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كريم سعدون وتنفيذ:ستار تصميم

والتحریض الدعایة بین والدیمقراطیة االعالم

المواجھة وسبل االعالم عولمة تحدیات

امل وبقایا االعالمي.. الباحث

السنویة المشاركة
االفراد:

المؤسسات:

عراقي 10000دينار العراق داخل
البريد اجور فيها بما 15دوالر العربي الوطن داخل
البريد اجور فيها بما 25دوالر العربي الوطن خارج

عراقي 15000دينار العراق داخل
البريد اجور فيها بما 25دوالر العربي الوطن داخل
البريد اجور فيها بما 30دوالر العربي الوطن خارج

عراقي 10000دينار بغداد جامعة اساتذة
عراقي 8000دينار بغداد جامعة طلبة

- االعالم كلية التالي: العنوان على االشــتراك تحـويل يتم -
البــريد على او التحــرير، رئيس نائب االعالمي الباحــث

٢٠٠٣ نیسان بعد العراق في الصحفیة المھنة اخالقیات

العراق في الحديثة القصيدة مرجعية الشعر، وحداثة التاريخ

المستدامة التنمية تحقيق في ودورهما اإلنسان وحقوق الديمقراطية

التنمیط مع العالقة واشكالیة الذھنیة الصورة نظریة

والتطبیق النظریة بین العام الرأي قیاس استطالعات

غریب ابي سجن في المعتقلین تعذیب لفضیحة االخباریة التغطیة

وآفاق رؤى العراق، في الصحافة تشریعات

اعالمیة واطاریح رسائل



نشـر على تركزت قـد سـنوات لبضع المحكمة“ ”الدورية وظيفة كانت اذا
فان الرسـمية، التقاليد وفق العلمية الترقية تحقيق الى واضعوها يتطلع التي البحوث
ان ذلك وأعمق، أكبــر صيغة واتخذت الزمن، تجاوزها قــد اليوم، الوظيفة، هذه
التفكير مسـيرة بـلغته الذي الجديد الفكر نشـر الى اليوم، تهدف، العلمية“ ”الدورية
الحـديث، العصر سـمة اصبـح العلمي التفكير ان حيث واسع، نطاق على العلمية
الطبـيعية المشـكالت مع التعامل في فريدة طرائق االساسـية ضوابـطه وصارت

خصوصية. او تفرد من البدائل لتلك كان مهما بدائل لها ليس واالنسانية
هي جديدة مهمة امام العلمية المؤسسات تصدرها التي دورياتنا فان هذا وعلى
الذي االخدود وتعبـر بـها، تلم التي الكبوة تلك تتخطى بحيث بأوضاعها االنعطاف
عداد في ليس كتابـات كأنها او جامدة وثائق كأنها جعلها والذي عنها القـراء يفصل

القراءات.
بنا دفعت التقليدية) (العادات ان ذلك الخطوات، تلك تحقيق عسيرا يبدو ولكن،
حـتى المنظمة الجهود باساليب العادات، تلك ودفعت، السهل، الطريق نسلك ان الى

االستسهال. طريق الى اوصلتها
الى الطريق اختيار ذلك في بما الصعب، االختيار علينا عسيرا صار هنا ومن
الصفحات حشو على طويال ”العادة“ اخذتنا ان بعد جديدا، فكرا تحمل علمية دوريات

العلماء. افكار عن بعيد مما بكثير البيضاء
عن طويال نتحــدث اننا منها آخر، سبـب من اكثر - هذا جانب الى - ودفع
وكم منها، التهرب الى تفكيرنا يدفعنا حـتى قبالتها انفسنا نجد ان ما لكننا ”المسؤولية“

الهيتي نعمان هادي د. أ.

امل وبقايا االعالمي.. الباحث
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نادرة. بجدارة المسؤولية من الهرب نحقق كنا اخرى تلو مرة من
حـتى لكثرتها، نستطيع، ال الدوريات من قناطير أمامنا كانت ايضا، هنا، ومن
وقـت في بـها، باالحتفاظ يتعلق ما فيها بما موقف كل في حيرة ونجد اسمائها، حفظ
لهذه وتهيىء دوريات، من تصدره بـما المتقـدم العالم في العلمية المؤسسات تحتفظ

االزدهار. مطالب كل الدوريات
بل وحده االهتمام ذلك وليد ليس العلمية العالم مجالت ازدهار فان كله هذا ومع
والنفوس العقـول في ويصنعه العلم يحـترم مجتمع وسـط تحيا العلمية الدورية الن
امة ارتقت ما أنه يعوا ان بدون العلم ضوابط من الكثيرون يجزع وقت في واالحضان

جانبتها. التي تلك اال الحضيض في وقعت وما الضوابط تلك بفضل اال
اجل الدوريات، بين مرموقا موقعا تحتل ان نتمنى دورية االعالمي“ ”الباحث و

أمل. بقايا نفوسنا في الن نتمنى ،
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التمهيد: اوالً:
والسياسـية االقـتصادية الميادين في المتالحقـة الدولية المتغيرات عن تمخضت
والمتابـعة االهتمام من متبـاينة مواقـع احـتلت التي الظواهر من العديد وغيرها والثقافية
االعالمية التطورات ظل في وخاصة والباحـثين المختصين قبـل من والتحـليل والدراسة

العالمية. االتصالية الخريطة في المتسارعة
في االلكتروني الحاسب استخدام في المتمثلة المعلومات" تفجير " ظاهرة هناك فكانت
ممكن وقـت وباسرع متاح حيز أقل في البشري الفكر انتجه ما خالصة واسترجاع تخزين

و نشـاطها اتسع والتي مظاهرها ابرز من الدولية المعلومات شبكة " االنترنت " تعتبر والتي
انتشرت ثم والفنون العلوم مختلف في الدولية االتصال عملية في المعلوماتي دورها تضاعف
عالم قـال كما الكترونية صغيرة قـرية العالم جعلت التي " المباشر الفضائي البث " ظاهرة

صغيرة. شاشة الى بل صغير بيت الى تحولت انما " ماكلوهان مارشال " الكندي االتصال
وتغيير تطور من االتصالي الميدان في وغيرها الظواهر هذه عكسـته ما رغم ولكن
في االختالل ظاهرة نفسـه الوقت في افرزت لكنها الدولية المجتمعات بين التعامل آليات في
عددها اليتجاوز بلدان لصالح ارجحيتها كانت وتقنياتها المعلومات وتوظيف وتوزيع تصنيع

دولة والثمانون المائة عددها يتجاوز اخرى مقابل الواحدة اليد اصابع
واحـدة بودقة في دخل وهدفاً واسلوباً معنى بها يتصل وما مجتمعة الظواهر هذه كل
للبلدان تحدياً تشكل باتت مختلفة واسلحة صيغاً لها اتخذت التي " االعالم عولمة " عليها اطلق
مقابل والبشرية التقنية امكانياتها تواضع بسبب عليه التحسد اعالمي وضع في تزال ما التي
وهنا , لها المرسـومة واالهداف واستخداماتها خلفياتها بكل الصناعة بهذه عليها تتفوق بلدان

الخارج من المتدفق االعالمي التحدي عملية تكمن
التي البلدان على انعكاسات من التحدي هذا مايشكله على الضوء لتسليط بحثنا ويأتي
نظر وجهة من العولمة بمفهوم تحيط التي الغامضة الحلقات عن الكشف خالل من له تتعرض

(1)

.

.

العزاوي مندوب مظفر د.

االعالم عولمة تحديات
المواجهة وسبل

المواجهة وسبل االعالم عولمة تحديات
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العصر هاجس اصبحـت قد وافرازاتها الظاهرة هذه التحدد, وجه من االعالم وعولمة عامة
واتجاهاتها مفاهيمها بمختلف تناولتها التي والمعالجات والدراسات االفكار من للعديد ومنطلقاً
تحديات من تشكله وما االعالم عولمة ميدان في جديد هو ما عن الكشف الى اضافة ووظائفها
تشكل واهدافها ووسائلها باساليبها االعالم عولمة اصبحت فقد , منها المستهدفة البلدان على
واالمني االقـليمي الواقـع يهدد خطراً التحديد وجه على السلبية وانعكاساتها باستخداماتها
واحـد جانب من اليها تتدفق التي الثالث العالم بلدان وخاصة لمخاطرها تتعرض التي للبلدان
والمصدرة المصنعة الشـمال بلدان مصدرها المتلفزة والبرامج المعلومات من هائلة كميات
تبـادل في اختالالً يشـكل الذي االمر لهما. والمستهلكة المستقبلة الجنوب بلدان وهدفها لها
اصبـح بدوره االختالل وهذا المتطورة البلدان لصالح البلدان تلك بين وكماً نوعاً المعلومات
التي المجتمعات على الراهن عصرنا في االعالم عولمة ومخاطر مظاهر احدى وحده يشكل
االتصال, ميادين في تقـنية تطورات من يجري ما مواكبـة لها اليسـمح وضع في تزال ما
تمخض وما الفضائي البـث خالل من وخاصة المتطورة البلدان من محدد لعدد فيها الهيمنة
ومعالجاتها وتفاعالتها المشـكلة هذه الوافدة الفضائية القـنوات لمئات استحـداث من عنه

االتية: المحاور خالل ومن البحث هذا لمتطلبات ستخضع
التمهيد. اوالً:

المفاهيم. تعريف ثانياً:
المعلومات. تبادل في االختالل وظاهرة االعالم عولمة تحديدات ثالثاً:

المواجهة. وسبل الثالث العالم بلدان على وانعكاساتها االعالم عولمة تحديات : رابعاً
الخاتمة. خامساً:

المفاهيم: تعريف ثانياً:
وتعريف تحـديد واهدافها محاورها على البحوث كتابة في العلمية الضرورة تقتضي
استخدامها يكتنف الذي الغموض ازالة اجل من فيها المستخدمة والمصطلحات المفاهيم ابرز
يتمخض ان يمكن التي والنتائج واجراءاته البحث مقتضيات يخدم الذي االتجاه في وتوظيفها

يأتي: فيما تكمن المفاهيم هذه ابرز ان وجدنا لبحثنا المرسومة الخطة اطار وفي عنها
عامة. نظر وجهة من العولمة -1

االعالمية. التحديات -2
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االعالم. عولمة -3
عامة: نظر وجهة من العولمة -1

وثابـت واضح مفهوم تحـديد في العولمة بـموضوع والمهتمون الباحثون اختلف
عالمي كل في الجزء فيه يذوب الذي المتداخل الجديد العالم انه البعض فقال للعولمة ومتماثل
صغيرة قـرية أصبح والعالم عالمياً اصبح فالكل والحدود الحواجز سقوط انه آخرون وقال .
التحـرير اسـم تحت االضعف على االقوى وسيطرة االستعمار هو بل ثالث فريق وقال ..
معظم على تسـيطر الجنسـيات متعددة شركة خمسمائة من اكثر فهناك . المفتوحة والسوق
سلطة تفوق الدولي النقد وصندوق الدولية التجارة منظمة مثل منظمات وهناك , العالم اقتصاد
العالقـات واشـكال انماط في التغير سـريع عالم في فنحن القطرية الدولة سلطة منها كل
يعمم ان له يراد نظام اصبحت بل محضاً اقتصادياً مصطلحاً تعد لم فالعولمة , وآلياتها الدولية
في واالتصال والمبـادالت والتسـويق المال مجاالت جميع ليشـمل العالمي المستوى على

والعسكري. واالمني والفكري السياسي مغزاه الى اضافة المجتمعات
في والمختلفة احـياناً المتمثلة والعديدة العميقـة التفاصيل في الخوض النريد ونحن

العولمة. مفهوم واقع حول اخرى احياناً
تخترق عندما تحـدي من العولمة تشـكل ماذا بحثنا اطار في في يعنينا الذي فاالمر
متطلبـات مع يتناقـض الذي االتجاه في وظفت اذا المجتمعات حياة وتربك والعقول الحدود
الذي النمط لتصدير االمريكية المتحـدة الواليات له تخطط ما غرار على االخرى الشعوب
االتصال وسـائل مستخدمة وثقافياً واجتماعياً وسياسياً اقتصادياً االخرين على فرضه تريد
جديداً حضارياً نمطاً تعتبرها التي العولمة ستار تحت االلم امركة باتجاه وطاقاتها قنواتها بكل
الحدود اختراق النتيجة في تعني التي االمريكية الطريقة على ولكن العالم الى تصديره يجب
القـوة سـالح او االمركة او العولمة سـالح خالل من االخرى البلدان شؤون في والتدخل
الهيمنة عملية تسـهُل عقـوالً او تريد لما صاغية آذاناً تجد لم اذا لالمركة الوجه العسـكري

عليها.
االعالمية: التحديات -2

انجازه بـصدد نحن الذي البحث متطلبات وفق على االعالمية بالتحديات المقصود
خلفياتها و الدولية والتطورات االحـداث حول الخارج من المتدفقة المعلومات من الكم وهذا
حدوثها مواقع من مباشرة تنقل الحديثة االتصاالت ثورة ظل في اصبحت والتي ومستجداتها

(2)
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لهذه فقط المستهلك وضع في الثالث العالم بلدان جعل الذي االمر الفضائية القنوات خالل من
قـد الوافد الفضائي البث وان , الحقاً اليها نشير الشأن بهذا محددة استثناءات مع المعلومات
سمات اليها واضاف ونوعاً كماً الخارج من المتدفقة االعالمية الرسائل حجم زيادة في ساهم
متوفر ما وفق وعلى والتأثير االنتشـار على والقـدرة والسرعة والعرض النقل في الحالية
واهداف وتوقــيتات عرضها وجمالية اسلوبـها صياغة في ابـداعية امكانيات من امامها

. توجهها
االعالم: عولمة -3

واالفالم االفكار تصدير خالل من يكمن االعالم عولمة مفهوم ان الى نشـير بـدء
والثقافي االعالمي االختراق عملية اطار في وغيرها والدرامية والثقافية االخبارية والبرامج
و المكثف االسـتخدام في مظاهرها تبدو والتي الجنوب دول الى الشمال دول من تتدفق التي
في االعالم تكنلوجيا وصفت حيث ببعض بعضها المعقدة االعالم لمنظمات والموحد الواسع
سـائل و خالل من السياسـي و االقـتصادي المجال حدود اليوم ترسم انها الراهن عصرنا
الفضاء بــ" يعرف ما دخلت االعالم عولمة ان القـول يمكن وبذلك , االلكترونية االتصال
حدود بدون " وطن " هو التاريخ الى وال الجغرافية الى الينتمي جديد وطن وهو " السيبرنيتي
االلكترونية المعلوماتية و االتصال شبكات تبنيه "الذي الوطن " انه تراث وبدون ذاكرة وبدون
المعلومات تدفق طرق يدرس الذي العلم وهو السيبـرنيتك الى نسبتاً " السيبرنيتي الفضاء "

واالقتصادية. االجتماعية والمنظومات اآللية االجهزة داخل الحية الكائنات عند ومراقبتها
االقـمار طريق عن المباشـر والبـث المعلومات لتبـادل التقني التطور ظل وفي
في للدولة يعد لم اذ والثقافة واالعالم االتصال مجال في مستحيلة المراقبة اصبحت الصناعية
العالمية الشبـكات لفائدة المعلومات وتدفق االتصال تسهيل هو واحد خيال سوى المجال هذا
الى تستجيب فضائية قنوات واستحداث ونوعاً كماً الوطني انتاجها قاعدة تطوير على والعمل
سياسـياً االخبـارية التغطيات تطوير وخاصة واعالمياً وترفيهياً ثقافياً الجمهور اهتمامات

ورياضياً.
انمـا لهيمنتها الخضوع هذا اليعني ولكن الوطنية, الدراما انتاج التطور الى اضافةً
مقـدمتها في يأتي بحثنا مجريات خالل من عليها الضوء نسلط سوف اخرى خيارات هناك
في وتحـدياتها االعالمية العولمة لمخاطر تتعرض التي للبـلدان الذاتية االمكانيات تطوير

المختلفة. المجاالت
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المعلومات: تبادل في االختالل وظاهرة االعالم عولمة تحديات : ثالثاً
وجه على الفضائي البث وميدان عامة بصورة االتصال ميادين في التقني التطور ان

واالعالمية. والثقافية واالجتماعية القانونية التحديات من العديد أثار التحديد
عن الكشـف خصوصية له الذي بحثنا يستوعبها ان وأوسع اكبر التحديات هذه ولكن
له سـتكون الجانب هذا على التركيز فأن معها التعامل وسبل االعالم عولمة تحديات محور
هذا اطار في الضرورة تفترض التفاصيل في الخوض وقبل المحاور من غيره قبل االولوية
بـدء ؟ االعالم عولمة تحديات تكمن اين , مقدمتها في يأتي تساؤالت عدة على االجابة الجزء
اعالمياً االتصالية الساحـة في وكبـيرة سريعة تحوالت حالياً يشهد العالم ان القول من البد
تضخه وما الفضائية القنوات مئات عنه انبثقت الذي الفضائي البث خالل من وخاصة وتقنياً

المختلفة. واالتجاهات المضامين ذات وبرامج اخبار من يومياً
دولة بـين يميز حضارياً معياراً واستخدامها االتصاالت صناعة في التطور واصبح
. السابقـة العصور من الحالي العصر يميز معياراً اصبح كما المعاصر عالمنا في واخرى
حـصل والذي ونشاطها االتصال وسائل مرافق حجم في هائل توسيع الى التطور ذلك وأدى

: هي تطورات ثالث بفضل
تنظيمها في المتزايدة والكفاءة االتصال لوسـائل االساسـية البـنى واتساع نمو -1

وادارتها.
واستقبالها. الوسائل النتاج واالجهزة الطاقة من جديدة اشكال استخدام -2

االتصاالت وسـائل في المستخدمة واالشارات االساليب على طرأ الذي التغيير -3
التلفزيونية االتصاالت الغراض الصناعية االقــمار اسـتخدام في التطور ذلك في بـما

عموما. واالعالمية
من اهمية التطورات هذه اكثر الرقـمية البيانات نقل أساليب استخدام اعتبار ويمكن
والبصرية الشفوية الرسائل ونقل واسترجاع تخزين في كامالً تحوالً النه التكنلوجية الناحية
التطبـيق في هائلة قـفزات حققـت التي الحاسبة بلغة انتاجها يمكن والتي سواء حد على
الصناعية االقـمار خالل من الدولية االتصاالت ميدان في تحقق ما الى اضافة واالمكانيات

قائمة. حقيقة ظلها في الدولي التلفزيون اصبح والتي
المعلومات وفرة تعني الذي المعلوماتي االنفجار ميداني في خاصة و التطورات هذه
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االلية الحاسبـات واهمها المعلومات اوعية عبـر لالستعمال واتاحتها سريع بشكل لتراكمها
المعلومات وشبــكة الصناعية واالقــمار والفاكس كالهاتف المختلفة االتصاالت وثورة

واحد. آن في مختلفة وظائف تؤدي ان بامكانها اصبح التي (االنترنت)
التجارة توسع الى اضافة اليهما المشار الجانبين أن االعالميون المتخصصون ويشير
في العالم في االسـواق من المزيد لفتح دور من الدولية التجارة منظمة تمارسـه وما الدولية
واالقـتصادية االجتماعية االنسـان حياة جوانب على ستؤثر العالمي االقتصاد عولمة اطار
العولمة رواد ذلك الى يخطط كما لالنسـان. جديدة شخصية بلورة باتجاه وستعمل والثقافية
الوطنية الهوية تهديد يعني وهذا , العالمي) (االنسـان شـخصية هي الغرب في ومكروجيها
. المخطط لذا المرسـومة االهداف الى الوصول بـأتجاه والعقول الحدود واختراق والقومية
على الحـصول سهولة ان القول يمكن نعم السهولة؟ بهذه ذلك كل يتحقق أن يمكن هل ولكن
العالم سـكان جميع أن اليعني هذا ولكن بـعضها مع المجتمعات يقـرب سوف المعلومات
ظاهرة عن الكشـف الى يدعونا وهذا والحـجم الكثافة بـنفس ذاتها المعلومات سيستقبلون
الشـمال بلدان عليها يطلق ما او المتطورة البلدان في وخاصة المعلومات تبادل في االختالل

