلبا وقالبا مع بغداد في كل تطلعاتها 
وستبذل كل امكاناتها لذلك، وتعمل على تكثيف التواصل مع 
اململكة،  في  القيادة  عليه  تؤكد  ما  وهو  العراقيني  املسؤولني 

بهدف زيادة أطر التعاون بني البلدين.
اختتم اللقاء باالتفاق على تبادل الزيارات وحتديد نقاط للتواصل 
في  التعاون  آليات  تفعيل  امام  العقبات  جميع  تذليل  و  الدائم 

مجال اإلعالم.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب 
يلتقي وزير اإلعالم السعودي
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الــ51  االعتيادية  دورته  في  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  قرر 
املنعقدة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اعادة انتخاب 
العراق عضوا ورئيسا للمكتب التنفيذي جمللس الوزراء، واقرار مواد 

التوصيات في 15 بنداً.
من  الرئاسة  تسليمه  بعد  السودان  برئاسة  عقد  الذي  اجمللس 
والثقافة  اإلعالم  وزير  اجللسة  ترأس  السعودية،  العربية  اململكة 
السوداني حمزة بلول واالمني العام جلامعة الدول العربية د. احمد 
ابوالغيط ورئيس املكتب التنفيذي جمللس الوزراء االستاذ مجاهد 
احمد  السفير  الدول  جلامعة  املساعد  العام  واالمني  ابوالهيل، 
خالد  د.  العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  ورئيس  خطابي  رشيد 

الغامدي.
افتتح اجللسة وزير اإلعالم السعودي د. خالد القصبي بكلمة نقل 
فيها حتيات امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتنياته الجتماع 
مجلس الوزراء بالتوفيق والسداد، والتوصل إلى قرارات تسهم في 
الدول  جامعة  إطار  في  املشترك  العربي  اإلعالمي  العمل  تعزيز 
العربي  العمل  دعم  ضرورة  على  اململكة  مؤكدا حرص  العربية، 
التعاون  اجملاالت، ومساندة جميع مشروعات  املشترك في جميع 
اإلقليمية  املستويات  على  العربي  التضامن  وتعزيز  والتكامل 
والرخاء  التنمية  في  املشتركة  التطلعات  لتحقيق  والدولية، 

واالزدهار للدول العربية وشعوبها.
وعقب تسلمه رئاسة مجلس وزراء اإلعالم العرب قال وزير اإلعالم 
الدول  جلميع  وتقديرها  شكرها  عن  تعرب  بالده  ان  السوداني 
العمل  مؤكدا  باخلرطوم،  والثقة  االهتمام  تولي  التي  العربية 
على انضاج جميع املشاريع العربية على مستوى قطاع اإلعالم 
إعالمية  استراتيجيات  ووضع  االمة،  مصالح  يخدم  مبا  واالتصال 

مجلس وزراء اإلعالم العرب يعيد انتخاب العراق رئيسًا لمكتبه التنفيذي 
ويقر بغداد مدينة الستضافة االجتماعات العربية المقبلة

عربية تلبي الطموح وتكون منهاج عمل للجميع.
وفي كلمة للدكتور أحمد أبو الغيط، األمني العام جلامعة الدول 
العربية، قال فيها أن جائحة كورونا عصفت بالعالم وكانت لها آثار 
سلبية كبيرة وضحت أهمية دور املؤسسات اإلعالمية للمواطن 
العربي، مشددا على ضرورة العمل املوحد من اجل تطوير اإلعالم 
إعالمي  للخارج، صناعة محتوى  لتوجيه رسائل واضحة  العربي 

قادر على التأثير والتهدئة وحتقيق التقارب بني الشعوب.

رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب االستاذ مجاهد 
زمنية  ومدد  معايير  وضع  اهمية  على  اكد  الهيل من جهته  ابو 
العربية وان ال تترك مجرد توصيات  واضحة للمشاريع اإلعالمية 
تكتب دون متابعة، مشددا على ضرورة انتهاج آليات عملية في 
اإلعالم  وسائل  حتمي  للتطبيق  قابلة  والتوصيات  املقررات  كتابة 
العراق الئحة لتنظيم  ان لدى  و تنظيم اخلطاب اإلعالمي، مبينا 

اخلطاب الديني في اإلعالم ميكن اعتمادها لهذا الغرض.
وبني ابو الهيل ان لدى العراق جتارب ناجحة في بلورة إعالم موحد 
القضية  عن  الدفاع  مقدمتها  وفي  التحديات  جميع  ملواجهة 
واليمن،  لبنان  مثل  بازمات  متر  التي  الدول  ودعم  الفلسطينية 
حتالف  عن  نسخة  وهو  العربي  اإلعالم  حتالف  اطالق  الى  داعيا 
اإلعالم الوطني العراقي الذي متكن من االنتصار على إعالم داعش 

واجلماعات االرهابية.
كما جدد دعوته جميع الدول الى حضور ملتقى اإلعالم العربي في 
بغداد لالطالع على التحوالت االيجابية اجلارية فيها بعد ان حتولت 

من ساحة للصراع الى طاولة للحوار بني دول املنطقة.
وختم ابوالهيل كلمته بالشكر والعرفان لكل الدول التي دعمت 
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جتديد رئاسة املكتب التنفيذي للعراق .
العرب  اإلعالم  وزراء  جمللس  الفنية  األمانة  مدير  قدم  ذلك  وعقب 
التنفيذي  املكتب  من  املقدمة  للتوصيات  عرضا  الغويل  فوزي  د. 
جمللس وزراء اإلعالم العرب بدورته الــ13 والتي تضمنت دعوة الدول 
األعضاء واملنظمات واالحتادات اإلعالمية إلى إطالق حمالت إعالمية 
الفلسطينية،  القضية  مناصرة  بهدف  العام  مدار  على  عربية 
وتسليط الضوء على اجلرائم التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي 
بحق اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، داعيا أيضا 
إلى اعتبار منطقة الشيخ جراح في القدس رمزا من رموز النضال 

الفلسطيني.
العمل  فترة  متديد  على  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  ووافق 
اخلبراء  فريق  اجتماع  وعقد  العربية،  اإلعالمية  باإلستراتيجية 
أهداف  لتحقق  املرحلية  اخلطة  بتنفيذ  املعني  العرب  اإلعالميني 
اإلستراتيجية اإلعالمية العربية، خالل الربع األخير من العام اجلاري.

املصغرة لوضع مشروع لإلطار  للجنة  اجتماع  اجمللس عقد  وحدد 
أجل  في  املدمجة  واملنصة  العربي  اإلعالمي  املرصد  لعمل  العام 
إلنتاج  املرجعي  املهني  الدليل  اجمللس  واعتمد  شهرين..  أقصاه 

احملتوى املوجه لآلخر، والذي أعدته اململكة العربية السعودية.
العربية في اخلارج  العامة وبعثات اجلامعة  األمانة  وكلف اجمللس، 
مبواصلة العمل بالبرامج الواردة في خطة التحرك اإلعالمي العربي 
في اخلارج، ورحب مبساهمة دولة الكويت لتبني مشروع »موسوعة 
واملرئية«، وطلب اجمللس من جمهورية مصر  فلسطني املسموعة 
مجموعة  تأسيس  فكرة  حول  متكامل  مقترح  تقدمي  العربية 

اإلعالميني العرب.

إلى  كافة  واخلاصة  الرسمية  العربية  اإلعالم  وسائل  اجمللس  ودعا 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  العربية  الدول  جهود  دعم 
التضليل  محاربة  أهمية  على  والتأكيد  بعدها،  وما  األزمات  زمن 
واألخبار الزائفة، وإعالء مبدأ حق الرأي العام في التماس املعلومات 

الصحيحة.
اإلعالم  شركات  جميع  مع  املوحدة  التعامل  إستراتيجية  وبشأن 
الدولية، مثل: )جوجل - فيس بوك - أمازون - نتفلكس(، أكد اجمللس 
بتطوير  املتعلق  السعودية  العربية  اململكة  مقترح  دعم  على 
استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات اإلعالم الدولية، 
هذه  مع  التعامل  في  الدولية  النماذج  أفضل  دراسة  على  بناء 
اململكة  برئاسة  املصغرة  اللجنة  اجتماع  عقد  وقرر  الشركات، 
)العراق،  من:  كل  وعضوية  املقترح،  صاحبة  السعودية  العربية 

واإلمارات، واالردن، ومصر، وموريتانيا(.
ووافق اجمللس على مقترح لبنان بتخصيص جائزة ملرة واحدة فقط 
السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن  لإلنسانية«،  بيروت  »جائزة  بعنوان 

األولى ملأساة انفجار مرفأ بيروت.
برئاسة  التنفيذي  ملكتبه  اجلديدة  التشكيلة  على  اجمللس  ووافق 
الكويت،  القمر،  جزر  اجلزائر،  تونس،  )السعودية،  وعضوية  العراق، 
دائمني،  كعضوين  وفلسطني  مصر  إلى  باإلضافة  اليمن(،  لبنان، 
التنفيذي  املكتب  الجتماعات  العراق  استضافة  على  واملوافقة 
واللجنة الدائمة لالعالم العربي خالل الربع االخير من العام اجلاري.

للمتابعة  آلية  وضع  بشأن  الكويت  دولة  مبقترح  اجمللس  ورحب 
والتواصل بني الدول األعضاء، واملتضمن تعيني ضابط اتصال تكون 

مهمته اإلشراف على تنفيذ قرارات اجمللس.
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رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب يلتقي وزير االتصاالت 
والناطق باسم الحكومة الجزائرية

االستاذ  العرب  اإلعالم  وزراء  جمللس  التنفيذي  املكتب  رئيس  التقى 
مجاهد ابوالهيل بوزير االتصاالت والناطق باسم احلكومة اجلزائرية 
االستاذ عمار بلحمير في مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء اإلعالم العرب.
على  اجلزائر  وشعب  حكومة  الى  التهنئة  املكتب  رئيس  وقدم 
املؤسسات  واستكمال  البرملانية  االنتخابات  عملية  إجراء  جناح 
الدستورية، مؤكدا دعم املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب 
جلميع التوصيات واملالحظات التي تتقدم بها اجلزائر لدعم مسيرتها 

الدميقراطية.
و دعا ابوالهيل الوزير اجلزائري الى زيارة العراق او تبادل الزيارات لوفود 
اعالمية من اجل ايجاد اطر للتعاون في قطاع اإلعالم مبا يخدم ويعزز 
العراقية  احلكومة  سعي  على  ايضا  مشددا  البلدين،  بني  التعاون 
الدامة التواصل مع جميع الدول العربية الشقيقة وتأصير العالقات 

على جميع الصعد.
اجلزائرية  احلكومة  باسم  والناطق  االتصاالت  وزير  اعرب  جهته  من 
عمار بلحمير عن شكره وامتنانه للمكتب التنفيذي وادارته وللعراق 

على مواقفه الداعمة للجزائر، منوها الى ان العالقات العراقية اجلزائرية 
وعودة  التحرير  شرارة  انطالقة  كون  كذلك،  تستمر  ان  ويجب  متصلة 
اجلزائر حرة عربية بدأت من بغداد، كما ابدى استعداده للتعاون وخصوصا 

في مجاالت اإلعالم واالتصاالت مبا يخدم مصالح الشعبني الشقيقني.

مجلس وزراء اإلعالم العرب يختتم اعماله بلقاء السيسي

املنعقدة  الــ51  دورته  اعماله في  العرب  اإلعالم  وزراء  اختتم مجلس 
يوم اخلميس  السيسي  املصري عبدالفتاح  الرئيس  بلقاء  القاهرة  في 

املوافق 17/ 6 / 2021.
اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي اكد خالله الرئيس املصري على 
منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، واالنتصار 
دائماً لدولة املؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة 

واالنقسام والفتنة بني أهل البلد الواحد.
أمن  على  للحفاظ  دائما  تسعى  مصر  ان  على  السيسي  وشدد 
العربي كمنهج راسخ، فضالً عن  التضامن  املنطقة وعلى  واستقرار 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة التي 
تنتهجها وليس مجرد توجه مرحلي، معرباً عن التقدير ملا يوفره العرب 
من دعم ومساندة للقاهرة في كل ما يؤثر على أمنها القومي، السيما 

في قضية سد النهضة.

السيد  برئاسة  التنفيذي  واملكتب  اإلعالم  وزراء  مجلس  وبحث  هذا 
مجاهد ابو الهيل ممثل العراق، مع السيسي أهم املوضوعات املطروحة 
على اجتماع مجلس وزراء اإلعالم العرب، والذي شهد التوافق على زيادة 
الرئيسة،  العرب  قضية  كونها  الفلسطينية  للقضية  الدعم  زخم 
في  خاصًة  موحدة،  إعالمية  عربية  استراتيجية  إعداد  اسس  واضافة 
النظر  وضرورة  العصري  اإلعالمي  واحملتوى  الرقمي  اإلعالم  بزوغ  ظل 
التوعية  على  العمل  بهدف  وذلك  منه،  االستفادة  آليات  أنسب  في 
اإلعالمية لألجيال املستقبلية، فضالً عن الدور احليوي لإلعالم في دعم 
أواصر  ترسيخ  وكذلك  املؤسسات،  بناء  وتعزيز  العربي  القومي  األمن 
اختار  العرب  اإلعالم  وزراء  ان مجلس  يذكر  العربي.  العالم  بني  األخوة 
العراق رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس بعد جولة مفوضات قادها 
الوفد العراقي من اجل منح العراق فرصة جديدة الجناز برنامجه املعد 

لهذا الغرض والذي توقف بسبب جائحة كورونا.
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التقى رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د.علي املؤيد، 
د.برهم صالح  اجلمهورية  رئيس  2021 فخامة  متوز   31 السبت  يوم 
بقصر السالم ببغداد، ملناقشة جملة من املواضيع التي تخص عمل 

الهيئة.
مفاهيم  إشاعة  ضرورة  على  اكد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
املعايير  وفق  والتعبير  الرأي  حرية  في  وتعزيزها  الدميقراطية 
مهنياً  خطاباً  اإلعالم  وسائل  انتهاج  أهمية  إلى  الدستورية،  الفتاً 
الكراهية  خلطاب  ويتصدى  العراقيني  بني  التسامح  ثقافة  يرسخ 
والشائعات التي  تسعى الستهداف السلم األهلي واألمن اجملتمعي. 

االتصاالت  جودة  ضمان  أهمية  الى  فخامته  لفت  أخرى  جهة  من 
في البالد مبا يتناسب وحاجة املواطنني، اضافة الى مواكبة التطور 
قطاع  لتطوير  احلاجة  يفرض  ما  العالم  يشهده  الذي  الرقمي 

تكنولوجيا املعلومات مبختلف مفاصلها.
املؤيد صورة  د. علي  التنفيذي للهيئة  رئيس اجلهاز  من جانبه نقل 
وافية عن العالقة التكاملية بني اجلهاز التنفيذي ومجلس املفوضني، 
العمل  مفاصل  جميع  في  حاضرة  الواحد  الفريق  روح  ان  موضحا 
في هيئة اإلعالم واالتصاالت، مؤكدا استمرار اجلهود لتحسني األداء 
قطاعات  في  للمواطنني  اخلدمات  أفضل  وتقدمي  املؤسسة  وتطوير 

اإلعالم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة يلتقي رئيس الجمهورية لبحث 
ملفات اإلعالم واالتصاالت في البالد

د.علي  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  أشار 
واحلريات  اإلعالم  وسائل  لكل  الكامل  الهيئة  دعم  الى  املؤيد، 
العامة وفي مقدمتها حرية التعبير مبا يتوافق واملواد التي نص 

عليها الدستور العراقي.
وقال د. املؤيد إن قرار رئيس مجلس القضاء األعلى األخير اخلاص 
اعتقال  بعدم  للهيئة،  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  طلب  بقبول 
واملتضمن  الهيئة  أصدرته  الذي  لإلعمام  باالضافة  اإلعالميني، 
املقرة جاءا  البث اإلعالمي  تعليمات ونصوصا من الئحة قواعد 
لتقييد  وليس  القانوني  ادائهم  وحتصني  الصحفيني  حلماية 

وتضييق احلريات.
وساندة  داعمة  تقف  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  ان  مستطرداً 
ومدافعة عن حرية التعبير والكلمة والرسالة الوطنية الهادفة، 
معربا عن شكره لوسائل اإلعالم واإلعالميني امللتزمني بتطبيق 
استحصال  على  وحرصهم  واملسموعة،  املرئية  البرامج  قواعد 

رخصة البث من الهيئة وجتديدها.
املؤيد  علي  د.  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  تقدم  اللقاء  ختام  وفي 
الكبير  دعمه  على  اجلمهورية  رئيس  لفخامة  اجلزيل  بالشكر 
بشكل  والصحافة  اإلعالم  وقطاع  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة 

خاص، متمنيا استمرار هذا الدعم.
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رئيس الجهاز التنفيذي يستقبل السفير األمريكي لدى العراق 
ويبحث معه تطوير قطاعات اإلعالم واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

إستقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي 
املؤيد، اإلثنني 23 آب 2021، سعادة السفير االمريكي لدى العراق 

السيد ماثيو تولر الذي زار الهيئة على رأس وفد رفيع املستوى.
والتعاون  املشترك  العمل  تطوير  وآليات  أدوات  اجلانبان  بحث  إذ 
وردت  والتي  الهيئة  بعمل  املتعلقة  القضايا  مجمل  في  األمثل 
ضمن )إتفاق اإلطار اإلستراتيجي بني جمهورية العراق والواليات 
عبر  واملستكملة  / قسم سابعا(   2008 عام  األمريكية  املتحدة 
رئيس  دولة  زيارة  خالل  مؤخرا  الدولتني  بني  االستراتيجي  احلوار 
الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لواشنطن ومبا يخص قطاعات 

اإلعالم و االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات.
و اخلبرات  التجارب  الفاعلة لنقل  اآلليات  وقد استعرض اجلانبان 

بعمل  املرتبطة  القطاعات  وفي  األمريكية  ومنها  العاملية 
الهيئة لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.

