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يعد مفهوم االعالم كنشاط اتصايل ,وفن من فنون االتصال ,ليعين بكل ما يقصده التبليغ
واالخبار والرتفيه واالعالم وهذا املفهوم خيتلف عن كثري من املفاهيم ألنه يتعلق باملوضوعية
والصدقية واالنصاف وماحنتاجه اليوم هو هذا النوع من العمل االعالمي التخصصي واالهتمام
بشكل علمي مبوضوعات الرتاث اليت نشعر اهنا متثل احتياجا ثقافيا تعريفيا مهما وضروريا
لشرائح اجملتمع ,مما يشكل حتديا وكبريا امام اجملتمع ملعرفة هذا االرث التارخيي املبثوث
واملطبوع عرب الكتب واملخطوطات والذي يعرب عن نتاج ابداعي علمي وانساني ملئات
الكتاب واملؤلفني واحملققني يف االمة االسالمية
اهلدف من ابراز موضوع االعالم الرتاثي
كيف السبيل اىل حتويل املنتج الرتاثي اىل سلعه ثقافية مطلوبة ,لإلفادة منها يف بناء قيم
اجملتمع وإلحياء نتاجه الفكري امام خمتلف حتديات العصر املتزامحة يف ظل ثورات التكنلوجيا
املختلفة ؟
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لقد باتت عملية استهالك االفراد للمنتوجات الثقافية الرتاثية ,تشكل صعوبة كبرية امام
انتشارها وتأثريها بني اجلمهور ,لكون هذه .ملنتوجات هي انتجت حبقب تارخيية متفاوتة
القدم وقدمية متاما ورمبا يرجع بعضها اىل قرون مضت ,وتعرب عن مراحل فكرية زمنية قدمية
 ,مما يدلل على احتياجها اىل اقنية واشكال واطر ,تضيف عليها مسات اجلذب واملتعة
,وبالتايل امكانية تسويقها وتوظيفها يف قوالب ثقافية متقبلة لدى اجلمهور ,لتكون فيما
منتوجا ثقافيا راقيا وممتعا وميتلك جاذبيته اخلاصة لتخلق مساحاهتا اخلاصة ومجهورها ,
ان ممكنات الوعى احمللى بالرتاث يواجه تنافسا حادا جذابا وصارحا ,كيف ميكن حتويل هذا
الوعى وتوسيع مساحاته ليتحول من حاجات خاصة حمدودة اىل (حاجات وطنية ,تنموية
 ...,متبناة من اكثر الفئات ,مما يربز احلاجة اىل التعرف اىل املؤسسة االكثر اهتماما
بالرتاث واحلفاظ على اهلوية والقيمية فى هذا العصر احلايل ..كم مؤسسة عربية او دولية
جماورة وخالل فرتة زمنية قياسية تصل فيها االهتمامات اىل هذا املستوى العلمي الذي تعده
الدول االكثر تقدما من مزاياها املتعددة وتنوعها العلمي والثقايف ومصدر من مصادر االعتزاز
هبا .
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سؤال  :ماهي انواع االهتمام اإلعالمي بنشر الرتاث الثقايف اإلسالمي يف العراق  ,نعنى به
حتديد اجملاالت اليت يعمل فيها الشخص املعنى احلائز على معرفة اختصاصية كربى نتيجة
ممارسته هلا وانشغاله هبا باستمرار ,وتعميم املعرفة هبا واملعلومات التخصصية ومتابعة
تطوراهته ولعل من املهم ان نعلم ان يف بلد مثل العراق حماوالت زمنية مبكرة إلحياء هذه النوع
من االنشطة احليوية املهمة اليت تدخل يف حيز احملافظة على هذه الكنوز واعادة البحث فيها
واستخراج علومها من خالل البحث والتنقيب والتحقيق
الصحافة املتخصصة :
تعريف الصحافة املتخصصة
تعنى االملام بكل شى ,ونعنى هبا استخدام مجيع الوسائل االعالمية التى تعاجل فنا واحدا او
مفهوما واحدا او موضوعا واحد ن فنون احلياة والتتعداه يف وسائل االعالم وهناك امثلة
(االعالم الرياضي ) ( االعالم الصحي ) ( االعالم االقتصادي ) وهكذا
شروط اإلعالم املتخصص
اوال :ان يكون املوضوع حمددا وان يكون اهلدف واحدا
ثانيا :حتديد نوعية اجلمهور الذي توجه إليه الرسالة اإلعالمية
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ثالثا :لغة التخصص من حيث البساطة والتعقيد
رابعا  :املتابعة الدقيقة الهتمامات املتلقي
خامسا  :توفري اكرب قدر ممكن من املعلومات
مستويات االعالم الرتاثي
 مستوى النشر العام جلميع شرائح اجملتمع
 مستوى النشر اإلعالمي للطبقات التعليمية املتوسطة
 مستوى النشر للشرائح املختصة من الكتاب والرواد واملتخصصني
 مزايا االعالم الرتاثى
 -ترويج املعرفة الرتاثية