النامية). (البلدان الجنوب وبلدان
في تلفزيون جهاز لديهم ليس العالم أخماس أربعة هناك يزال ما انه المعلومات فتشير
نسبـة الرتفاع امكانية وجود .ورغم العالم سكان ثروة بنصف ملياردير ٣٥٨ يتحكم وقت
اكثر الى الكومبيوتر أجهزة خالل من االلكترونية المعلومات بشبكات االتصال يمكنهم الذين
محرومة تزال ما العالم مناطق من العديد هناك ان اال الحالي القرن مطلع مع ماليين ستة من
البـلدان ان ذلك كل ان الى واضافة وافريقيا آسيا في وخاصة المعلومات على الحصول من
لهذه المسـتهلكة البلدان عن لتحجب مستمرة بصورة تعمل للمعلومات والمصدرة المصنعة
من تتهرب ولهذا , التقنية امكانياتها تطوير مستلزمات كل المعلومات لهذه المستهلكة البلدان
ربطها تحاول التي البلدان هذه في متطورة وحلقات مشتركة مشاريع استحداث في المساهمة
أمريكا في المواطنين يتمتع وقت في تصنيعها وليس تقنياتها استهالك على تشجعها بأتفاقيات
المتاحـة االجهزة من ضعف عشـرين تعادل سـلكية وال سـلكية اتصال بأجهزة الشمالية
للواليات التابعة االنباء ومؤسسات وكاالت أن ويالحظ االخرى المتقدمة الدول في للمواطنين
على تسـيطر حـيث العالم في واالعالمية الثقافية الهيمنة موجة تتصدر االمريكية المتحدة
وااللكترونية االعالمية المعدات انتاج من %٨٢ و المصورة االخبـار اجمالي من %٧٥
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تغرق تجعلها متقـنة بطريقـة و بسرعة المعلومات بث االمريكية االعالم وسائل وبامكان
المصدر بالتالي فتصبح االعالمية وسائلها ضعف نتيجة االخرى للدول المحلية البث مجاالت
عدم هناك ان الشـك اليقبـل بما تشير الظاهرة هذه . المتداولة والمعلومات لالنباء الرئيس
وخاصة المختلفة االعالم سـائل و خالل من المعلومات وتبـادل واستخدام توزيع في عدالة
المعلومات لهذه والمسـتهلكة المستقبـلة البلدان في الخطر ناقوس يدق الذي االمر , فضائياً
القبـول وعدم ومواجهتها الظاهرة هذه لمواكبـة وفاعلية وجدية بحذر التعامل الى ويدعوها
وسـائل عمل في متطورة جديدة صيغ استحداث و الوطنية امكانياتها بتطوير الواقع باالمر
في االتصالية للخريطة الحـالي الواقع ان يوكد وهذا . والمرئية المسموعة خاصة و اتصالها
واالقـتصادية التقـنية االمكانيات كبـيرة و العدد محدودة بلدان أسلفنا كما فيه تتحكم العالم
البرامجي للبث والمستهلكة المستقبلة البلدان تنهض ان جدوى االكثر الخيار وان واالعالمية
مع تعاملها صيغ تبـرمج وان وتقنياً بشرياً الوطنية بأمكاناتها معلومات من يضخه وما الوافد
توفير دون من يتحقـق ال بالطبع وهذا الخارجية والتقنية االعالمية التحديات أو الظاهرة هذه

. واالقتصادية والتقنية البشرية والمستلزمات االمكانيات
في التفاوت رغم تسـتمر سـوف الحـضاري الصراع عملية ان القول يمكن وبذلك
تتخفف خيارات عن تبحـث ان البد للمعلومات المستهلكة البلدان وان الصراع هذا امكانيات
الخارجـي المعلوماتي التدفق ذلك في االنخراط الن الخارج من عليها المفروضة الهيمنة من
ال االمر وهذا واقتصادياً اعالمياً الوطنية استقالليتها بالتاكيد يفقدها النوعية وبتلك الكثافة بهذه
وخصوصياتها ذاتها عن الدفاع مقومات تمتك كانت اذا االنسانية وبهذه السهولة بهذه ترتضيه
طريق عن مكثف بشـكل المعلومات توفر ان فالمالحـظ والحـضارية واالنسانية الوطنية
بتحـرير يسـمح وغيرها والمجالت والصحف واالنترنت واالذاعية التلفزيونية الفضائيات
التي للدول واصبحت , العالم المجتمعات الى جديدة تفكير و معيشة واساليب ومفاهيم قيم ونقل
على وقـيمها ثقـافتها فرض على القـدرة واالعالمية المعلوماتية والوسائل االدوات تمتلك
على تعمل سـواء حـد على والنامية والشرقية الغربية المجتمعات بعض جعل مما االخرين
وخاصة تطوراً االكثر البـلدان مصدره الذي التشـويه من وخصوصيتها ثقافتها تحصين
مع ينسجم الذي العولمة نمط تعميم باتجاه الدولي الهرم تتربع التي االمريكية المتحدة الواليات

العالم. على للهيمنة المرسوم مخططها
العديد تمتلك الدولة هذه ان تشير الحقائق ذلك؟ يمكنها هل هنا المطروح السؤال ولكن
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مخططها في للمضي تؤهلها التي والعسـكرية والتقنية واالعالمية االقتصادية المقومات من
من العديد يشـهد حتماً الحالي فالقرن السهولة بهذه مهدداً ليس امامها الطريق ولكن العولمي
الواليات داخل حـتى المخطط هذا ضد تصاعدت قد فاالحتياجات . االتجاه بهذا التطورات
عموماً الشعوب حياة في احباطات من افرزه وما العولمة لنهج رفضا ذاتها االمريكية المتحدة
عموماً الشـعوب حـياة في احبـاطات من افرزه وما العولمة لنهج رفضا ذاتها واالمريكية
في االختالل هوة تعميق في ويساهم عادالً ليس نظاماً لكونه خصوصاً واالوربية واالمريكية
شـؤون في سافر تدخل عن وتمخض العالم في والعسكرية واالعالمية االقتصادية الموازنة
يصار لم ما للخطر ويعرضه الدوليين والسـالم االمن يهدد اصبح الذي االمر االخرى الدول
التطور في وحقها الشعوب لتطلعات المعادية العولمة لتيارات حداً تضع قانونية دولية اية الى

واالستقرار.

المواجهة: وسبل الثالث العالم بلدان على وانعكاساتها االعالم عولمة تحديات : رابعاً
أثر على االعالم عولمة ميدان في حـدتها تصاعدت التي التحديات موضوع اصبح
الباحــثين من العديد اهتمام يثير االتصال تقـنيات وتصدير تصنيع في الساحـق التطور
الثالث العالم بلدان في وخاصة العالم في االشخاص او المؤسسات مستوى على والمختصين
على العولمة لتيارات تعرضت التي المجتمعات على سلباً انعكست افرازات من عنه نجم لما
من واالخبـار المعلومات من الهائل التدفق بهذا والمتمثل االعالمي التيار وخاصة اختالفها
فقـط والمستهلكة المستقبلة البلدان بمثابة االخيرة واصبحت , الجنوب دول الى الشمال دول
معلومات تدفق من له تتعرض ان يمكن لما سـهلة فريسة جعلها الذي االمر المعلومات لتلك
ما وهذا التدفق هذا من بالحـد الكفيلة االجراءات حسابـها في تضع لم اذا واحـد جانب من
. اليها المشار الظاهرة على الضوء فيه سلطنا الذي السابق المحور خالل من معالمه اتضحت
في االبـواب يطرق بات الذي االعالمي التحدي في تكمن حل عن تبحث التي المشكلة ولكن
البـلدان التسـتطيع عندما وهو المباشـر الفضائي البـث ظاهرة والمتجسدفي عديدة بلدان
والتي االعالمية الرقابة انواع لكل الغاء يعني النه أمامه ابوابها او حدودها تغلق ان المستقبلة
الصناعي القمر من مباشرة البث يصل عندما ملغياً شبه االرضية المحطات دور فيها يصبح
في واقعة حقيقة اصبح العلمي االنجاز هذا المنزلية االستقبال اجهزة او التلفزيون محطة الى

اخرى بلدان الى يزحف وهو وامريكا .اوربا
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اوسـع نطاق على المباشر الفضائي البث ظاهرة انتشار حتماً سيشهد المقبلة والسنين
من الكثير يعني العربية وخاصة النامية البلدان في الفضائية القنوات مئات انتشار وان وأشمل
ثانوي شبه والتلفزيون االذاعة لمحطات التقليدي الدور فيها اصبح التي االعالمية المتغيرات
المتغيرات من العديد ثناياه في يحـمل الذي والخطير الكبـير االعالمي التحدي هذا . تقليدي
الظاهرة تواكب وامكانات بقدرات ضده تتحصن ان المستقبلة البلدان على يحتم والتطورات
ثقــافية وافرازات انعكاســات من عنها تنجم ان يمكن وما االعالم عمولمة وهي الجديدة
لها تتعرض التي المجتمعات حياة في السلبية ابعادها لها يكون قد وغيرها واجتماعية وتربوية
مجال في االخص وعلى االتصال تكنلوجيا نظم على شـاملة تغييرات طرأت قـد خاصة ,
ادى مما االمريكية المتحـدة والواليات الغربية اوربا من كل في والمسموع المرئي االعالم
الثقافية او السياسية المجاالت في سواء . لالعالم الجديدة االدوار حول الحوار احتدام الى
السلوك من معينة انماط تشكيل في االعالم به يقوم ما االدوار هذه أخطر ولعل االجتماعية او
الجديدة االدوار هذه ورموزها الصورة لغة خالل من اخرى انماط وتهميش االنســــاني
وسـائل بـها تقوم ان يمكن والتي الصناعي الشمال دول في الحكومات ادركتها قد واهميتها

. المعاصرة للنظم واالقتصادي السياسي االداء كفاءة لقياس االعالم
والمسـتهلكة المستقبلة الجنوب دول تواجهه ان البد اعالمياً تحدياً يشكل بدوره وهذا
البـرامجي بواقعها للنهوض طموحة وخطط امكانات من تمتلكه ما بكل والبرامج للمعلومات
المعلومات لتكنلوجيا المحـتكرة الغربية الدول أصبحت ان بعد خاصة والتلفزيوني االذاعي
بـدوره وهذا الصناعية االقمار خالل من بثها ومناطق توزيعها وقنوات تصنيعها في تتحكم
اصبـح والمتغيرات المعطيات هذه وفق وعلى , معالجته من البد وتقنياً اعالمياً تحدياً يشكل
والخبراء االعالميين الباحثين اهتمام يثير فضائياً االجنبي التلفزيوني البث استقبال موضوع
تضاعفت الذي العشرين القرن من االخير العقد وخاصة التلفزيون محطات على والمشرفين
حـتى الحدود تجاوزت مساحات الى وامتدت سريع بشكل الوافدة الفضائية القنوات عدد فيه
الترفيه بـين ما البـرامج من مختلفة نماذج خاللها تقدم ساعة) ٢٤) الى اليومي بثها وصل
ميدان في والمخططين المختصين اهتمام اثارت التي االخرى والقضية . واالعالم والتثقيف
مع التعامل بـها يتم التي الكيفية هي الفضائي للبـث المستقبـلة البلدان في التلفزيوني البث
االعالنات بـيع حصيلة على تعتمد والتي تجارية شركات تنتجها التي خاصة الوافدة البرامج
غير او الرسـمية الهيئات تنتجه ما على غالبـاً برامجها وتعتمد الغرب في متداولة سلع من
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افالم انتاجها على يطغي ما غالبـاً والتي الخاص التلفزيوني االنتاج شـركات او الرسمية
غير او متداولة غير البـضائع عن االعالن الى اضافة الرخيص والجنس العنف وبـرامج

العربية. المنطقة في تداولها في المرغوب
البـث يصبـح عندما الحقـاً تفاقماً تزداد ان يمكن والتي حالياً القائمة المشكلة لكن

فقط. المتطورة البلدان على حكراً ليس و الجميع امام ومتاحاً مباشراً الفضائي البرامجي
الشأن بهذا انجز الذي والتطور وهائلة سريعة الغرب في الفضائية التقنية فالتطورات
ومستمرة كهربائية بطاقة الصناعي القمر تزود صغيرة نووية بمعامل الصناعي القمر تزويد
التلفزيون شاشات على المباشر البث وتحقق المنزل الى القمر من المنطقة االشارة التوصيل
في التحـكم طريقها عن يمكن التي االرضية بالمحطات المرور الى الحاجة دون للمشاهدين

. الناس على عرضها يراد التي البرامج على والسيطرة واالستقبال االرسال
قوة جهاز زيادة الى يتجه الفضائي واالستقبال االرسال مجال في التكنلوجي فالتطور
الراديو عندئذ فيتسـاوى نفسـه العادي االستقبال معدات حجم تصغير وبالتالي االقمار بث

والتلفزيون.
من التلفزيوني البـرامجي البـث عملية على قيود أي فرض الى هنا الحاجة وتنتفي
االتجاه في العملية بـهذه للنهوض المخططين دور يبـرز وهنا . الصناعية االقمار خالل
يواجه الذي الحقيقي التحدي تشكل المختلفة بانواعها التلفزيون برامج اصبحت فقد االيجابي
للمشـاهد االْول الجذب عنصر تمثل النها والمعلومات الفضائي البـث عصر في التلفزيون
ومع جمهورها مع التلفزيونية المحطة خالله من تلتقي الذي الخصب و الطبيعي المجال وهي
في تأثير عامل وهو االعالمي النظام وسـائل احدى يعتبر فالتلفزيون واحتياجاتهم, رغباتهم
السائدة للقيم تحدياً يشكل اصبح الذي االمر الوافد الفضائي البث ظل في وخاصة , المجتمع
يستوجب ماذا االعالمي التحدي هذا , العربية االقطار بضمنها التي و النامية المجتمعات في
اصبحت والتي المستقبلة البلدان على الواقع هذا يحتمها استعدادات من ويتطلب اجراءات من
من وخاصة االعالم عولمة ظاهرة تشكلها التي االختراق عملية أمام عليه التحسد وضع في
المستهدف الجمهور الى وصوالً واالسرع تطوراً االكثر الحلقة باعتباره الفضائي البث خالل
المشـكلة لهذه الجذرية الحلول بالضرورة تعني ال مجدية معالجات الى الوصول اجل ومن ؟
المرور دون المنزلية االستقبـال اجهزة الى طريقه المباشر الفضائي البث أخذ عندما خاصة
من عدد الى الركون يمكن اخرى رقابـية اجهزة أية الى الخضوع او االرضية بالمحـطات

(14)

(15)

(16)
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وهادفة وواعية مرنة بطريقة معها والتعامل التحديات هذه لمواجهة الخيارات او االجراءات
ومن مختلفة مناسبـات في والمرئي المسموع االعالم في الباحثين من عدد شخصها ان سبق

يأتي: ما خالل
الى اضافة التحـديات هذه لمواجهة الهندسـي التعامل من متطورة صيغ اعتماد -1
مع العالقـة وتوطيد المنافسـة على القـادر المتميز والفني الثقـافي االنتاج فاعلية تطور
الميدان في والتعاون للتبـادل آلية خالل من والصديقة الشقيقة التلفزيونية وقنوات مخططات

البرامجي.
البـرامج التبادل في " عربسات " العربي الصناعي القمر امكانات من االستفادة -2

المعلومات. وتبادل المتميزة
والدراما االخبار ميدان في وخاصة ونوعاً كماً الوطني البرامجي االنتاج تطوير -3

التلفزيونية. البرامج في المباشر الطرح اسلوب وتقليل الحية والبرامج
مناطق بـثها في تغطي التي التلفزيونية الفضائية القنوات استحداث في المباشرة -4
بـما البرامجي بثها وتنويع الثالث العالم وبلدان العربية المنطقة من تنطلق وامريكية اوربية

المشاهدين. الهتمامات يستجيب
ميدانية ودورات تجارب في وزخمها الوطنية االعالمية الكوادر امكانيات تطوير -5
التطور مواكبـة الى اضافة والتلفزيونية االذاعية التقنيات ميدان في التطورات آخر لمواكبة

الفضائية. التقنيات ميدان في العالمي

الخاتمة: خامساً:
ادراجها يمكن المؤشرات من عدد الى التوصل ومعالجته البحث مجريات من اتضح

االتي: السياق وفق على
من المعلومات من الهائل التدفق ظاهرة تفاقم في تكمن االعالم عولمة تحديات ان -1
االخبـارية والبـرامج واالفالم االفكار تصدير معها ترافق التي الفضائية القـنوات خالل
لهذه والمسـتهلكة المستقبـلة البـلدان على تحديا يشكل اصبح الذي االمر والدولية والثقافية
تصنيعها عملية تتولى االمكانات وكبـيرة العدد محـدودة بلدان فيها تتحكم التي المعلومات

والنامية. المتطورة البلدان بين االعالمية الموازنة في واخالالً ارباكاً احدث مما وتوزيعها
المتطورة البلدان فيه تتحكم العالم في االتصالية للخريطة الحالي الواقع ان لوحظ -2
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المرسـوم المخطط اطار في االخرين الى وقـيمها وثقافتها افكارها تصدير على دأبت التي
حــياة في السلبـية واالنعكاسـات االفرازات من العديد عنها تمخض التي االعالم لعولمة

لها. تتعرض التي المجتمعات
من العديد اتخاذ الى االعالم عولمة لتحــديات تتعرض التي البــلدان عمدت -3
وبـرامجياً هندسياً متطورة صيغ استخدام مقدمتها في يأتي التحديات هذه من للحد الخيارات

ومضموناً. شكالً البرامجي بواقعها النهوض خالل من للمواجهة وتخطيطاً

السـنة , الدكتوراه مرحـلة , والمعلوماتية العولمة في محـاضرات . مندوب مظفر 1-د.
ص٤. , االعالم قسم , االداب كلية , بغداد , ١٩٩٩ , بالرونيو مطبوعة , التحضيرية

ص٣. , السابق المصدر -2
بحـث , الثالث العالم لبـدان االعالمية تحدياته و الوافد الفضائي البث . مندوب د.مظفر -3

ص٣. , ١٩٩٩ , مطبوع غير
ومناقشـات بحـوث , اطروحات عشر , الثقافية والهوية العولمة . الجابري عابد محمد -4
, بـيروت , العربـية الوحدة دراسات مركز نظمها التي / العولمة و العرب / الفكرية الندوة

ص٣٠٠. , ١٩٩٨
, بـغداد , النشـر و للطباعة الكتب دار , العربي الدولي االعالم . البياتي خضير د.ياس -5

ص٤١. , ١٩٩٣
الوطنية الشـركة , اليونسـكو , واحد عالم و متعددة اصوات . وآخرين ماكبرايد شون -6

ص١٥٣-١٥٤. , ١٩٨١ , الجزائر , والتوزيع للنشر
, ١٩٩٨ , بغداد , الوطنية المكتبة , سياسية مالحظات - العولمة . الغفور عبد الغني عبد -7

ص٧.
الكويت , (٢٣٨) المعرفة عالم سلسلة , العولمة فخ . شومان هارولد , مارثين بيتر هانس -8

ص١١٠. , ١٩٩٨ ,
, الدكتوراه مرحـلة في محاضرات , والتلفزيونية االذاعية المحطات . مندوب مظفر د. -9

ص١١. ,٢٠٠٢ , بالرونيو مطبوعة

المصـادر
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ص٢. , السابق المصدر -10
ص٨. , سابق مصدر , المعلوماتية و العولمة محاضرات -11

الفضائية التحديات مع التعامل وسبل العراق في التلفزيوني التخطيط . مندوب مظفر د. -12
, ٢٠٠١ , االعالم قسـم , االداب كلية , لالعالم االْول القـطري المؤتمر الى مقدمة نسخة ,

ص٨.
الدراسـات مجلة , العولمة وتحديات المعاصر االعالم حرية . الرحمن عبد عواطف -13
, القاهرة , والبيئة والتنمية للسكان االعالمية للدراسات االقليمي العربي المركز , االعالمية

ص٧٣. العدد٩٣,
, الخليج تلفزيون مجلة , المباشر التلفزيوني البث لطوفان نتصدى كيف . امام ابراهيم -14

ص٣٦٨. ,١٩٨٨ , ٣ العدد
االجنبـية الفضائية القنوات تحديات لمواجهة جديدة تلفزيونية سياسة نحو , لبيب سعد -15

ص٧. , ١٩٩٦ , العدد٣ , القاهرة , العربية االذاعات اتحاد مجلة
نشـرة , العربية االسرة على تأثيرها احتماالت و الفضاء اتصاالت . الهيتي هادي د. -16

ص١٦٦. , ١٩٩٤ عدد٢, , لالسرة العربية المنظمة تصدرها , توثيقية اعالمية فكرية
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والديمقراطية االعالم مدخل اوالً:
السياسـية ومؤسساته الديمقراطي النظام بتطور تقنياته، وتطور االعالم نمو ارتبط
امام الموصدة االبـواب فتح من المعنية التقـنيات تمكنت كثيرة حاالت وفي والجماهيرية.
فتح قـد "السمعي-البصري دوبريه يشير وكما تطبيقاتها. قاعدة وتوسيع الديمقراطية انتشار
ادى فقـد الديمقراطية. تعميم امام الطبيعية" اللغة الطباعة فتحت ان بعد والصوت الصورة
ونقـل المباشر والبث اوربا، في الكنيسة هيمنة تجاوز الى الطباعة تطور بفعل الكتاب تعميم
تقنيات تطور فتح وذاك هذا وفوق الفئوية. االنظمة هيمنة تجاوز من االعالم مكن المعلومات
الى ترجمتها وكيفية المعرفة، امتالك لغرض واالجتماعية االنسـانية الذاكرة خزائن االعالم
الطقـس احـوال على واالطالع االرض، شكل برؤية لنا سمحت فقد متواصل. يومي فعل
على افضل بصورة والتعرف السياسي، القرار على المباشر واالطالع االقتصادية، والحركة

. والتقني العلمي المنجز معطيات
الديمقـراطي بالتعميم سمحت مهمة ركائز الجماهيري االتصال تقنيات شكلت لذلك
باالمكان يعد لم كما وتداولها. المعلومة نشر امام الحواجز ازالة بواسطة اليومية للممارسات
النخبـة عليها تحـصل التي والمشاهدة فالجهاز للجمهور، هو وما للنخبة ماهو بين التمييز

ذاتها. الكفاءة وتمتلك نفسه الثمن لها والعامة

(1)

(2)

الديمقـراطية، امام اوربـا فتح في وريادياً مركزياً دوراً االعالم لعب اخر، وبمعنى
بـدأت التي الديمقـراطية التطبيقات تعميم امام الثالث العالم فتح قيادة يتصدر االن وكذلك
صنع مسـتوى على التعبـوية للمارسـات الصحيحة االسس ارساء لغرض طريقها تشق
في الممثلة الديمقـراطية المؤسسـات بـناء مسـتوى وعلى االنتخابات بواسطة القرار
بالحـاح نفسـها تطرح واالعالم الديمقراطية موضوعة بين العالقة بدأت لهذا البرلمانات

للبحث.
للرسـالة والتحـريضي الدعائي االستخدام على المترتبة النتائج بشأن والمناقشة
مظاهر اهم احـد باعتبـارها والخارجي، الداخلي المسـتويين على (االتصالية) االعالمية

.