من جهته رحب رئيس اجلهاز التنفيذي بهذه الزيارة مؤكدا ان 
ابواب الهيئة مفتوحة ملد أواصر التعاون و التواصل مع جميع 
اجلهات الداعمة لهذه القطاعات شاكرا زيارة سعادته للهيئة، 

متمنيا دوام التقدم واالزدهار للشعبني الصديقني.
سعادته  عن  األمريكي  السفير  سعادة  أعرب  جانبه  من 
رئيس جهازها  ولقاء  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  األولى  بزيارته 
االنفتاح  على  وعزمها  الهيئة  رؤية  على  وأثنى  التنفيذي. 
اإلقليمي والدولي البّناء ملا يخدم مصلحة املواطن العراقي و 

مؤسسات الدولة العراقية.
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خطوات تنفيذية في االقتصاد والرقمنة
 أحرزتها الهيئة في اجتماعها مع البنك الدولي

إجتمع رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د.علي 
املؤيد يوم االربعاء املوافق 2 حزيران 2021 مبقر الهيئة مع مدير 
الدائرة  عبر  نعمان،  رمزي  السيد  العراق  في  الدولي  البنك 
التلفزيونية االفتراضية، بحضور ممثلني عن الدوائر املعنية في 

الهيئة واملالك املتخصص في البنك الدولي.
خدمات  مجال  في  اخلبرات  تبادل  أهمية  اجملتمعون  وناقش 
متّكن  التي  اآلليات  وتوفير  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
الى  الوصول  تضمن  التي  احلوكمة  نحو  التحول  من  العراق 

االقتصاد الرقمي، ومواكبة التطور احلاصل في بلدان العالم.
خدمات  لتقدیم  والتمویل  التعاقدات  آلیة  بحث  جرى  كما 
االتصاالت  خدمات  مجال  في  االقتصادية  اجلدوى  دراسة 
املتنقلة للسوق العراقي عبر تقییم األجر التنظيمي، وعرض 
أهم التجارب الدولية الناجحة في نقل التجارب العاملية في 

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأكد رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة خالل كلمته على أهمية 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاعات  بني  املشتركة  الرؤية  تعزيز 
املواطن  حياة  تسهل  خدمات  توفير  يضمن  مبا  واالقتصاد 
ان  مضيفاً  وأمناً،  يسراً  أكثر  املالية  تبادالته  وجتعل  العراقي، 

العراق يسعى من خالل تكريس إمكاناته احلالية وبالتفاهم 
املرجوة  الفائدة  مكامن  لرصد  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع 
من إدخال اجلوانب التقنية في مجاالت االقتصاد، عبر دراسة 
هذه  في  قصوى  أهمية  ايالءها  الهيئة  تعتزم  التي  اجلدوى 
املرحلة، وبالتعاون مع شركات عاملية مختصة في هذا اجملال، 
شركات  مع  والتقني  اإلعالمي  التعاون  آفاق  فتح  عن  فضالً 
اللوائح  على  االطالع  أجل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل 

والقواعد املنظمة لإلعالم الرقمي العاملي.
بدوره أكد مدير البنك الدولي في العراق السيد رمزي نعمان 
ان البنك يسعى لزج خبراته في العراق من خالل هيئة اإلعالم 
واالتصاالت عبر فتح مجاالت اإلبداع واالبتكار، وتدريب و تطوير 
املوارد البشرية، مبا يعود بالفائدة على البالد شعباً وحكومة، 

ومتاشياً مع التطورات احلاصلة في بلدان العالم املتقدمة.
امليدانية  التنفيذية  باخلطوات  البدء  على  اجملتمعون  واتفق 
لتطوير  العاملية،  والبحوث  واالحصاءات  الدراسات  لتبادل 
مهارات املالكات الفنية اخملتصة، من أجل إجناح جتربة التعاون 
مصلحة  يحقق  ومبا  الدولي،  والبنك  الهيئة  بني  املشترك 

اجلانبني.
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واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استقبل 
بعثة  في  اإلعالم  مسؤول  الهيئة  مبقر  املؤيد  علي  الدكتور 

االحتاد االوربي ملراقبة االنتخابات )آالن شابود(.
الى  الساعية  األوربية  اجلهود  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
املفوضية  عمل  جانب  الى  االنتخابات  مراقبة  مهمة  اسناد 
على  الدولي  اجملتمع  وحرص  لالنتخابات،  املستقلة  العليا 
التنسيق  على  والعمل  العراق،  في  االنتخابية  العملية  جناح 
املشترك مع املراقبني احملليني للوصول الى أكثر عدد ممكن من 
مراكز االقتراع، االمر الذي يساعد على تقدمي تقرير متوازن عن 

االحداث واملعطيات.
من جانبه أعرب رئيس اجلهاز التنفيذي الدكتور علي املؤيد عن 
ترحيبه وشكره للجهود األممية التي تسعى الى تقدمي الدعم 
ان  الدولي  للمجتمع  الفرصة  اتاحة  على  وتساعده  للعراق، 
يطلع عن كثب وبشكل ميداني على التجربة االنتخابية في 
للعالم  يعكس  منصف  بشكل  تغطيتها  اجل  من  العراق 

حقيقة ما يجري في العراق.
كما إطلع )شابود( على “الئحة قواعد البث االعالمي”، و”قواعد 
التقنيات  على  وتعرف  االنتخابات”،  في  االعالمية  التغطية 
البث،  لوسائل  واالرشفة  التسجيل  عملية  في  املستخدمة 

وآلية عمل الراصدين في التعامل مع حتليل البيانات.
الكامل  استعدادها  تبدي  الهيئة  ان  على  املؤيد  وأكد  هذا 
ان  شأنها  من  جهود  واية  والدولي،  والعربي  احمللي  للتعاون 

ترسخ القيم واملمارسات الدميقراطية.
املعدة  اخلطة  وفق  عديدة  مهمات  نفذت  الهيئة  ان  مضيفاً 
منذ اسابيع في مجال تدريب الراصدين وتهيئتهم لالنتخابات، 
لالنتخابات  املرشحة  باملرأة  تعنى  تنظيمية  الئحة  واقرار 
التشريعية، فضال عن التعاون املشترك مع املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات في جوانب عديدة.

رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
يستقبل مسؤول إعالم بعثة االتحاد االوربي لمراقبة االنتخابات
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شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير 
في ضيافة هيئة اإلعالم واالتصاالت

اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استقبل 
مبقر  االربعاء  اليوم  املؤيد  علي  الدكتور  واالتصاالت 
الهيئة اعضاء الهيئة االدارية وممثلي شبكة احملامني 
مختلف  في  التعبير  حرية  عن  للدفاع  املتطوعني 
برئاسة احلقوقي دولفان محمد  العراقية  احملافظات 

صالح برواري.
وقد أعرب املؤيد عن سعادته بهذه الزيارة وفتح باب 
التعاون بني هيئة اإلعالم واالتصاالت وشبكة احملامني 

املتطوعني للدفاع عن حرية التعبير .
الصحفيني،  حماية  آلية  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
وايجاد شراكة فاعلة بني اإلعالم والقانون، االمر الذي 

سيعزز من الثقافة القانونية لدى الصحفيني.
حماية  مجال  في  الهيئة  بجهود  الوفد  اشاد  وقد 
من  تأريخيا  يعد  قرار  استحصال  عبر  الصحفيني 
اعتقال  عدم  يخص  ما  في  االعلى  القضاء  مجلس 

الصحفيني.
وأكد املؤيد استعداد هيئة اإلعالم واالتصاالت لدعم 
سنوي  مؤمتر  القامة  والتحضير  التثقيفية  الدورات 
يخصص لنشر الثقافة القانونية اإلعالمية بالتزامن 

مع اليوم العاملي حلرية التعبير.
دولفان  احلقوقي  احملامني  شبكة  رئيس  عبر  وبدوره 
برواري عن شكره وتقديره لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
وباخلصوص رئيس اجلهاز التنفيذي التاحته الفرصة 
امام الشبكة من اجل العمل املشترك خدمًة للواقع 
كفلتها  التي  الصحفيني  حلقوق  وحمايًة  اإلعالمي، 

التشريعات النافذة.

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي
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املؤيد  علي  د.  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  شارك 
)االتصاالت  عنوان  حتت  للحوار  الرافدين  مللتقى  السابعة  باجللسة 
اجللسة  وشملت  االستثماري(  والتنظيم  التقني  التطور  واإلنترنت.. 
ايضا استضافة رئيس جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية د.نعيم العبودي 
ووزير االتصاالت السابق حسن الراشد واملدير التنفيذي لشركة ايرثلنك 
اسياسيل  شركة  عن  وممثل  موسى  جاسم  عالء  د.  االنترنت  خلدمات 
لالتصاالت سامان بوجان، وأدارها مدير عام دائرة املنظمات غير احلكومية 

في األمانة العامة جمللس الوزراء أشرف الدهان.
وقال رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة د. علي املؤيد إن الهيئة أمام حتديات 
اإلنترنت  مستوى  على  احلاصل  التطور  مواكبة  مقدمتها  وفي  كبيرة 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهو أمر يحتم علينا العمل بجهد اكبر وتنسيق أعلى مع باقي مؤسسات الدولة.
مؤكدا على أن املالكات اخلاصة بالهيئة تقوم مبسح ميداني سيوفر قاعدة بيانات ملستخدمي خدمات الهاتف النقال واإلنترنت 

في املناطق النائية واالقضية والنواحي إليصال اخلدمة لها، ومت توفير اخلدمات االتصالية فيما يقرب من 30 منطقة نائية مؤخرا.
بدوره قال رئيس جلنة اإلعالم واالتصاالت في مجلس النواب العراقي د. نعيم العبودي إن جلنته تعمل على إدامة التواصل مع هيئة 
اإلعالم واالتصاالت حلل املشاكل املتعلقة بشركات الهاتف النقال واالطالع على آخر االجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة في 

هذا الصدد لتنظيم قطاع االتصاالت في البالد.

الهيئة تشارك بملتقى الرافدين للحوار
4G د. علي المؤيد: لدينا مسح ميداني سيمكننا من نشر خدمات

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أصحاُب املعالي والسيادة والسعادة

السيدات والسادة.. احلضور الكرمي
الزمالء اإلعالميون احملترمون

السالُم عليكْم ورحمة اهلِل وبركاتُه
ِمْن دواعي السرور والبهجة واالعتزاز أْن جنتمَع اليوَم معاً في هذا احلفل املوقر لنعلَن انطالق مشروٍع حيوٍي ومهٍم وحساٍس يخصُّ 

مستقبَل أبنائنا الطلبة األعزاء كافة، )بُناة العراق القادمون من زمن التحديات والصعوبات البالغة والراهنة(.
واألدِب  والكتابة  والفنوِن  العلوِم  اخلالدة في مجاالت  البشريَّة  أمجادِها وحضارتِها األصيلة ومنجزاتِها  ورغم  بالدنا  إنَّ  املعروف  فمن 
ة، حرمْت ومنعْت أبناءنا من مواكبة العديِد من  والقانوِن والعمارة، قد مرَّْت في تاريِخها احلديث مبنعطفاٍت حادة وحتدياٍت وجوديَّة عدَّ

التطوراِت العامليٍَّة، الواجبٍة والضروريٍَّة في مجاالت التنشئة والتربية والتعليم.
األمر الذي يستدعي منا جميعاً العمل الدؤوب واجلهد اجلهيد ملعاجلة هذه اإلشكاليات وإزالة جميع املوانع والكوابح املعرقلة ملسيرة 
التي  املساعدة  والتقنيات  والبرمجيات  التكنولوجيا  والثقافيَّة، وفي مقدمتها استثمار  والتعليميَّة  التربويَّة  أنظمتنا  وتطور  تقّدم 

تختصُر لنا في كلف املال والوقت والطاقة.
أداء  أْن نكوَن على قدر الوعي واملسؤوليَّة واألمانة في  فنحُن في صراٍع حتمٍي مع الزمن وفي سباٍق دائٍم مع التطور، ومن الضروري 

واجباتنا جتاه أبناء شعبنا كافة وأبنائنا بناة املستقبل من الطلبة بشكٍل أخْص.
إنَّنا في هيئة اإلعالم واالتصاالت )أنا وجميع زمالئي وإخوتي السادة أعضاء مجلس املفوضني املوقر، كما مدراء الدوائر واملالكات العاملة 
واخمللصة في الهيئة( وإمياناً منا بأنَّ بناء اجملتمعات يبدأ من بناء األفراد وحتديداً من خالل األطر التربويَّة والتعليميَّة، عملنا جاهدين على 
التعاوٍن التاٍم مع اجلهات اخملتصة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو في العراق على إطالق برنامٍج مشترٍك واملساهمة في وضع نظام 
الكتروني إلدارة املعلومات التربويَّة والذي يتيُح لإلداراِت املستفيدة التحول الى النظام الرقمي بدالً من الروتني والبيروقراطيَّة الورقيَّة 

والتقليديَّة، لتجتمع في إدارة مركزيَّة وموحدة.
ة نحو حكومٍة الكترونيٍَّة تتماشى مع مثيالتها في الدول املتقدمة ونظاٍم تربوٍي عصرٍي  إنَّ هذا املشروع يعدُّ نقطة حتّوٍل وبداية مهمَّ

ومتطورٍ يليُق مبدارِسنا ومؤسساتِنا التربويَّة.
وبالتأكيْد إنَّ هذا املنحى منسجٌم متاماً مع توجهات مجلس النواب املوقر بجميِع جلانِه البرملانيَّة، كما توجهات احلكومة املوقرة في 

تنفيِذ مشروِع احلوكمة وتبسيط اإلجراءات وتطوير اآلليات.
إنَّ هذا املشروع الذي سينفذ في مراحلِه األولى ليشمل ألفاً ومئتي مدرسة في عموِم العراق، كما آالِف املدارس األخرى حتى إمتاِمه، 
سيكوُن نتاَج عمٍل جماعٍي وتضامنٍي مشترٍك بني ثالِث جهاٍت رئيسة هي: مؤسسات الدولة العراقيَّة وفي مقدمتها هيئة اإلعالم 
بثالثيَّة  املتمثلة  اخلاص  القطاع  وشركات  األوروبي،  واالحتاد  اليونسكو  وفي مقدمتها  الدوليَّة  واملنظمات  التربية،  ووزارة  واالتصاالت 

شركات )آسيا سيل وكورك وزين العراق(.
ونحُن إذ نعبُِّر عن سعادتِنا البالغة جتاه هذه الشراكة املثمرة واملنتجة، نُعرُِب عن ُشكرِنا الكبير وتقديرِنا التاِم لكل اجلهات املساهمة 
واملتفاعلة مَع هذا املشروع، متمنني استمرارَ ودواَم هذا التعاون البناء واملساهمة اجلادَّة، خدمًة لبالدِنا ومصالح أبناء شعبنا العراقي 

الكرمي.
كما أشكُر جميَع زمالئي اإلعالميني الذين حضروا لتغطية هذا احلدث الوطني، ليكونوا شركاءنا في النجاِح واإلجنازِ احلاصل.

والسالُم عليكْم ورحمة اهلِل وبركاتُه  

تزويد 1500 مدرسة باإلنترنت..
هيئة اإلعالم واالتصاالت تطلق نظام إدارة المعلومات التربوية

كلمة رئيس الجهاز التنفيذي 
لهيئة االعالم واالتصاالت
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لنظام  التشغيلية  املبادرة   ،2021 آب   24 الثالثاء  يوم  أُطلقت 
املدارس  لتجهيز   )EMIS( العراق  في  التربوية  املعلومات  ادارة 
بخدمة اإلنترنت، بجهد تعاوني بني هيئة اإلعالم واالتصاالت من 
اخرى.  العراقية كجهة مستفيدة من جهة  التربية  ووزارة  جهة 
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  وبالشراكة 
املتحدة  األمم  ومنظمة  العراق  في  األوربي  واالحتاد  )اليونسكو( 
هيئة  وبحضور  النقال  الهاتف  وشركات  )اليونسيف(  للطفولة 
مستشاري مجلس الوزراء وممثلني عن مؤسسات حكومية واخرى 

دولية ومبشاركة القطاع اخلاص.
اإلعالم  هيئة  إن  االفتتاحية  كلمته  خالل  املؤيد  د.علي  وقال 
باإلنترنت  العراق  عموم  في  مدرسة   1500 زودت  واالتصاالت 
السيرفرات  باستضافة  وتكفلت  املبادرة  من  أولى  كمرحلة 
التربوية عبر  التشغيلية دون أي تكلفة، سعيا لتطوير األنظمة 
والطاقة  الوقت  تختصر  التي  التكنولوجية  الوسائل  استخدام 
والكلف، مشيرا الى أن هذه اخلطوة تأتي أيضا لتقليص التعامل 
باألنظمة الورقية التقليدية واالجتاه نحو حتقيق االكتمال الرقمي 

ومحو األمية املعلوماتية والرقمية.
وأكد الوكيل اإلداري لوزارة التربية د. فالح القيسي خالل كلمته 
حتديث  مسار  في  نوعية  إنتقالة  يعد  النظام  هذا  أن  احلفل  في 
واملعلم  للطالب  التربوية  التنمية  مؤشرات  واستخراج  املنهاج 
في  معلوماتي  مجتمع  وبناء  التربوية.  العملية  وكفاءة  واملدرس 
التعليمية  االنظمة  في  احلاصل  التطور  ملواكبة  املدرسة  داخل 

بالبلدان املتطورة.
عن  جوبتا  سني  شيما  السيدة  اليونسيف  ممثلة  حتدثت  بدورها 
واقعية،  لقرارات  متهد  التي  الصحيحة  البيانات  توفير  ضرورة 
مستطردة أنه أمر سيوفر آليات حديثة في تطوير املواهب ويدعم 

محاور اإلبتكار والتجدد الفكري.
هذا وأعرب ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني عن أمله أن 
يتم إستثمار هذه اخلطوة املهمة جتاه القطاع التربوي، موضحا أن 
توفر املعلومات بطرق وآليات أسرع ميهد للنهوض بالوتيرة نفسها 
في كل اجلوانب منوها الى أن هذا املشروع سيكون بداية لتعاون 

مقبل أكثر فاعلية.
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هيئة اإلعالم واالتصاالت 
تطلق الخطة اإلعالمية الشاملة لزيارة االربعين

 ،2021 ايلول   19 االحد  اليوم  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  اطلقت 
الشاملة  اإلعالمية  اخلطة  املطهر  احلسيني  احلرم  رحاب  وفي 
مع  بالتعاون  السالم  عليه  احلسني  االمام  اربعينية  لزيارة 
االذاعات  واحتاد  كربالء  ومحافظة  املقدسة  احلسينية  العتبة 

والتلفزيونات العراقية.
علي  د.  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  وقال 
املؤيد خالل كلمته الترحيبية ان  الهيئة عقدت العزم على توفير 
هذه  لتغطية  مناسبة  إعالمية  بيئة  إليجاد  املناخات  أفضل 
الزيارة على املستويني الوطني والعاملي وباحترافية عالية تعكس 
أهداف ومضامني الزيارة املباركة، الفتاً الى انه ديدن رئاسة اجلهاز 
التنفيذي ومجلس املفوضني املوقر واملالكات املتقدمة والفاعلة 

في الهيئة.

واالتصاالت  باإلعالم  اخلاصة  العمليات  اطالق غرف  ان  مضيفا 
كان له االثر التنظيمي الواضح خالل بدء نشاطاتها منذ االول 
من شهر محرم احلرام، ما يدفع باجتاه االستمرار بنفس النهج 

خالل الزيارة االربعينية.
العمل  دائرة  لتوسيع  والعاملية  الوطنية  اإلعالم  وسائل  داعيا 
والتغطية الشاملة للزيارة لتشتمل على مفاهيم تبيان جذور 
واركان و اهداف زيارة االربعني املليونية، والتأكيد على اللحمة 
االهتمام مبشاهد  االجتماعي، فضال عن  التضامن  و  الوطنية 
اخلدمة و املشاركة الشعبية الفاعلة من جميع فئات اجملتمع 
كاملرأة والطفولة وكبار السن وذوي اإلعاقة ناهيك عن التنوع 
املذهبي و القومي و الديني في الزيارة وتسليط الضوء على دور 
الزيارة في التثقيف و التنشئة الوطنية واالخالقية و الفكرية.
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و شدد ممثل العتبة احلسينية املقدسة السيد افضل الشامي 
على اهمية توثيق الزيارة االربعينية ملا لها من آثار كبيرة وعلى 

وسائل اإلعالم ان تشارك في تغطية هذا احلدث املليوني.
نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  محافظ  اكد  جانبه  من 
اهمية  لها  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  مبادرة  ان  على  اخلطابي 
السالم،  عليه  احلسني  االمام  لفلسفة  امتداد  النها  كبيرة 
في  احلميدة  املبادئ  على  اإلعالم  وسائل  تركز  ان  على  مشددا 

الزيارة االربعينية املباركة وايصالها الى العالم بافضل صورة.
والتلفزيونات  االذاعات  العام الحتاد  االمني  نائب  من جهته ثمن 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  دور  احلمد  محمد  السيد  العراقية 
الى  منوها  االربعينية  الزيارة  لتغطية  املوسعة  اخلطة  بإعداد 
ان احتاد االذاعات والتلفزيونات العراقية يعمل سنويا على توفير 

هيئة  مع  بالتعاون  البث  جهود  تنسيق  عبر  االجواء  افضل 
اإلعالم واالتصاالت والعتبات املقدسة.