 - املعاجلة الفنية من خالل القوالب الفنية
 يسمح ببناء عالقات عامة واسعه
 املسامهة فى نشر املعرفة
مواصفات رجل اإلعالم الرتاثي
 الثقافة الواسعة غري املقيدة
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 اجادة الفنون االعالمية املختلفة
 التدريب املتواصل من الناحية التطبيقية
 االستخدام االمثل لوسائل االعالم

وظائف االعالم الرتاثى
اوال :نشر الرتاث العلمي واالنساني للعلماء عرب وسائل االتصال املختلفة
ثانيا :ترسيخ قيم الرتاث فى ذهنية اجلمهور
ثالثا :إحياء الرتاث االسالمي عند اجلمهور واحملافظة عليه
رابعا  :حتويل االهتمام بالرتاث من نشاط ثقافى تقليدى اىل جعله ثقافة جيل املستقبل
خامسا:حتويل لغة الرتاث والفكر ولغة العلم واسراره اىل لغة علمية اقل غموضا ليتم تقبله
والتداول فيه واالفادة منه
سادسا :اعادة نشر وتوثيق مجيع املنجزات العلمية والفكرية للعلماء واحملققني عرب تاريخ
اجنازاهتم املنوعة .
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سابعا  :تشجيع اهتمامات الباحثني الشباب حنو التحقيق والتاليف يف علوم هؤالء العلماء
واحملققني .

اهداف االعالم الرتاثي
اوال :الكشف عن تراث العراق اإلسالمي واإلنساني
ثانيا :التعريف هبذا االجناز العلمي اإلنساني للعلماء واملراقد واالمكنة التارخيية
ثالثا :محاية الرتاث من الضياع والتخريب واالمهال
رابعا  :التنبيه ألمهية الرتاث كركيزة اساسية من ركائز اهلوية االسالمية
خامسا :التعريف بالشخصيات العلمية واالنسانية ,اليت قدمت للبشرية اجنازاهتا العلمية
والفكري
التوصيات
اوال :العمل على تدريب جمموعات من االعالميني املتخصصني فى قضايا الرتاث
ثانيا :توسيع دائرة النشاط اإلعالمي باللغة االنكليزية
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ثالثا  :ضرورة التعاون اليومي بني مجيع االقسام ذات االهتمامات املشرتكة باحياء الرتاث
العلمي املفقود ,من خالل التزود باخر بيانات احلصول على هذه الكنوز واحلرص على
التبادل والتعاون مع االخر من خالل االتفاقيات واملعاهدات الثقافية العلمية املتبادلة
رابعا :تطوير االعالم اخلارجى الدوىل وحتفيز اهتماماهتم حنو االعمال املشرتكة
خامسا  :تفعيل التؤامة مع مراكز الرتاث العربي واإلسالمي الدولية
سادسا  :انتاج مسابقات دولية وحملية على شكل برامج او افالم مشرتكة (افالم قصرية
تسجيلية او وثائقية )
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