جاعد حميد د.

والديمقراطية االعالم
والتحريض الدعاية بين

والتحريض الدعاية بين والديمقراطية االعالم
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فكما الحاضر. الوقت في االنسان تواجه التي المعضالت عن الكشف في الديمقراطي التعبير
قرية الى االعالم، وسائل في التكنولوجي التطور نتيجة العالم، تحول فعالً وواقع معلوم هو
من فيها يدور ما وكل ، التلفزيون شاشـة على ابعادها يرى ان االنسان يستطيع صغيرة،
وقـدرات االعالم بـفعل تخفى اسرار هناك تعد فلم نشطه، يومية وحركة ووقائع، احداث
صنع في يتدخل بـدأ االعالم ان وذاك هذا من واالكثر بـل واستمراريته، وشموله وسائله،
اصبحـت وحـدها العالمية المعلومات شبـكة ان معلوم هو فكما مدياتها. وتحديد االحداث
المتخلف. العالم في االقـل على االعالم وسائل لمعظم ومصدراً االعالمية الفعاليات تغطي
اسـتخدام بعد خاصة كبيرة درجة الى مخيفة اصبحت تنقلها التي والبيانات االخبار وارقام
الواحـد. اليوم في الكلمات من المليارات نقـل على قدرتها تفوق التي الزجاجية االسالك
وشبـكة االنبـاء وكاالت عبـر والمنقـولة المتداولة المعلومات حـجم عن كهذه وارقام
االعالم اهمية الى جميعها تشـير والمقروء والمسموع، المرئي البث وقنوات ، المعلومات
القـرار صنع في وكذلك الديمقـراطية والحـالة الممارسة تفعيل في يحتله الذي والموقع
بــاالعالم المعنيين جميع على بـالضرورة فرضت االهمية وهذه اتجاهاته. في والتأثير
الحقـائق وتوضيح المعنويات رفع في اسـتخدامه كيفية او اسـتخداماته مجاالت وتحديد
االعالم على الرد في اسـتخدامه ذلك من واالكثر بلحـظة لحـظة الوقائع تسجيل وكذلك
نتائجها وبـالتالي ومستوياتها، الممارسات حقيقة يشوه ان جداً الممكن من الذي المضاد،

. السالح قوة من امضى االفكار اي الكلمات ان ماقيل وكثيراً
مباشــرة بـصورة الدعاية تؤثر ان ضرورة على يصر دائماً غوبـلز كان لذلك
او اعالمه في يرتكبها التي االخطاء من واالستفاده وتصرفاته االخر سياسة في ومبسطة
وممارسـاته برامجه عبر عنها المعلن والوقائع لالحداث معالجته طرق او سلوكه نمط في
نحـو معيناً ميالً تعزز محـددة دعائية رموز استخدام دقه اكثر وبمعنى التاثير. احداث في

دعائية. خطه او هدف النجاز تحريضاً او تقويماً او وصفاً معين سلوك

(3)

.

(4)

(5)

(6)

حقـل في ايجابية واخرى سلبية ظواهر الديمقراطية الممارسات تجارب افرزت وقد
الوطنية المبـادرات جانب الى الخدمي او االنتاجي النشـاط حقـل في او واالبداع االبتكار
الديمقـراطي، للتطبـيق ومواكب ظاهر، عياني كنتاج واالعالم المنظورة. غير والقـومية
الكلمة عبـر نتائجها وتجسيد الشعبية الممارسات فاعلية عن تعبير كأداة مهمته الى باالضافة
لذلك الديمقـراطي. النظام بـنتائج تأثرت التي الحقـول هذه احد كان والصوت، والصورة
بنائه جانب الى السياسية. والوقائع االحداث وعرض تقديم في وظائفه االعالم تجاوز اليمكن
رصد الى اخر حقـل اي من اكثر بحاجة هو بل الظروف هذه مثل في والتحريضي الدعائي

والتحریض الدعایة بین والدیمقراطیة االعالم
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الوقـائع مضمون عن للتعبـير يسـتخدمها التي الرموز وعلى عليه اثرت التي المستجدات
اكثر دراسـة ضرورة الى االشـارة تجدر هنا من والموضوعي. الذاتي ومنطقها الحقيقية،
في اسـتخدمت التي االعالمية الصيغ ودقـة صحـة هي تلك ايجابية، االعالمية الظاهرات
المواجهة استغرقـته الذي والوقت السابقة التجارب مدى على والدعائي التحريضي النشاط

اكثر. او طرفين بين السياسية
وتحريضي. دعائي اعالم ريب بدون هو الديمقراطي، فاالعالم

كما الفكر. ميدان في بـالصراع يهتم الذي الدعاية، لمنطق استجابته حيث من دعائي
ومصالح والعواطف القـوى تعبئة في عمله الى اضافة له المعادية االفكار وابادة بتدمير يحلم
صله على يجعلهم وبـما لهم. المقدمة بالوقائع واقناعهم واحد، اتجاه في والجماعات االفراد
االعالم في الدعائي العمل يحـتل لهذا المبتغاة. والنتائج االهداف وكذلك والدوافع باالسباب
يفرز الديمقراطي التطبيق الن إال لشيء ال الممارسة في وخاصة متميزاً وضعاً الديمقراطي
السيكولوجية االثار باالعتبار االخذ ثم ومن اليومية، والفعاالت النشاط عبر عديدة مستجدات

عموماً. باالعالم والمعنيين الناس نفسية على المستجدات تلك انعكاس على تترتب التي
الحـدث فيها يجري التي للكيفية المباشـرة استجابته حيث من تحريضي اعالم وهو
ومواقـف سليم تقييم خلق التفاصيل-بهدف دون الملحة-النتائج الوقائع تقديم مع (المواجهة)
النتيجة في والتحـريض الدعاية ان ،اي للممارسـة وداعمة مؤيده للسلوك، مالئمة ودوافع
الجهة ومصالح مصالحـها مع وينسجم يتطابق سلوك انتهاج الى الجماهير دفع على يعمالن
واالدوات لالسـلوب كبيرة اهمية يمثالن فأنهما ذلك جانب الى والتحريض بالدعاية المعنية
الديمقراطي التطبيق معطيات يتقبل جديدا سلوكا الجماهير انتهاج على تساعد التي والوسائل

لها. ويستجيب
الخاصة باالستنتاجات الوهمي االحساس خلق ليس عموماً الثوري االعالم مهمة إن
لتحقـيق المالئمة الشـروط اقامة على يعمل هو وانما الحر، القرار الى الوصول او بالفرد،
من التي والتضليل، المخادعة قـوى من متحررة جماهيرية ذهنية وفعالية حر، ذهني نشاط
مالحظتين الى نشير لهذا السياسي. الصراع فترة في نشاطها وتصاعد بروزها، جداً الممكن

والتحريض: الدعاية موضوعات معالجة في الدخول قبل مهمتين
ظروف في نرد، لم ام اردنا االعالمي، النشــاط تحــكم التي القـوانين ان اوالً:
ممارسـة اية تصبـح ذلك دون وما والتحريض، الدعاية قوانين هي السياسية، المواجهات
يصعب التي االنية والمشـاعر العواطف من كتل الى تتحـول بـل قيمة ذات غير اعالمية

ذاتها. السياسة تخدم بقنوات بعد فيما اعالمياً تصديقها
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المستخدمة. وسائلها احد هو وانما السياسية، للمعركة قائداً ليس االعالم ان ثانياً:
ظروف في االعالم يتحول وانما عندها، التوقف يمكن اخرى وسيلة اية مثل ليس لكنه
وانعكاساتها ترددها حيث من المواجهة اصداء جميع يحتوي وعاء الى السياسية المواجهات
سلبـاً المواجهات، تلك نتائج على خطورة المسـتخدمة االدوات اكثر من انه الى باالضافة
الديمقراطية، الممارسات الى اساء قد االعالم ان عديدة، اعالمية تجارب اثبتت فقد وايجاباً.
واعالم السياسـية. المواجهة مستوى على وخاصة له المتاحة الحرية استخدام في بالغ عندما
بـعد، تسـتكمل لم او تتم لم سياسية معطيات عن ويعلن والوقائع، االحداث يتقدم عندما كهذا

خطيرة. مزالق الى شك ادنى وبدون يؤدي
ديمقـراطياً. ومقبولة سليمة اعالمية عملية تعد لم الوقائع، الحدث، استباق عملية ان
اليستند اعالم اي دحض او الرد، امكانية الى االعالم وسائل في التكنولوجي التطور ادى فقد

الوقائع. تشويه الى يعمد او الحقيقة الى
التي العالقة ماهية سؤال على واالجابة الحقيقية. االعالمية العملية ابعاد فهم ولغرض
يمكننا والتحـريضي الدعائي االعالم ومضمون الديمقـراطي، االعالم مضمون بين تجمع

االتية: الفرضيات من االنطالق
اداء في والتحـريض الدعاية يعتمد تعبـوي اعالم هو الديمقـراطي االعالم ان -1

استثنائية. ظروف ظل في والدائمة اليومية وظائفه
ويشكل االخر، مع المواجهة خطط برامج انجاز في مركزياً دوراً االعالم يلعب -2
والتضامن الداخلية الجبـهة تعبـئة على تسـاعد التي االجواء تهيئة في مهماً عامالً

الشعبي.
االعالم استخدام اطار في الديمقراطية بالفعاليات االعالم عالقة تصور يصعب لهذا
المواجهة مجال في ودوره منهما كل حدود بيان وكيفية المضاد. والتحريض الدعاية لمواجهة
والتحــريضي الدعائي المنطق على التعرف دون الديمقـراطية والتطبيقـات االعالمية

االعالمية. العملية في الديمقراطية للممارسات

الدعايــة ثانياً:
المدخل:

والتي السياسـية المواجهات من بسلسـلة الماضية الخمسة العقود خالل العراق مر
المواجهات عن كتب قـد الكثير ان ومع العراقـي. الواقع في قائمة مظاهرها بعض مازالت
للوقوف وبحث ودراسة طرح الى بحاجة نظرنا وجهة من مازالت انها اال وماهيتها، الدعائية
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عليها. المترتبة والنتائج ابعادها على
لغرض تمحـيص الى وبحاجة متداخلة موضوعات ثالثة بين العالقة رصد ثم، ومن
منهجية محـاولة هو البحـث وهذا المذكورة. الثالثة الموضوعات بين العالقة طبيعة بيان
مواجهة في والتحـريض الدعاية الليات استخدامه وكيفية الديمقراطي االعالم على للوقوف

االخر. االعالم
الديمقراطية التحوالت حاالت في االخص وعلى مذهلة، بصورة الدعائي الفن تطور
عديدة) اوضاع (في بـدأ وانما النهاية. في ثانوي كعنصر يعامل يعد ولم والمحدودة السريعة
المراد والوقـائع االحداث مع التعامل في االولوية يعط لم ان كبيرة، لدرجة عليه التركيز يتم
(او فن كأي الدعاية دراسـة نحـو التوجه ازداد لذلك الناس. صفوف بين نشرها او تعميمها
طرق الى اضافة اليها. يسـتند التي والمعايير والمقـومات المفاهيم حـيث من اخر، علم)
بالواقـع عالقته ثم ومن وايجابية. سلبية نتائج من االستخدام هذا اليه يفضي وما استخدامه،
قبل من المستهدفين االفراد في تاثيرها ومدى يتضمنها التي الرموز وكذلك المعاش. المادي
التفكير مسـتوى ومع اوالً الوقـائع مع المسـتخدمة الرموز تفاعل وحدود الدعائية. العملية
رافق الذي الدعاية، فن اسـتخدام في للتوسـع حـاصل وكتحصيل ثانياً. السائدة والمعارف

تكنولوجياً. االعالم وسائل
مسـتوى على الممارسـة تفترضها التي الدعائية االشتراطات قانونية دراسة بدأت
وذلك الجماهير، صفوف بـين المطلوبة، االقناع عملية انجاز او المضادة، الدعاية مواجهة
ناحـية من فيها المستخدمة والرموز والتحريض الدعائي النشاط بين االنسجام ضمان بهدف
في المادي معادلها ايجاد ثم ومن اخرى ناحـية من وتقبـلها الرموز فهم على االفراد وقدرة
اوالً والتحــريض الدعاية على التعرف يتطلب التحـديد هذا ومثل الموضوعي، الواقـع
عن للتعبير المستخدمة الدعائية والرموز الصيغ عن والكشف ثانياً. مدلوالتها على والوقوف
المتناقـضة الدعائية او المتصارعه والمفاهيم الوقائع عن للتعبير المستخدمة الدعائية الوقائع
ومتطلبات ومفهومها الدعاية حول التساؤالت مجموعة عن االجابة من البد اخر وبمعنى ثالثاً

والمنطق. المضمون حيث من توافقها ومدى ادائها
والفلسفية السياسية واالراء واالفكار النظريات نشر بالدعاية يقصد كان فاذا الدعاية:
مع تماماً يتطابق فيها مايفهم فان . اساسياً شرحاً وشرحها منتظم بشكل وغيرها واالقتصادية
وتعميمها االفكار نشر بهدف ١٦٠٠ عام جهاز اول اسس عندما الفاتيكان قصده الذي المعنى
تكريس الى ايضاً تهدف هي وانما فقط بذلك تتحدد تعد لم الدعاية ان اال . مرسومة بصورة
االقـتناع الى يؤدي ان البد واحد، اتجاه في (والجماعية) الفردية والمصالح العاطفية القوى
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يتطور الذاتي لمنطقـة ترك لو (الجماعة) الفرد اليه يصل كان ما بمبـدا او محـددة، بوقائع
بالقـدر اال التشـويش او الكذب تعني ان اليمكن الدعاية فان ولهذا توجيه اي دون بتلقائية
ضرورات وفق الحقيقـة، من جزء لحـجب االحيان بعض في رموزها استخدام يتيح الذي

محدد. موقف
اسـوأ من هي الكذب الى تلجأ التي "والدعاية نقيضه، بل الكذب، ليست هي فالدعاية

. دائماً" الفشل ومصيرها الدعاية انواع
الجهد ان في اساساً تكمن واالقناع التضليل بين او والدعاية التالعب بين والمسافة
وضعها على للتعرف لها الفرصة اتاحـة وعدم الجماهير تضليل يخدم التالعب) (اي االول
ذهن في زائفة صوره تشكيل اي ومشوهة سيئة بصورة المعرفة ونشر ومصالحها. الحقيقي
الجهد يخدم فيما وانكسـار، احباط عامل الى وتتحول ماتتضح وسرعان للمعلومات المتلقي
مدلوالت من والمفاهيم للكلمات ماينسبـه خالل من الجماهير االقناعي) الدعائي (اي الثاني
غير او مباشـرة بـصورة صحتها على التعرف يمكن والتي الواقعية، الظروف مع متطابقه

ذاته. القائم الواقع في مباشرة
في والمؤثرة الفعاله المعلومات صياغة تتطلبــه ما اول ان الدعاية رجال يؤكد لهذا
بطريقة اقناعهم يمكن كي الناس هؤالء بوعي تامة معرفة هو (الجماهير) والجماعات االفراد

ومقنعة. ومفهومة ومؤثرة سليمة
ليسـت والدعاية التثقـيف هي ليست والدعاية شائع هو كما االكراه، ليست فالدعاية
المفاهيم هذه جميع مع تتفق قـد ولكنها اليه. لجأت وان الكذب التفترض وهي المخ، غسـيل
موقـف في االستجابة مظاهر تغيير هي تلك واحدة، غاية الى جميعاً نسعى التي االخرى

معينة. مشكلة او راي او لقضية بالنسبة المواطن
يمكن كي محـددة امكن وان معينة مواقـف اتخاذ الى الناس دفع ، اخر بـمعنى او
كما الدعائي التاثير مايميز اهم فمن الدعائي. للنشاط والجغرافي الزمني السقف تحت وضعها
موجه انه هو (الوضعي)، التسجيل او (الجدلي) الحواري الشكل عن شيركوفين" "يوري يقول
الدعائي فالعمل . حده على منهم فرد كل والى االفراد، من واسعه جماهير الى واحد ان في
فرد بكل يدفع كذلك هو افعالهم، عواطفهم، اهتماماتهم، الجماهير، مصالح يتناول الذي بالقدر

اليهم. الموجه االعالم مع ويتفاعل يتأثر الكل، من جزء بأنه الشعور الى منهم
الى شـيركوفين يوري اعتقاد حسب يؤدي االفراد، بين بالوحده الذاتي الشعور وهذا
ومقـرراً منظماً عامالً كبير حد الى يعتبر والذي . الموقف هو ذلك مهم سيكولوجي نشوء

وسلوكهم. الناس لنشاط
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االرتبـاط اشـد مرتبـط انفعالي، تقويمي تكوين بأنه الموقف ف.ارشيوف ويعرف
الموقف. وحدة نحو جسراً مايمد وهذا والتفكير باالرادة

منها: عده بصفات يتصف اجتماعية، ظاهرة كأي والموقف
عديدة. حياتيه امور على التأثير في قدرته اي انتشاره، -
السلوك. انماط مع والتشابه التماثل اي التميزية، قدرته -

سابقا. متكون لموقف استجابته اي ثباته، وكذلك -
، تكوينه السهل من يصبح محددة، مهمة مسائل تجاه تكونه وعدم الموقف غياب ان اال
الوقـائع نقـل اولوية على وتحـرص الدعائية االجهزة تعمل لذلك جديد. من تشـكيله اي
بشـأن -الجماعه- الفرد لدى المواقـف تكوين بـهدف المتلقي الى والمعلومات واالحداث
او الموقـف تكوين في االول الفضل الن المعلنة. والتصورات القـضايا او واالفراد االفكار

يؤديه. الذي والدور لالعالم يعود تبديله
على االصرار الى الدعاية) (مخططي بـالدعاة يدفع الذي هو الحقيقـة هذه وادراك
هذه وبـدون اليومية. الحياتية لالمور معالجته وتغطية تفكيره وطرق الجمهور قيم معرفة
والمؤثرة، الناضجة فالرسـالة مستحـيله. شبـه المواقف تشكيل عملية تكون تكاد المعرفه
الجمهور لدى كاملة استجابة تحدث ان تستطيع التي الرسالة او واالنفعال، للمشاعر والمثيره
موقـف في وتجعله الفرد، في االنفعالية الشحـنه تحـدث ان بقدرتها التي تلك هي المتلقي،

تلقاها. التي الرسالة مضمون صحة عدم ثبات بعد اال تجاوزه اليستطيع
يردده كان فما للتحقـق. قابـله لكنها وبسـيطة سهله مسألة ليست المسألة هذه ومثل
في قـائمة تعد لم الناس، نظر في حق على يكون دائماً االولى الكلمة يقول من بان غوبلز
التكنولوجي التطور بـفعل وانما فقط، ومعاييره الدعائي المنطق تطور بفعل ليس اليوم. عالم