 2021 أيلول   7 في  قرر  قد  الهيئة  مفوضي  مجلس  وكان 
إطالق خطة لتنظیم التغطية اإلعالمية للزيارة األربعينية، 
التنفيذي  اجلهاز  رئيس  السيد  تخويل  اخلطة  وتضمنت 
واإلعالمیین  احمللیة  اإلعالم  وسائل  كل  دعوة  املؤيد  علي  د. 
ومراسلي القنوات العربیة واألجنبیة للمشاركة في محفل 
إجراءات  إمتام  األربعینیة، بعد  للزیارة  السنویة  التغطیة  بدء 
وسائل  مساعدة  إلى  باإلضافة  اإلعالمي،  والبث  التنظیم 
البث  عجالت  وانتشار  التغطية  في  واإلعالميني  اإلعالم 
املباشر الثابتة واملتنقلة بني املدن العراقية التي تشهد توافد 

الزائرين إليها.
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بيان صادر عن هيئة االعالم واالتصاالت
 يثمن قرار مجلس الوزراء الموقر بتخويلها صالحية تسوية واستيفاء الديون 

المترتبة بذمة المؤسسات االعالمية
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رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة د. علي المؤيد يزور القاهرة لبحث ملفات عدة 
خالل زيارته لمصر.. رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة يلتقي السفير العراقي بالقاهرة 

التقى رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي املؤيد والوفد املرافق له سعادة السفير العراقي في القاهرة د. احمد 
نايف الدليمي في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، اخلميس 30 أيلول 2021.

وبحث اجلانبان اهم القضايا ذات االهتمام املشترك. وقدم الدكتور املؤيد في ختام اللقاء هدية تذكارية لسعادة السفير معربا عن 
امتنانه حلفاوة االستقبال.

رئيس الجهاز التنفيذي يلتقي مدير المكتب االقليمي العربي
 لالتحاد الدولي لالتصاالت في القاهرة

زار رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي املؤيد مقر املكتب االقليمي العربي لالحتاد الدولي لالتصاالت في القاهرة، إذ 
كان باستقبال الوفد الزائر االستاذ عادل درويش مدير املكتب االقليمي. حيث بحث اجلانبان اهم امللفات التي تخص قطاعي االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
خاللها  طرحت  اخرى  جهة  من  االقليمي  املكتب  وفريق  جهة  من  للهيئة  والهندسي  الفني  الفريق  بني  معمقة  حوارات  جرت  وقد 
استراتيجيات االحتاد الدولي وخطط ومشاريع املكتب االقليمي. كما شهدت احلوارات رسم استراتيجية مشتركة ميكن تنفيذها في 

العراق تتعلق بالتحول الرقمي والتقنيات احلديثة وتطوير قطاع االتصاالت.
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تحضيرا لملتقى اإلعالم العربي..
 رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت يلتقي مدير األمانة الفنية 

لمجلس وزراء اإلعالم العرب في القاهرة

التقى رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي املؤيد في مقر السفارة العراقية بالقاهرة مدير األمانة الفنية جمللس وزراء 
اإلعالم العرب د. فوزي الغويل، وجرى خالل اللقاء الذي حضره سعادة السفير العراقي لدى مصر د. احمد نايف الدليمي بحث املواضيع 
املتعلقة بانعقاد ملتقى اإلعالم العربي في بغداد املزمع اقامته أواخر تشرين االول اجلاري كون العراق يتولى رئاسة املكتب التنفيذي 

جمللس وزراء اإلعالم العرب في دورته احلالية.

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة يناقش ابرز المشتركات 
مع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر

اطلع رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي املؤيد على التجربة املصرية في قطاع االتصاالت. جرى ذلك خالل زيارته 
للرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر د. حسام اجلمل في مقر اجلهاز القومي باملدينة الذكية بالقاهرة.

وجرى خالل اللقاء التباحث في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وسبل التعاون الثنائي على الصعد كافة ومبا يسهم في حتقيق 
مصلحة البلدين الشقيقني.

يشار الى أن صحيفة األهرام املصرية قد نشرت في عددها الصادر يوم اخلميس املاضي 30 ايلول 2021 تفاصيل الزيارة بني اجلانبني.
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خالل اجتماع عملي في المدينة الذكية بالقاهرة.. 
الفريقان الهندسيان العراقي والمصري يبحثان النقاط المحورية 

للتعاون المشترك

اجتمع الفريق الفني والهندسي املمثل لقطاع االتصاالت في هيئة اإلعالم واالتصاالت مع نظيره فريق اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
في مصر في املدينة الذكية بالقاهرة.

وجرى التباحث في احملاور املشتركة بني اجلانبني وتعزيز اطر التفاهم في قطاع االتصاالت وسبل التعاون الثنائي على الصعد كافة.
تطورا  تشهد  التي  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات  في  التفاهم  سبل  وتعزيز  اخلبرات  تبادل  ضرورة  على  الطرفان  واتفق 

مستمرا وبشكل متناٍم، حتقيقا للمصلحة العامة للبلدين.

استقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت د. علي املؤيد في مقر إقامته عددا من وسائل اإلعالم االجنبية واملصرية العاملة 
في القاهرة.

وقال د. املؤيد خالل استقباله كال من صحيفة مصري اليوم وصحيفة األخبار ووكالة سبوتنيك الروسية ان الهيئة تعمل بناء على رؤية 
تتبناها وهي العمل على حفظ مبدأ حرية التعبير املنصوص عليها في الدستور وحماية الصحفيني وتوفير افضل االجواء ملمارسة العمل 

الصحفي.
مضيفا ان القضاء العراقي كان له موقف مشرف جتاه العمل الصحفي في العراق، حيث اصدر عقب مخاطبات رسمية بني الهيئة ومجلس 

القضاء االعلى قرارا يقضي بعدم اعتقال اي صحفي عراقي.
اعالمية  عربية  استراتيجية  بناء  االنتخابية وضرورة  العملية  في  الهيئة  لدور  وافيا  التنفيذي خالل حديثه شرحا  اجلهاز  رئيس  قدم  كما 

موحدة ملكافحة التطرف واالرهاب. مشيرا الى جعل القضية الفلسطينية من اولويات االعالم االسالمي والعربي.

خالل زيارته الرسمية الى القاهرة.. رئيس الجهاز التنفيذي د.المؤيد 
يلتقي بعدد من وسائل اإلعالم االجنبية والمصرية
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وفد جامعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات يزور مقر الهيئة ويؤكد: 
ندعم جهود العراق في إنجاح التجربة الديمقراطية

إستقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
وفد   ،2021 االول  تشرين   7 اخلميس  اليوم  املؤيد  علي  د. 
الهيئة  مبقر  االنتخابات  مبراقبة  اخلاص  العربية  اجلامعة 
لالطالع على نشاطها خالل االنتخابات التشريعية املقبلة.

السفير  العربية  للجامعة  املساعد  العام  األمني  وقال 
دورا محوريا في مهمة  اإلعالم يشغل  إن  أبو علي  سعيد 
تغطية #االنتخابات من جانب والوقوف بحزم لتقييم االداء 
وجود  الحظ  الوفد  ان  مضيفا  آخر،  جانب  من  االنتخابي 
آليات جديدة في االنتخابات تعزز من التجربة الدميقراطية 

في العراق.

وصرح السفير سعيد ابو علي ان اجلامعة العربية تؤمن بالعمل املشترك الناجح مع العراق الذي تتجه نحوه كل االنظار في هذه املرحلة 
املفصلية التي سيشكل جناحها إمنوذجا يحتذى من كل الدول العربية.

من جهته رحب رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة د. علي املؤيد بوفد اجلامعة العربية مقدما عرضا عن جهد الهيئة خالل االنتخابات التي 
تعد من اهم مفاصل احلرية والدميقراطية في البالد، مشددا على ضرورة ان تعكس وسائل االعالم املفاهيم املبتغاة من التجربة االنتخابية.

مستطردا ان الهيئة تعمل على متابعة اداء وسائل االعالم خالل مدة الدعاية االنتخابية ووضعت خطة أليام الصمت االنتخابي، منوها 
العراقيون فيها  التي يشغل  التواصل االجتماعي  املواطنني عن استخدامات وسائل  لتثقيف  الهيئة تعمل على اطالق حمالت  ان  الى 

مساحة كبيرة بواقع 30 مليون مشترك في منصة فيسبوك.
واتفق اجلانبان على تبادل اخلبرات والتواصل خالل االيام املقبلة، اضافة الى فتح آفاق التعاون املثمر املتبادل بني الطرفني.

وأجرى الوفد زيارة لقسم الرصد اإلعالمي في الهيئة لالطالع على آليات تسجيل مخالفات املؤسسات اإلعالمية التي تخالف مدونات 
الهيئة املنصوص عليها في القانون، واخلطوات القانونية املتخذة بحق اجلهات اخملالفة ان وجدت.
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شارك العراق ممثال بوفد هيئة اإلعالم واالتصاالت الذي ترأسته عضوة مجلس املفوضني السيدة آڤا فائق نادر في اجتماع اللجنة املعنية بوضع 
اإلستراتيجية العربية املوحدة للتعامل مع جميع شركات املنصات الرقمية الدولية، حيث عقدت اجتماعها األول بالرياض يوم الثالثاء 21 أيلول 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  العراق،  وجمهورية  السعودية،  العربية  اململكة  من  وعضوية كل  الهاشمية  األردنية  اململكة  برئاسة   2021
واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، وإدارة األمانة الفنية جمللس وزراء اإلعالم العرب، ومبشاركة احتاد اذاعات الدول العربية، من 

أجل اعداد آلية ومنهجية للتعامل مع شركات اإلعالم الدولية.
  وجرى خالل االجتماع مناقشة الورقة التي تقدم بها العراق، إلى جانب اوراق الدول املشاركة، واحتاد إذاعات الدول العربية.

  وأوضحت رئيس الوفد العراقي ان الفضاء الرقمي قدم خدمات كبيرة للبشرية، وقلص الهّوة بني اجملتمعات، وغّير منط التفكير التقليدي في 
العالم، لكن هذا الفضاء كغيره من القطاعات يحتاج إلى تنظيم يحول دون توظيفه من قبل األفراد واملؤسسات في اهداف غير مشروعة.

  ودعت نادر الى استضافة االجتماع األول لفريق العمل املعني بإعداد مسودة الضريبة الرقمية املقترح فرضها على شركات اإلعالم الدولية، وذلك 
بالتزامن مع اجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم العربي واملكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب، املزمع عقدهما في بغداد أواخر شهر تشرين 

االول املقبل 2021، وقد مت الترحيب بالدعوة.
  وقال وكيل وزارة اإلعالم للعالقات اإلعالمية الدولية رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العربي الدكتور خالد الغامدي، ان اخلطة ستعمل على حفظ 

حقوق املستهلك في العالم العربي وتعزيز الهوية الوطنية العربية.
  وبني مدير اإلدارة الفنية باألمانة العامة جمللس وزراء اإلعالم العرب الدكتور فوزي الغويل، أن االجتماع خرج بالعديد من التوصيات في مقدمتها 

تشكيل فريقي عمل لوضع آلية للتعامل مع الشركات الدولية وفق أفضل املمارسات العاملية.
  وتقرر تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة إلعداد مسودة نظام الضريبة الرقمية املقترح، وتشكيل فريق عمل آخر للتفاوض مع الشركات 
تقدمي  يتم  أن  على  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة  برئاسة  اللجنة،  عن  واملنبثق  الرقمية،  الضريبة  إلعتماد  التنفيذية  اآلليات  حول  العاملية 
مخرجات التفاوض في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2021، كي يتسنى لألمانة العامة عرض نتائج املرحلة األولى من عملية التفاوض مع هذه 

الشركات خالل االجتماع الثاني للجنة املعنية ومن ثم رفع األمر إلى مجلس وزراء اإلعالم العرب.
  وفي ختام فعاليات اللجنة تقدم العراق بشكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وأعضاء اللجنة للجهود التي بذلت لعقد االجتماع ووضع 

املبادئ االساسية الستراتيجية مهمة في التعامل مع شركات اإلعالم العاملية.

  هيئة اإلعالم واالتصاالت تقدم ورقة العراق في اجتماع اإلستراتيجية العربية 
الموحدة للتعامل مع شركات اإلعالم الدولية
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استقبل رئيس اجلهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
العام  االحتاد  وفد   2021 متوز   4 االحد  يوم  املؤيد،  علي  د. 
وتعزيز  التعاون  آليات  لبحث  العراق  في  والكتاب  لالدباء 

الرؤى املشتركة بني الهيئة واالحتاد.
عن  عبر  االحتاد  وأعضاء  برئيس  ترحيبه  وعقب  املؤيد  د. 
للحراك  واملؤسسني  العاملني  باملثقفني  اعتزازه  كبير 
هذا  الى  ننتمي  »إننا  وقال  البالد،  في  والثقافي  املعرفي 
ألنه  املسؤولية  إطار  خارج  واملعرفي  الثقافي  الطيف 

حراك ميد االنسان بالعطاء والفكر«.
مضيفا ان »االعوام الـ 60 من عمل االحتاد جديرة بالتقدير 
ذلك«،  من  أكثر  تستحق  انها  بل  والتبجيل  والتكرمي 
مشددا على »أهمية تعضيد دور االحتاد مبا ينمي اإلبداع 
ويرصن الثقافة ويثري الهوية الوطنية في ظل التعريفات 
املتعددة لهذا املفهوم الواسع والتي قد تنحاز في بعض 
وجادة  واقعية  عمل  آليات  توفير  يتوجب  ما  األحيان 

لتوضيح ذلك«.
وأبدى رئيس الهيئة رغبة جادة للتعاون مع االحتاد العام 
لالدباء والكتاب في العراق العتماد املعيار الثقافي كأحد 

لدى استقباله وفد اتحاد االدباء..
د.المؤيد: اعتماد المعيار الثقافي أحد مرتكزات 

تقييم وسائل اإلعالم

للحركة  االخيرة  ودعم  اإلعالم،  وسائل  تقييم  مرتكزات 
الثقافية املتمثلة بطباعة الكتب وتسليط الضوء على 

الكتاب واالدباء واملبدعني إعالميا.
بدوره عبر رئيس االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق 
الهيئة  إسهام  في  االحتاد  رغبة  عن  املعموري  ناجح 
إلقامة  فاعل  بشكل  االحتاد  نشاطات  في  للشراكة 
باالدباء  واالهتمام  اجلواهري،  كمهرجان  املهرجانات 

والكتاب الشباب عبر تخصيص جائزة دورية لهم«.
من جهته اثنى نائب االمني العام ملكتب الثقافة الكردية 
الكاتب والباحث حسني اجلاف على عمل الهيئة وفاعلية 
الشراكة معها من خالل إطالق مشروع االيام الوطنية 

لتكرمي الرموز الوطنية وتفعيل النشاط الثقافي.
بدوره اكد الناطق اإلعالمي الحتاد االدباء والكتاب الشاعر 
هيئة  بني  الثقافية  الشراكة  ضرورة  على  السراي  عمر 
بقطاع  املعنية  والنقابات  واالحتادات  واالتصاالت  اإلعالم 
وسائل  بحث  الهيئة  قيام  ضرورة  على  مؤكدا  الثقافة، 
اإلعالم على دعم احلركة الثقافية وتسليط الضوء عليها 

من خالل تخصيص برامج تعنى بالثقافة العراقية.
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نظمت دائرة العالقات العامة التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت يوم 
اإلثنني 2021/7/12 حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة.

»انطالقاً  الشمري  عالء  العامة حسني  العالقات  دائرة  مدير  وقال 
تبنتها  والتي  االطفال  لصالح  بالدم  للتبرع  الوطنية  احلملة  من 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  نظمت  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 
اليوم  هذا  الدم  لنقل  الوطني  املركز  الصحة/  وزارة  مع  بالتعاون 
ومديري  املوظفني  فيها عدد كبير من  بالدم شارك  للتبرع  حملة 

االقسام والدوائر«.
من جانبه قام املركز الوطني للتبرع بالدم بتسليم دائرة العالقات 
العامة درعا فخريا وذلك للجهود التي بذلتها الهيئة طوال العام 
فيروس  انتشار  من  للحد  الصحة  وزارة  واسناد  دعم  في  املنصرم 
كورونا ودورها في إقامة حمالت للتبرع بالدم دعما للقوات األمنية 
بشتى صنوفها وللمرضى الراقدين في املستشفيات وآخرها هذه 

احلملة التي خصصت لصالح االطفال.

هيئة اإلعالم واالتصاالت تنظم حملة للتبرع بالدم

اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استقبل 
واالتصاالت د.علي املؤيد يوم الثالثاء 27 متوز 2021، مبقر 

الهيئة مدير مكتب قناة روسيا اليوم أشرف العزاوي.
وأكد د. املؤيد أهمية احترام حرية التعبير وتدعيم أسس 
املفاهيم املرتبطة بواقع املؤسسات اإلعالمية الدولية 
والعربية العاملة في العراق، ما يوفر التغطية املهنية 
قناة  مثمناً  العراقية،  الساحة  على  األحداث  جملريات 
الرصينة  اإلعالمية  املؤسسات  من  بأنها  اليوم  روسيا 
وهو  اإلعالمي  البث  وقواعد  مبعايير  وامللتزمة  واملهنية 
ما ينسجم مع توجه الهيئة نحو االنفتاح باجتاه كل 
في  العاملة  واألجنبية  العربية  اإلعالمية  املؤسسات 
مجال الصحافة واإلعالم التي بإمكانها تقدمي طلبات 
للترخيص في الهيئة وأن األخيرة مستعدة لتقدمي كل 

التسهيالت في هذا الصدد.
اعادة فتح مكتب قناة  اللقاء عن  وجرى احلديث خالل 
إذ  االخيرة،  الغلق  اجراءات  عقب  ببغداد  اليوم  روسيا 
األمنية  اجلهات  مع  فعال  بشكل  الهيئة  تواصلت 

والقضائية.
بدوره اعرب مدير مكتب القناة ببغداد أشرف العزاوي 
عن شكره للهيئة وموقفها اجلاد الى جانب املؤسسات 

مؤكدًا دعم حرية عمل وسائل اإلعالم..
د. المؤيد يستقبل مدير مكتب قناة روسيا اليوم ببغداد

 اإلعالمي أشرف العزاوي

يخدم  مبا  اجنبية،  ملؤسسات  التابعة  واملكاتب  اإلعالمية 
من  يستطيع  سليمة  وقانونية  واضحة  اطر  وفق  العمل 
خاللها الصحفيون ممارسة نشاطهم دون تقييد للتعبير عن 
املهمة  االحداث  وتغطية  العراقي  الشارع  في  الناس  صوت 
في البالد. مبديا جدية القناة باستكمال متطلبات الترخيص 

بأقصر مدة زمنية.

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي
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نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

في  ومشاركتها  سياسيا  املرأة  لتمكني  العليا  »اللجنة  عقدت 
السيد  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  مع  اجتماعا  االنتخابات« 
فائق زيدان، بحضور اعضاء اللجنة املمثلة بالسيدة آڤا فائق نادر 
عضو مجلس مفوضي هيئة اإلعالم واالتصاالت و ممثل مستشارية 
في  املرأة  متكني  دائرة  عام  ومدير  اجلياشي،  سعيد  القومي  األمن 
مكتب  وممثل  محسن  كرمي  د.يسرى  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 
املرشحات  شكاوى  ملف  لبحث  العراق،  في  للمرأة  املتحدة  األمم 
من حمالت التسقيط والتشهير التي يتعرضن لها اثناء احلمالت 

االنتخابية.
االعلى  القضاء  مجلس  في  عقد  الذي  االجتماع  خالل  وجرى 
استعراض املعوقات التي تواجه قضية التمكني السياسي للمرأة، 
انها  موضحة  الهيئة  بها  تقدمت  التي  املسودة  مناقشة  ومتت 
للمحتوى  التنظيمي  باجلانب  تتعلق  وهي  األخيرة،  مراحلها  في 
وتضمن  احلماية،  توفر  حقيقية  معايير  ايجاد  اجل  من  اإلعالمي، 
املشاركة السياسية للمرأة العراقية، وتهيئ الظروف املالئمة التي 
توفر فرصاً عادلة لهذه الشريحة، اضافة الى اجراءات اخرى تسعى 
الهيئة الى حتقيقها على مستوى البحث العلمي وقياس املؤشر 
املؤسسات  مع  والتعاون  السياسي،  التمكني  ملسألة  االجتماعي 
اإلعالمية من اجل تغيير الصورة النمطية عن النساء، اضافة الى 
تخصيص رقم مجاني يوفر لهن احلماية ازاء اية اساءة تُوجه لهن 

عبر وسائل اإلعالم.
كما ان الهيئة ستعمل على متابعة احلمالت االنتخابية في وسائل 
التغطية  قواعد  بالئحة  ملتزمة  تكون  ان  تطمح  والتي  اإلعالم 

االعالمية في االنتخابات.
هذا وحتث الهيئة جميع املؤسسات االعالمية على عدم االساءة او 

التشهير او التسقيط ضد املترشحات.

