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أمي الحبيبة  ...طيب ّللا ثراها ووسع لها فى مرقدها ( ....نفيسة) بين النساء.
والدي  ...كريم الخصال أسوق إليه إهدائي تحية وإحتراما ً  ... ،تغمده ّللا
برحمته الواسعة.
زوجتى التى سعدت بوجوها ،إيمانا ً يقوي من إرادتى لعبور بحر العلم بجوار
فلذات كبدي.
(أخونى ،وأخواتي)  ...الذين تطلعوا لنجاحى بنظرات األمل المرتجي.
آل الكليس وآل قاجرة أسرة بعضها من بعض وصَلً وتدينا ً وحبا ً  ...في
السَلم.

هديكم مجيعاً 000عصارة جهد متواضع وبداية مشوار فى حبر العلم العميق
000
وأجزل لكم التجلى والتقدير
دمتم  /الباحث
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… الشكر والعرفان
الشكر أوَلً وأخيراً  ...هلل رب العالمين الذي وفقنى إلتمام هذا البحث وإكمال
دراسته.
والصَلة والسَلم على نبي الهُدى محمد بن عبدّللا سيد األشرف (صل ّللا عليه
وسلم) وعلى آله وصحبة والتابعين.
اللهم لك الشكر كله  ،ولك الحمد كله  ،وإليك يرجع األمر كله.
ثم الشكر والتقدير إلى كل من ساهم معى فى هذا البحث باإلستشارة والدعوة في
ظهر الغيب.
وأزجي الشكر إجَلَلً وتقديراً وتوقيراً إلستاذتى ومعلمي وأخص بالشكر واإلمتنان
مشرفي البروفيسور /سليمان يحي محمد  ،أطال ّللا عمره وأشهد ّللا أنه لم يبخل
على بعلمه وتوجيهاته ومتابعته وأصدقكم القول إنه كان يتصل علي بنفسه من رقمه
الخاص ويسألني عن موقف البحث0
وأرفع األكف بالدعوات الصادقات للخال للدكتور /أبوالقاسم قور حامد الذي كان
أكثر إصراراً وعزيمة علي أن أكون ضمن دفعة طَلب هذا الماجستير ،كأول دفعة
فى السودان  ،عبر المقررات.
أما البروفيسور حاج أبا  ،فكان أسم (أباً) بحق متعاون يسوق الطَلب الى الهدف
المنشود بالحكمة والموعظة.
والشكر موصول للدكتور  /عاطف عجيب  ،الدكتور  /الفاتح الحسن المهدى،
الدكتور  /الشفيع والدكتور  /جمال سليمان والدكتورة  /حد الزين  ،الذين كانوا خير
معين فى فتح أبواب لطريق جديد نحو بحر العلم والتدريس فكانوا جميعا ً معلمين
بالكلمة  ،أخوة وأصدقا ًء محل فخر وإعتزاز.
كما اشكر الدكتور /آدم واألخت األستاذة  /حنان عبدّللا بمكتبة مركز دراسات
وثقافة السَلم لمساعدتهما وإتاحتهما الفرصة لإلطَلع علي جميع الكتب.
وأتوجه بالشكر إلى األخوة الزمَلء في كلية الدراسات العليا بجامعة السودان
للعلوم والتكنلوجيا الذين كانوا إضافة حقيقة لألخوة والزمالة والتعامل المثمر.
والشكر أيضا الى مكتبة اإلذاعة القومية أم درمان بالهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون.
ولكم أجزل الشكر والتقدير
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… مستخلص الدراسة
أهمية البحث جاءت تبعا ً للتحوَلت الكبيرة التى استحدثتها التكنلوجيا فى وسائل
التواصل اإلجتماعي والتى تؤثر على الحواس كآفة ،ومن ثم تعمل على تغير الوعي
واإلدراك فى عملية تعزيز السَلم.
يهدف البحث الى تسليط الضوء على اإلعَلم واإلعَلم البديل وفق معطيات
اإلعَلم الجديد الذي يقدم معلومات آنية في سياق تعزيز السَلم.
وتكمن مشكلة البحث فى أن تعزيز السَلم اصبح تعترضه كثير من المشاكل مع
غزو المصالح وحملة السَلح أو بعض منسوبى الحكومات الذين يستفيدون من تاجيج
الصراعات ،خاصة عدم حرية التعبير فى كشف الحقائق وإيضاحها ،األمر الذى
أضعف قدرة اإلنسان الكآمنة لتبنى فكرة تعزيز السَلم عبر إذاعة هنا أم درمان.
إتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى الذى يتضمن المحاور والقضايا التي ترتبط
بعلم دراسات السَلم والصراع والنزاعات ،باإلستفادة من المفاهيم واألفكار األخرى
ذات الصلة لتحقيق أهداف البحث وفرضياته والتى أهمها إن اإلعَلم لم يؤثر فى
تعزيز السَلم مع إعَلن الحكومة اإللكترونية النزاعات متوالية.
من أهم النتائج إن معظمهم المواطنين والشباب يستخدمون فى السودان (الفيس
بوك  ،الواتساب) من دون الوسائط األخري .ويرجع ذلك لعدم الفهم الواسع لبقية
وسائط التواصل اإلجتماعي.
إختَلل السياسية واإلستراتيجية اإلعَلمية أدي إلنعدام برامج السَلم في إذاعة أم
درمان ـ البرنامج العام مع تراجع مستمعي إذاعة أم درمان.
لذلك جاءت أهم التوصيات تتمثل فى ضرورة تقوية اإلرسال اإلذاعى القومى
باستخدام أحدث التقنيات حتى يصل الي الجمهور المستهدف دون تشويﺵ أو إنقطاع،
إنشاء إذاعات متخصصة لعكس بالتراث السوداني وتوثيق التاريخ  ،إنشاء
محطات ) )FMإذاعية فى مناطق النزاعات وإدخال اإلعَلم الجديد في كل المراحل
الدراسية الجامعية لكشف المواهب اإلعَلمية.
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Abstract
The importance of research came in response to the great
transformations introduced by technology in the social media, which
affect the senses as a pest, and thus change awareness and understanding
in the process of promoting peace .
The research aims to shed light on the media and alternative media
according to the new media information, which provides real-time
information in the context of promoting peace.
The problem of research is that the promotion of peace has been
hindered by many problems with the invasion of interests and the arms
campaign or some government officials who benefit from conflict making, especially the lack of freedom of expression in uncovering and
clarifying the facts. This has weakened the human ability to believe in the
idea of promoting peace through Radio
Omdurman.
The researcher followed the analytical descriptive approach which
includes the topics and issues related to the studies of peace, conflict and
conflict, drawing on other concepts and ideas related to the achievement
of the research objectives and hypotheses. The most important of which is
that the media did not affect the promotion of peace.
The most important results are that most citizens and young people are
using Sudan (Facebook, Whatspp) without other media. This is due to a
lack of broad understanding of the rest of the social media .The political
imbalance and the media strategy led to the lack of peace programs in the
Omdurman radio program, with the decline of the listeners of Omdurman
radio .
Therefore, the most important recommendations are the need to
strengthen the national radio transmission using the latest technology to
reach the target audience without interference or interruption, the
establishment of specialized radio stations to reflect the Sudanese heritage
and documentation of history, the establishment of radio stations (FM) in
conflict areas and the introduction of new media at all levels of university
to detect Media talents.
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