ايضاً. االعالم وسائل في
الواقـعة نقـل عبر مقنعه، كانت ومهما تقال كلمة اية دحض سهولة بكل اصبح فقد
مؤيدة بوقـائع مجسداً للحدث الحي النقل او والصورة، الصوت او الصوت بواسطة مباشرة

االشـخاص مواقـف بـفعل تتكون والمواقـف . واع عقالني كعنصر والمعرفة
التباين او التجاوز بفعل تتكون او االجتماعي. الوسط في مهمه اجتماعية بمواقع يتمتعون
والممارسـات واالوضاع االفكار بـفعل تتكون هي او المهمة، واالشـياء االشـخاص مع
- الفرد قـيم مع تتفاعل مواضيع اية بـفعل تتكون انها يشـار، كما واجماالً واالنظمة
اية في حـيادياً يكون ان اليمكن والموقف وعيه. في ذاتية اهمية اكتسابها بفعل الجماعة-

. صحيح بأنه لصاحبه ويبرز االحوال، من حال
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تاخذ االولى فالكلمة المرئي. المسـموع لالعالم الحـالي التطور مؤشرات من اصبح الذي
المعادلة قـلب باالمكان اصبح انه اال -فرد/جماعة- يتلقاها من على النفسي التاثير في مداها

ومعاكسة. مضادة بصورة عليها ترتكز التي
وفعلها الدعاية منطق في قائمة تعد لم كثيراً، غوبلز عليها استند التي الدعائية فالقاعده
حالة من االستفاده اي لذاته. مقصوداً االستخدام هذا مثل يكون وقد . محدود بقدر اال المؤثر،

العدو. صفوف لخلخلة مطلوب وقت او معينة
وما نفسها السابقة الدعائية الصيغ بقانونية محكومه تعد لم وتاثيرها، الدعاية فان لهذا
"للرموز" والمناسب الصحيح االستخدام ضمنها من جديدة، واشتراطات مضامين من اكتسبت
محـاطه تبق لم ممارستها وفنون استخدامها اساليب تطور رغم والدعاية المعتمدة. الدعائية
انها شـيء. كل يفعل ان يسـتطيع الذي الساحر ذلك او (غوبلز) بها احاطها التي الهالة بتلك
سياسـة تلغي ان التسـتطيع انها فرعياً. سالحاً اصبحت ذاتها في فهي القوه من بلغت مهما

ناجحة. سياسة الى اخفاقها اثبت سياسة تحيل ان او ناجحة،
الى الكلي الفشـل تحـويل في او النجاح تصميم في وحاسما اساسيا عامال باعتبارها

. جزئي فشل

على للثورة ثابـته مؤيده مواقـف تخلق ان الفيتناميين- -اي االولى استطاعت فقد
المتحدة الواليات داخل مؤيد عام راي خلق الى اضافة الدولي، المستوى وعلى فيتنام مستوى
مناطق وفي امريكا مع صراعها في وممارسة فكراً الثورة تمثل بؤرة خلق جانب الى ذاتها.
تجاه ثابـتة مواقـف خلق من تمكنت فقد الفلسطينية- الثورة الثانية-اي اما العالم. من عديدة
ثابـته مواقـف تشكل ان تستطع لم لكنها ودولياً. وعربياً فلسطينياً الفلسطيني، الشعب حقوق
العدو اسـتغل وقد عربياً. يكن لم ان دولياً تحقيقها او الحقوق هذه ضمان اسلوب بشأن مؤيده
وكانه العالم نظر في دائماً يبـدو كان فقـد دعايته محـور وجعلها النقـطة. هذه الصهيوني
اذاً؟ الدعائي المنطق هو ما الصهيوني. الكيان "امن مسـالة من اوضح هناك وليس الضحية.

(20)

اي من اهمية اكثر الدعائية الرموز اسـتخدام في التحـكم عملية اصبحت هنا ومن
اصبـح ان بـعد االخص وعلى ومتطور. ناجح -دعاية- اعالم ممارسـة في اخر شـيء
لعكس بارزة عالقة يمثل االقليمي الصراع وكذلك االيديولوجي الصراع في الرموز استخدام
تكوين الى يؤدي الذي بالشـكل وتوظيفها ودعائياً، اعالمياً وبـرمجتها والوقائع االحداث
حـدث كما الدولي. العام والراي والقومي المحلي العام الراي لدى ثباتها وضمان المواقف
مع الفلسطينية الثورة صراع في او المتحدة، الواليات مع صراعها في الفيتنامية الثورة في

الصهيوني. العدو
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بين والفرق اقناع. عملية هي والدعاية الدعاية. عناصر في بالتجانس يسمح الذي المنطق هو
والمفاهيم للكلمات ينسـب االقـناع- -اي االخير ان معروف هو كما واالقـناع. التالعب
صحتها فحص يمكن التي المفاهيم تلك -الواقعية- الموضوعية الظروف مع تطابقه مدلوالت
تدخل بفعل الدعاية جوهر ان اال نفسه. الموضوعي الواقع في حين، بعد او مباشرة، بصورة
جميع في كاذباً او عناصره. جميع في صحيحاً يكون ما نادراً االيديولوجية، واهدافه الداعية
من ممكن قسـط اكبـر على الحـصول هو الدعائي المنطق يستهدفه ما فان لذلك عناصره.
الذي االعالمي، االنتقـاء ممارسة عبر الحقيقة. من جزء حساب على ذلك كان ولو االقناع.
اعالم بحرية يطالبون الذين اولئك حق منهم كل يراه وكما الدعاة، عند به مسلماً مطلباً اصبح

تقييد. ان ودون هادفة
الوعـي ان غيـره مـن اكثر يدرك - الداعية االخص وعلى - االعالم رجل الن
من وانما واالنظمة، والعقائد النظريات من اي فحسب، االيديولوجي من يتكون ال االجتماعي
شيء اي من اهمية اكثر الدعائية الرموز استخدام عملية اصبحت هنا من كذلك، السيكولوجيا
في الرئيسـية الجملة تكثيف ان واضحـاً واصبح ومتطورة. ناجحة دعائية ممارسة في اخر
ان ومع الخاصة. الجملة هذه الى المتلقي نظر ويلفت كبيرة. شعورية اثاراً يحدث واحدة كلمة
الدعاية قـوانين ان اال الطويلة. الجمل عن التسـتغني التعبـير، جاز اذا المتحضرة، اللغة
هذه في االعتبـار بـعين يؤخذ الذي الوحيد والشيء اهتماماتها. اللغة تشارك ال والتحريض

المتلقي. في وتاثيرها االعالمية للمادة الدعائي الهدف هو الحالة
ما. حد الى االعالمية العملية محور تشكل مهمة. نقطة على دائماً الباحثون ويؤكد
او اجتماعية عالقـة كل من مجرد فراغ، في يسبح كيان انه على للمتلقي ينظر ال ان هي تلك
والتقاليد العادات مجموع انه على يعامل ان يجب فالمتلقي الصحيح هو العكس وانما معتقدية.
فان لذلك الدعائي. المنطق مع تتفاعل ان يفترضبـــها جميعها وهذه مجتمعة. والمصالح

على: يرتكز لم اذا المضاد المنطق يدحض ان يمكن ال وتأثيره بفاعليته المنطق
نظره. وجهة لتدعيم واقعة -

تقبلها. باالمكان واضحة حجج -
معه. التعامل يتم الذي الوسط مع تتالءم وحجج -

النه الدعائية- الفلسـفة غير -هو الدعائي المنطق ان ، ربـيع حامد د. يقرر لهذا
االبعاد: ثالثي يفترضمنطقاً

كلياً. او جزئياً الدعاية تجارية منطق -
اليه. وتستند تعلنه ومنطق -

(21)
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الدعاية. لمصدر عام سياسي ومنطق -
يكمن بينهما والعالقة الواضحة الحجة وسوق الواقعة تقديم اطار في القول يمكن لذلك

الدعاية. في المستخدمة والرموز المفردات في وبعده الدعائي المنطق مغزى في

التحريض ثالثاً:
مضمون مع تتداخل النها متناهية. بدقة "تحريض" كلمة معنى تحديد السهل من ليس
يسـتمد الذي الوحيد والتمييز الممارسة. في االخرى مضمون تحتوي فكالهما "دعاية" كلمة
فن في المعروف الكالسـيكي القـول الى يرجع منها كل معنى تجريد امكانية الباحـثين منه

-: الدعاية

التي االشـتراطات لفهم اسـتكماالً التحريض موضوعة الى الدخول يمكن هنا من
والنتائج والتحـريضية الدعائية ومضامينها االعالمية العملية مكونات بـين العالقة تحكم
في واسـعاً استيعابـاً اكتسبـت قد والدعاية، الدعائي، المنطق كان فاذا عليها. المترتبة
المواجهات في الدعاية راية لحـمل تصدى ممن االكبر العدد لدى مشوهاً وفهماً الممارسة،
خيمة تحـت كبيرة بفعالية يعمل بقي التحريض فان العشرين. القرن مدى على جرت التي
منطقاً للتحديد قابلة اطروحة باعتبارها التحريض موضوعة معالجة يتم ولم ذاتها. الدعاية
الدعائي، للمنطق داعم كعمل اليها ينظر التحــريض، فموضوعة وممارسـة. ومضموناً
متكاملة وحدة باعتبارها التحريض موضوعة مع التعامل هنا نحاول سوف لذلك والدعاية.
وان والديمقـراطية، والدعاية كاالعالم االخرى، بالموضوعات عالقتها على الوقوف قبل
متكاملة اعالمية عملية اطار في عملها واليات التحـريض موضوعة بفهم مرهون كليهما
والممارسـة والدعاية بـاالعالم التحـريض وماعالقـة بالتحـريض؟ المقصود ما اذن

عمله؟ واليات التحريض حدود رسم يمكن وكيف الديمقراطية؟

فكرة فقـط يقـدم المحرض بينما الكثر. او واحد لفرد كثيرة افكار يقدم الداعية ان
معين ثابت جور او ظلم على انتباهه يثبت انه اي الناس. من لجمهور قليلة افكار او واحدة
على لهذا تبـعاً يعمل ثم الرأسـمالية، في المتوارث التناقض او التضارب يولده او يوجده
مسـؤولية الدعاية لرجل تاركاً الصارخ الظلم هذا ضد وسخطها الجماهير رضا عدم اثارة
طريق عن يعمل الدعاية رجل ان في السبـب هو وهذا للتناقـضات، كامل توضيح اعطاء
ومهمة . الشفوية الكلمة اساس على (المحرض) المثير يعمل حين على المكتوبة الكلمة
التاريخ في كافة الملموسـة الوقائع ربط في كبير حد الى تتحدد التصور هذا وفق المحرض
توجيهه بـوظيفة تقوم ان تستطيع عليها متعارف رموز بواسطة القائم بالواقع الراهن،

.

(23)
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الصلة معززة االحـداث. او الوقـائع من تلك او هذه عن وتنبـه به. يحيط الذي العالم في
دور تلعب هي وانما معرفة، ليسـت الكلمة الن الخارجي. والعالم االنسان بين الموضوعية
االنسان ان من الرغم فعلى غارودي يشير وكما معين. وموضوع االنسان بين فقط الوسيط
وعلى البياني) الرسم او (الصورة، للكلمة الفيزيائي الغالف البصر او بالسمع مباشرة يدرك
ذاته الفيزيائي المغزى فليس دماغه، في تولد للكلمة بصرية او صوتية صورة ان من الرغم
تدل التي المواضيع بين المعقدة العالقات او الموضوع انه بل المعرفة، موضوع هو للكلمة

. الكلمة هذه (27)عليها

التاريخ اطار في لكن الواقـع، في قـائمة متكاملة، معلومة هو التحـريضي فالرمز
معينة. واقعة او بحادثة موضوعياً عنها المعبر الراهنة اللحظة الراهن،

االخرى المحـرضات كجميع واقـعي، عرض هي لالنسان بالنسبة الكلمة ان ومع
الكلمة بين كيفية او كمية مقارنة باية القبول اليمكن انه اال الموضوعي، الواقع في المشتركة
المنطوق) (الرمز اللفظي المحرض بين الفرق يبقى لذلك الحيوان لدى الشرطية والمنعكسات
من العديد لتعميم وسـيلة هو االول المحـرض ان في يكمن (المادي) المحسوس والمحرض

. كلها السابقة البالغة االنسان حياة بفضل بها يتصل التي االخرى المحرضات
محـرضات واشتقـاق محددة ظاهرة بتعميم للمحرض تسمح التي هي الحقيقة وهذه
التي االسـتغالل ظاهرة على المحرضيستند ان ذلك: مثال ذاتها الظاهرة على ترتكز عديدة
كي سـائق، طيش بسبـب مواطن وموت كله. الرأسمالي النظام يدين كي العمال، منه يعاني

النظام. لحركة المنظمة والقوانين النظام وبالتالي الفوضى يدين
الوقائع عن ومعلومات اخبار نشر الى يهدف الذي النشاط بانه التحريض يعرف لذلك
الى يهدف كما تلك او الوسـيلة هذه تتخذها التي المحـددة المواقف من واالعمال واالحداث

. واالعمال واالحداث الوقائع هذه من موقف مع عالقة وايجاد تشكيل
المواد: من نوعين طريق عن للجماهير المعلومات تقديم يعني فالتحريض

بنشـاط يتعلق ما وكل والتعليقـات القـرارات نقـل اي : واالخبار المعلومات -1
عسكرية. او مدنية الشعبية، او الرسمية المؤسسات

نشـاط او بقـرارات والمنجزات االعمال ربط طريق عن السياسي: التحريض -2
على لتدليل السياسـية المحرض مهمة يدعم وبما ايجابي. او سلبي باتجاه المؤسسات

فساده. او ما نظام صحة

والدعاية: التحريض

(28)
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واالداء؟ الوظيفة في منهما كل حدود هي وما والتحريض، الدعاية بين اذاً الفرق ما
الدعاية من كل حــدود لتأشــير وضوح هناك ليس عموماً الغربـي االعالمي الفكر في
هي الدعاية ان ايضاً وقيل الجماعي. التاثير اسلوب هو التحريض ان قيل فقد والتحريض.

تلقائي. بعمل للقيام الناس اثاره هو التحريض بينما ، وافكار مذاهب نشر
حدة، اكثر بصورة (االشتراكي) الشرقي االعالمي الفكر في كذلك النقاش احتدم وقد
"توضيح الدعاية ان اسـاس على والتحـريض الدعاية بين التفريق جرى فقد مدى. واوسع
العملية. دقته لعدم به، يؤخذ لم التحديد هذا ان اال للعمل" "دعوة هو التحريض بينما المشكلة"،
فواصل وضع او الممارسة. في "الدعاية" فعل عن "التحريض" فعل تجريد امكانية هناك فليس
التحـريضي، الفعل يتضمن ذاته الدعائي الفعل الن وذلك منهما. كل حـدود بـين مؤشرة
ان قـيل فقد المستخدمة الوسيلة اساس على بينهما التفريق جرى كما ايضاً. صحيح والعكس

الداعية. اداة المطبوعة والكلمة للمحرض، الرئيسة االداة المنطوقة الكلمة
في مقالة ذلك مثال والتحريض. الدعاية بين ضرورياً شرطاًُ يعد لم التفريق هذا ولكن
المحاضرة على ينطبق الحال وكذا نفسه، الوقت في ودعاية تحريضاً تحوي ان ممكن جريدة

اخر. نتاج اي او الشفوية او المنطوقة والكلمة
كل تعريف نطاق في مالحـظته يمكن االثنين بـين االساسـي التفريق ان نقول لهذا
نقل تتضمن النها الواعية، المثقفة القلة الى اوالً توجه عادة فالدعاية وظائفهما. ثم ومن منهما،
اال مرتفعاً. وذكاء عالياً تعليماً يفترض فهو بسـهولة، وادراكه فهمه يصعب "ثقافي" مضمون
باللحـظة تتعلق معينة، موضوعة ويتناول واسـع، جمهور الى يتوجه عادة التحـريض ان

الراهنة.
االتي: االساس على منها كل وظيفة توضيح يمكن العموم وعلى

يعني التحـريض بينما السياسي" "التثقيف دائماً تعني االعالمي العمل في الدعاية ان
التعبير. اصح اذا الحقائق تحريضبواسطة هي فاالخبار واالحداث. الوقائع عن "االخبار"

التحريض: اسس
الحـرب كظروف التاريخية االحـداث او المهمة الظروف في المهمة المسائل من
المعاش الواقـع في ومعروفة عامة ورموز بمفردات ونتعامل نحتفظ ان التحريض في ينبغي
تاثراً او اندفاعاً االكثر االفراد ولدى العام، الجمهور لدى والعواطف المشــاعر تحــرك
في للتضحـية االستعداد حد الى الوطنية المهام تادية نحو او الثورة نحو محددة بمحرضات
في وطني اداء افضل ضمان نحـو الفعلية الحـركة بـدفع او االنتاج ساحة او القتال، ساحة
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الى بـادائه يرتفع وان صالحاً مواطناً يصبح ان يود فرد كل ان المهمة المسائل فمن الحرب.
قد المواطن هذا مثل مع حواراً نقيم ان يمكن هل نفسه يطرح الذي السؤال لكن الكمال. درجة
حركة عن بعيداً بقي ذلك ومع ادبياته كذلك وقرأ وفكره، واتجاهه النظام وعايش الخطب سمع

البحتة. السياسي الحوار
من او العمل، ورشـة داخل النظام من موقفهم االفراد لهؤالء يكون ان غريباً وليس
لهم يكون لن ولكن الفاعلة المؤسسـات او يدرسونه، الذي العلم طبيعة من او االجور، نظام
ووظيفة المحـرض، مهمة ان لهذا الوطنية. والحقوق واالرض الوطن عن الدفاع من موقف
او الخاصة االمور الى التتوجه ان يجب الحرب كظروف الطارئة، الظروف في التحريض
وانما اهتمامهم التثير الرموز هذه مثل الن جداً خاصة رموز عبـر الثانوية الجوانب مناقشة
واالرض كالوطن (الفرد)، المواطن نفس في وقدسـية قيمة اكثر رموزا تستخدم ان يفترض

الوطنية. والسيادة
والفعل الحـركة قدرة تعطيه متميزة بخصوصية يتمتع الحرب زمن في فالتحريض
في وتحـديداً وضوحـاً اكثر تكون ورموزه المحرض مهمة ان بفعل اخر وقت اي من اكثر
لكن والعواطف. المشاعر من تثير التي الرموز سوق في اليتوسع ان اي الخاصة، الظروف
غير كانت اذا جائز غير والرموز االختصارات اسـتخدام ان المحرض يفهم ان البد بالمقابل
هذا مثل على االصدار اي الحـال، هذه وفي . الراهنة اللحـظة في للفهم قابلة او مفهومه
التحريضي العمل وصف يمكن عندئذ واالذهان، العقول تشويش الى يؤدي سوف االستخدام

والجهل. بالغباء
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تلك الرئيسة، واالفكار الجديدة الكلمات بث التحريض، في المهمة االسس من كذلك
هناك كان واذا العمل. وخصب الذهن جالء (امكانية) وتتيح الراهن للواقـع تستجيب التي
كامل عن االيديولوجي التكامل مسـتوى الى الجمهور مسـتوى يرفع ان يجب بأنه تصور
ال وسـراب وهم وراء السير سوى شيئا، اليعني ذلك فان المحرض. يطرحها التي القضية
الوعي من القـدر هذا مثل الى الوصول اليمكن الديمقـراطية ممارسـة ظروف ففي اكثر.
عن الينفصل التحريض ان الى دائماً يشار لهذا تحريضي. جهد من بذلنا مهما االيديولوجي
في التحـريض ان ومع . للتحـريض مسبق شرط وهي له، جداً ضرورية انها بل الدعاية،
من حـال اية في اليستغني انه اال الدعاية. يسبق مرحلياً، والموصوفة الخاصة الظروف
الواقــعة بحـكم المفروضة الجديدة المفاهيم وتعميم نشـر الن الدعاية. عن االحـوال
"ادلجة" الينتظر التحـريض دائمة. ايديولوجية صياغة بـموازاة اال اليتم (كالديمقراطية)،
نصوغ بـان والقـول ايديولوجي. اطار دون االسـتمرار كذلك بقدرته ليس لكن المفاهيم
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(جدلية). ديناميكية ذهنية عن يتم وال عقـيم موقف ثانياً تحريضنا نمارس ثم اوالً، النظرية
موقفا يعالج ال التحريض الن والمعالجة. التفكير في صرفة ميكانيكية ذهنية عن يعبر وانما
في تحـتاج ال محـفزات ويستشير التعبير، صح اذا تكتيكيا موقفا يعالج وانما، ستراتيجيا
المباشـرة استجابته التحريض في االساسية السمة الن كبير. ايديولوجي وعي الى البداية