بمشاركة فاعلة من هيئة اإلعالم واالتصاالت
مجلس القضاء األعلى يصدر إعماما لتعزيز مشاركة المرأة في 

االنتخابات وحمايتها من اإلساءة

تعاونا  زيدان  فائق  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  أبدى  جانبه  من 
من  الكثير  تضيع  معها  التي  املعوقات  اكثر  احد  ملعاجلة  كبيرا 
حقوق النساء، وحتول بينها وبني العدالة خاصة ما يتعلق بتمكني 
االدعاء  رئاسة  الى  اعماما  اجمللس  اصدار  حيث  السياسي،  املرأة 
املرأة  مشاركة  حول  كافة،  االستئناف  محاكم  ورئاسة  العام 
وتقرر  اساءة،  له من  تتعرض  مما  املقبلة، وحمايتها  االنتخابات  في 
التي تقدم عن تلك اجلرائم لدى مكاتب احملققني  حصر الشكاوى 
القضائيني في مقر محاكم التحقيق، وان يتم اشعار مستشارية 
الوزراء  العامة جمللس  االمانة  في  املرأة  ودائرة متكني  القومي  األمن 

بذلك.
تواجه  حتديات  ثمة  ان  محسن  كرمي  د.يسرى  اوضحت  بدورها 
ما  في  وخاصة  املقبلة  التشريعية  االنتخابات  في  املرشحات 
يتعلق بحمايتهن من التعرض للعنف واإلساءة مبختلف أنواعهما، 
لتقدمي  والفاعلة  امليسرة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  مشددة 
الشكاوى اخلاصة باملترشحات لدى مكاتب احملققني القضائيني في 

مقر محاكم التحقيق.
املستشارية  استعداد  على  اكد  القومي  األمن  مستشارية  ممثل 
لتقدمي الدعم للمترشحات في مجال األمن واحلماية ومتابعة اي 

ابالغ بهذا اخلصوص.
اجلهود  دعم  عن  العراق  في  املتحدة  األمم  مكتب  ممثل  أعرب  فيما 
احلكومية والتشريعية في حماية املترشحات وتوفير مساحة لهن.

كما نوقش في االجتماع مشروع قانون احلماية من العنف األَُسري 
وضرورة مراجعته بالتنسيق بني دائرة متكني املرأة ومجلس القضاء 

األعلى، واللجان البرملانية اخملتصة.
وأكد اجملتمعون على ضرورة ادامة العمل املشترك والتنسيق الدائم 

بني اجهزة الدولة من اجل ايجاد حلول لكل ما يعوق تقدم البالد.

للحد من مخاطر كوفيد-19
الهيئة تجري فحوصات لموظفيها بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة

 ،2021 حزيران   27 املوافق  االحد  يوم  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  اقامت 
اصابات  لوجود  تالفيا  كوفيد-19  بفحوصات  املوظفني  لفحص  حملة 

بالوباء وتأثيراته السلبية.
ونظمت دائرة العالقات العامة في الهيئة وبالتعاون مع املراكز الصحية 
اجراء  اهمية  على  للتأكيد  النشاط  هذا  بغداد  ملديرية صحة  التابعة 
الفحوصات املستمرة للحد من خطر وباء كورونا، وااللتزام بتوجيهات 

اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
واحلفاظ  العامة  الصحة  بقواعد  لاللتزام  جتسيدا  اخلطوة  هذه  وتأتي 
على سالمة اجلميع، والتأكيد بذات الوقت على اخذ اللقاحات اخلاصة 
بكورونا التي توزع في املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة العراقية.
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نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  أعرب 
للموقف  تقديره  و  وامتنانه  شكره  بالغ  عن  املؤيد  علي  د. 
القاضي  سيادة  األعلى  القضاء  مجلس  لرئيس  التاريخي 
الكبير  دعمه  و  السريعة  الستجابته  زيدان  فائق  الدكتور 
ملطالبة هيئة اإلعالم واالتصاالت، مشددا بأن ذلك يدل على 
احلريات  دعم  و  الدستور  تطبيق  في  الكبير  القضاء  حرص 

العامة وفي مقدمتها حرية الكلمة والتعبير.
اليزال  و  كان  العراقي  القضاء  أن  املؤيد  علي  د.  واضاف 
وهذا  لإلعالميني،  اآلمن  املصد  و  األساسية  الدعامة  ميثل 
هذا  حتصني  و  تدعيم  و  لتطوير  جدا  مميزة  فرصة  ميثل 
القطاع الهام، مؤكدا استعداد الهيئة التام لتقدمي جميع 
للترخيص،  املبادرة  القنوات  لترخيص  الالزمة  التسهيالت 
مشيرا الى أن ابواب الهيئة مشرعة أمام كل وسائل اإلعالم 

الوطنية.

بالوثائق: القضاء العراقي يجيب على مطالبة رئيس هيئة اإلعالم 
واالتصاالت بعدم اعتقال اإلعالميين

يذكر ان مجلس القضاء األعلى أجاب على مطالبة رئيس 
واالتصاالت بخصوص عدم  اإلعالم  التنفيذي لهيئة  اجلهاز 
اعتقال اإلعالميني ، في كتاب رسمي بتاريخ 29 / 7 / 2021.

سيادة  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  وجه  جهته  ومن 
ورئاسة  العام  االدعاء  رئاسة  زيدان  فائق  الدكتور  القاضي 
االستئناف  محاكم  ورئاسة  القضائي  اإلشراف  هيئة 
اإلعالم  هيئة  كتاب  مبضمون  بالعمل  كافة  االحتادية 
االجراءات  بخصوص   2021  /  7  /  26 بتاريخ  واالتصاالت 
واجلهات  واإلذاعات  القنوات  جتاه  تتخذها  التي  القانونية 
اإلعالمية في حال كونها غير مرخصة خالفا للقانون دون 
أن تطول العاملني فيها من اإلعالميني وذلك انسجاما مع 

دعم احلريات وسالمة الصحفيني.
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د.علي  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  اجتمع 
اإلذاعات  إحتاد  الهيئة مع ممثل  آب 2021 مبقر  اإلثنني 2  يوم  املؤيد 
ترتبط  لبحث عدة ملفات  العربي،  العراقية عدنان  والتلفزيونات 
في  املنضوية  اإلعالمية  املؤسسات  وعمل  واالتصاالت  باإلعالم 

االحتاد.
الذي  اإلذاعات  إحتاد  مع  بالتعاون  ترحب  الهيئة  إن  املؤيد  د.  وقال 

يضم العديد من وسائل اإلعالم الوطنية.
بني  موسع  لقاء  تهيئة  ضرورة  على  اجلانبني  بني  االتفاق  وجرى 
الهيئة واإلحتاد وبحضور أعضائه من املؤسسات اإلعالمية لبحث 
ملفات تخص اجلانبني ومبا يصب في مصلحة الزمالء اإلعالميني 

وحفظ معايير حرية التعبير.
من جانب اخر اكد اجملتمعون على ضرورة التهيئة املسبقة لشهري 
محرم وصفر واالستعداد بشكل عالي املستوى بني الهيئة واإلحتاد 
والعتبات املقدسة، وفي هذا الصدد اقترح رئيس اجلهاز التنفيذي 
د.علي املؤيد تشكيل جلنة من اجلهات املذكورة ممن يرتبط عملها 
الزيارات  بتوفير اجواء مالئمة للتجمعات البشرية الكبيرة خالل 

املليونية.
واضاف د. املؤيد ان الهيئة تعمل على توفير احتياجات منح سمات 
دخول الصحفيني األجانب لتغطية املناسبة، وكذلك توفير جودة 

ملفات التعاون اإلعالمي وسمات دخول الصحفيين االجانب من بين 
ما ناقشه اجتماع رئيس الجهاز التنفيذي وممثل إتحاد االذاعات 

والتلفزيونات العراقية

ذلك  اجناز  والعمل على  الزائرة،  وكثافة احلشود  يتالءم  مبا  االتصاالت 
باسرع وقت وبخطط تكاملية ومدروسة.

بني  الوثيق  التعاون  على  العربي  عدنان  اإلحتاد  ممثل  اثنى  جهته  من 
اإلعالمية  املؤسسات  تذكير  ضرورة  الى  منوها  واإلحتاد،  الهيئة 
املرئية  البرامج  في  التطبيقية  واملعايير  باللوائح  فيها  والعاملني 
املهنية  الناحيتني  من  لإلعالمي  حصانة  يعطي  مما  واملسموعة 
والقانونية، السيما بعد جهد الهيئة الواضح في استحصال تأييد 

القضاء بعدم اعتقال االعالميني.

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

هيئة اإلعالم واالتصاالت تنظم حملة ثانية لفحص موظفيها 
بالتعاون مع دائرة صحة بغداد

نظمت دائرة العالقات العامة في هيئة اإلعالم واالتصاالت يوم االثنني 
املوافق 2021/7/5 احلملة الثانية لفحص موظفي الهيئة بالتعاون مع 
وزارة الصحة / دائرة صحة بغداد للكشف عن حاالت االصابة بفيروس 

كورونا.
وتأتي هذه احلملة تعزيزا للتعاون بني هيئة اإلعالم واالتصاالت ووزارة 
االصابة  اخملتبرية للكشف عن حاالت  الفحوصات  واستمرار  الصحة 
بني  انتشارها  وتقييد  السلبية  تأثيراتها  من  واحلد  كورونا  بفيروس 

اوساط اجملتمع.
كما مت خالل احلملة تعريف املوظفني بخطر فيروس كوفيد-19 وضرورة 
حددتها  التي  التوجيهات  عن  فضال  الصحية  الوقاية  بطرق  االلتزام 

اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
من جانبه اعرب الفريق الصحي عن شكره للدور الكبير الذي بذلته 
هيئة اإلعالم واالتصاالت منذ ظهور فيروس كورونا وتعاونها املستمر 

مع وزارة الصحة والدوائر التابعة لها للحد من انتشار الوباء.
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واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس  استقبل 
في  اإلعالم  كلية  عميد   2021 آب   1 األحد  يوم  املؤيد  د.علي 
جامعة بغداد أ.د.عمار طاهر محمد وبحث معه سبل التعاون 

وتفعيل املشاريع املشتركة بني الهيئة وكلية اإلعالم.
الهيئة  بني  التفاعل  إن  اللقاء  مستهل  في  املؤيد  وقال 
وذلك  جدا  مطلوب  االختصاص  ذات  االكادميية  واملؤسسات 
إلرساء ثوابت وقيم علمية ميكن أن تخدم عمل الهيئة حاليا 

وفي املستقبل .
واكد رئيس اجلهاز التنفيذي على أن هيئة اإلعالم واالتصاالت 
اخملتلفة  ولوائحها  الداخلية  بأنظمتها  لالرتقاء  تسعى 
على  تتكئ  مشتركة  قاعدة  إيجاد  في  يسهم  بشكل 
ذاته  الوقت  في  رصينة، مؤكداً  ومنهجية  مفاهيم منوذجية 
التي  احلرية  بقيم  املساس  دون  اإلعالمي  احملتوى  ترصني  على 

هي جوهر النظام الدميقراطي في العراق.
احد  وتعد  دستورياَ  مكفولة  اإلعالم  حرية  أن  املؤيد  واوضح 
لوائح  سن  او  بها  املساس  ميكن  ال  والتي  الوطنية  الثوابت 

رئيس الجهاز التنفيذي يستقبل عميد كلية اإلعالم ويبحث معه 
سبل تفعيل المشاريع المشتركة

تتعارض مع هذه الثوابت.
وأضاف املؤيد أن الهيئة تعمل دائما على حماية الصحفيني 
من  جزءاً  ذلك  وتعد  اإلعالم  مجال  في  العاملني  وجميع 
بعدم  القضاء  قرار  على  الهيئة  حصول  أن  مبينا  واجباتها، 
التعرض لإلعالميني في حال ارتكاب مؤسساتهم اإلعالمية 
احلرص  فيها  يتجلى  مهمة  سابقة  يعد  معينة  مخالفات 
الفكرية  حرياتهم  على  واحلفاظ  الصحفيني  سالمة  على 

والشخصية.
واثنى املؤيد على جهود كلية اإلعالم في جامعة بغداد مبديا 
املعروفة  العلمية  الصروح  أحد  متثل  كونها  بزيارتها  رغبته 

على مستوى الوطن العربي.
شكره  عن  طاهر  عمار  د.  اإلعالم  كلية  عميد  أعرب  بدوره 
مؤكداً  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  لرئيس 
استعداد الكلية للتعاون مع الهيئة بكل ما يخدم برامجها 
تنفيذ  عن  فضال  التنموية  خططها  إجناح  في  واإلسهام 

املشاريع املشتركة التي تصب في املصلحة العامة للبلد.

نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي
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نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

إستقبل رئيس اجلهاز التنفيذي د. علي املؤيد يوم االربعاء املوافق 16 حزيران 2021، مبقر هيئة اإلعالم واالتصاالت وفداً من الناجيات 
االيزيديات، وممثالت عن جلنة متكني املرأة في األمانة العامة جمللس الوزراء، وناشطات مدنيات أيزيديات.

يد  على  وتدميراً  واشدها فتكاً  العصر  تعرضن ألبشع جرائم  الالئي  االيزيديات  الناجيات  الصادقة مع  التضامن  وأعرب عن مشاعر 
عصابات داعش االجرامية، مؤكداً ان دعمهن واجب وطني، تقديراً لصبرهن على ما حلق بهن من اذى جسدي ونفسي.

واوضح رئيس اجلهاز التنفيذي ان النساء املضحيات اصبحن محل فخر واعتزاز، والقدوة واملثل للمرأة العراقية القوية واألصيلة، وان 
كل املؤسسات العراقية، ومنها هيئة اإلعالم واالتصاالت تكفلت باجناح املبادرة احلكومية بإعادة ادماج ومتكني االيزيديات الناجيات في 

اجملتمع. 
وشدد املؤيد على ضرورة تسخير امكانات الهيئة ومالكاتها لدعم الناجيات االيزيديات من أجل اإلسهام برفع احليف واألثر النفسي 

عنهن.
من جهته عبر الوفد املرافق للناجيات االيزيديات عن تثمينه تلك املبادرة واالهتمام العالي لرعاية هذه الشريحة املظلومة التي عانت 

الصعوبات وحتملت القسوة واأللم إبان سبيهن وأسرهن لدى العصابات اإلرهابية.

خالل استقباله وفدًا من الناجيات االيزيديات
المؤيد: »نفخر بكن وأنتن تمثلن المرأة العراقية«
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نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي

باملؤمتر  آب 2021،   3 الثالثاء  يوم  واالتصاالت  اإلعالم  شاركت هيئة 
احلرام،  محرم  شهر  من  العاشر  لزيارة  بالتهيئة  اخلاص  املوسع 
بحضور محافظ كربالء املقدسة وقائد العمليات وقائد الشرطة 
باالضافة  الدوائر واملؤسسات احلكومية واخلدمية  وعدد من مدراء 

الى ممثلني عن العتبات املقدسة.
املقدسة  كربالء   - األوسط  الفرات  في  الهيئة  مكتب  وابدى 
استعدادا كبيرا لتقدمي خدماته التقنية اخلاصة بقطاعي االتصاالت 
واإلعالم مبا يتناسب وحجم الزيارة، إذ سيقوم املكتب مبتابعة جودة 
احملددة  األنطقة  مبدى  الشركات  والتزام  النقال  الهاتف  خدمات 
لهم واستخدام الترددات واستيعاب األعداد املليونية في احملافظة، 
إضافة الى متابعة أداء وسائل اإلعالم وتسهيل مهامها لتغطية 
هذا التجمع البشري الكبير وعكس رسالة سامية من خالل هذه 

الزيارة املقدسة.
وقال إعالم مكتب الفرات األوسط إن مدير مكتب كربالء املقدسة 
اإلعالم  هيئة  عمل  عن  ايجازا  قدم  جبار  طالب  ميثاق  املهندس 

استعدادًا لزيارة العاشر من محرم الحرام.. الهيئة تشارك بفاعلية 
في المؤتمر السنوي العام للزيارة في كربالء

واالتصاالت من خالل إنشاء فرق جوالة على طول اليوم ملراقبة الطيف 
الهيئة  بني  مشتركة  عمليات  غرفة  تدشني  الى  باإلضافة  الترددي، 
وشركات الهاتف النقال )اسيا سيل، زين العراق، كورك تيليكوم( في 
مقر املكتب ملتابعة الشكاوى بشكل مباشر وآني على مدار 24 ساعة 

طيلة أيام الزيارة.
وفي إطار املؤمتر أشاد محافظ كربالء املقدسة السيد نصيف اخلطابي 
بدور هيئة اإلعالم واالتصاالت وجهودها التنظيمية في قطاعي اإلعالم 
واالتصاالت ومتابعة التفاصيل التقنية اخلاصة بعمل شركات الهاتف 
استخدامه  سالمة  على  واحلفاظ  الترددي  الطيف  ومراقبة  النقال 

وضمان عدم حدوث تداخالت عليه.
تعاونا  تشهد  أن  يجب  عاشوراء  لزيارة  االستعدادات  أن  على  مشددا 
اخلدمية  النواحي  من  الزيارة  هذه  جناح  مستلزمات  لتهيئة  كبيرا 
داخل  العاملة  اجلهات  جهد  بتوحيد  يتحقق  أمر  وهو  والتنظيمية، 

كربالء وبتفان عال.
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نشاطات واخبار الهيئة  - الجهاز التنفيذي
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تحقيقات
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تحقيقات

بوصفها وسيلة اتصال جماهيري فوري
 اإلذاعة..  عندما تكون الرابطة صوتًا

 حيدر جاسم

عبر محطة )CBS( األميركيَّة وفي ليلة عيد الهالويني بالتحديد، بثت اإلذاعة مساء االثنني من تشرين 
الواليات  غزو  طريق  في  وهم  برنستون،  منطقة  في  هبطوا  قد  املريخيني  بأنَّ   1938 لعام  أكتوبر  األول/ 
املتحدة من جهة ساحلها الشرقي، توالت األخبار بأنَّ هناك انفجارات على سطح املريخ لتسقط بعدها 
مذنبات بالقرب من منطقة )جروفر ميل( في نيو جيرسي، فضالً عن وصف الصحفي من خالل امليكروفون 
شكل املذنب االسطواني الذي زود بزوائد ومجسات، وقد عاث اخلراب والفوضى في األماكن التي مرَّ بقربها، 
ستة ماليني أميركي يستمع الى اإلذاعة وقد أخذ مليون شخص منهم األمر على محمل اجلد، وقد بدؤوا 
بالهروب صحبة أسرهم، في اليوم التالي اتضح أنَّ األمر مزحة للممثل الشهير اودسون ويلز مستوحياً 

فكرة املقلب من رواية )حروب العالم(.
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              تحقيقات

 من هذه الواقعة نستطيع أْن نعرف أهمية اإلذاعة كوسيلة اتصال جماهيريَّة، لها من القوة والتأثير 
في األفراد، ولكي تبقى على ما اعتدنا عليها من قوة كان ال بُدَّ لنا من االهتمام واإلملام بأدواتها املتعددة، 
فمن جوانبها - االجتماعيَّة والثقافيَّة والطبيَّة والدينيَّة والفنيَّة وحتى التنمويَّة والتوعويَّة- كانت 
لنا ذاكرة تضج باجلمال من خالل هذه األداة، وألنَّ العراق يعدُّ الدولة الثانية في الوطن العربي التي 
العراقيون يتلقون األخبار عبر الصحف، وكما يقول  أْن كان  إذاعة رسميَّة عام 1936، بعد  تفتتح 
احلاج ناصر الزاملي )73 عاماً(: »كانت حلظة ال تنتسى عندما حدثنا والدي وأعاد على مسامعنا البث 
اإلذاعي في العراق عندما قال املذيع عبد الستار فوزي عبارته )هنا بغداد(«، الزاملي لم يشهدها كما 

أبيه ولكنه شهد إذاعة بيان عبر املذياع حتول فيها العراق من النظام امللكي الى اجلمهوري.
 لسنا بصدد سرد تاريخ اإلذاعة في البلد ولكننا لنعطي أهمية اإلذاعة كوسيلة ضروريَّة ومهمة 
وذات قوة تواصليَّة مع اجلمهور املتمثل باملستمع، أحمد علوان )34 عاماً( هو اآلخر يحدد رمز هذه 
الوسيلة كأداة ترفيهيَّة، فهو سائق سيارة أجرة، ومن أولويَّة أعماله عند ركوب عجلته هو سماع 
الرزق  له  يبعث  الصباح  القرآن في  إنَّ سماع  قوله  السيارة، فحسب  راديو  القرآن عبر  قارئ  صوت 
ويسهل له طريقه طول اليوم، ويضيف: »أنَّ اإلذاعة هي الرفيق الترفيهي له لتساعده على حتمل 
والبرامج  األخبار  سماعه  طريق  عن  اكتسبها  التي  املعلومات  خزين  عن  فضالً  الطرق،  زحامات 

التعليميَّة عبر املذياع«.

 مستمع دائم
 وبينما يستغل علوان هذه الوسيلة بجانبها املفيد، فالشاب رضا فهيم )23 عاماً( يختلف بتوجهاته 
فرضا سائق  البصرة،  والى  بغداد  من  في طريقه  يسمعها  التي  األغاني  عن حب  عبارة  هي  التي 
في أحد خطوط النقل بني هاتني احملافظتني، يحدثنا »إنَّ مسافة الطريق طويلة جداً، لذلك أحاول 
فاألخبار  احملطات،  إحدى  عبر  تبث  التي  األغاني  عن طريق سماع  نفسي  عن  بالترفيه  أقلصها  أْن 
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ال تهمني كونها مكررة وتبعث على اإلحباط بسبب أحوال 
البلد«، فهيم يحاول أْن يفهم تلك العالقة بني اذن املستمع 
ويبني  الهواء،  عبر  املنقولة  املوجات  عبر  متوفرة  فهي  وهذه 
الترفيهيَّة ولكنها  البرامج  لنا  أنَّ »هناك وسائل أخرى توفر 
تكون دائماً مبقابل، إال أنَّ اإلذاعة مجانيَّة وربحها يعتمد على 
املستمعني واالتصاالت الواردة لبرنامٍج ما، مثالً أنا اعتدت أْن 
أتصل ببرنامج )طلبات األغاني( لذلك كسبت عدة أصدقاء 
لكوني  البرنامج  ملقدم  معروفاً  وصرت  البرامج،  هذه  عبر 

مستمعاً دائماً لهذه احملطة وللبرنامج بالتحديد«.

 مذياع روحاني
 وكما أنَّ فهيم قد فهم املغزى من أداة التواصل اجلماهيري، 
ينتظر كل  أْن  )54 عاماً(  األمر للحاج ماهود هاشم  اقتضى 
مساء أربعاء ليتابع البرنامج اإلذاعي املفضل لديه، فحسب 
قوله إنه مهتم بعلم الروحانيات، واحملطة هي الوسيلة التي 
يقول هاشم:  البلد،  الروحانيني في  يتواصل مع كبار  جتعله 
»أنتظر بداية البرنامج اإلذاعي بفارغ الصبر، أحياناً يحالفني 
باحملطة،  االتصال  عبر  الروحاني  الدكتور  مع  بالتواصل  احلظ 
إال أنَّ اخلطوط تكون مشغولة لكثرة وزخم االتصاالت«، لقد 

أْن  احملطة حتاول  وأّن  اخلرافات،  أهلية هذه  بعدم  إقناعه  حاولنا 
تكسب األموال عن طريق االتصاالت الواردة إليها، فهي تقتطع 
املبالغ عن طريق استهالك رصيد املتصل، وبالتالي فإّن الروحاني 
حينها؟،  أفعل  »وماذا  أجابنا:  املكسب،  هذا  من  حصة  له 
البرامج التعليميَّة قليلة وإْن وجدت فهي مملة، أما أخبار البلد 
فحّدث وال حرج، فاملوازنة والنزاعات السياسّية وصراع املناصب 
قد أصبح بديهياً ملسامعنا، لذلك أجلأ الى ما ميتعني وأنا في 
هذا العمر«، أنهينا حديثنا مع احلاج ماهود بسؤال، هل يعلم 

الروحاني باتصالك قبل أْن تتصل؟.

»ازدحام بغداد«
 وقبل أْن يعرف الروحاني ما يجب أْن يعرفه يحاول ناطق املوسوي 
)43 عاماً( املوظف في إحدى دوائر الدولة، أْن يخمن الطريق الذي 
يجب أْن يسلكه للوصول الى مقر عمله، فقد اعتاد على التأخر 
بسبب الزحامات املتكررة في العاصمة بأوقات الدوام الرسمي، 
إال أنه قد وجد منفذاً آخر غير الروحاني ليعرف الطريق اخلالية 
من الزحامات، وكما يقول: »إنَّ البرامج املتخصصة باستضافة 
لذلك  للمواطن،  املفيدة  البرامج  من  هي  املرور،  ضباط  أحد 
أعّدها من اخلدمات التي استحدثتها مديريَّة املرور عبر مكتبها 

تحقيقات



129            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

اإلعالمي لإلبالغ عن موطن وجود الزحامات عبر احملطات«، إنَّ احلكمة هي استغالل وسائل 
االتصال اجلماهيري خلدمة األفراد، واملذياع وسيلة مذهلة يجب االهتمام بها واستخدامها 
مواكباً  املستمع  بجعل  كفيلة  ستكون  البرامج  هذه  ومثل  للجميع،  األصلح  بالطريقة 

لعالم اإلذاعة.
أْن  وما  العمل،  تأخري عن  تراجع  وقد  إال  البرامج  بدأت االستماع لهذا  أْن  املوسوي بني »ما 
أحرك عجلتي أشغل مذياعها ألبحث عن املوجة«، سألناه وماذا إْن لم جتد هذه املوجة في 

أحد األيام بسبب سوء الطقس وانعدام التوصيل؟، أجابنا: »آخذ إجازة طبعاً«.

 المذياع طبيب األسرة
حيدر  سالم  املواطن  أسرة  أنَّ  إال  قناعته،  حسب  ما  ألمٍر  وتقبله  تطلعاته  شخص   لكل 
الى  الذهاب  من  بأكملها  أسرته  يخاف كما  فهو  الكثيرين،  قناعة  عن  تختلف  عاماً(   55(
األطباء واملستشفيات بالعموم، فحسب قوله: »إنَّهم يستنزفون األجساد قبل األموال من 
املراجعني«، لذلك قد أقسم وأسرته على عدم الذهاب الى الطبيب إال للضرورة القصوى، 
»إنَّ  وقال:  بإجابته  فأدهشنا  املرض؟،  عند  أنفسكم  تعاجلوا  أْن  وأسرتك  لك  كيف  سألناه 
إذ  دائماً،  مخلصنا  هو  اإلذاعات  عبر  يبث  الذي  بيتك(  في  )طبيبك  فبرنامج  بسيط  األمر 
فاألطباء  أيضاً،  والفائدة  الذكاء  غاية  في  أمٌر  هو  اإلذاعية  باحملطات  الطبيب  استضافة  إنَّ 
لن  سوف  احملطة  أنَّ  عن  فضالً  اسمهم،  سمعة  على  ويخافون  جداً  صريحون  اإلذاعة  عبر 
أكون  لذلك  اجملال،  هذا  في  اخملضرمني  األطباء  كان، فهي تستضيف  أي طبيٍب  تستضيف 

متيقناً من املعلومة وال أشكك بقدرات الطبيب مطلقاً«.
حيدر وأسرته استبدلوا مبلغ استشارة األطباء مببلٍغ بسيٍط عبر االتصال من خالل الهواتف 
طبيب  »املذياع  قوله:  وحسب  الطبيب،  مع  والتواصل  لالستفسارت  احملطة  تضعها  التي 

األسرة الذي يحمينا من جشع األطباء«.
االتصال  وسائل  في  ضالتنا  نحن  وجدنا  املذياع،  في  ضالتهم  وأسرته  حيدر  وجد  أْن   بعد 
اجلماهيري، فاإلذاعة نقطة محوريَّة في قاعدة التواصل مع األفراد، إذ ال تتطلب منهم اإلملام 
اتصال،  كوسائل  املطبوعات  في  تتطلب  بينما  عبرهما،  والرد  والسؤال  والكتابة  بالقراءة 
والبرامج  كاملوسيقى  الصوتيَّة  املؤثرات  جميع  وتبث  فورياً  اتصاالً  حققت  أنها  عن  فضالً 
التعليميَّة والتثقيفيَّة من محادثات ومؤثرات والدعوات واإلرشادات التوعويَّة، فضالً عن أنها 
تصل الى ماليني املستمعني وغير محددة مبوقٍع جغرافٍي ما، واألهم من ذلك إنها تعدُّ من 
اجملتمع فهي  فئات  لذلك ال يحدد مستمعها حسب  الطبقي،  اجلماهيري  االتصال  وسائل 

متاحة مجاناً لكل من يريد االستماع إليها.

              تحقيقات
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بعد أْن أصبح وسيلة تعليم ضرورية
كيف تعاطى ذوو الطلبة مع التعليم عبر االنترنت؟

ساندرا صباح

تفاجأ أحمد بعد أْن دخل والده الغرفة ووجده يتصفح هاتفه، إال أنَّه لم يصرخ بوجهه هذه املرة كما 
كان يفعل في املرات السابقة، والغريب أْن يرى والده بهذا الهدوء ملعرفته بردود أفعاله التي كانت متأل 
املنزل بالصراخ بعد كل مرَّة يراه فيها وهو ميسك الهاتف أو احلاسوب، ويردد العبارة ذاتها »سيكون 

االنترنت سبب رسوبك في دراستك«.
وزارة  بلغ حسب تصريح  إذ  العراق،  االنترنت في  أعداد مستخدمي  امللحوظ في  االزدياد  وبالرغم من 
االتصاالت أكثر من ثالثني مليون مستخدم، إال أنَّ هناك العديد من األهالي لم يتقبلوا فكرة استخدام 
أبنائهم لهذه اخلدمة، وألسباٍب عدة منها قابلية اجملتمع وفقر احلال واخلوف من االجنراف نحو مساوئ 

الشبكة العنكبوتيَّة وقضايا االبتزاز االلكتروني وغيرها.

تحقيقات
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              تحقيقات

»واتس آب«
ملرات  والده  إقناع  يحاول  عاماً(   23( عامر  أحمد  كان  فسابقاً 
االنترنت للتواصل مع زمالئه في الصف  بأنَّه يستخدم  عديدة، 
يقوله،  ما  يصدق  لم  أنَّه  إال  بينهم،  ما  في  املعلومات  لتبادل 
الشبكة  عن  السيئ  اعتقاده  لوالدي  »إنَّ  أحمد:  قول  فحسب 
في  وتؤثر  والسلوك  للتربية  محطمة  يراها  فهو  العنكبوتيَّة، 

تعليمي، وكل شيء فيها يفسدني«.
إنَّ محاربة التكنولوجيا أمٌر مستحيٌل جداً في ظل هذا التطور 
تلعب  وألنها  خصوصاً،  العراق  وفي  عموماً  العالم  في  احلاصل 
دوراً مهماً في تسهيل مهامنا اليوميَّة، قالها أحمد وهو يهدف 
الى أْن يشاركه والده بهذه الرؤية، ويضيف: »ولكن أظن أنَّ عدم 
تقبل والدي لهذه اخلدمة العظيمة جاء بسبب عدم استخدامه 
»الدمار  ليقول:  والده  عاد  بينما  عمره«،  من  مبكراً  لالنترنت 
تأثروا  قد  وامللبس  والتصرف  فاللغة  الشبكة،  بهذه  مرتبٌط 
بالسلب بسببها«، في خضم هذا األمر قطع حديثه اتصاٌل وارٌد 

من هاتف أبي أحمد عبر برنامج »الواتس آب«!.

بداية القبول
اكتفى أحمد من إقناع والده مراراً وتكراراً، إذ إنَّ تغيير ما يفكر 
فيه الوالدان من خالل األبناء هو أمٌر شبه مستحيل، وخصوصاً 
القدرة  له  الزمن  ولكنَّ  أوالدهم،  مبستقبل  األمر  يتعلق  عندما 
على ذلك، وما أْن أقبلت جائحة كورونا لتحارب العالم أجمع، إال 
وقد تغيرت املفاهيم، وُكسرت القناعات، فأبو أحمد قد اشترى 
أْن جناري  بُدَّ  »إننا ال  لولده جهاز حاسوب جديداً، وحسب قوله: 
املضحك  حياتنا«،  مفاصل  كل  في  ونستخدمها  التكنولوجيا 
باألمر أنَّ والد أحمد يحدثنا وهو يبتسم لتغير آرائه، وأْن يعترف 
أحمد فقد  أما  العديدة،  فوائده  له  االنترنت  أنَّ  الظروف  بسبب 

بقي صامتاً خوفاً من عودة والده بقراره ويقول: » لقد كان األمر 
صعباً، إذ إنَّ هذه املشكلة الوحيدة التي كانت حتدث يومياً بيني 
وبني والدي، ولم أكن أتوقع أبداً بأنَّ »وباًء« سيغير أفكاره عن هذه 

اخلدمة«.
القرارات والقوانني التي نصت بسبب خطة الطوارئ الصحيَّة هي 
التعليم  بالنهاية  االلكترونيَّة،  للبوابات  األهالي  تقبل  ما سهل 
هو الهدف الوحيد لكٍل من األهالي وأوالدهم، واقتضى األمر هذه 

املرة أْن يكون التعليم من خالل االنترنت.

بيت بال انترنت
استقبال  في  األهالي  جاهزيَّة  اختلفت  األزمة  هذه  خضم  وفي 
العام الدراسي اجلديد، فمن كانوا يشترون املستلزمات الدراسيَّة 
كالقرطاسيَّة واحلقائب، صاروا اليوم يحاولون قدر استطاعتهم 
التعليم  أدوات  توفير األجهزة االلكترونيَّة لالستعداد في تهيئة 
أجهزة  في  التعليميَّة  القنوات  عن  يبحثون  وآخرون  ألبنائهم، 
االستقبال بعد أْن كانت مهملة قبل أشهر، إال أنَّ سنان العامري 
بداية  منذ  فهو  الشيء،  بعض  غريبة  قصته  كانت  عاماً(   48(
دخول خدمة االنترنت الى العراق يقاوم قدر استطاعته بأال شيء 
سيجبره على تفعيل هذه اخلدمة في منزله، لذلك فبيته يخلو 
منها الى أْن وصلت اجلائحة الى اعتاب الوطن، يحدثنا سنان وقد 
تداخلت أصابع يده باألخرى بقوة ليقول: »لم أكن أتوقع بأنَّ هذا 
أْن  املستحيل  من  بأنه  اجلميع  حتديت  قد  لكوني  سيحل،  اليوم 
يدخل االنترنت منزلي، حتى أنني كنت أتباهى أمام اجليران بهذا 
الليل  ينامون  ال  أوالده  بأنَّ  فالن  أبي  من  شكوى  كل  ومع  األمر، 
بسبب سهرهم على االنترنت، وآخر يقول إنَّ سلوك وتربية أوالده 
قد تغيرت بسبب هذه الشبكة، أجيبهم بأنني احملظوظ الوحيد 
بينهم لكوني ال أملك أجهزة استقبال لهذه اخلدمة في منزلي«.
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دينار شهرياً،  ألف   50 اخلدمة  ملزودي  يدفع  اآلن فسنان  أما 
وقد استخدم مال القرطاسيَّة وخطوط النقل الى املدارس 
ليشتري منظومة انترنت كاملة، يطقطق أصابعه بعصبية 

ليقول: »إنَّ االحتالل أشكاٌل، وبيتي قد احتله االنترنت«.

معلم حسب الطلب
أبو  اعتاد  مبوافقته،  سنان  منزل  االنترنت  يحتل  وبينما 
جهاز  على  يتفرج  رآه  كلما  ولده  توبيخ  عاماً(   55( عادل 
موقع  يعشق  ربيعاً  عشر  الستة  ذو  شاكر  فعادل  التلفاز، 
»اليوتيوب«، ويقضي كل وقته في التفرج على هذا البرنامج 
االنترنت،  بخدمة  املرتبط  الذكي  التلفاز  جهاز  خالل  من 
فعادل ال ميلك هاتفاً، ألنه وكما يقول ابو عادل: »سبب دمار 
اجملتمع واألجيال«، بينما عادل يؤكد لنا أنَّ »املقاطع املرئيَّة 
التي أشاهدها عبر هذا املوقع هي برامج هادفة وتعليميَّة، 
جوانب  في  معرفياً  خزيناً  أملك  أْن  استطعت  أنني  حتى 
عدة، منها طرق التصميم والتصوير الفوتوغرافي احملترفة، 
وأخرى علمتني كيفيَّة التعامل مع برامج )املايكروسوفت( 
املتعددة، إال أنَّ والدي ما إْن يراني أشاهد التلفاز إال وقد صرخ 

بي، ومن ثم سحب القابس ليحرمني من هذه املتعة«.
الذين ال يستطيعون فهم  اآلباء  العديد من  أبو عادل كما 
هذه اخلدمة وفوائدها، والغريب باألمر أْن تكون هناك قوانني 
األفكار  هذه  كانت  إْن  سيما  ال  أفكاره،  يغير  بأْن  املرء  تلزم 
خلدمة  والده  بقبول  فاز  قد  فعادل  السابق،  في  قناعة 
في  البلد  ظروف  جعلته  أْن  بعد  واستخداماته  االنترنت 
عادل  الواقع،  لألمر  يرضخ  أْن  أزمة جائحة كورونا  مواجهة 
اآلن يتمتع مبشاهدة ما يحب وفي أي وقٍت يحب، فحسب 
تعليميَّة  قنوات  هناك  تكون  أْن  التربية  وزارة  توجيهات 
مهمتها مساعدة الطالب في التعليم، فضالً عن املقاطع 
)اليوتيوب( ملدرسني وأساتذة  التي تنتشر في موقع  املرئيَّة 

تلفاز  مجرد  ليس  »إنه  عادل:  قول  فحسب  املراحل،  جلميع 
ذكي، إنه أستاذ حسب الطلب«.