الراهنة. اللحظة في الملموس للواقع
الينقطع. لتغير يتعرض اجتماعي مجال في يتحرك كالوس يشير كما فالمحرض
اهداف ومع اطول، زمنية فترات مع تتعامل التي االسـتراتيجية، عن التحريض يختلف لهذا
اثناء التحريض يحتاج فيما مستمرة ذهني تجريد لعمليات التفاصيل اخضاع من وتنطلق ابعد،
الجماهير. هذه لوعي دقيقـاً وتحليالً جماهيرياً فعالة وشعارات رموز صياغة الى الممارسة
ومفهومة ومؤثرة صحيحــة بطريقــة موضوعياً، ضروري هو كما التعبـير يمكن كي

ومحرضة.
ولكن والمتوسـطة، الطويلة الجمل عن تسـتغني ال المتحـضرة اللغة ان يشارالى

. كالوس تعبير حد على اهتماماتها اللغة التشارك التحريض قوانين فان بالمقابل
المواقـف معطيات ومع اوالً، (السيكولوجيا) النفسي المكون مع يتعامل فالتحريض
التحريض قوانين لذلك ثانياً. االيديولوجي مع تتعامل ان للدعاية يترك ثم ومن عنها، الناتجة
في يمثل والذي عليها. المترتب والسـلوك االثارة، نواتج في فقـط منها التاكد يتم وفاعليته

المؤثر. التحريضي النشاط في المركزي الهدف النهاية
تكون الناس عند االنفعالية "االستجابة ان هي تلك اساسية، قاعدة على يرتكز فهو لذلك
مهامه في اليسـتهدف والتحـريض الواعي". االدراك في مباشرة واكثر اسرع ما، حد الى
ال انه اي المفاهيم، تجريد الى تحتاج التي التفاصيل في يخوض او بعيدة، اهداف مع التعامل
هذه في وهو معه. متوافق دعائي نشاط هناك كان اذا اال مهمة اية في الستراتيجي البعد يخدم
يعنى ال فالتحـريض لذلك االعالمي. النشاط في خاصة تكتيكية حالة التعبير صح اذا الحالة
اساسا يعمل فالتحريض االشياء. هذه بها تواجه ان يجب التي بالكيفية وانما ، االشياء بماهية
ثم ومن االنسـان نفس في الكامنة الشعورية المحفزات اثارة على استثنائية ظروف ظل في
عن المعبـرة الرموز محـاكمة اساساً تشترط التي تلك المباشرة. الوعي منطقة الى الدخول
رموزه بصحـة ابـتداء االعتقاد وتكوين الحافز خلق على نشاطه في يقتصر فهو المفاهيم.
يجد معينة كلمة وجود بـان الناس، اعتقـاد من االستفادة اخر وبمعنى لمنطقها. واالستجابة
او العامة، المالحـظة عبـر اكثر ذلك ويتضح ذاتها. الكلمة تصفها واقعه في بالنهاية اساسه
تكون االحـيان من كثير في النها ما مادية قوة دوماً التصبح النظرية ان التاريخية. الشواهد

(31)

(31)

والتحریض الدعایة بین والدیمقراطیة االعالم

حزيران ( ) OMMSالعدد O32



المتأثر السياسـي الناس وعي بـينما يعممها. من تجد وال البشـر من بأقـلية محصورة
نفسها عن تعبر ، مادية قوة الى يتحول الذي هو وقنواته، االعالم عبر الممارس بالتحريض
او جهد من الفعلية الممارسـة ساحة تتطلبه لما االستجابة وكذلك الديمقراطية، الممارسة في
الذي والمستمر الدائم العطاء في يتجسد التحريض على يرتكز الذي الناس وعي ان اي ، وقت

ايديولوجي. وسيط اي الى اللجوء دون مباشرة بصورة الديمقراطية قنوات في يصب

النهائي الهدف فأن مجالها، تاخذ الفكرية الفعالية بترك يتحدد االقناع جوهر كان واذا
الخالق. الفكري بالعمل وحدهم القيام من الناس يمكن ان هو للمحرض

ورنينها السـيوف صليل يسبق صوته كان الذي العربي الشاعر ذلك هو فالمحرض
المتقابلة. االطراف بين
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احـد باعتبـاره التحـريض الى اللجوء ينفع مدى اي فالى التحريض: الى اللجوء
يشـتمل والذي االنفعالي، الجانب اساساً يستهدف التحريض ان التعبوي؟ االعالم مكونات
الوطن، كحـب والمسـتديمة الثابتة العواطف فهناك مختلفة. متنوعة عناصر على بدوره
االعالم في التحـريضي العمل محـور تشـكل وهي واالصدقاء. والعمل باالسرة والتعلق
حـاالت او معينة، ظروف تسببـها التي االنفعاالت تشـكل فيما الداخلية، الجبـهة لتدعيم
في الخارجي التحـريض محـور الفيزيولوجية، االنفعالية الحـاالت او مزاجية، انفعالية
من المحـرض يتمكن فحالما لهذا النفسية التعبئة قنوات في تصب النها االخر. مواجهة
للتفكير، مادة المسـتوعب المضمون اليغدو عميق، بشـكل واثارتها الفرد عواطف مس
يرســل الذي المحــرض يعيه ان يجب ما مقـدمة في فأن لذلك للهيجان. مصدراً وانما
بطابع يتسم هذا فعله بأن تحريضية وشعارات صيغاً تتضمن مفاهيم او افكارا او اطروحات
اتجاه في يمثله بما او بالمحرض الخاص النفوذ فرض هدفها االخر، مع مواجهة المواجهة
ان عليه وانما الكلمات، من معين لجدول اهتماماً المحـرض يعير ان مهماً وليس موقف او
ان الى دائماً يشـار لذلك بـينهم. وتنتشـر الجماهير وعي الى تتسـرب صيغ عن يبحث
على اللغة تتركه الذي السـيكولوجي التاثير الى يتعرف ان وبـالضرورة يجب المحـرض
من جزء يشـكل كالوس، يشـير كما المطالب اجل من يجهد اليوم انسـان الن المتلقـي.
االوقات او االعتيادية االوقات في ذلك كان ان االعالمي العمل في الفعال التحريض متطلبات

السياسية. واالزمات االنتخابات كاوقات الخاصة،

ظروف نطاق في الديمقــراطي االعالم سـمات كاحـد التحـريض نأخذ وعندما
وعواطفهم الناس بمشـاعر االرتقاء في متميزة مكانة يحتل انه نجد السياسية المواجهات

السياسية. والمشاركة الوطني الحق على حفاظاً التضحية مستوى الى
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انه على اليعامل خاصة ظروف في اعالمياً يسـتخدم عندما تعبوي كفن والتحريض
الفن على يتقـدم فهو اساسـه، يشـكل هو وانما الديمقراطي، االعالم في ثانوية مرتبة يحتل
النشاط نطاق في يحتويها التحريض اي - انه بل والترفيه، التوجيه. عملية ويتجاوز الدعائي

اليومي. االعالمي
االعالمية الفنون تطويع الى خاصة والمحــرض عامة االعالم لجوء فأن هنا ومن
حـاجة عن تعبير هي ما بقدر مدانه او مرفوضة، مسألة ليس التحريض الغراض االخرى
الديمقـراطي البـناء حـالة مع تتعايش يجعلها بـما الجماهيرية والتعبئة للتهيئة موضوعية
الحاسم القرار ويحقق يدعم بما للعطاء االستجابة روح خلق وكذلك بها. االستمرار ومتطلبات
بـأن لكفيل واقـعية معطيات على يرتكز ثورياً اعالمياً تحريضاً ان الديمقراطي. التبني في

هادف. تعبوي كاعالم الديمقراطي االعالم يفترضه الذي الدعائي للعمل ثمينة فرصة يهيء
والتحريضي: الدعائي العمل آليات رابعاً:

نطاق في فاعلية اكثر والتحـريض الدعاية تجعل التي االلية ماهي ، هنا والسـؤال
الديمقراطية. لغرضالتعبئة الممكنة الوسائل جميع فيها تستخدم اعالمية عملية

من عدد مناقشـة الى الرجوع تسـتلزم والتحـريضي الدعائي العمل الية تفعيل ان
انجاز ومتطلبـات شروط مجمل على الوقوف لغرض تقدير اقل على عرضها او المسلمات
الواقــع ضمن السياسـي او الفكري الصراع احـتدام ظروف في متكاملة اعالمية عملية

الفعلي. االجتماعي
التي والصفات القيم على التعرف نحاول المسلمات هذه مناقشة الى الذهاب قبل ولكن
جوانب في تتمثل التي تلك والتحـريض الدعاية في المسـتخدمة الرموز معظم بـها تتسـم

: ثالثة
تحديدي. وصفي جانب -1

تقويمي. جانب -2
تحريضي جانب -3

الى: الوصفية الرمز سمة تؤدي الوصفي... التحديدي -1
التفكير او للمشكالت المعالجة طريقة في ما اسلوب او ، معين رأي تعزيز او ، تغيير
معرفة على يسـاعد اشـارة، او صورة او كلمة بـصيغة الرمز في الوصفي فالجانب بها.
المواجهة حـالة عن تعبر فعندما اليها، يشير التي المحددة االشياء في الموجودة الخصائص
تسـتخدم متتابعة مواجهة عمليات نعني فأننا الديمقراطية برمز السياسية الساحة في القائمة
هنا، الديمقـراطية رمز هذه. السياسية المواجهة عمليات تحكم كثيرة واساليب وقيما معايير
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وراء تقـف التي وبالدوافع بها معنيين طرفين بين السياسية المواجهة من كاملة حالة يصف
ان بقـدرتها رموز انتقـاء سبيل في نفسه والمحرض والداعية االعالمي يجهد لهذا قيامها.

اليها. تشير التي المعينة االشياء عن مستقبلها لدى وصفية تحديدات تخلق
فرصة يهييء بـاالعالم، المعنيين قبـل من المستخدم الرمز في الوصفي والجانب

. الخاص بجهده المطلوبة االستنتاجات لتكوين االعالمية الرسالة مستقبل امام مناسبة
التقويمي: الجانب -2

الجانب تملك الذي الوقت في فهي مركبة. جوانب تملك السياسية وخاصة الرموز ان
لذلك تقومها. وانما المعنية االشياء التصف فالرموز ايضاً. التقويمي الجانب تملك الوصفي،
للرموز، الوصفية بالتحـديدات والتحريضية- -الدعائية االعالمية الرموز مستقبلو اليكتفي
يحدد الرمز في التقويمي الجانب اما ايجاباً. او سلباً قيمتها تحدد مواقف حيالها يتخذون وانما
انها نجد حـق، كلمة ناخذ وعندما الوصفي الجانب حـوله خلقه الذي والتصور الشيء قيمة
الحق. حيال بهم خاصة استنتاجات الرموز مستقبلي لدى يخلق ان يمكن وصفياً، تحديداً تمتلك
عن يكشـف الحق، حيال وسلوكاً ميالً يخلق ان بقدرته تقويمياً جانبا ايضاً الكلمة هذه وتمتلك
(الدعائية االعالمية للرموز المتلقــي اسـتطاع ما ومتى االيجابـية. او السلبـية قـيمته
اال تقـويمه. ذاته، الوقت في يستطيع فانه للرمز، دقيقاً وصفياً تحديداً يكون ان والتحريضية)
المادي المعادل بـوجود ومشروطة نسبية هي وانما مطلقة، ليست المتلقي لدى القدرة هذه ان

الموضوعي. الواقع في للرمز
الباطل رمز يقابله عندما االيجابية او السلبية قيمته عن يكشف ان يمكن الحق تقويم ان
يقابـله عما ناتج بالضرورة هو الحق تجاه المعين السلوك نشأة ان ثم ومن المادي. الواقع في

المتلقي. وموقع وتكوين لطبيعة تبعاً ايجاباً او سلباً قيمته تتباين ذاته والحق الواقع. في
يمارس الذي المتلقـي لدى سلبـاً تكون المعين، بالسـلوك عنها المعبر الحق فقيمة
حـيث من نسبـية هي اذاً وقـيمته الحق ان الظلم. عليه يقع من لدى ايجاباً وتكون الباطل،
الدعاية حقــلي في االعالميون يعمد لذلك التحـديد. حـيث من محـددة لكنها االطالق،
االعالمية الرموز في متقـدم كجانب الوصفي، التحـديدي الجانب ابـراز الى والتحريض،
والتقـويمي التحـديدي الوصفي جانبي ان والتحريضية. الدعائية العمليات في المستخدمة
المتوفر النفعي الجانب تحقـيق منه قـصد اذا االعالمي الرمز في مركبـة حالة عن يعبران

الكلمة. - اللغوية المفردة او اللغة في (الكامن)
التجارية الدعاية من ابتداء واتجاهاتها، انواعها بكل الدعاية منظرو ومازال كان وقد
الوصفي تمتلك رموز اسـتخدام اجل من المستحـيل يبذلون االيديولوجية. بالدعاية وانتهاء
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النفعي الغرض الى الوصول في الواسـع االسـتخدام امكانية ويتيح واحد، ان في والتقويمي
. المقصود

التحريضي: -3
وخاصة اعالمياً، المسـتخدمة الرموز معظم في يكمن االخر هو التحريضي الجانب
ايديولوجيا. او راي او فئة، او مجموعة الى واالنحـياز، التقرب حالة عن تعبر التي الرموز
خلق الى يندفع ثم ومن المتلقـي يحسسـه تحـريضياً، جانباً يملك الذي حق رمز ذلك مثال
ما قـمة هو المستخدم الرمز في التحريضي فالجانب الباطل، نقيضه لرفض مناسبة ظروف

التحريضي. - الدعائي نشاطه في االعالمي اليه يطمح
يدرس الذي المؤرخ ان نجد "ديمقـراطية" ككلمة وضوحاً اكثر اخر رمزا اخذنا واذا
غالبـية لكن بحـتاً. وضعياً اسـتخداماً البدء في يستخدمها شكلية صورية دراسة الدولة بنى
غالبـية تحس اذ تحريضياً، جانباً الرمز هذا يملك كما ايضاً. تقويمياً جانباً فيها يرون البشر،

حقاً. ديمقراطية ظروف خلق الى يدفعها انه الناس
االشياء بخصائص االعتراف في تؤثر -الوصفي- االول الجانب في "الكلمة" فالرمز
وفي ضده. او لشـيء النفور) (او الميل تنتج الثاني-التقويمي- الجانب وفي اشكالها. في او
كي الرموز مع التعامل ان للفعل. االســتعداد تفرز او تنتج الثالث-التحـريضي- الجانب
الفعل اطار في تؤخذ وانما صرفة. ميكانيكية بــصورة يتم ال المقــومات هذه تكتسـب
فارق هو الجوانب، هذه بـين فالفارق والمعرفي. االجتماعي التفاعل وديالكتيك االجتماعي،
الوضع اسقاط حالة في اكثر وتبرز المعنية الرموز فيه تستخدم الذي بالسياق وترتبط نوعي.
اجتماعي لوضع وصف انها نجد "ديمقـراطي" كلمة على النفسـية. الناس وظروف الطبقي
تحـرض وهي (تقـويمي) معين لوضع سلبي او ايجابي تقويم وهي تحديدي) (وصفي معين

(تحريضي). مقاومته او الوضع هذا دعم على

(38)

ال الثالثة الجوانب بـروز ان االعالم، رجل قبل من ويدرك يعرف ان يجب ما ان اال
لذلك دائم. بشـكل ومتطور متغير، اجتماعي وسـط في تظهر وانما ، مجردة كصيغ تظهر

واحد. لها ليس رموزا الظروف، اقصى وتحت االعالم رجل يستخدم اال يجب
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تلك كبيرة، اهمية ذات مسألة في تبحث التي االلية مع التعامل الى بدوره يقودنا وهذا
الصعب من اصبـح والتي وفاعليتها. والتحريضية الدعائية الرموز تاثير في تتحكم التي هي
مجموعة، فرداً، _ المتلقـي ذهن في محددة قيماً تفرز ان للرموز اريد اذا تجاوزها، اعالمياً

فاعلة. مادية قوة الى الفكرة تحول كيفية مقدمتها وفي معينة. امة او شعب طبقة، فئة،
الكلمة الفكرة، تحول امكانية هي منطقها: وفق االعالمي يعمل التي المسلمات احد ان
حركة وفي الموضوعي، الواقع في المادي معادلها تجد عندما عملية، ممارسة الى فعل، الى
الجوانب على اساسا يرتكز مادية قوة الى الكلمة او الفكرة تحول قانون ان االجتماعي، الفعل

والتحريضي. والتقويمي، الوصفي، التحديدي ذكرها: مر التي
شكل على الناس، ذهن في اوالً مساراتها تاخذ مادية قوة الى الكلمة او الفكرة وتحول

ايجاباً. او سلباً التنفيذ عند اجتماعي فعل الى بعد فيما تترجم ثم قناعة،
اكثر لنا المذكور القـانون سيبـدو ذلك بشأن كالوس ساقه الذي القانون بسطنا واذا
الرجعية) (اي اليها باالسـتناد فالتفكير رجعية كلمة مثل شـائعة كلمة ان وضوحاً.
تعتمد محرضات تتكون ثم ومن التفكير لهذا مطابقة تقويمات انتاج الى يؤدي
نشوء الى تؤدي المحرضات هذه الرجعية) من الموقف تحدد (اي التقويمات هذه على
اجتماعية، سياسـية، - بـافعال القيام وبالتالي الرجعية) ضد او (مع مطلوبة سلوكية انماط

المتكونة. والمحرضات التقويمات الى ترتكز تربوية،
خاصة، تحـريضي دعائي، عمل الي وحـيويا اساسيا مرتكزا يشكل القانون وهذا
في االستثنائية، الظروف في االعالمي المخطط ينجح ان جداً الصعب ومن عامة. واعالمي
انتاج مسـاراته والية منطقـه االعتبـار بنظر ياخذ ولم المذكور القانون تجاوز اذا مخططه

الجماعية. او الفردية االفعال

 

  

 

كالوس) جورج عن الموديل هذا (39)(اخذ

تطالب - تقرر

االعتراف في تؤثر
او االشیاء بخصائص

اشكالھا في

شیئا تصف

او المیل تنتج
او لشيء النفور

ضده

شیئا تقوم

الرمز / الكلمة

تفرز او تنتج
للفعل االستعداد
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القـانون هذا من االستفادة عادة الديمقراطية تطبيق اطار في االعالم اجهزة وتحاول
موحدا كال تشكل عادة االعالمية القوانين ان تنسى االجهزة هذه لكن الموجهة. الرسائل عبر
تسـتخدم التي االعالمية فاالجهزة االخرى. القـوانين وترك معين قانون استخدام يجوز وال
مضامين تسـتوعب لم النها اخرى، بعقبـات تصطدم قـد مكثفة، بصورة القانون هذا مثل
والحقيقـي، الوهمي وقـانون مادية قـوة الى الفكرة القانون-تحـول لهذا المكملة القوانين

والجوهري. والظاهري
وعمل الجماهير. وتعبئة توعية اعادة هو الديمقراطية، الممارسة في الدعاية هدف ان
متطلباتها. جميع تهيئة مع متكامل كبناء والتحريض الدعاية استخدمت اذا اال ممكن غير كهذا
في الديمقـراطي البـناء عمليات تقتضيها التي الجديدة بالظروف الجماهير ربط هو فالهدف
عمله في االساسـي االمر هو االعالم رجل يكون ان يشـترط وهذا واالخير. االول المقـام

المركزي. الدعاية هدف نجاح مستلزمات جميع واستيعاب والتحريضي، الدعائي
او قـاعدة على االرتكاز او االخرى، دون وسيلة استخدام اعالمياً له يجوز ال ولهذا
ومن ثالثة، اعمدة على قائما الدعائي بناؤه سيكون عندئذ االخرى. القوانين دون اوحد، قانون

لها. يتعرض هزة اول عند للسقوط معرضا يكون ثم
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الهوامش
ترجمة: ميديولوجيا، رجسدويرية، (1)

مس،ص (2)
البـيت في وهم يشاهدون االمريكانكانوا الرؤساء ان االعالم المعروفلدىوسائل من (3)

مباشرة. بصورة قواتهم التيتخوضها االبيضالمعاركالحية
٩٧٧،ص١٠١. بيروت، اديبخضور، االشتراكية-ترجمة بروخورف-الصحافة (4)

.١١٢ - سابق/ص١١١ االذاعة/مصدر طاهر/ احمد انظر:- (5)
التالية: االبعاد احد اعالمية-دعائية-يتضمن انمضمونايرسالة (6)