خصوصي بالمجان
وقبل أْن يجد عادل معلماً حسب مزاجه ومزاج والده، كانت 
بينها  األموال من خالل اجلمعيات »السلف«  أم علياء جتمع 
وبني قريباتها ونساء محلتها لكي تكون جاهزة عند دخول 
أْن تكون  تأمل  اإلعدادي، فهي  السادس  ابنتها علياء ملرحلة 
ابنتها طبيبة يوماً ما، وال بُدَّ لها أْن تضع مدرساً خصوصياً 
لكل مادة، حتدثنا أم علياء بلهفة مصحوبة بقلق: »لقد كنت 
التي  الدراسيَّة  السنة  إنها  الصبر،  بفارغ  العام  هذا  أنتظر 
ستحدد مستقبل ابنتي، وسوف أفعل كل ما أستطيع فعله 
السادس وهي حاصلة على معدل  تتخرج في مرحلة  حتى 
يؤهلها دخول الكليات الطبية، لذلك فإنَّني أجمع املال منذ 

سنتني حتى أقوم بتوفير األجور ملدرسي اخلصوصي«.
بالنسبة  نسبياً  سيئ  احلكومية  املدارس  في  التعليم  إنَّ 
أنَّ  إال  اخلصوصي،  التدريس  ومعاهد  األهلية  املدارس  لباقي 
فاملدرس  االحتماالت،  وسع  قد  االنترنت  عبر  التعليم  ظهور 
بطرق  استمر  ما  إذا  وعواقب  عوائق  يواجه  قد  اخلصوصي 
التدريس القدمية، وخصوصاً مع قرارات خلية األزمة وقوانني 
التباعد االجتماعي، املفرح إنَّ أم علياء ميكنها اآلن االحتفاظ 

بأموالها.
لذلك ميكننا القول إنَّ التعليم عبر االنترنت قد وضع بعض 
احللول، وغيب بعض التشوهات التي كانت حتدث سابقاً في 
أساليب التعليم في البلد، وفتح الكثير من اجملاالت أمام من 
ال يستطيع التعلم بطريقة جتلعه يصل الى ما يريد، واجلميع 
يشعرون بالرضا، الطلبة في تقبل ذويهم خلدمات االنترنت، 
واألهل عندما وجدوا منفذاً يخلصهم من العوائق التي كانوا 
يواجهونها أمام تعلق وإدمان أوالدهم بالشبكة العنكبوتيَّة.

تحقيقات
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ماذا لو توقف االنترنت عن العمل؟

محمد مؤيد

اندماج كلي، هذا ما نراه في وقتنا الحالي، فالجميع قد امتهن التكور في شرنقة التكنولوجيا، فترى شخصًا قد التصق 
بشاشة هاتفه من دون االهتمام الى ما هو خارج إطار هذ األمر، وآخر لم يترك لوحة مفاتيح حاسوبه، فعمله قد أجبره 
على ذلك، وأسرة لم تلتق منذ أسبوٍع كامٍل إال في مواقع التواصل االجتماعي، لكن ماذا لو حدث أمرٌ ما تختفي بسببه 
واإلجابة  جدًا،  مخيفٌ  السؤال  مجددًا؟،  بدونها  التأقلم  حينها  سنستطيع  كيف  العالم؟،  من  العنكبوتية  الشبكة 

مخيفة أكثر.
وصل عدد المتصلين باإلنترنت في العالم الى 4.34 مليار شخص، وهذا الرقم كبيرٌ جدًا بالنسبة الى عدد سكان العالم 
البالغ أكثر من 7.5 مليار نسمة، أي بنسبة تعدت 57 %، أغلبهم يمتلكون أجهزة النقال وحسابات في مواقع التواصل 
االجتماعي، والبعض اآلخر تعتمد أعمالهم على االنترنت في حياتهم اليومية، أما العراق فقد سجل معدالت استخدام 
شبكة االنترنت بالرغم من عدم وجود إحصائيات حقيقيَّة لعدد سكانه، ولكنْ حسب إحصائية مركز اإلعالم الرقمي 
العراقي فإنَّ عدد مستخدمي شبكة االنترنت في العراق قد بلغ 30 مليون مستخدم، منهم 21 مليون مستخدم لمواقع 

التواصل االجتماعي، إال أنَّ مستخدمي األجهزة الذكية بشكٍل عاٍم قد بلغ 40.٨9 مليون شخص.

تحقيقات
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نظير الهواء
جعل انقطاع شبكة االنترنت عن منزل الشاب أمين محمد )24 
كافياً  سبباً  كان  لقد  واملشكالت،  باالضطرابات  مليئاً  عاماً( 
صعٌب  »األمر  أمين:  يقول  التوأم،  أخيه  وبني  بينه  نزاعاً  ليخلق 
يومني  ملدة  املنزل  عن  االنترنت  خدمة  انقطعت  أْن  فما  جداً، 
فقط، جعلني هذا األمر مثل املريض النفسي أو أولئك املدمنني، 
فقد اعتدت على وجود اخلدمة ملا فيها من متعة وتسلية، فما 
أْن أعود من املدرسة إال وتراني قد فتحت جهاز الهاتف ألتصفح 
هذه  على  أتابعها  التي  األخبار  عن  فضالً  والبرامج،  املواقع 
بأنني  املنزل أحسست  االنترنت عن  أْن قطع  ما  لذلك  املواقع، 
كرجل الكهف، ال أعرف ما يحصل وما قد حصل، لذلك كنت 
أحتسس من أي كلمة تقال لي في املنزل وهذا ما جعلني وأخي 

نتخاصم بسبب أمٍر تافه«.
بدر ألمين بسبب جتربته هذه عدة تساؤالت، كان أولها هو كيفيَّة 
أو  انعدمت  ما  وإذا  وأوقاتنا،  حياتنا  على  اخلدمة  هذه  سيطرة 
خطيرة  أفعال  لردود  وسنتعرض  الكثير،  منا  ستأخذ  اختفت 
بسبب فقدانها، أمين يقول: »إنَّ االنترنت كما الهواء بالنسبة 

لي، إذا فقدته يعني أنني قد أموت«.

دعاء الكتروني
منزله،  عن  االنترنت  خدمة  قطع  يتم  أال  ألمين  أمنياتنا  كانت 
سبباً  اخلدمة  بهذه  تعلقه  كان  ألحد،  املوت  نتمنى  ال  فنحن 
مراكز  أحد  الى  توجهنا  لذلك  اآلخرين،  آراء  نأخذ  ليجعلنا 
األلعاب في مدينة الصدر، وما أْن دخلنا وجدنا مرتاديها كأنهم 
هياكل ثابتة وقد جتمدت على الكراسي، لقد كان األمر مخيفاً 
ألول وهلة، فاخليال واسٌع وخصٌب ليجعلك تفكر بأنه سيأتي 
ذلك  مع  الشباب،  بهؤالء  اخلدمة  هذه  لتتحكم  اليوم  ذلك 
هذه  من  نصيبه  ليأخذ  الشباب  أحد  انتظار  استغلينا  فقد 
في  دورك  انتظار  في  وأنت  الوقت  من  كم  سألناه،  األلعاب، 
منذ  أنتظر  »إنني  عاماً(:   22( التميمي  عباس  أجابنا  اللعب؟، 
ساعتني، إنَّ األمر يستحق االنتظار والصبر.. ليأتي دوري فلعبتي 
املفضلة هي كرة القدم التي تكون متصلة بشبكة االنترنت، 
إذ إنَّ هذه اخلاصية تقوم بربطي مع العبني من أوروبا وأميركا، 
األجهزة  تطور  إنَّ  جداً«،  ممتٌع  الصورة  بهذه  فالتحدي  لذلك 
االلكترونيَّة وارتباطها مع خدمة االنترنت قد أضافت خصائص 
)اونالين( أي بشكٍل  عديدة لتجذب املستخدمني، منها اللعب 
عن  فضالً  املسافة،  قيود  عن  بعيدة  آخرين  العبني  مع  مباشر 
حتميل األلعاب بصورة مباشرة من االنترنت والى أجهزة األلعاب، 
التميمي يخاف من أْن تتأثر خدمة االنترنت باألوضاع في البلد، 
لذلك هو يدعو اهلل دائماً أال يتكرر االنقطاع الذي عاناه االنترنت 

قبيل بدء االحتجاجات في البلد.

سلوان »سلوى«
والى اآلن ورغم تأزم الوضع الصحي واالقتصادي في البلد، إال أنَّ 
اليوم، أما سلوى محمد )25 عاماً(  الى  دعاء عباس مستجاٌب 
لذلك  ألهلها،  الوحيدة  بأنها  التميمي  عن  أمنياتها  فتختلف 

فهي تشكو من الوحدة دائماً، لذلك فإنَّ كل ما متلكه في الدنيا 
صديقاتها كما تقول، وتضيف: »لقد حللن محل أخواتي اللواتي 
لم أملكهن، إذ إنَّ تواصلنا مستمٌر عبر خدمة االنترنت بواسطة 
الى  )اخوات  أسميتها  قد  ولدينا مجموعة  آب(  )الواتس  برنامج 

األبد(، وهذا ما أمتناه أْن يستمر الى نهاية الدنيا«.
إذ  هذه،  وحدتها  في  سلوتها  هو  التواصل  هذا  أنَّ  تؤكد  سلوى 
»لو  وتقول:  وقت«،  كل  وفي  سوية،  شيء  كل  يتشاركن  إنهن 
والتفاهم«،  والتواصل  الترابط  بهذا  كنا  ملا  أختاً  امتلكت  أني 
انقطعت  لو  ماذا  هذا،  حتقيقنا  به  بدأ  الذي  بسؤالنا  أخفناها 
»ستتالشى  لتقول:  اإلجابة  قبل  البكاء  أرادت  االنترنت؟،  خدمة 
فأنا  وهن كل حياتي،  أفارقهن  أْن  لي  روحي حينها حتماً، كيف 
يحدث  ما  كل  أيضاً  يشاركنني  وهن  به  أمرُّ  ما  كل  أشاركهن 
لهن في يومهن، نحن روح واحدة، واالنترنت قد جمعنا، وال يوجد 
بجملة،  معها  حديثنا  ختمنا  سيفارقنا«،  الكون  في  شيء  أي 

ستفترقن حتما ما أْن يفارق االنترنت منازلكن.

قطع األرحام
بعض  يحاول  شيء،  كل  في  لصديقاتها  سلوى  مواصلة  ومع 
وأصدقائهم،  أقاربهم  مواصلة  من  فاتهم  ما  تعويض  األفراد 
التي  املهمة  التقاليد  من  هي  األقارب  بني  األسريَّة  فالزيارات 
لعدم  نطلقها  التي  األعذار  أما  بعيد،  زمٍن  منذ  عليها  اعتدنا 
تواصلنا بسبب االنشغاالت واألعمال واالرتباطات، فهي حتصيُل 
حاصٍل في حياة اجلميع، إال أنَّ مروان سليم )37 عاماً( استطاع 
ليحدثنا  االنترنت،  االلتزامات من خالل شبكة  هذه  من  اخلالص 
بالعتاب  أقاربي  استمر  »لقد  قائالً:  اخلدمة  لهذه  استثماره  عن 
علي كلما رأوا عدم تواصلي معهم وزيارتهم في املناسبات، حتى 
رأيت املنفذ وهو اتصاالتي التي أغدقتهم بها عن طريق االنترنت، 
التواصل  ثقيالً عليهم ال يحبذون  حتى جعلت نفسي شخصاً 
معه بسبب اتصاالتي املستمرة، فتارة اتصل بهم صوتياً، وتارة 
حيلة  كانت  لقد  الكاميرا،  خالل  من  املرئي  االتصال  عبر  أخرى 

جيدة ولوال وجود االنترنت ملا اتقنتها«.
سليم استخدم االنترنت لصاحله بصورة ذكيَّة، ولكنه نسي أمراً 
مهماً، وهو كيفيَّة التصرف إذا مت قطع هذه اخلدمة عنه، فضالً 
سألناه  الطريقة،  بهذه  معهم  تواصله  على  أقاربه  اعتياد  عن 
وهو  فأجابها  العالم،  اخلدمة عن  اختفاء هذه  مت  ما  إذا  رأيه  عن 
وال  اآلن،  حياتنا  من  يتجزأ  ال  جزٌء  وخدماته  »االنترنت  يبتسم: 
أتصور أنَّ هذا اليوم سيأتي، فأغلب األعمال والتعليم فضالً عن 
التواصل بني الناس عن طريق هذه اخلدمة، وال يوجد بديٌل ناجٌح 
ليحل محل هذه الشبكة وأدواتها، لذلك أنا أستبعد هذا األمر، 
يا محمد  الهاوية حتما، أسألك  إْن حصل، فسنكون في  ولكن 

هل يرضى اهلل أْن تقطع األرحام؟«.
ال يختلف اثنان على مدى أهمية هذه اخلدمة، إذ إنها رابٌط مهٌم 
بني البشر في كل مكان، عالوة على استخدام أدواتها في حياة 
أنَّ منافعها  إال  اإلنسان بكل جوانبها، ومهما تعددت مساوئها 
لذلك  فيها،  سيئ  هو  عما  نتغاضى  لتجعلنا  األهمية  من  لها 
أغمض عينيك وتخيل، كيف ستكون حياتك بال خدمة االنترنت؟
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في  واإلعالن  الدعاية  شركات  إحدى  في  جاسم  مناف   يعمل 
ثالث  قبل  بها  العمل  الى  تقدم  قد  كان  فلسطني،  منطقة شارع 
التي  إال بعد دخوله سلسلة من االختبارات  أعوام ولم يتم قبوله 
جتعله مناسباً لهذا العمل، رب العمل قد وجد ملناف مكاناً مناسباً 
إلمكانيته، فالرد على هاتف الشركة والتحدث مع املعلنني هو أمٌر 
بالغ األهمية حسب قول مناف، يضيف: »البد لك أْن متتلك وسيلة 
اإلقناع أوالً لكي تتمكن من إتقان عملك واإلنتاج بشكٍل يالئم ما 
اللسان  ثم  ومن  العمل  شروط  أول  الذكاء  منك،  الشركة  حتتاجه 
املعسول واإلملام بجميع اجلوانب الدعائية وطرق اجلذب، وال أخفيك 
وخصوصاً  البشر  إقناع  في  صعبة  املهمة  أنَّ  غيث  أستاذ  األمر 
العراقيني منهم، لذلك نحاول أْن نكتسب مهارات في هذا اجملال في 
مواكبة التطور«، سألته ما هي تلك القدرة التي جتعلك تقف عند 
حاجة الفرد وإشباع رغبته عن طريق الدعاية؟ أجابني: »املصداقية 
جدارة  تبيان  عن  فضالً  األولوية،  لها  والزبون  املؤسسة  بني  والثقة 
وخبرة الشركة أمام الزبون، فذلك ما يحقق الهدف لكال الطرفني 
املعلن والزبون، فنحن بالنهاية مجرد وسيلة تواصل بني املؤسسات 

واألفراد«.

 رسالة
 التواصل الذي يتحدث عنه مناف يحمل العديد من األوجه، فقد 
االعتياد  بسبب  تبالي  ال  ولكنك  حياتك  في  حلظة  كل  في  تراه 
على وجوده، وها أنت ما أْن تفتح جهاز النقال وتتصفح برنامجاً أو 
موقعاً ما ستجد املئات من اإلعالنات وهي تنبثق بطرق مختلفة، 

 كوسيلة اتصال جماهيري
 هل حققت اإلعالنات غايتها الدعائية؟

 غيث فالح

محمد علوان )44 عاماً( قد أصابه القلق من كثرة هذه اإلعالنات، 
فحسب قوله إنَّ الوسواس قد أصابه ليبدأ بجملة »ملاذا يريدون 
جذب انتباهي؟«، إنَّ سؤال محمد منطقي الى حٍد ما، فهي مهمة 
تفاصيل  في  دقيق  تركيز  انه صاحب  علوان  يقول  األولى،  اإلعالن 
أغلبها لم  أنَّ  يرى  ولكنه  اإلعالنات بكثرة،  يرى  لذلك فهو  يومه، 
ذلك؟،  وكيف  سألته  جماهيريَّة،  تواصل  كوسيلة  هدفها  حتقق 
فأجاب بحنكة: »الغاية من اإلعالن هي البيع، وبالتالي إذا جنح البيع 
يتم االستهالك، ولكْن ما نراه هو الغباء بحد ذاته، إذ كيف لك أْن 
تعلن عن أمٍر ما بطريقة تقليديَّة، العراقيون أذكياء سيعرفون أنها 
دعاية فقط، إنَّ الفكرة يا غيث تكمن مبعرفة النوايا، فاملؤسسة 
األموال  تدفع  أْن  يجب  منتجاتها  تسويق  حتاول  التي  والشركة 
الطائلة لشركات اإلعالن، وهذا سبٌب يجعل الفرد يشكك مبدى 
جودة املنتج املعروض«، سألته إذا كيف لنا التمييز بني املنتج اجليد 
والسيئ من خالل اإلعالن؟، أجاب: »ال تستطيع!، ولكْن هناك دورٌ 
مهٌم تتبعه الشركة املعلنة تستطيع من خالله إظهار ما تريده 
عن طريق خبرتها، إذ ال بُدَّ أْن يكون هدف هذه الشركات هو معرفة 
شخصيَّة الفرد ومدى تقبله لنوعية اإلعالن، إنها رسالة كوسيلة 
تواصل ليس إال، فهل يا ترى أنك ستشتري أحد املنتوجات إذا كان 
اإلعالن عنه بشكل تقليدي، سأعطيك مثاالً على ذلك، املكيف ذو 
املاركة الفالنيَّة سيجعلك تشعر وكأنك في القطب الشمالي، 
وآخر يقول- املكيف ذو املاركة الفالنية يستهلك طاقة كهربائيَّة 
بحدود اخلمسة امبيرات فقط، ومع أزمة الكهرباء في البلد، من 

ستختار يا غيث؟«.

 لعبت وسائل االتصال بجميع جوانبها - املقروءة واملسموعة واملرئية - دوراً مهما 
في جتسيد نقطة وصل بني املؤسسات واألفراد، ولم تختصر فقط في مجال اإلعالم 
اإلعالن  وهو  أال  األهم  الغرض  لتحقيق  متقدماً  نهجاً  ابتكرت  بل  الشمولي،  غير 
والتسويق، وكظاهرة كان البد لهذه الوسائل أْن تكون مقنعة مبا هو أقرب للمثالية 
لتحقيق أهدافها، وحسب رأي العالم األملاني نيكوالس ليمان »إنَّ اإلعالن يعدُّ ظاهرة 

ملغزة«، فكيف لنا أْن نكتشف هذا اللغز؟.
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تسويق معطر
 قبل أْن أجيب محمد على سؤاله توقفت في أحد املوالت وبالتحديد 
والدعايات،  باإلعالنات  كلياً  مغطاة  بنايته  كانت  لقد  زيونة،  مول 
أحد  استوقفني  دخولي  بعد  اخلارج،  من  املول  وجه  غيرت  حتى 
ذلك  بعد  ليستأذنني  العطور،  قوارير  بإحدى  ممسٌك  وهو  الشباب 
أْن يفسده  أريد  بتجربته، رفضت لكوني أضع عطر فهرنهايت وال 
هو  شدني  ما  ولكن  املوالت،  في  تباع  التي  التجارية  العطور  أحد 
طريقة اإلعالن بهذا الشكل، فهل يا ترى هذه هي الوسيلة الوحيدة 
الشاب ألسأله عن كيفية  الى  لذلك عدت  لتسويق منتجاتهم؟، 
إعالن منتجاتهم وهل من املمكن تطوير هذه الطرق لكي يتقبلها 
إنَّ  إذ  تسويق،  حملة  »إنَّها  عاماً(:   34( هاشم  علي  أجابني  الفرد، 
هذه الطريقة هي جزٌء منها، وحمالتنا تتنوع حسب املكان املعلن 
احملتمل  الزبون  إقناع  بعملية  أقوم  هنا  األفراد،  حسب  وايضاً  فيه 
بتجربة العطر، وبهذه األثناء أقوم بترغيبه باملنتج عن طريق بعض 
اجلمل التي تعلمتها من اخلبراء في مجال التسويق«، سألته هناك 
طرق تستطيع من خاللها إقناع الفرد بالشراء، إن البشر قد اعتاد 
إقناعهم  تواجه صعوبة في  التسويق وسوف  النوع من  على هذا 
إننا ملزمون بهذه الطريقة  بطريقتك هذه؟، أجابني علي: »أستاذ 
من قبل الشركة، وألثبت لك بأنني قادرٌ على األفضل إذا كان األمر 
عائدا لي، فسوف أقنعك بشراء أحد العطور ولكن عدني أْن يكون 
لك  له  قلت  العمل؟«  رب  أتعرض ملشكالت من  ال  حتى  األمر سراً 
ذلك، فقام بأخذ إحدى قوارير العطور ليرشها على يدي وقال: »قم 
بشمها أستاذ، هذا العطر سيبقى مفعوله ملدة خمسة أيام، وإذا 
تالشى في اليوم الرابع سأعيد لك أموالك بنفسي، إضافة الى أنَّ 
سعره رخيٌص جداً«، وبالرغم من عدم قناعتي مبا قاله، إال أنَّ الثقة 
وأنا منزعٌج  اقتنعت  األمر،  رأيتها في حديثه جعلتني أصدق  التي 

بسبب أنَّ رائحة عطري املفضل قد تالشت بسبب منتوجهم.