يحدث. ما او الحدث، ايشرح مضمونوصفي: أ-
الحدث. ايتقييم تقويمي: ب-مضمون

معين. لوضع وصفعلمي -
ايالعنصري. (المعين) الوضع سلبيلهذا او ايجابي تقويم وهي -

مقاومته. او (المعين) الوضع وهيتحريضعلىدعم -
يتعلق الذي الموضوع او المعين الوضع بــصدد ذلك الى اخر ويضيفبـروخورفبـعداً

بالحدث.
بيروت٩٧٧/ص١٦. - االشتراكية انظر:بروخورف-الصحافة -

-دمشق٩٧٧/ص١٦. السياسة وجورجكالوس-لغة
االشتراكية-دمشق-١٩٦٦/ص٢٦٢. الصحافة فرانسفابر (7)

الدماغ-بيروت-/ص١٩. الدباغ-غسيل فخري د. (8)
البحوثوالدراساتالفلسطينيةص٣٩. االسرائيلية-مركز الدعاية فلسفة ربيع حامد د. (9)

-ص٩٧. رونيو/القاهرة الخارجية-طبع ربيع-الدعاية حامد د. (10)
ص١. كيلو-دمشق١٩٧٧. ميشيل ترجمة السياسة. لغة كالوس- جورج (11)

ص١١. سابق، الخارجية-مصدر الدعاية ربيع-نظرية حامد د. (12)
االجتماعي/دمشـق، النفس علم والدعاية-في االجتماعي النفس شيركوفين-علم يوري (13)

ص٣٨.
نفسه/ص٣٩. المصدر (14)

النفساالجتماعي/ص١٤. علم لالنماطالمقبوله-في الموضوعية ارشيموف-الطبيعة ف. (15)
سابق/ص٤٠. مصدر يوريشيكوفين، (16)

كلمة ذلكعلى طبقنا واذا الحدث تعليماتوتوجيهاتبشأن اياعطاء تحريضي: مضمون ج-
فهي: فيانواحد الرسالة في االبعاد جميع عليها تنطبق ان ممكن انها لوجدنا عنصري

.
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سابق/ص٤٢. مصدر يوريشيكوفين، (2)
اسـماعيل ود. عدد ، االذاعية الفنون مجلة والتنمية، االعالم ولي الجبـار عبـد د. (17)

الكويتص٢٨٤. ، الدولية صبري-العالقاتالسياسية
الحـرب في الدعاية منظري اهم واحـد هتلر، االلمانيفيحـكم الدعاية وزير غوبـلز (18)

الثانية. العالمية
سابق. مصدر - الدعاية نظرية - ربيع حامد د. (19)

م،س،ص٣٥. يوريشيكوفين، - ميديولوجيا -ريجسدوبريه، انظر: (20)
م،س،ص ربيع، حامد (21)

علم النفس، علماء من مجموعة في الدعائية، المواد مضمون تحـليل ف.كوربـينيكوف، (22)
ص٩٩. النفساالجتماعي،

سابق،ص١٩٥. مصدر الحديثالجماهيري، ي.نوجين، (23)
ص٢٠٧١. سابق، مصدر الدعائي، التاثير المعنويفي العامل ساكوسون ب، (24)

م.س.ص٥٤-٥٨. المعرفة، في المادية النظرية انظر: غارودي، روجيه (25)
.٥٨ - م.س.ص٥٤ المعرفة، في المادية النظرية غارودي، روجيه (26)

.٥١ م.س.ص، بروخورف، (27)

م.س.ص٥٢. بروخورف، (28)
م.س،ص كالوس، جورج (29)

م.س.ص (30)
اليبيرنيتيكواالعالم،م.س.ص٥٧. م.يانكوف، (31)

م.س.ص٥٤. المعرفة، في المادية النظرية غارودي، روجيه (32)
.١٤١ م.س.ص١٤٠- ريجسدوبريه، (33)

م.س.ص٦١. السيبيرنيتيكواالعالم، يانكوف، م. (34)
كالوس علىجورج والتحريضي التقويمي، الوصفي، الثالثة: العناصر فيشرح االعتماد تم (35)

المصادر). (راجع ص٧-٦٠ االول القسم وخاصة رئيسية بصورة
عنجورجكالوس. الموديل هذا اخذ (36)

سابقص١٧. مصدر كالوس، جورج (37)
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المصادر
NJ` ~êçäáåÉ ëÜêçÇÉë ~åÇçíÜÉêëI oÉ~ÇáåÖÑçêoÜÉíçêáÅI qÜáêÇ
ÉÇáíáçåI k Éï óçêâI NVTRK

OJt Ko çëë ï áåíÉêçï ÇI oÜÉíçêáÅ^ ëóåíÜÉëáëI k Éï óçêâI NVSRK
PJ^ KgKj ~ÅâÉåòáÉI mêçé~Ö~åÇ~ _ççã I i çåÇçåI NVPUK
QJqçÜå t ~áíÉ _çï ÉêëI qÜÉoÜÉíçêáÅçÑ̂ Öáí~íáçå ~å ÅçåíêçäI i çåÇçåI NVTNK
RJsáêíçêoÉáã ~ååI qÜÉã ~å ï Üç Åê~íÉÉÇe áíäÉêWgçëÉéÄd çÉÄÄÉäI
i çåÇçåI NVTTK
SJg~Åèì Éë bääì äI mêçé~Ö~åÇ~WqÜÉÑçêã ~íáçå çÑã ~åDë ^ ííáíì ÇÉëI k Éï
óçêâI NVSRK

.١٩٨٩ بغداد، العربي، الوطن في الحربالنفسية ربيع، حامد -7

.١٩٧٧ دمشق، كيلو، ميشيل ترجمة السياسة، لغة 8-جورجكالوس،
عبود نزار ترجمة والدعاية، االعالم وقضايا االجتماعي النفس علم النفس، علماء من مجموعة -9

.١٩٧٨ دمشق، السود،
.١٩٧٧ بيروت، اديبخضور، ترجمة االشتراكية، الصحافة بروخورف، -10

.١٩٨٠ القاهرة، الدولية، والسياسة االذاعة طاهر، احمد -11
.١٩٦٦ دمشق، الحنبلي، نوال ترجمة االشتراكية، الصحافة فرانسفابر، -12
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مقدمة
الدولة انحـالل وبعد ،٢٠٠٣ نيسان من التاسع في النظام سقوط بعد العراق شهد
طيلة االمريكي االحتالل قوات ولعبت قبل من يشهدها لم وحزبية سياسية فوضى العراقية،
خالل من االنحـالل وهذا الفوضى واقع وترسيخ بتكريس اساسيا دوراً الماضيتين السنتين
بـدءا العراق، شؤون ادارة في اتخذتها التي الخاطئة والسياسات االجراءات من مجموعة
كاملين عامين مضي بـعد العراقيون منها يعاني اليزال والتي االمنية للفوضى تجاهلها من
معظم بـتفكيك مرورا والنظام، االمن العادة جادة خطوات أية اتخاذها وعدم االحتالل، على
بول للعراق االمريكي المدني الحاكم اصدره الذي القرار ومنها وأجهزتها، الدولة مؤسسات
جميع وتسريح العراقية الصحف جميع والغاء االعالم وزارة بحل ٢٠٠٣/٤/٢٣ في بريمر
فيه تعددت اعالمية، فوضى من يعاني العراق واصبـح االعالمية، المؤسسات في العاملين
والدينية، السياسـية والحـركات والتنظيمات االحزاب وتعددت والمطبوعات، االصدارات
توجهاتها في اختلفت وتنظيما حزبــا سبــعين من اكثر المعلنة االحـزاب عدد وبـلغ
من العديد وانشـأت تمثلها التي الصحـف من العديد الجهات هذه واصدرت وايدلوجياتها،
وسـائل فيه وجدت جديد عهد وانبثق والفضائية، المحلية التلفزيونية والمحطات االذاعات
الحـرية من اجواء الجديد العهد في اتيحت حيث قبل من تعهده لم وضع امام نفسها االعالم
من عليها مفروضة كانت التي والتعسـف القـيود من االعالم وسـائل وتحررت النسبية
ذلك ويتضح السابـق، النظام زوال بعد القيود من كليا تتحرر لم الوسائل هذه لكن السابق.
والضغوطات وترتكبها ارتكبتها التي واالفعال االحتالل سلطات اتبعتها التي الممارسات من
التي الجديدة والقـيود االعالم ووسـائل الصحـف من العديد لها وتتعرض تعرضت التي
التصفية ممارسـات ومنها ، الماضيين العامين خالل مباشر وغير مباشر بشكل فرضتها
فيه أقدمت الذي الوقت ففي واالعالميين للصحفيين والقتل والتهديد واالضطهاد والمالحقة

(1)

الخفاف مؤيد د.
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اخرى صحفا تدعم نراها لالحتالل المناوئة الصحف بعض مكاتب غلق على االحتالل قوات
مباشر وغير مباشر وبشكل واالغراءات الوسائل بشتى

سـلطات ومارسـتها اصدرتها التي والقـيود والممارسات والتعليمات االوامر ان
على التعبـير حرية من الحد في منهجها حقيقة يوضح المنصرمين، العامين خالل االحتالل
والتي التعبير، حرية وصيانة والديمقراطية الحرية اجواء بتوفير ادعاءاتها كثرة من الرغم
مصالح تخدم وضوابـط معايير ووفق وانتقائي نسبي بشكل ولكن النظام سقوط بعد توفرت
الفوضى من عامين انقـضاء وبـعد ذلك ومع بـتجاوزها يسمح ال والتي االحتالل سلطات
الرسـاء الصحـف بعض في تظهر بدأت جديدة مالمح فأن العراق، عاشها التي الصحفية
بـعض صدور استقـرار من يتضح ما وهذا وخصوصيتها هويتها واثبات بها خاصة معالم

اخرى صحف وانحسار قرائها عدد وتزايد الصحف
عامين في العراقـي االعالم واقع االول المبحث تناول مباحث ثالثة في البحث جاء
العامين في العراقـية الصحافة تناول ثم ومن ،٢٠٠٥ نيسان وحتى ٢٠٠٣ نيسان ٩ من
تجربـة وعرض العراقـيين. الصحفيين نقابة وواقع واهتماماتها وتصنيفها المنصرمين
٢٠٠٥ الثاني كانون ٣١ في جرت التي االنتخابـة الحـملة تغطية في العراقـية الصحافة
يعتمدها أن يمكن التي والضمانات الدائم والدستور العراقية الصحافة الثاني المبحث وتناول
امكانية تناول فقـد الثالث المبحـث اما المعلومات. وتأمين التعبير حرية لضمان الدستور
الصحـافة مجال في المدني المجتمع منظمات تشـجيع خالل من العراقية الصحافة تطوير
تناول ثم المستقـلة، الصحافة ودعم المهنية امكانياتهم ورفع الصحفيين وتشجيع واالعالم
ستكون وما العراق، في الصحفي العمل حرية على واالعتداءات التجاوزات كشف ضرورة

مستقبال. العراقية الصحافة عليه
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االول المبحث
عامين في العراقية والصحافة العراقي اإلعالم

نيسان بعد العراقي االعالم

االحتالل: سلطة -1

2003 9
في بـريمر بـول للعراق المدني الحـاكم اصدر النظام, وسقوط العراق احتالل بعد
الصحف جميع وايقاف منتسبيها وتسريح واالعالم الثقافة وزارة بحل قراراً ٢٠٠٣/٤/٢٣
في االعالمية المؤسسـات لكل جديدة تعليمات واصدر السابق النظام ابان تصدر كانت التي
نشـر او والدينية االثنية الكراهية تعزيز او العنف التحـريضعلى بموجبـها منع العراق
الساحـة واصبحـت ، التحـالف قوات لسلطة المقاومة تعزيز الى تهدف كاذبة معلومات
قناة او اذاعة ينشئ او مطبوعا او صحيفة يصدر أن يريد من لكل باحة العراق في االعالمية
وسـائل في االنفالت وسـاد الفوضى حـلت حيث رقيب، وبدون رغبته وحسب تلفزيونية

الوسائل. هذه على االشراف تدعي التي الجهات وتعددت العراقية االعالم
نيسان: ٩ بعد العراق في االعالم وسائل على اشرفت التي الجهات حصر ويمكن

وهو هاسـلوك) (سايمون االمريكي االحتالل سلطة استدعت ٢٠٠٣ عام تموز في
المدني الحاكم وكلفه كوسوفو في المتحدة االمم سلطات على والمشرف الرسمي المتحدث
لتنظيم اقـتراح مسودة ووضع االعالمية المؤسسات بناء اعادة بمهمة بريمر بول للعراق
بــ(لجنة سـميت هيئة خالل من االشـراف هذا يكون وان العراق في االعالمية االنشطة

. كوسوفو في به المعمول النظام يشابه النظام وهذا الشكاوى)
البـنتاغون وتعاقد امريكي، بتمويل العراقي) االعالم (شبكة هاسلوك سايمون انشأ
وتوفير عليها واالشـراف الشبـكة هذه لتأسـيس االمريكية العلوم) تطبيقات (شركة مع
هذه واصبحـت العراقـية، للدولة ملكيتها تعود أن وعلى بها، الخاصة والمرافق المعدات
شـميم العراقـية االعالمية ادارتهما التي و راديو محطتي تمتلك الشبكة
شـهريا دوالر ماليين سـتة حوالي الشبكة ميزانية بلغت . تلفزيونية محطة مع رسام

، دوالر مليار ٢ والبالغة الخارج في المجمدة العراقية االموال على تمويلها في واعتمدت

(2)

(3)

(5) (4)

(6)
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شـاكلة على العراقية االعالم شبكة يصنعوا أن يريدون انهم امريكيون مسؤولون وصرح
خالل من التمويل على تحـصل التي العامة االعالمية الوكاالت شـاكلة على او
التقـليد سيكسر النموذج هذا أن المسؤولين هؤالء وقال استقالليتها، تمتلك لكنها الحكومة
شبـكة اصدرت العربـي العالم في به المعمول النموذج او العراق في به معموال كان الذي
رأسها تلفزيونية واخرى اذاعية قناة على واشرفت وسومر الصباح هما صحيفتين االعالم

منصور. جورج ليخلفه استقال الذي الركابي احمد البداية في

االعالم وسائل على االشراف اليه عهد العراق في االنتقالي الحكم مجلس تشكيل بعد
كان اليومية (الصباح) وجريدة (العراق) واذاعة (العراقية) التلفزيونية القناة وهي العراقية
سـلطات قبـل من فكان الفعلي االشـراف اما شـكليا الوسائل هذه على المجلس اشراف

االحتالل.
وزارتي من كل الوسـائل هذه على االشراف في تناوبت المؤقت الحكم مجلس وبعد

الجعفري. ابراهيم والدكتور عالوي اياد الدكتور
انشـئت التي واالذاعات القنوات تعددت النظام سقوط بعد االولى اشهر الستة خالل
اذاعات ظهرت المسـموع االعالم مستوى فعلى السياسية توجهاتها وتضاربت العراق في
الوفاق حـركة بإسـم الناطقة المستقبل اذاعة ومنها السياسية، والحركات االحزاب تمثل
الى اضافة العراق، كردستان واذاعة االنترنت، عبر الصادرة الحر العراق واذاعة الوطني،
للحزبـين تابـعتين فضائيتين وقـناتين االحتالل، قوات تمثل التي العراقية االعالم شبكة
المحطات ذلك الى يضاف الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني الوطني االتحاد الكرديين
اذاعة و(٤١) محـطة (٢٩) عددها يبـلغ والتي كردستان منطقة في المحلية التلفزيونية

. فقط السليمانية ادارة منطقة في محلية

وشـهدت فوضى ازمة العراقـية الصحـافة عاشت ٢٠٠٣ نيسان من التاسع بعد
االحتالل على عام مضي وبعد صحيفة، (١٨٠-٢٠٠) بين ما اصدار االولى الستة االشهر
الصحـف عدد بـلغ عامين مضي وبـعد صحيفة، (٢٣٥) صدرت التي الصحف عدد بلغ

E__` F

االنتقالي: الحكم مجلس -2
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او االسبــوع في اكثر او مرتين يصدر ما ومنها يومية صحـف منها صحـيفة، (٣٤٦)
والدوريات والمجالت الصحف عدد البعضان وذكر شهرية، او شهرية نصف او اسبوعية
في اصدار (٧٠٠) من يقــرب ما الى وصل الفترة هذه خالل صدرت التي والنشــرات
احـد وذكر اسبوعية، صحيفة و(١٠٠) يومية جريدة (٥٠) منها ، كافة العراق محافظات
الفترة تلك خالل بـغداد في صدرت التي الصحف عدد ان العراقيين الصحفيين نقابة اعضاء
جرائد (١٠) منها صحـيفة (٥٠) سوى عامين مضي بعد منها يبق لم صحيفة (٢٠٠) بلغ
(٩٦) فبـلغ السـليمانية ادارة كردسـتان اقليم في تصدر التي الصحف عدد اما ، يومية
شـهرية او شهرية نصف او اسبوعية مجلة و(٧٥) شهرية، او اسبوعية او يومية جريدة

. فصلية أو
الماضيين العامين خالل صدرت التي العراقـية الصحف عدد عن االرقام تباين ومن
التي الصحـف عدد بالضبط يعرف ال حيث الصحف، هذه عاشتها التي الفوضى مدى تتضح
عدم بسبـب ومتباينة دقيقة غير ذكرت التي االرقام وكل فعليا، تصدر بقيت والتي صدرت
الفترة هذه شـخصخالل الي يتاح حيث االصدارات هذه تسجيل تابعت مركزية جهة وجود

التالي اليوم في ايقافها ويمكنه يوم في صحيفة يصدر ان
وانما تشـغله معين مبـنى او ثابت مقر لها يكن لم صدرت التي الصحف من العديد
الذين االشـخاص عمل اماكن او بـيوت في اصدارها مسـتلزمات وتهي موادها تعد كانت
بـعد الصحف هذه والبعضمن متنوعة، اسماء صدرت التي الصحف اختارت يصدرونها،
اختارت بـعضالصحـف فأن وهكذا اخر، باسم وجيزة فترة بعد غيره معين باسم صدر ان
بـنفس الصحـف بعض صدرت حيث اسماؤها تشابهت االخر والبعض لها، اسم من اكثر
الحقيقـة، االخبـار، الشاهد، حبزبوز، الصباح، الساعة، المثال: سبيل على ومنها االسم،
الصحف بعض فيه تصدر كانت الذي االسم بنفس صدرت الصحف وبعض وغيرها. البناء،
الصحـف من وغيرها الزمان) البـالد، حبزبوز، (المنار، منها سابقة تاريخية فترات في

االخرى
الرغم وعلى السابقـة، الفترات في الصحف من الهائل الكم هذا العراقيون يشهد لم
توقـفت منها العظمى والغالبية قليل عدد اال منها يستمر لم انه اال االصدارات هذه كثرة من
هذه اصدار توقف الى ادت التي االسباب ارجاع ويمكن بها، ظهرت التي بالسرعة وانتهت

(8)

(9)

(10)
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مهني او شخصي أو اجتماعي او سياسي او اقتصادي ماهو منها اسباب عدة الى الصحف
٢٠٠٥ عام من الثاني كانون ٣١ في العراق في جرت التي االنتخابـات نتائج اعالن وبعد
اصدرت التي والشخصيات والحركات بعضاالطراف فوز عدم االنتخابات هذه نتائج افرزت
ايقاف الى فاضطروا باالنتخابات الفوز يأملون اصحابها كان والتي الصحف هذه من بعضا
اسـتطاعة وعدم االقـتصادية، جدواها عدم بسبب توقفت منها االخر والبعض اصدارها،
الصحـيفة اصدار على امالهم بنوا حيث يتوقعون، كانوا كما سريعة ارباح تحقيق اصحابها
التهديدات بسبـب توقفت االخر والبعض كبيرا، ماديا مردودا منه توقعوا تجاري كمشروع
اصدروا ممن البـعض ان كما متعددة، اطراف من الصحـف هذه مكاتب لها تعرضت التي
وقـصص ومذكرات معلومات نشر في كرغبتهم خاصة غايات تحقيق يبغون كانوا الصحف
الجمهور اطالع وضرورة بـاهميتها منهم اعتقـادا بهم، خاصة وحقائق وافكار وبطوالت
من اعداد في المعلومات هذه مثل سـجلوا ان وبـعد الشهرة، يبغون كانوا انهم او عليها،
وكسبـة عمال اصدرها الصحف بعض اصدارها.. اوقفوا اليه يصبون ما وحققوا صحفهم
لهم ليس والبـعضمنهم مهنية، مؤهالت او علميا تحـصيال يحـملون ال ممن ومنتفعون
بـعضهم خول فقد الصحفية والمسؤوليات للمهام وبالنسبة الصحفي، بالعمل خاصة تجربة
في معه يعملون الذين من وبـاالخرين بـه الخاصة المهام واسناد المناصب اختيار لنفسه
من لكل بالمستطاع واصبح الصحف، في وااللقاب والمناصب المسميات وتعددت صحيفته،
العمل يرغب لمن منصبـا يختار او لقب او منصب من له يحلو ما لنفسه يختار ان يرغب
بـعضالصحـف وادرجت الصحفية والعناوين المسميات تعددت وهكذا صحيفته، في معه
سـوى منها يصدر ولم اسبـوعية جريدة مثال فنجد والعناوين، المناصب من طويلة قائمة
الواحـد، للعدد نسخة االلف تطبعه ما عدد يتجاوز وال صفحات بثماني وتصدر قليلة اعداد
منها، ومهام مناصب اليهم وتسند االسماء من طويلة قائمة تسجل الصحيفة هذه مثل نرى
المدير التحــرير، سـكرتير االدارة، مجلس رئيس االمتياز، صاحـب التحـرير، رئيس