 الزبون أذكى منك
في  فهدفه  ومصداقيته،  التجاري  بعطره  علي  قارعني  أْن   بعد 
النهاية هو إرضاء أرباب عمله والشركة التي يعمل بها، ولكنه لم 
يصل الى مفهوم التسويق ومن ثم طرق اإلعالن الصحيحة، كما لم 
أصل الى قناعة مبنتوجهم، تقدمت ألرى أحد محال املالبس التي قد 
الصقت عبارة »تخفيضات« فوق خزائن معروضاتهم، قلبت بعض 
املالبس املستوردة الحظت األسعار ألقارنها بنظيراتها املعروضة في 
محال خارج املول، ألرى أنَّ الفرق بسيط جداً، سألت أحد العاملني 
ليدهشني  األسعار،  بهذه  الربح  استحصال  كيفيَّة  عن  احملل  في 
سنان العزاوي )45 عاماً( بإجابته ويقول: »املهم لدينا الزبون، فهم 
بتحليل  نقوم  فنحن  باملقابل،  نشتريهم  ونحن  املنتج  يشترون 
االقتصادي،  ووضعهم  واحتياجاتهم  السوق  ودراسة  املستهلكني 
فضالً عن دراسة أفضل الطرق للتواصل معهم، وجعلهم يتقبلون 
املنتج كعمالء دائمني«. لقد كان رداً من محترف، سألته عن وسائل 
االعالن املتبعة لديهم، فأجاب »ان الطرق التقليدية غبية جداً، ألنَّ 
دراسة طرق الدعاية ضعيفة من قبل بعض الشركات، والتي يجب 
بداية كل عملية تسويق منتج، منها  تبدأ بأسئلة مهمة في  ان 
أْن أجعلهم يقتنعون مبا  ببيع منتج؟، كيف لي  أقوم  أْن  كيف لي 
أعرضه من دون أْن أشعرهم أنني أرغب فقط بخدمة مصلحتي؟، 
كيف أقوم بالتغلب على املنافسني؟، كيف لي أْن أستطيع أْن أضع 
مرهونة  الطرق  تلك  وكل  األرباح،  لزيادة  منتجي  لتطوير  القرارات 
وبالتالي  ذكياً،  تكون  أْن  يجب  لذلك  وتعقيده،  منتجك  ببساطة 

يجب أْن ترى كل الزبائن احملتملني أذكى منك«.
وجدت  وطرقها  الدعاية  مبفاهيم  خبيراً  لسُت  أنني  من   وبالرغم 
نتيجة  به من  ما خرجت  أنَّ  إال  التساؤالت،  وادي  في  تائهاً  نفسي 
إقناع اجلماهير  النشاطات االتصاليَّة ما هي إال وسائل هدفها  أنَّ 
بطرق تراعي حاجاتهم النفسّية واالجتماعّية والعاطفّية لتحقيق 
حاجة  عند  والتوقف  واملصداقّية،  بالثقة  واقترانها  االستمالة 

ومعتقد املستهلك وبالتالي طرح املنتج على أساسه.
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وعدم  واجبها  ألداء  والتربوية  اإلعالمية  املؤسسات  سعي  ان 
اإلخالل بوظائفها، في تأمني حاجات األفراد مثل: احلاجة إلى األمن 
إعالم  إلى  واحلاجة  رشيد،  تربوي  سلوك  إلى  واحلاجة  االجتماعي، 
اإلعالم،  وأقسام  كليات  في  املتخرجني  على  ويبنى  متوازن،  تربوي 
تدريبية  برامج  في  دخولهم  بعد  مختصني  إعالميني  بوصفهم 
اإلعالمية  التربية  تشمل  ان  على  يبعث  التربية،  في  مختصة 
واملواقع،  األدوار  من  مركب  لتنظيم  دقيقة  معايير  على  الرقمية 
التحليل  ووحدة  اإلعالمية،  التربوية  العملية  في  تسهم  التي 
األصغر في هذا اجملال، ليس اإلعالمي وحده، وليس التربوي وحده، 

بل كالهما معاً يشتركان في ادارة املنظومة. 
فالوعي اإلعالمي يسهم في تفكيك عملية انتاج احملتوى اإلعالمي 

أو  التربويَّة،  العمليَّة  ألداء  اإلعالميني  إعداد  إلى  كمفهوٍم  اإلعالميَّة  التربية  هدفت 
املساهمة فيها بكل أبعادها، سواء كانت قيماً وثوابت مكتوبة أو متعارفاً عليها، وال بُدَّ 
في هذا اجملال من تكامل األدوار بني اإلعالميني والتربويني لتحقيق هذه الغاية، وال سيما 
أننا في زمٍن كثرت فيه املشكالت الناجتة عن االنحراف الذي تعددت مبرراته ومسبباته، 
فاإلعالم املتوازن والهادف واملسؤول ال بُدَّ من دوره في إحداث التربية املنشودة، تعزيزاً 
وترسيخاً، وتغييراً وتعديالً، فضالً عن االعتماد على أسس التربية اإلعالميَّة لتحقيق 

سمة التواصل اإليجابي بني مقومات االتصال املعروفة. 

وفهمه وثم كيفية استعماله، ألن وسائل اإلعالم ال تعرض الواقع 
تراكيب مصاغة  وفق  على  بل  وبسيطة،  بصورة مجردة  امليداني 
ومن  اخلاصة،  واملصالح  القرارات  من  طائفة  عن  للتعبير  ببدقة 
شأن ذلك تطوير مهارات التحليل والتفكير الناقد لدى الشباب 

وأفراد اجملتمع. 
األكبر  املوجه  هي  أصبحت  احلديثة  واإلعالم  االتصال  وسائل  ان 
والسلطة املؤثرة، على القيم واملعتقدات والتوجهات واملمارسات 
فالتربية  واجتماعياً،  وثقافياً  اقتصادياً  اجلوانب،  مختلف  في 
فهد  الدكتور  -بحسب  عاملي جديد  اجتاه  الرقمية هي  اإلعالمية 
بن عبدالرحمن الشميمري- يختص بتعليم أفراد اجلمهور مهارة 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  التعامل مع اإلعالم، وتعد منظمة 
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والثقافة )UNESCO( أكبر داعم عاملي للتربية اإلعالمية منذ عام 
احلقوق  من  كجزءاً  اجملال،  هذا  في  وفعالياتها  ونشاطاتها   ،1982
األساسية للمواطن في كل بلد من بلدان العالم، وتوصي بضرورة 
الوطنية، وضمن  التربوية  املناهج  التربية اإلعالمية ضمن  إدخال 
ليست  وهي  احلياة،  مدى  والتعلم  الرسمية  غير  التعليم  نظم 
)مشروع  هي  بل  فحسب،  احلماية  إلى  يهدف  دفاع(  )مشروع 
اإلعالمية  الثقافة  لفهم  اجلمهور  أفراد  إعداد  إلى  يهدف  متكني( 
وتعلم كيفية  منها،  واالختيار  االنتقاء  وحسن  بهم،  التي حتيط 

التعامل معها، واملشاركة فيها، بصورة فعالة ومؤثرة. 
وتعّرف املنظمة الدولية التربية اإلعالمية بأنها: )تطوير الكفايات 
وسائل  مع  التعامل  للمواطنني  تتيح  التي  وتنميتها  األساسية 
اإلعالم على نحو فّعال، على وفق مهارات الفكر النقدي ومهارات 
منهم  جتعل  اجتماعية  تنشئة  سبيل  في  احلياة،  مدى  التعّلم 
األمية  ومواجهة  اإلعالم  وسائل  مع  للتعامل  فاعلني  مواطنني 

الرقمية(. 
لوس  كاليفورنيا،  جامعة  شير،  وجيف  كيلنر  )دوغالس  وأشار 
أجنلس،2001 ايلول/ سبتمبر( نحو تربية إعالمية نقدية: املفاهيم 
واحلوارات واملنظمات والسياسات األساسية، إلى خمسة مفاهيم 
“عدم  األول  املفهوم  اإلعالمية،  التربية  عليها  تعتمد  رئيسة 
الثاني  واملفهوم  مركبة”،  اإلعالمية  الرسائل  جميع  الشفافية: 
“املدونات واالتفاقات: الرسائل اإلعالمية مكتوبة بكلمات مبتكرة 
لها قواعدها اخلاصة”، واملفهوم الثالث “فك رموز اجلمهور: تختبر 
مختلفة”،  بطريقة  نفسها  االإعالمية  الرسالة  اخملتلفني  الناس 
اإلعالم  وسائل  تتضمن  والرسالة:  “احملتوى  هو  الرابع  املفهوم  أما 
“احلوافز:  اخلامس  واملفهوم  متنوعة”،  نظر  ووجهات  قيم  تقدمي 

وسائل اإلعالم منظمة لتحقيق الربح والوصول إلى السلطة”. 

امللتقى  تقرير  العراقية في  العامة  العالقات  وقد أشارت جمعية 
التي متتلك  الرقمية  التربية اإلعالمية  العلمي العراقي إلى مناذج 
املهارات واملعرفة لقراءة أنواع النصوص وتفسيرها واعادة إنتاجها، 
واكتساب األدوات والقدرات الفكرية للمشاركة بشكل كامل في 
بناء ثقافة اجملتمع، لكون املعارف تتطور وتتغير استجابة للتغيرات 
االجتماعية والثقافية وملصالح الُنَخب التي تتحكم باملؤسسات 
تربية  أشكال  تطوير  املدرسني  على  يتوجب  وكذلك  املسيطرة، 
املعارف  الكتساب  املتعددة  الوسائط  على  وحاسوبية  إعالمية 
املتنوعة في إعادة هيكلة التربية، وهذه تتطلب تقانات وكفايات 
باملشكالت  صلة  ذات  جديدة  تعليم  وأساليب  ومناهج  مبتكرة 

والتحديات املعاصرة. 
في  العام  والرأي  الشباب  وتوعية  الثقافات  متعدد  مجتمع  وفي 
ظل مجتمع قائم على النوع االجتماعي والعرق وتفاوت الطبقات 
أشكال  من  شكالً  اإلعالمية  الثقافة  تعد  والتمييز،  االجتماعية 
النوع  ودور  املناسب  وغير  املناسب  السلوك  تعّلم  التي  التربية 
االجتماعي والقيم ومعرفة العالم، إذ ال يعي األفراد أن ثقافة اإلعالم 
تدرسهم وتبنيهم، ألنها غالباً ما تكون غير مرئية وغير واعية، مما 
يستدعي االعتماد على مقاربات نقدية لفهم كيفية بناء اإلعالم 
للمعاني والتأثير على الرأي العام وتثقيفه وفرض الرسائل والقيم، 
اإلعالمية  واالتفاقات  الرموز  حتليل  في  املهارات  بناء  طريق  من 
واإليديولوجيات  املسيطرة  والقيم  القولبة  انتقاد  على  والقدرات 
تقدمها  التي  املتعددة  والرسائل  املعاني  لتفسير  واملهارات 
النصوص اإلعالمية، ملساعدة الناس على استعمال اإلعالم بذكاء 
لتمييز احملتوى اإلعالمي وتقييمه، ولتحليل مناذج اإلعالم والتحقيق 

في آثارها ولبناء إعالم بديل. 
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اضاءة تحليلية عن التغطيات االعالمية 
لحدث القمة الثالثية

المقدمة

 قمــة ثالثيــة بيــن العــراق ومصــر واالردن، هــي الرابعــة بيــن الــدول الثــالث، لكن 

اهميتهــا هــذه المــرة اكتســبت كونهــا أقيمــت علــى أرض العاصمــة بغداد.. 

ــة  ــادًا اضافي ــة أبع ــبت القم ــة أكس ــية والخدمي ــة والسياس ــات االقتصادي الملف

انعكســت بشــكل كبيــر علــى األداء االعالمــي للقنــوات العراقيــة خــالل انعقــاد 

ــكل  ــرة يش ــة مباش ــات إعالمي ــد بتغطي ــذي تجس ــذا األداء ال ــة، وه ــال القم أعم

مــادة تســتوجب البحــث عــن المضمــون مــن أجــل تقييــم مــا بثتــه هــذه القنوات 

حــول القمــة الثالثيــة.

 فــي هــذا التقريــر عملنــا علــى  رصــد األداء االعالمي لعدد مــن القنــوات العراقية، 

ــج  ــى نتائ ــول عل ــل الحص ــن أج ــة م ــة متناهي ــددة بدق ــة مح ــى آلي ــتندين إل مس

ودالالت مهنيــة، نحــاول مــن خاللهــا تقديــم وصــف دقيــق عــن المحتــوى 

اإلعالمــي للقنــوات موضــع التقريــر، والتركيــز علــى مجمــل نشــاطاتها المتعلقــة 

بالقمــة.

حيــث تــم تحديــد القنــوات المرئيــة بنــاًء علــى تنــوع خطابهــا اإلعالمــي مــن أجــل 

تقييــم أدائهــا قبــل وأثنــاء وبعــد نهايــة أعمــال القمــة الثالثيــة، وتــم خــالل 

الرصــد تقســيم النشــاطات وااللــوان الصحفيــة )خبــر- تقريــر- تغطيــة- برنامــج(، 
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ــن  ــتغرقتها م ــي اس ــة الت ــاحات الزمني ــواد والمس ــذه الم ــداد ه ــاب اع ــرى احتس وج

ــألداء،  ــر ل ــا كمؤش ــة، واعتماده ــة الثالثي ــاط القم ــص لنش ــت المخص ــل الوق مجم

اضافــة الــى مــادة التقاريــر المصــورة التــي خضعــت الــى تحليــل المضمــون عبــر 

ــد(. ــد- ض ــع- محاي ــة )م ــاد المعاييراالفتراضي اعتم

حيــث قامــت دائــرة التنظيــم اإلعالمــي فــي هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت العراقيــة 

بإجــراء تقريــرًا موســعًا حــول أداء عينــة مــن وســائل البــث العراقيــة فــي تغطيــة 

القمــة الثالثيــة بيــن العــراق واألردن ومصــر التــي عقــدت فــي بغــداد بتأريــخ 27 - 

ــارن. ــي والمق ــن الوصف ــى المنهجي ــاد عل ــران-2021، باالعتم حزي

ــاة  ــملت مراع ــث، ش ــائل الب ــن وس ــيطة( م ــوائية )بس ــة عش ــن عين ــث ع ــم البح و ت

ــة  ــتقلة، وإخباري ــة، ومس ــوات حزبي ــام، وقن ــث الع ــائل الب ــة )وس ــات اآلتي التصنيف

متخصصــة(، ثــم جــرى اختيــار أســماء القنــوات المرئيــة علــى وفــق آليــة االقتــراع 

مــن بيــن القنــوات المتاحــة والمســجلة فــي قســم الرصــد المرئــي والبالــغ عددهــا 

ــر. ــذا التقري ــي له ــز التحليل ــكلت الحي ــاًة، ش )1٨( قن

وهــي كاآلتــي: )قنــاة العراقيــة، العهــد، زاكــروس، دجلــة، الفــرات، آفــاق، النجبــاء، 

ســامراء، االتجــاه، آي نيــوز، الشــرقية نيــوز، آســيا، الرشــيد، الســومرية، هنــا بغــداد، 

.)UTV،الفلوجــة، الغديــر
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منهجية التقرير: اشتملت على محورين أساسيين هم: 

أواًل: الرصد الكمي:
تضمــن احتســاب عــدد األخبــار والتقاريــر والتغطيــات والبرامــج المتعلقــة بمحــور 
ــة  ــًا ولغاي ــن )10:00( صباح ــاعة، م ــالل )14( س ــث خ ــائل الب ــة وس ــي عين ــر ف التقري

ــاط. ــرض كل نش ــتغرقها ع ــي اس ــة الت ــدد الزمني ــاًل، والم )12:00( لي

ثانيًا: تحليل المحتوى:
يقصــد بــه تحليــل التقاريــر المصــورة، مــن طريــق وضــع المعاييــر االفتراضيــة 
المســتوحاة مــن الئحــة قواعــد البــث اإلعالمــي للهيئــة تتعلــق آالتيــة )ضــد، 

محايــد، مــع(، ومدلولهــا:

ضــد: إذا كانــت الصياغــة التحريريــة منحــازة فــي إطــار عــدم التأييــد للقمــة الثالثيــة، 
بشــكل واضــح ومباشــر بالتعبيــر عــن الرفــض أو التشــكيك بأهميــة الحــدث. 

محايــد: اذا كان نقــل القنــاة للحــدث محايــدًا ومجــردًا وخاليــًا مــن اإلضافــات 
والتعليقــات التــي تعكــس رأيــا معينــًا.

مع: ان كانت الصياغة التحريرية داعمة لحدث القمة الثالثية ومؤيدة له.

يهدف التقرير إلى اإلجابة عن التساؤالت آالتية:- 
احصــاء عــدد األخبــار والتقاريــر والتغطيــات اإلعالميــة والبرامــج التــي تناولــت 

موضــوع القمــة الثالثيــة فــي بغــداد.
تحديد المدة الزمنية التي استغرقتها تلك المواد في البث والنشر.

التعــرف علــى طبيعــة خطــاب القنــوات الفضائيــة المرئيــة والمتمثــل بآرائهــا 
الــواردة فــي تلــك المــواد المنقولــة فــي رســالتها إلــى الجمهــور.