كثير وغيرها المصور، التنفيذ، التنضيد، التنفيذي، المدير المسؤول،
وكانوا والجاه الشهرة عن يبحثون كانوا الصحف اصدروا الذين من البعض ان كما
في افتتاحي مقال بكتابة قبل من راودتهم خاصة امنية ليحققوا باسمائهم التعريف يرغبون
مسيرتهم اكمال يستطيعوا لم مقاصدهم حققوا ان بعد هؤالء كل باسمهم، وتذييله الصحيفة
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هذه اجازت وقـد ديمومتها، وامكانية تفاصيلها يعرفون وال المهنة متطلبات يجهلون النهم
على والحـصول الصحـفيين نقابة الى االنتماء حق لبعضهم وااللقاب والمناصب العناوين

الصحفية الهوية

الى: الماضيين العامين في صدرت التي الصحف تصنيف يمكن
شبكة اصدرتهما اللتين و(سومر) (الصباح) بجريدتي المتمثلة رسمية: صحافة -1
وهي العراقـية) (الوقائع جريدة الى اضافة االحتالل لسلطة التابعة العراقية االعالم
كانت التي والوحيدة العراقية العدل وزارة تصدرها التي الرسمية العراقية الجريدة
الى اضافة ،٢٠٠٣ نيسـان ٩ بـعد بـالصدور واستمرت السابق العهد في تصدر
االمريكية، القـوات عليها تشرف التي االسبوعية اليوم) (العراق هي اخرى جريدة
بـول االمريكي المدني الحـاكم اصدرها التي القرارات نشرتا الصحيفتان وهاتان
العراق، في االحـتالل قوات تطرحها التي واالفكار للمفاهيم تروجان وكانتا بريمر

مجانا. توزعهما القوات هذه وكانت
والحـركات والتنظيمات االحـزاب تمثل التي الصحـف وهي حزبية: صحافة -2

اهمها: ومن تمثلها، التي الجهات الفكار بالترويج واهتمت السياسية
الكردستاني الوطني االتحاد حزب وتمثل االتحاد: أ -
الكردستاني الديمقراطي الحزب وتمثل التآخي: ب -
العراقي الشيوعي الحزب وتمثل الشعب: طريق ت -

الموحدة العراقية الوطنية الحركة وتمثل الساعة: ث -
العراقي الوطني الوفاق حركة المستقبل: نداء ج -

العراقي الوطني المؤتمر يصدررهما بغداد: فجر وجريدة المؤتمر ح -
والسالم المصالحة حزب يصدرها التضامن: خ -

االسالمية للثورة االعلى المجلس تمثل د -العدالة:
المستقلين الديمقراطيين تجمع وتمثل النهضة: ذ -

الناصري االشتراكي الحزب الطليعة: ر -
وغيرها. العربية. االشتراكية الحركة وتمثل الجريدة: ز -
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بـعد الداخل الى انتقلت ثم العراق خارج يصدر ماكان منها المستقلة: الصحف -3
عراقـية سياسـية شـخصيات اصدرتها المستقلة وبعضالصحف النظام، سقوط
تعاني ما كثيرا الصحـف وهذه السابق، في بعضاالحزاب الى تنتمي كانت مستقلة
واما االحـتالل لسلطة الضاغط التيار مع تتماشى ان فأما وتهديدات، ضغوطات من

فاعليتها وتقليل تحجيمها االقل في او واالنكماش والتعثر المعاناة
وتسـتهدف والغربية العربية النظر وجهتي تقريب الى تهدف اجنبية: صحف -4
الشبـاب من مجموعة اصدارها يتولى العراقـي، الشبـاب من المثقـفة الطبقـة
ومنها: وبـريطانية امريكية صحـف في يعملون كانوا ممن واالمريكي البريطاني
تصدرها الصحـف وهذه تلغراف) و(ديلي سـتاندرد) و(ايفننج العراق بيان جريدة

مجانا وتوزعها مباشر بشكل االحتالل قوات عليها وتشرف وتمولها
لتحقـيق االعمال ورجال الصحـفيين بعض اصدرها اعالنية: تجارية صحف -5
يعتمد االخر والبعض االحتالل يؤيد كان بعضها مالية، او سياسية شخصية مكاسب

المبيعات لزيادة الفضائح نشر على
التخصصالى: حيث من العراقية الصحف تقسيم ويمكن

اليومية كالصحف عامة سياسية صحف
وغيرها وفنون الفن، وعيون الفن، عدسة كجريدة فنية: صحف

الرياضي السـفير الجديد، الرياضي الرياضي، العالم الكرة، مثل رياضية: صحـف
وغيرها

بـني قـمر المجلس، البيان، الكوثر، الفتوى، الحوزة، الدعوة، مثل دينية: صحف
الحوزة انصار البصائر، االسالمي، الوفاق الجمعة، صوت الكوفة، هاشم،

صوت السريان، صدى نيشا، المندائي، الطيف دايلي، توركمن مثل طائفية: صحف
االيزدي الشعب

واقتصادية. واعالنية تجارية وصحف

في العاملين تجمع التي الصحفيين نقابة اغفال يمكن ال العراقية الصحافة تناول عند
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انحـالل من النظام سقـوط بعد العراق في حل فما العراق، في واالعالمي الصحفي الحقل
بنقابـة ايضا حـل وتنظيماتها ومؤسساتها العراقية الدولة اركان كل في الفوضى وتفشي
من النقابـة عانت حيث صحفي االف (٧) عضويتها في تضم التي العراقيين الصحفيين
تدعي منها كل تجمعات عدة واصبحـت وتكتالت انشقاقـات فيها وحـصلت الفوضى هذه
الصحـفيين تمثل مجموعات اربـع بـين التمييز ويمكن العراق، في للصحـفيين تمثيلها

: النظام سقوط بعد العراقيين
العراق، كردسـتان في الصحفيين اتحاد الى ينتمون الذين االكراد الصحفيون -1
لكردستان الوطني المجلس عن الصادر المطبوعات بقانون تلتزم المجموعة وهذه

العراق.
اتحـاد الى ينمتون ومعظمهم الخارج من العراق الى عادوا الذين الصحـفيون -2
ليسـوا وهم اوربـا، في العراقيين الصحفيين وجمعيات العراقيين واالدباء الكتاب
السـنوات في النقابة من فصل قد منهم البعض وكان الصحفيين، نقابة في اعضاء
المنفى في هؤالء عاش وقـد السابـق، للنظام المعادية مواقـفهم بسبب الماضية

عدة. سنوات
كبـير، وعددهم النظام سقوط بعد الصحافة في عملوا الذين الجدد الصحفيون -3
صحـافة واقـامة ديمقراطي عراق ظل في للعمل الطامحين الشباب من واغلبيتهم

حرة.
من اكثر وهم السابـق، النظام ظل في الصحـافة في عملوا الذين الصحفيون -4
بحـل االحـتالل سلطات قرار صدور بعد اعمالهم من وسرحوا صحفي، (٢٠٠٠)

فيها. يعلمون كانوا التي االعالم ووسائل الصحف والغاء االعالم وزارة
ولحل العراقيين، الصحفيين تمثيل في احقيتها المجموعات من مجموعة كل وتدعي
الجهات لتوحـيد العراقـيين الصحـفيين مؤتمر ٢٠٠٣ عام تموز ٣ في عقد االشكال هذا
متصارعة جهات ثالث برزت الخالفات هذه معالجة من وبدال العراقيين، للصحفيين الممثلة

الصحفيين. تمثل
االحـتالل سلطة بموافقة ٢٠٠٣ تموز في تشكلت التي العراقية الصحفيين نقابة -

العراقيين للصحفيين الديمقراطية التنسيق ولجنة

(11)

(12)
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العراقيين للصحفيين الديمقراطية التنسيق لجنة -
العراق. كردستان في الصحفيين اتحاد -

بـالتفاصيل االهتمام النظام سقوط بعد صدورها بداية منذ العراقية الصحافة كرست
لم التي االحـداث من الكثير وتناولت وفضائحهم، واسرارهم السابق النظام برموز الخاصة
والسرعة النظام سقوط اسباب عن بالحديث ايضا واهتمت الخوضفيها، السابق في يسمح
ووجهات التحليالت وقدمت االخرى، والمدن بغداد امريكية االنجلو القوات فيها احتلت التي
هذه رافق وما واالجانب العراقـيين العسـكريين والقـادة المحللين لبعض الخاصة النظر

وتداعيات اسرار من الحرب
وتدنى موادها، ضعف صدورها بـداية في عام بشـكل العراقية الصحف على غلب
واالخراجية والطبـاعية الصحفية الفنون وضعف تحليالتها، وقلة المهني، ادائها مستوى
وبتكرار اعالناتها، بكثرة وتميزت الرصينة، الصحفية واالحاديث والتحقيقات التقارير وقلة
والخدمية االمنية العراقــي االنســان هموم تعالج التي والمواضيع القــضايا تناولها
المواضيع حسـاب على واالجنبـية العربية الصحافة من االقتباس واعتمادها والمعاشية،
اهتمامها وقـلة المحلية طابع موادها على وغلب والمراسلين، المندوبين قلة بسبب المعدة
حيث محدودا كان صدورها بداية منذ توزيعها ان كما والدولية. واالقليمية العربية بالقضايا
قد البعضمنها ان ولو الواحد. للعدد الف و(١٥) الف بين ما المطبوعة النسخ عدد يتراوح

بعد فيما الرقم هذا تجاوز
في اهتمامها ان نرى االحتالل، بعد صدرت التي العراقية الصحافة الى نظرنا ما واذا
المواد هذه تطغى حـيث والفنية الرياضية الشؤون على ينصب ذكر، ما الى اضافة الغالب،
هذه من الكثير وان الرصينة، والتحـليالت والتوجيهية واالرشـادية الثقافية المواد على
السـريعة االخبـارية بالمادة واهتمت االثارة اسلوب واعتمدت بالفضائح اهتمت الصحف
تناول في واسهبت باالخرين، التهم والصاق والعنف التشهير اسلوب وانتهجت والسطحية،
مثل لكن الدولة، اجهزة في تفشـى الذي والفساد الجريمة واخبار واالرهاب القتل عمليات
تكرره ما ولكثرة العراقـي االنسان ان القول ويمكن تدريجيا بالتناقص اخذت الصحف هذه
يعبأ ال بدأ والسلطة، المسؤولين من حال لها يجد ان دون وقضاياه همومه من الصحف هذه
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من المبـاالة وعدم باالحبـاط الجمهور واصيب الصحف هذه مصداقية وضعفت تنشره بما
مهمتها عن ابتعدت قد الصحف ان االستنتاج يمكن وبالتالي والوعود، االدعاءات هذه كثرة
التي االحزاب الى او االحتالل لسلطة اما دعائية مهمة الى والتثقيفية، والتوجيهية الرقابية
كما منها، القـليلة القلة عدا ما الربح تبغي اثارة صحافة انها او لها، مسايرة انها او تمثلها
والمراسـلين المتخصصوالمندوبـين الصحفي نقصالكادر تعاني الصحف من الكثير ان
وسـعي الصحـف في العاملين بين المراوغة سياسة تفشي مع االداري االداء ضعف ومن

االحتواء سياسة وتنامي المادي والكسب والسفر االمتيازات على البعضللحصول
الحـرية لنسمات العراقية الصحافة تنفس على عامين انقضاء وبعد فأنه ذلك ومع
بـداية نتلمس فأننا منها بالبعض حل الذي والفساد تعيشها التي الفوضى من الرغم وعلى
تميزها التي الخاصة هويتها تبـني اخذت وانها العراق، في للصحافة خاصة تقاليد ارساء
الفترة في سـاد الذي الصحـف فوضى بـزوال خيرا نستبشـر ان ويمكننا بعضها.. عن
خصوصيتها صحـيفة لكل يكون وان واضحـة، معالم ارساء طريق على وانها الماضية،
ويفضلها القارئ الجمهور يدعمها التي الصحف وتبقى تدريجيا الطارئة الصحف وستزول

سواها على
الماضيين العامين خالل العراق في الصحافة تميز التي المالمح بعض تحديد ويمكن
الفاعلة والمهنية النقابـية التنظيمات وغياب الصحف هذه عمل ينظم قانون غياب منها..
والبحث فيه، العاملين حقوق عن والدفاع الصحفي العمل تنظيم في دورها اداء على القادرة
المبـاني واعادة العشوائية الصحافة فوضى من للخروج والفاعلة المساعدة العوامل عن

المسرحين االعالميين واعادة شرعي، غير بشكل عليها االستيالء تم التي االعالمية
من ويحاربون والفكري المهني االضطهاد من يعانون الصحفيين من العديد ان كما
غياب وبسبـب المهنة وشـرف اخالق عن بعيدة افعاال بحقهم يمارسون الذين مرؤوسيهم
واال بـتأديتها، يرغبون ال اعمال لتأدية واالكراه القسر منهم الكثير واجه القانونية الحماية
من سرحـوا الذين الصحـفيين من الكثير ان كما الصحـف هذه من بالطرد مهددون فهم
مشـردين بقوا الجامعات من تخرجوا الذي الشباب من او االعالم وزارة حل بعد اعمالهم
العمل يسـتجدون بقـوا والبعضاالخر زهيدة باجور العمل على اجبروا البعضمنهم وان
البـعض انتقـل وقد قصيرة فتترة بعد منه يطردون عمال يجدوا ان وبعد االبواب ويطرقون
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يعارضون البـعضممن ان كما . عمل بال نفسه وجد ثم ومن صحف عدة في للعمل منهم
لذلك. ثمنا حياته بعضهم ودفع واالعتقال، والمالحقة للتهديد تعرضوا االحتالل

جيدة تجربـة ٢٠٠٥ الثاني كانون ٣١ في العراق في جرت التي االنتخابات كانت
االجواء ظل في بمسـتلزماتها االيفاء على العراقـية الصحـافة قـدرة لمدى وامتحـانا
ان تستطع لم فأنها خبرتها وقلة الصحافة حداثة وبحكم العراق في طرأت التي والمتغيرات
لمتطلبـات العراقـي االنسان توعية في دورها تأدية في وتعثرت االنتخابية للعملية تمهد
هذه مثل عن التفصيلية المعلومات يملك ال ااالســاس في هو والذي االنتخابـية العملية

منها: العوامل من مجموعة الى ذلك سبب ويعود سابقا، يجربها ولم االنتخابات
التي والمهارات والمسـؤوليات الحقـوق على المحترف االعالمي يتعرف لم -1
بـاالختيارات وتعريفهم الناخبين وتوعية عمله اداء في لتساعده بها، يلم ان يجب
واالحزاب. التكتالت عن بعيدة مستقلة مصادر ومن جيدة، معرفة المتاحة السياسية
المرشحــة واالحـزاب والتكتالت لالطراف متكافئة فرصا الصحـافة تتح لم -2
الموضوعات نشـر في ضعيفا المحـترف والصحفي االعالم دور وكان لالنتخابات
للمواطن ليتسـنى وموضوعية وحـيادية ودقـة ونزاهة بمسـؤولية والخيارات

يريد. ما واختيار قناعة عن التصويت
في الصحف هذه وضع بها، المواطن ثقة عدم وتفشي الصحف مصداقية ضعف -3
ذلك الى يضاف الصحف، تنشره بما يبالي ال اصبح الذي القارئ امام مهزوز موقف
االنتخابـات سبقـت التي القصيرة الزمنية والفترة الصحف هذه توزيع محدودية

باالنتخابات. الجمهور لتوعية كافية غير كانت والتي
وانعكاسـاتها، وابعادها االنتخابية العملية تعنيه ما توضيح الصحف تستطع لم -4
استقـالليته وتعزيز خياراته تحـديد في العراقي المواطن مساعدة على تعمل ولم
ضغوط عن بــمعزل ورضا قــناعة عن يريد وما يفضله ما اختيار الى وايصاله

االخرين.
المطلوب بالشـكل الديمقراطي الجهد دعم على يعمل لم للصحف السلبي االداء ان
بحـاجاته الناخب وتثقيف االنتخابية بالعملية التوعية في مهمتها تأدية في مقصرة وكانت

(13)
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ورغباته الفعلية

من البد االنسان حقوق يحترم ديمقراطي نظام ظل في حرة عراقية صحافة الرساء
التي الدولية المعايير وتعتمد التعبـير حـرية تضمن جديدة وتنظيمية قانونية اليات وضع
االعالن الى االشارة من البد المجال هذا وفي الصحفي، العمل وحرية االنسان حقوق تكفل
لكل (أن فيه جاء ومما ١٩٤٨ عام المتحدة االمم اصدرته الذي االنسان لحقوق العالمي
تدخل، دون االخرين اراء اعتناق الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص
الجغرافية). بالحدود تقيد دون كانت وسيلة بأي واذاعتها وتلقيها واالفكار االنباء واستقاء

الحقوق لضمان دولية معاهدة بمثابة واصبح ١٩٦٦ عام االعالن هذا تطوير وجاء
ودخل ١٩٧١ عام االعالن هذا على العراق صادق وقد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

.١٩٧٦ عام التنفيذ حيز
بالنقـاط االلتزام قبولها يعني اليه دولة أية انضمام فأن منه، الثانية المادة وحسب

حددها: التي
العهد. في بها المعترف الحقوق لضمان منها القائم وتعديل تشريعات تبني -1

المنتهك. ومحاكمة حكومي مسؤول أي من حقوقه شخصانتهكت تعويضأي -2
وتوعية ادراك لضمان واسع نطاق على االنسان لحقوق الدولية االتفاقيات نشر -3

المحددة. بحقوقهم المواطنين
االنسان: لحقوق العالمي االعالن من ١٩ وتنصالمادة

K

الثاني المبحث
والدستور الصحافة

الدائم الدستور في التعبير وحرية العراقية الصحافة

(15)
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مضايقة. دون االراء اعتناق حق انسان لكل -1
التماسمختلف في حـريته الحق هذا ويشمل التعبير، حرية في حق انسان لكل -2
سواء للحدود، اعتبار دونما آخرين الى ونقلها وتلقيها واالفكار المعلومات ضروب

يختارها اخرى وسيلة بأية فني قالب في او مطبوع او كتيب شكل على
المادة هذه من الثانية الفقـرة في المنصوصعليها الحقـوق ممارسة تستتبع -3
ولكن القـيود لبـعض اخضاعها يجوز ال ذلك وعلى خاصة، ومسؤوليات واجبات

ضرورية تكون وان بنصالقانون محددة تكون أن شريطة
وسمعتهم االخرين حقوق الحترام  أ-

العامة. االداب او العامة الصحة او العام، النظام او القومي االمن لحماية  ب-
أن (٢٠) المادة واجازت

للحرب. دعاية أي بالقانون تحظر -1
تشكل او البيئية او العنصرية او القومية الكراهية الى دعوة اية بالقانون تحظر -2

العنف. او العداوة او التمييز على تحريضاً
من البـد والجماعية الفردية الحـريات ضمان في فاعلة المعايير هذه تكون ولكي
االعالم ووسـائل الصحف في العاملين من والمعنيين والثقافية المهنية المنظمات مشاركة
المشـاركة على وحـثهم والمتخصصين االكاديميين ومن السياسية والتكتالت واالحزاب
الدسـتور في واضحـة بنود عليه تنص واالعالم للصحافة جديد قانون وضع في الفاعلة
حقـوق ويضمن والتعبـير الرأي حـرية مفهوم يرسخ وطني شرف ميثاق واقرار الدائم،
اية ورفض اعمالهم، ممارسـة في للصحفيين والحماية الحصانة ويوفر العراقي االنسان