تشــخيص أوجــه التشــابه واالختــالف فــي التغطيــة اإلعالميــة للقنــوات الفضائيــة 
العراقيــة.
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املرتبة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

احلادية عشر

الثانية عشر

الثالثة عشر

الرابعة عشر

اخلامسة عشر

السادسة عشر

السابعة عشر

الثامنة عشر

التكرار

660

456

185

184

183

141

139

106

98

92

84

76

74

69

68

31

14

9

اسم لقناة

العراقية اإلخبارية / شبكة اإلعالم العراقي

دجلة

السومرية

الفرات

الرشيد

آي نيوز

هنا بغداد

العهد

النجباء

االجتاه

الفلوجة

آفاق

U TV

آسيا

الشرقية نيوز

الغدير

سامراء

زاكروس

النسبة املئوية

%24,72

%17,08

   %6,93

    %6,89  

%6,85

   %5,28

   %5,20

   %3,97

   %3,67

   %3,44

   %3,14

   %2,84

   %2,77

   %2,58

   %2,54

   %1,16

   %0,52

 %0,33

النتائج
للتغطيــة اإلعالميــة فــي المخصصــة  الزمنيــة  المــدة   جــدول )1( يوضــح 

الفضائيــة التلفزيونيــة  القنــوات 

100% 2،669 النتائــــج
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ــي  ــم اإلعالم ــرة التنظي ــي دائ ــد ف ــم الرص ــده قس ــذي أع ــر ال ــج التقري ــفت نتائ كش
ــودة  ــث المرص ــاعات الب ــدد س ــل ع ــاالت مجم ــالم واالتص ــة اإلع ــى هيئ ــة إل التابع
)العراقيــة  قنــاة  علــى  شــملت  فضائيــة،  تلفزيونيــة  ســاعة   )44.4٨( بواقــع 
ــى  ــة األول ــي المرتب ــت ف ــي حل ــي( الت ــالم العراق ــبكة اإلع ــة/ ش ــة الفضائي اإلخباري
مــن حيــث مجمــل المــدة الزمنيــة المخصصــة للتغطيــة اإلعالميــة وبــث حــدث 
ــة  ــاة )دجل ــا قن ــم تلته ــبة )24.72%(، وث ــة وبنس ــع )660( دقيق ــة وبواق القم
الفضائيــة( فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع )456( دقيقــة وبنســبة )17.0٨%(، وثــم 
قنــاة )الســومرية الفضائيــة( فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع )1٨5( دقيقــة وبنســبة 
ــع )1٨4(  ــة بواق ــة الرابع ــي المرتب ــة( ف ــرات الفضائي ــاة )الف ــا قن )6.93%(، وتلته
دقيقــة وبنســبة )6.٨9%(، وثــم قنــاة )الرشــيد الفضائيــة( فــي المرتبــة الخامســة 
ــة(  ــوز الفضائي ــاة )آي ني ــن قن ــاًل ع ــبة )6.٨5%(، فض ــة وبنس ــع )1٨3( دقيق بواق
فــي المرتبــة السادســة بواقــع )141( دقيقــة وبنســبة )5.2٨%(، وثــم قنــاة 
)هنــا بغــداد الفضائيــة( فــي المرتبــة الســابعة بواقــع )139( دقيقــة وبنســبة 
)5.20%(، وبعدهــا قنــاة )العهــد الفضائيــة( فــي المرتبــة الثامنــة بواقــع )106( 
دقيقــة وبنســبة )3.97%(، وثــم قنــاة )النجبــاء الفضائيــة( فــي المرتبــة التاســعة 
ــي  ــة( ف ــاه الفضائي ــاة )االتج ــا قن ــبة )3.67%(، تلته ــة وبنس ــع )9٨( دقيق بواق
المرتبــة العاشــرة بواقــع )92( دقيقــة وبنســبة )3.44%(، وثــم قنــاة )الفلوجــة 
ــبة )%3.14(،  ــة وبنس ــع )٨4( دقيق ــر بواق ــة عش ــة الحادي ــي المرتب ــة( ف الفضائي
وثــم تلتهــا قنــاة )آفــاق الفضائيــة( فــي المرتبــة الثانيــة عشــر بواقــع )76( دقيقة 
وبنســبة )2.٨4%(، وثــم قنــاة )U TV الفضائيــة( فــي المرتبــة الثالثــة عشــر 
بواقــع )74( دقيقــة وبنســبة )2.77%(، وثــم قنــاة )آســيا الفضائيــة( فــي المرتبة 
الرابعــة عشــر بواقــع )69( دقيقــة وبنســبة )2.5٨%(، وثــم قنــاة )الشــرقية نيــوز 
الفضائيــة( فــي المرتبــة الخامســة عشــر بواقــع )6٨( دقيقــة وبنســبة )%2.54(، 
وثــم قنــاة )الغديــر الفضائيــة( فــي المرتبــة السادســة عشــر بواقــع )31( دقيقــة 
ــر  ــابعة عش ــة الس ــي المرتب ــة( ف ــامراء الفضائي ــاة )س ــم قن ــبة )1.16%(، وث وبنس
بواقــع )14( دقيقــة وبنســبة )0.52%(،  وأخيــرًا قنــاة )زاكــروس الفضائيــة( فــي 

ــبة )%0.33(. ــق وبنس ــع )9( دقائ ــر بواق ــة عش ــة الثامن المرتب

تقــاريـــــــر
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نتائـج الرصـد الكمـي-: 
كشــفت عــن مجمــل أســاليب القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة والوقــت المخصــص 
لتغطيــة وقائــع انعقــاد القمــة الثالثيــة، التــي شــملها رصــد التقريــر التحليلــي بلغ:- 
عــدد األنشــطة الصحفيــة )أخبــار وتقاريــر وتغطيــات وبرامــج وعواجل(  فــي مجمل 

القنــوات بلــغ  )70٨( مادة.
عــدد األنشــطة الصحفيــة )أخبــار وتقاريــر وتغطيــات وبرامــج(  فــي مجمــل القنوات 
ــاعة و)4(  ــادل )44( س ــا يع ــة، أي م ــع )2.669( دقيقـ ــادة، وبواق ــغ  )35٨( م بل

دقيقــة تلفزيونيــة فضائيــة.
عــدد األخبــار بلــغ )352( مــا يقتــرب مــن )200( دقيقـــة، أي مــا يعــادل )3( ســاعات 

و)33.3( دقيقــة تلفزيونيــة فضائيــة.
عدد التغطيات اإلعالمية بلغ )77( وبواقع )21( ساعة تلفزيونية فضائية. 

عــدد التقاريــر التلفزيونيــة بلــغ )23( وبواقــع )56.5٨3( دقيقـــة تلفزيونيــة 
فضائيــة. 

عدد البرامج بلغ )10( وبواقع )447( دقيقـة تلفزيونية فضائية. 
عدد االخبار العاجلة في مجمل القنوات )350(.

نتائج تحليل المحتوى اإلعالمي:- 
على وفـــق المعاييـــر االفتراضية المعتمـــدة فـــي مادة التقارير المصورة لمجمـــل 

القـــنوات الموصوفــة فــي هــذا التحليل:- 
عدد التقارير التي جاءت متطابقة مع المعيار )مــع( بلغ )10( تقارير. 

عدد التقارير التي جاءت متطابقة مع المعيار )محايـد( بلغ )13( تقرير. 
عدد التقارير التي جاءت متطابقة مع المعيار )ضــد( بلغ )صفر( تقرير. 

مسؤولية اإلعالم
ــع  ــي م ــي التعاط ــة ف ــرة خاص ــؤولية كبي ــي مس ــالم العراق ــق اإلع ــى عات ــع عل تق
ــي،  ــادي واألمن ــي واالقتص ــراق السياس ــع الع ــق بوض ــي تتعل ــة الت ــداث المهم األح
بصــرف النظــر عن الــرؤى والمواقــف المتبنــاة من قبل هذه الوســائل التــي يفترض 
بهــا تعضيــد تقــدم العــراق، وتعزيــز مكانتــه بيــن دول العالــم ودوره اإلقليمــي 
فــي المنطقــة، ووفقــًا لهــذا تــم اعــداد هــذا التقريــر لبيــان مــدى اهتمــام وســائل 
البــث العراقيــة بموضــوع القمــة الثالثيــة التــي عقــدت فــي العاصمــة بغــداد، علــى 

تقــاريـــــــر



157            مجلة تواصل - هيئة االعالم واالتصاالت    

وفــق المعطيــات الكميــة المتمثلــة بعــدد األخبــار والوقــت المخصــص لهــا وللبرامــج 
ــات  ــر الصياغ ــدث عب ــع الح ــاة م ــل القن ــة تعام ــة طبيع ــن معرف ــاًل ع ــية، فض السياس

التحريريــة.
واجمعــت أدبيــات مناهــج البحــث العلمــي علــى ان تحليــل المحتــوى هــو منهــج 
ــج  ــع المناه ــترك م ــو يش ــها وه ــي يدرس ــادة الت ــن الم ــه م ــتمد خصوصيت ــاص يس خ
بمعناهــا العــام بصفاتهــا الرئيســة، كالموضوعيــة والتسلســل المنطقــي والتنظيــم 
واســتعمال اإلحصــاء فــي معظــم األحيــان، إلــى جانــب تعريــف المفاهيــم وتحديــد 

ــا. ــروض وغيره الف

الخالصة
ــت  ــة تعامل ــة العراقي ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــم القن ــى أن معظ ــر ال ــص التقري خل
ــدث،  ــعة للح ــاحات واس ــاء مس ــاطة إعط ــام، بوس ــة باهتم ــة الثالثي ــدث القم ــع ح م
وعرضــه بالفنــون الصحافيــة المختلفــة، محاولــة منهــا قراءتــه سياســيًا واقتصاديــًا 
واجتماعيــًا، علــى وفــق األحصائيــات المقدمــة التــي شــملتها مخرجــات هــذا التقريــر، 
فــي إشــارة واضحــة الداللــة علــى ان اداء بعــض وســائل اإلعــالم المرئيــة فــي العــراق 
قــد تطــور بشــكل ملحــوظ، مــن حيــث نوعيــة المتابعــة والتغطيــة، والــذي يعكــس 
درجــة االهتمــام بالمحتــوى اإلعالمــي مــن حيــث الكــم والنــوع، فضــاًل عــن االلتــزام 
بمعاييــر مهنــة اإلعــالم والمعاييــر التــي وضعتهــا هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت، فــي 

الئحــة قواعــد البــث اإلعالمــي.
كمــا تبيــن مــن خــالل المعطيــات الرقميــة ان بعــض القنــوات اتســم اداؤهــا بعــدم 
ــج  ــة النتائ ــون صفري ــكاد تك ــة ت ــتها اإلعالمي ــول إن سياس ــن الق ــام، ويمك اإلهتم
تجــاه الحــدث االقليمــي المهــم بالنســبة لجمهوريــة العــراق وجمهوريــة مصــر 
العربيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية علــى مســتوى القمــة التكامليــة لعــام 

 .2021
عللــت النتائــج والنســب المئويــة فــي المخططــات البيانيــة الــواردة فــي التقريــر، 
هــذا التفــاوت الكبيــر فــي تعاطــي القنــوات التــي شــملها التقريــر، بــأن تأثيــر ســلوك 
هــذه المؤسســات اإلعالميــة انقســم بيــن الدافــع اإلعالمــي فــي تغطيــة األحــداث 
ــي  ــن ف ــي المتباي ــلوب اإلعالم ــن األس ــا، وبي ــة م ــة بصل ــل بالقم ــي تتص ــية الت السياس

ــي. ــي المتلق ــا ف ــار وتأثيره ــك األخب ــاول تل تن

تقــاريـــــــر
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هل لديك شكوى على اي برنامج او مادة اعالمية

اتصـــل علــى الرقــم المجانــي
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ابراهيم الكوني

مبدع ليبي،اختص مبجاالت الرواية والدراسات األدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة، ولد بـ«غدامس« في ليبيا عام 
1948، درس حتى املرحلة الثانوية في اجلنوب الليبي، بعده حصل على البكالوريوس واملاجستير في العلوم األدبّية والنقدية 

من معهد »غوركي« لآلداب مبوسكو 1977.
عمل »الكوني« في وظائف صحافية ودبلوماسية، اذ  كان مستشاراً دبلوماسياً في السفارات الليبية في »روسيا وبولندا 
الليبية في موسكو، ومندوباً  األنباء  لوكالة  البولندية، ومراسالً  الليبية  الصداقة  رئيس حترير مجلة  وسويسرا«، وعمل 

جلمعية الصداقة الليبية البولندية، وشغل منصباً في وزارة الشؤون االجتماعية في »سبها« ثموزارة اإلعالم والثقافة.
يجيد ثمان لغات، هي: »الطارقية، والعربية، والروسية، واإلنكليزية، والبولندية، واألملانية، واإلسبانية، والالتينية«.

وقد ألف سلسلة كتب بعنوان )بيان في لغة الالهوت(، تناولت موضوعات وجودية أساسية تتمثل في اللغة البدائية، التي 
أنبثقت منها اللغات، واحلضارة األولى التي أنبثقت منها حضارات العالم.

بدأ بكتابة الرواية في السبعينيات، وكان لديه شغفاً كبيراً بالصحراء التي شغلت احليز االكبر من رواياته، وتناول فيها 
اإلنسان  تربط  التي  اجلوهرية  العالقة  عن  رواياته  معظم  تدور  حيث  الكون،  بجوهر  واتصالهما  والقسوة  الندرة  جانب 

بالطبيعة الصحراوية وموجوداتها وعاملها احملكوم باحلتمية والقدر.
أختارته مجلة )لير( الفرنسية أحَد أبرز خمسني روائياً عاملياً معاصراً، وأشادت به األوساط الثقافية والنقدية واألكادميية 
والرسمية في أوروبا وأميركا واليابان، ورشحته جلائزة »نوبل«، ووضع السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات 
التي تقيم على أراضيهم، وهو الكاتب الوحيد من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن العالم الثالث في هذا 
الكتاب، ورئيس سويسرا أصطحبه معه في واحدة من أبرز احملطات الثقافية، حيث كان أول أجنبي أختير عضو شرف في 
وفد يرأسه الرئيس السويسري سنة 1998؛ عندما كانت سويسرا ضيف شرف في »معرض فرانكفورت الدولي للكتاب« 
املناهج في  إلى 40 لغة. كما تدرس في  ألف 81 كتاباً، وترجمت كتبه  الذهبي. وقد  العيد  اليوبيل اخلمسني،  في عيده 
جامعات عديدة، كما في »السوربون«، أو »جامعة طوكيو«، أو »جامعة جورج تاون«، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات 

البحثية لنيل الدرجات العلمية.

 مشاهير

»ليس المهم المكان الذي نسكنه.. المهم هو المكان الذي يسكننا«
»في كل الرحلة كانت الصحراء هي المالذ الذي احمله معي«
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ابراهيم الكوني

                     مشاهير

يقول عنه املترجم األملاني، »هارمتوت فندريش«، الذي درس اللغة العربية وتاريخ الثقافة اإلسالمية: »أعتبر إبراهيم الكوني 
ظاهرة استثنائية في حقل اإلبداع األدبي العربي وحتى من الصحراء، يكتب عن الصحراء كرمز للوجود اإلنساني والعودة 
إلى كل الكنز األسطوري لعالم حوض البحر األبيض املتوسط. هذا أمر فريد في األدب العربي، بالنسبة لي، من املمكن 

أن يكون الكوني منافساً على جائزة نوبل لألدب«.
وتقول عنه »مارسيا لينكس كوالي«، وهي صحافية أميركية مستقلة متخصصة في الثقافة العربية: »يتميز إبراهيم 
الكوني؛ ليس فقط من خالل لغته املستوحاة من النصوص العربية الكالسيكية، وإمنا تعتبر أيضاً مشهد الصحراء، 
واملعتقدات الدينية وقصائد الطوارق سمات خاصة به. جند في العديد من أعمال إبراهيم الكوني أن املشاهد الطبيعية 
واحليوانات ليست مجرد إكسسوارات السرد، باألحرى يسلط عمله على نظرة جديدة على العالقة بني البشر واحليوان، و 

بني الروح واملشاهد الطبيعية«.
في حوار مع »إبراهيم الكوني«، أجراه »عبدالرحمن املري« في صحيفة )حديث العرب(، يقول عن »الطوارق« الذين ينتمي 
إليهم: »من املؤسف بعد قرون من مئات السنني على وجود أمة في رحاب أكبر صحراء في العالم وأكثرها تنوعاً وغنى 
وجماالً، كما يقول عنها علماء وخبراء الصحاري، أن تظل مسألة هوية هؤالء القوم، الذين يسكنون ذاك العالم، مجهولة 
أو حتتاج إلى تعريف، ألن من يقرأ البن خلدون وتاريخه يستطيع أن يدرك في جملة واحدة من هم الطوارق ومن هم سكان 
والفرس  العرب  : »إنهم أمة عظيمة مثلها مثل  إفريقيا«.ويزيد في قوله  الكبرى، مبا في ذلك سكان شمال  الصحراء 
ليبيا  عن  كامالً  الذي خصص لهم كتاباً  تاريخ هيرودوت  وهو  العاملي  التاريخ  أول منت في  ذلك  إلى  فإذا أضفنا  والروم، 
يستطيع أن يَفهم أّن هذه األمة أمة عريقة ذات ثقافة ثرية ولغتهم أثرت؛ ليس فقط في األمم اجملاورة، بل في كل اللغات 
ذات الطابع الديني، وأثرت في تكوين املفاهيم اليونانية القدمية، وكذلك في الالتينية. كتبت موسوعة من سبع مجلدات 

حول هذه القضية ولكنها لم تقرأ أو قرأت ومت جتاهلها«.
وحول إنتمائه وهويته، يقول معرفاً بنفسه: »أحب أن أعرف باإلنسان يعرفني الغرب والشرق العاملي من اليابان إلى أوروبا 
بأنني كاتب إنساني، ومن يقرأ أعمالي سوف يدرك ذلك، ولكن أعمالي ال تقرأ، أنا أقرأ كشخص، ولكنني ال أقرأ كنص، 
وال  الشخص  يستهويهم  الناس  اخلطورة،  غاية  وفي  األهمية  غاية  في  مسألة  والشخص،  النص  جدل  مسألة  هذه 
يستهويهم النص، النص مسألة صعبة، النص يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى أسلحة أخرى، يحتاج إلى فلسفة، معرفة 
أو قدر محدد من املعرفة وأيضاً إلى بطولة في اقتحام النص، ألن قراءة النص سّيما كان موزّعا بني ثمانني كتاب أصبح 

في عاملنا املعاصر مخاطرة كما يبدو«.
وعن استغالل األدب سياسياً يقول: «هذا حاصل في واقع األمر، وهذه أكبر كارثة نعانيها اليوم، بالتأكيد، األدب اليوم 
ليس أدباً، األدب اليوم عبارة عن تقارير، هذه التي يطلق عليها اسم روايات، هي ليست روايات، الروايات أسطرة، ملاذا ال 
نحتكم إلى الواقع؟، هل هناك نص ميثل األدب، وميثله في البعد السياسي مثل نصوص كافكا مثال أو ماركيز، ولكنهم 
ال يكتبون تقارير سياسية، هم يأسطرون الواقع، ألن أسطرة الواقع بطولة، حتتاج إلى أدوات وإمكانيات صعبة، ولكن 
أَهُل هذا العصر يستسهلون هذه األشياء ويذهبون إلى األشياء من أقصر طريق، بدالً من أن يذهبوا لها من أعمق طريق، 
»الطريق الشرعي«. أنا مشاهد، أنا أحيا مشاهداً، أنا ال أشارك في اللعبة، تصلني شظاياها بالتأكيد، وفي عالم اليوم 
ال يسلم أحداً من هذه الشظايا، إنني طوال الوقت أحيا مشاهداً وأحاول أن أتأمل ما أشاهد، واملشاهد هو أفضل من 
يُشارك في املسرحية، ألن من يشارك املهزلة أعمى، بينما املشاهد هو من يرى، ال يرى فقط ولكنه يرى بوضوح، أعني هو 

صاحب الرؤيا الكاملة«.
للكوني نتاج غزير من املؤلفات أبرزها رواية: »نزيف احلجر«،«من أساطيرالصحراء«،«اخلسوف الواحة«،«عشب الليل«،«نزيف 

الروح«،«نداء ماكان بعيداً«، »اخلسوف اخبار الطوفان الثاني«، نزيف احلجر«،«اخلسوف البئر«.
حصل إبراهيم الكوني على ما ال يقل عن )15( جائزة عاملية منها جائزة الدولة السويسرية،وسام الفروسية الفرنسي 
للفنون واآلداب،جائزة )الكلمة الذهبية( من اللجنة الفرنكفونية التابعة لليونسكو،جائزة اللجنة اليابانية للترجمة،جائزة 
مونديللو العاملية لآلداب عن كتا »وطن الرؤى السماوية« في ايطاليا،جائزة الدولة في ليبيا،جائزة ملتقى القاهرة الدولي 
زايد، وجوائز اخرى محلية  العربية في املغرب،جائزة الشيخ  الروائي العربي،جائزة محمد زفزاف للرواية  اخلامس لإلبداع 

وعاملية.
يقول الناقد املصري صالح فضل عنه: »تقوم أعمال الكوني بترجمة العوالم امليثولوجية، والفضاء الكوني بكل أبعاده 
املتجذرة في الطبيعة واحليوان واإلنسان، حيث تقوم النباتات والظالل واحليوانات بدور الكائنات االجتماعية. وهذه أبرز 
ذاكرة  بناء  يعيد  إنه  البعيدة،  الباردة  اجملتمع  جيولوجيا  في  املدهشة  حفرياته  يصنع  فهو  اخلطيرة  الكوني  مفارقات 
لليبيا  يرد  مذهل  إبداعي  يشكل  ويفجرها  فيه،  املكتومني  والسرد  الشعر  مخبوء  واحدة  مرة  يسترد  عندما  الصحراء 

اعتبارها املفقود على خارطة األدب العربي«.
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