الصحفي العمل حرية من تحد خارجية لفرضقوانين محاولة
والعنف االعتقـال من الصحـفيين يحـمي شرعيا غطاء يشكل النظام هذا مثل أن
والمهنية والثقـافية االجتماعية االحـتياجات لهم ويؤمن والعوز، والمسـاءلة والقسـر
من تحـميهم وقـانونية تنظيمية مرجعية لهم ويشـكل عملهم وينظم والمادية واالخالقية
عليها ينص تشـريعية ضمانات وفق حقوقـهم لهم وتكفل واالحتواء والهيمنة السلطوية
وتعزيز الديمقراطية لبناء اساسيا شرطا التعبير حرية واعتبار القوانين. وتضمنها الدستور
قرارات اتخاذ من االنسان يمكن الوعي من جو لخلق االولى اللبنة وهي االجتماعية، العدالة
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مستقبـله تشـكيل في فاعل دور لعب في وتسـاعده واالدراك المعرفة على مبنية واعية
معوقـات من التعبـير حـرية على والسلطات االنظمة تفرضه الذي الرقابة نظام واعتبار

. الديمقراطية العملية
على تؤثر التي العوامل من للحـد واالعالميون الصحـفيون يسعى ان المهم ومن
وتعليمات قـوانين من يصدره وما السياسـي النظام من اكانت سـواء النشـر قـرارات
تتناســب ال ومعتقـدات وتقـاليد عادات من االجتماعي النظام يفرضه ما او وتوجيهات
الشـخصية والمصالح والمعلنين كاالحـزاب الضغط جماعات من او الديمقراطية والعملية
كل وان االجتماعي التقـدم معوقات من هي القيود هذه مثل ان واعتبار االنسانية والعالقات
القـانون في عليه منصوصا يكون ان ينبغي المعلومات على والحصول التعبير لحرية تقييد
وال فيه لبـس ال وبدقـة محـدد بشكل ومرسوما واضحا، شفافا، يكون ان يجب والقانون
مقبـول. وغير قانوني غير عملهم كان اذا ما استشراف من لالفراد يمكن بحيث غموض،
الجديد، العراق في الديمقـراطي المجتمع لبناء مهم والمتعدد والمستقل الحر االعالم وان
على االطالع من المواطنين ومسـاعدة تمكين على االعالم ووسـائل الصحافة تعمل وان
الدولة في والمسـؤولين والمثقـفين للسياسيين المتباينة االراء وتقديم والبرامج االحداث
البداء ومتوازنة متكافئة فرصا تمنح وان واالحزاب والبرلمانية الوطنية المجالس واعضاء
تبديها التي والتبريرات واالتهامات التصريحات نقل في وافكارهم طروحاتهم وتقديم ارائهم
التي بالحـرية الصحـافة تتمتع وان مالحقة او ضغوط او خوف دون من المعنية االطراف

الجمهور الى وايصالها االراء، هذه نشر من تمكنها
اسـناد في والتأني المقـدمة االمعلومات تدقـيق مسـؤولية الصحافة على وتقع
او الحقيقـة تحرف ال وان والمقنعة المنطقية والحقائق التبريرات تقديم دون من االتهامات
االحـزاب او السياسـيون يسـديها التي الهدايا او الخدمات او االغراءات مقابل تحجبها
البيع تقبل سلعة ليس وانه مقدسا، عمله الصحفي يعتبر وان الصحفيين، الى والشخصيات
بحرص معها التعامل المهم من ومهارات ومسؤوليات وواجبات حقوقا عليه وان والشراء

العراق بها يمر التي والحرجة المعقدة الظروف ظل في شديد
والصحافة المواطن حق في واضحة ضمانات اعطاء من البد ايضا السياق هذا وفي
دون التعبـير حـرية ضمان يمكن ال اذ تداولها، حرية وتأمين المعلومات الى الوصول في
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ديمقـراطي لمجتمع حـيويتان مسـألتان فهما المعلومات، الى الوصول بحـق االعتراف
االنسـانية الحقـوق بباقـي للتمتع الرئيسي المدخل وهما ورفاهيته لتقدمه وجوهريتان
االنسـان، لحقوق العالمي االعالن في المحدد المقياس يعتمد وان االساسية والحريات
وقـد والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية والسياسية المدنية للحقوق الدوليين والتعهدين
حقـا المعلومات حـرية واعتبرت ١٩٤٦ عام منذ الحق هذا المتحدة االمم منظمة ضمنت

الحريات لجميع واساسا لألنسان اساسيا
الديمقـراطية العملية في االساسية االطراف من اإلعالم ووسائل الصحافة وتعتبر
تكون ان من وتمكينها بحـريةة المعلومات على الوسـائل هذه حصول ضمان المهم ومن
التعبـير حـرية على التقـييدات تحديد ويمكن . الدولة وأجهزة للسلطة المراقبة الجهة
ال ان وبشـرط القائم الوضع يستدعيها التي الصارمة الحدود في ولكن المعلومات وتداول
الحـصول في والصحفيين الصحافة مساعدة ان ، االخرى الدولة التزامات مع تتعارض
الصحافة بها اتسمت والتي االحداث تغطية في السطحية تجاوز من يمكنهم المعلومات على
معلومات مراكز وبـناء الحديثة والكتب المراجع توفر مع الماضيتين السنتين في العراقية
حقـل في للعاملين والمتابعة االطالع وتسهيل المعلومات، وثورة تتناسب واليات بتقنيات

وارائهم. وتحليالتهم كتاباتهم وترصين ثقافتهم وتعميق واالعالم، الصحافة

ومنها االعالمي بالعمل الخاصة والمفاهيم المصطلحات وتفسير تحديد على االتفاق
االخبـار نشـر في والتوازن الدقـة تعنيه وما والمهنية االخالقـية بـالمعايير يقصد ما
او الدينية، او العرقية الكراهية او العنف على والتحريض المثيرة واالحداث والتصريحات
االجتماعية بالمسـؤولية يقـصد وما الشـغب، العنف اعمال او المذهبية االضطرابات
والقـوانين التشـريعات في تستخدم ما كثيرا التي المفاهيم هذه وغيرها، الوطني واالمن
الذي المدى معرفة وضرورة االحـيان، من كثير في السـلطة يخدم الذي باالتجاه وتسخر
اجواء ظل في المفاهيم هذه وحـدود تتعارضمعها، او الوطنية المصلحـة مع فيه تتوافق
وتسـاعد التفرقة بث في تساهم ان شانها من التي والحدود المتاحة. والديمقراطية الحرية
وتخلق والعنصرية الطائفية وتشـجيع االزمات وافتعال واالقـتتال والفتن التحريض على
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فرضها يمكن التي للمتغيرات الضيقـة بالحدود واضح ادراك هناك يكون وان العداء اجواء
االمن ذريعة اسـتخدام من الحكومات لمنع وذلك الوطني االمن لمصلحة التعبير حرية على
الحماية وضرورة الحريات تلك ممارسة على مشروعة غير تقييدات وضع لغرض الوطني
المسـتلزمات يضمن ما وتحـديد بدقـة مصاغة قـوانين باصدار الحريات لتلك القانونية
بواسـطة الحـريات لتلك قـضائية حماية هناك يكون وان القانون حكم لسيادة الضرورية
االعراف حـددتها التي المهنة اخالقـيات الى المفاهيم هذه تخضع وان ، مستقلة محاكم
المهني الشــرف مواثيق عليها يطلق والتي الدول بـعض في بـها المعمول والمواثيق

ومنها: المهني) السلوك (ادلة او للصحفي
للصحفيين الدولية الفيدرالية شرف ميثاق دولية: مواثيق -1

الصحـفيين اتحاد عن الصادر العربي الصحفي شرف ميثاق اقليمية: مواثيق -2
العرب

االردنيين الصحفيين شرف ميثاق وطنية: مواثيق -3
للعاملين االعالمية المؤسســة تضعها ادلة او مواثيق وهي داخلية: مواثيق -4

فيها
من ايضا االسـتفادة يمكن الجديد العراقـي الدسـتور في الضمانات هذه والعداد

: يتضمن والذي واالعالم لالتصاالت العراقية الوطنية الهيئة اصدارات
االنسان لحقوق العالمي االعالن -1
عمل كمراقب االعالم وسائل دور -2

العراقية القوانين من الفقرات بعضنصوص ويشمل التعبير، حرية على القيود -3
المقترحة والتعديالت

العراقية القوانين في التعبير حرية على الشرعية غير القيود -4
على المفروضة والقيود المهنة لممارسة الواجبة والمتطلبات الصحافة تنظيم -5

العراقي القانون في الصحافة
١٩٩٦ لسنة (١١١) رقم العراقي العقوبات قانون عرضلنصوصبعضمواد -6
التوصيات بـعض واقتراح فيها خاصة نظر وجهات وتقديم محتوياتها مناقشة مع
المعنييـن تنـور ان يمكـن اخرى اصدارات الى اضافة المجال، هذا في المفيدة
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وايجاد وتعديلها مناقشـتها وامكانية التعبـير بحـرية المعنية العراقية بالقوانين
لقـاءات وتنظيم الدائم العراقي الدستور يتضمنها ان يمكن التي المالئمة النصوص
القـانونيين وبين وبينهم انفسهم، االعالميين بين القضايا هذه لمناقشة ومؤتمرات

العام. والجمهور

تعنى التي المهنية واالتحـادات والروابـط المدني المجتمع منظمات وتشجيع دعم
مثل وان خاصة التعبـير وحرية االنسان حقوق عن وتدافع واالعالميين الصحفيين بشؤن
النظام سـلطة عن تدافع واجهة كانت انها او السابـق في وجود لها يكن لم التنظيمات هذه
اولويات من التنظيمات هذه واعتبار منتسبيها حقوق عن الدفاع من اكثر واستبداده السابق
ماديا ومسـاعدتها مسـاندتها الضروري ومن التعبير حرية وصيانة الديمقراطية العملية
تجاوزات من الحـد في منه قـوتها وتستمد المدني المجتمع في فاعلة تكون حتى ومعنويا
المواطنين توعية في االعالم وسـائل مع المنظمات هذه تسـاهم وان التنفيذية السـلطة
المجتمع في االنسـان وحقـوق التعبـير حـرية ضمن وواجباتهم بحقوقهم واالعالميين
هذه بين عالقات اقامة وتشجيع الدولية واالعراف المواثيق عليها تنص والتي الديمقراطي
نطاق في تعمل والتي والدولية االقـــليمية المماثلة التنظيمات مع العراق في التنظيمات
مجال في والتنســيق والتعاون الحـوار وتعزيز المختلفة العالم دول في المدني المجتمع
االعالم وضمان التعبــير حـرية وصيانة االنسـان وحقـوق الديمقـراطية عن الدفاع
قـوة العطاء العالقة هذه لمثل وتنظيمية قانونية اليات وضع مع المستقلة الحروالصحافة

الثالث المبحث
الصحافة ودعم المدني المجتمع منظمات تشجيع خالل من الصحافة تطوير

المستقلة
مثيالتها مع عالقاتها وتوثيق المدني المجتمع منظمات تشجيع
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المهنية حقوقهم وضمان العراق في منتسبيها عن الدفاع في التنظيمات لهذه اكبر وفاعلية
والثقافية والمعيشية

بـعض تجربة ومن المعنية الدولية المنظمات من االستفادة المجال هذا في ويمكن
الهدف. هذا لتحقيق ومساندتها دعمها وكسب الدول

ودعمها خارجية تاثيرات بدون دورها اداء من وتمكينها المستقلة الصحافة تشجيع
على يعمل انه او عليها للتأثير سالحــا االعالن يكون ال وان االعالنات تقـديم خالل من
ضاغطا، وليس داعما مستقـال االعالن قطاع يكون ان بل عليها وصاية وفرض استمالتها
التنافس تشجيع مع المادية ضائقتها من الصحف هذه الخراج مناسبا الدعم هذا يكون وان
المعوقـة واالسـاليب والممارسـات القيود وتجاوز اشكاله بكل الصحفي العمل في الحر
العمل واحـترام واالحـتواء والوصاية الهيمنة اشـكال ونبذ العمل كفاءة على والمؤثرة
يكون وان العمل اداء في والمقـدرة الكفاءة الفرصألثبـات وتوفير التعبير حرية وضمان
ودعم نجاحـه اهمية مدى وتقـدير الصحـفي نجاح مدى في الحكم هو الصحيفة جمهور
ذوي وتشجيع المنصرمة الفترة خالل الصحافة افتقدته الذي الصحفي العمل في التخصص
فرص وايجاد بحـرية عمله اداء وضمان الصحفي عمل تامين مع وتكريمهم منهم الكفاءة
الدراسـية والمنح والدورات الندوات في والمشـاركة والمناسبـات المؤتمرات لحضور
في الصحـافة اندية مع التعاون المجال هذا في ويمكن وخارجه، العراق داخل والتدريبـية
بالوسـط العاملين كفاءة ورفع تأهيل في عام بشـكل العالم خاصوفي بشكل النامية الدول
المهارات وتبـادل والمعاهد الجامعات مع بـالتعاون تدريبية دورات تنظيم وفي الصحفي
ودمج الصحــفي العمل تفعيل اجل من كافة العالم ودول النامي العالم دول مع الصحـفية
بـالدرجة فيه الوالء يكون اجتماعي مناخ ضمن تنافسية اعالمية مؤسسات في الصحفيين
دبي نادي للصحافة، جنيف نادي النوادي هذه ومن بالحرفية واالرتقاء الصحافة الى االولى

وغيرها للصحافة سنغافورة نادي للصحافة، مالطا نادي للصحافة،
وادانته الصحفي العمل حرية على واالعتداءات التجاوزات كشف ايضا المهم ومن
المندوبون لها يتعرض التي والقتل والتهديد والمالحقة واالضطهاد التعسف حاالت وكشف
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الحـاالت هذه مثل الى منهم العديد تعرض حيث واالجانب والعرب العراقيون والمراسلون
العامين خالل قــتلوا الذين الصحـفيين عدد ان الدولي الصحـافة لمعهد تقـرير ويذكر
للقـرارات االولى الضحية والصحافة الصحفيون وكان ، صحفيا (٧٨) بلغ المنصرمين
الجائر قـراره االمريكي المدني الحاكم اصدر حيث االمريكي االحتالل قوات اصدرتها التي
والذين فيها العاملين من االف سبعة من اكثر وتسريح العراق في الصحفية المؤسسات بحل
من عددا اغلقـت االحـتالل قوات ان كما العيش. وقسوة البطالة يعاني منهم الكثير مازال
العراقية االعالمية المؤسسات لكل تعليمات اصدر بريمر ان كما . الفترة هذه في الصحف
معلومات نشـر او والدينية االثنية الكراهية تعزيز او العنف على التحريض بموجبه منعها
للجنود تبـريرا منح ما وهذا االمريكية القـوات ضد المقـاومة تعزيز الى تهدف كاذبـة

التعليمات هذه تخرق التي الصحف مكاتب مداهمة الخر وقت من وخولهم االمريكيين
والمالبسـات الظروف عن للكشـف تسـعى ان للصحـف بالنسبـة المهم من ان
مثل ان واعتبار للعدالة، وتقديمهم المقصرين بمحاسبة والمطالبة تحصل، التي للتجاوزات
يفلت ان يجب وال الدولي، للقـانون خرقـا وتشـكل االنسـانية ضد جريمة االحداث هذه
من الثالثة للمادة مخالفا الصحـفيين اسـتهداف وان والمسـاءلة، العقاب من مرتكبوها
االنسـاني القـانون من (٥١) المادة وكذلك ،١٩٤٩ عام الموقعة االربعة جنيف اتفاقبات
في المدني المجتمع ومنظمات االنسان حقوق ومؤسسات الدولي المجتمع ومطالبة الدولي،
هذه مرتكبـي لمحاسبـة تحقـيق لجان بتشكيل ومطالبتها والمساعدة الدعم تقديم العالم
واالعراف والقوانين يتفق بما الحرب خالل الصحفيين لحماية ضمانات وتوفير ، الجرائم
االعمال، هذه مثل تكرار على اخرى ودول االحـتالل قوات يشجع ذلك اهمال وان الدولية،
بـه تقوم ما مع يتنافى والديمقراطية الحرية اجواء بتوفير القوات هذه ادعاءات ان وبيان

واالعالميين. للصحافة والتهديد المالحقة واساليب واعتقال غلق من

والكتاب واالعالميين المثقفين من الكثير أن يكشف اليوم، العراق في الحال واقع أن
وابـداء النقـد توجيه ويخشون مهمشون وانهم حقيقي دور لهم ليس الجامعات واساتذة
والعلمية الموضوعية حسـاب على للطروحـات يستجيبون ما وكثيرا تامة، بحرية الرأي

(25)

(26)

(27)
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االطراف ارضاء على االحيان بعض في مرغمون وهم الصمت يلتزمون انهم او والحقيقة،
متطفلة يعتبرونها التي

مجهولة اخطار من الجامعي واالسـتاذ واالعالمي والمثقف بالصحفي يحيط ما أن
الكبـير فالدور ذلك ومع الضياع، يحـكمها وانما اهداف تجمعها ال ومتناقـضة وغامضة
االنسـانية المواقـف يتبنون والذين الجامعات واساتذة واالعالميين المثقفين من المنتظر
استتبـاب حـال مكانه سيأخذ دورهم فأن العلمية، الحقيقة عن يدافعون والذين والوطنية
وتكون مواقفهم عن هؤالء يكشف لكي المناسبة الفرصة وتوفر االوضاع واستقرار االمن

اكبر بشكل مساهماتهم
حـكم نظام ظل في اال يتحقـق أن يمكن ال العراق في واالعالم الصحافة مستقبل أن
فيه يحـترم والعقيدة، والفكر المواطن وحرية القانون يسوده تعددي، برلماني ديمقراطي
والمنظمات االحـزاب يمنح نظام الدستور، ويصان العدالة فيه وتتحقق والمجتمع االنسان
الثقـافة محـور يكون وان السياسية. والمشاركة التعبير حرية من كبيرة فسحة واالفراد
اعطاء وبـالتالي بالسلطة، الحزب او الفرد واستئثار (السلطة) وليس (الوطن) السياسية
وان وصدق، بأمانة مهامها تنجز الن والضمانات الحرية من واسعا قدرا والصحافة االعالم
والمهنية االخالقـية مسؤولياتهم االعالمية والمؤسسات الصحف في العاملين جميع يدرك

واالجتماعية.
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المقدمة
واحـدا والمهن وااللوان االتجاهات كل من اليها القادمين امام الصحافة انفتاح يشكل
غير عينات االجتماعية بالحـماية الصحـفي احاطة وتستدرج واجهتها، التي التهديدات من

االالعيب. ممارسة او التكسب او لالرتزاق وسيلة المهنة هذه في يريدون الذين من محدودة
والال والمتخلفة السـيئة الصحـفية العناصر انتشار ظاهرة الى الصحفيون انتبه لقد
من مزيد لوقف مشروعة اسلحة يرونه بما مهنتهم حماية الى عديدة حقب في وهبوا اخالقية،
المطلوب. دورها ويفقـدها الصحـافة هيبة من وجودهم استمرار يقلل الذين الطارئين تسلل
التي القـانونية الصياغات اهم باالخالقيات تعرف باتت التي الصحفي العمل مواثيق وتشكل
عمل دليل لتكون المأل امام اشـهارها وتم بـالمهنة والمعنيين الصحفيين ارادة اليها توصلت
وصفها اال الصحـافة من اليفهمون الذين الولئك بالنسبة ردع وعامل لهم بالنسبة عليه متفق
لمن منافع تحقـيق او به االيقاع او الجمهور ابتزاز طريق عن مصالحهم تخدم ممارسة بانها
وقد خاللها، من االشتهار والسلطان الوجاهة عن والباحثون الحكام اراد ولقد معهم، يعملون
متنفذ، خادم الى للحـرية كسلطة طبيعتها من الصحافة تحول ان الكبرى االستبداديات شاءت
الصحف انواع تأسيس المختلفة االجتماعية والهيئات واالحزاب البشرية المجاميع ارادت كما

. خاصبها تقدم احراز اجل من معها التعاقد او

الصحفية المهنة اخالقيات مفهوم
الرائدة المهن بقية عن التشذ مهنة الصحافة ان االتصال خبراء يدرك ان غريباً ليس
محـتواها في تعبر ومبادىء سلوكيات ايضا فلها . الطباعة اكتشاف او الصحافة انبثاق قبل
وبينهم ثانية ناحية من جمهورهم وبين بينهم والعالقات ناحية من ممارسيها بين العالقات عن
متعارفا تكون قـد والثوابت السلوكيات وهذه ثالثة. ناحية من اليه ينتمون الذي المجتمع وبين

(1)

(2)

عبدالمجید احمد د.

نيسان بعد العراق في الصحفية المهنة 2003اخالقيات
نموذجا بغداد طبعة - الزمان جريدة
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(قسـم ان القـول ويمكن . للمهنة النقابي التنظيم يضعها ومعايير مبادىء تكون وقد عليها
اخر النسـان االنسان حياة انقاذ اجل من االنسان عرفها لمهنة اخالقي ميثاق اول هو ابيقور)

. الجراحة او النطاسة او بالطب عرفت مهنة تنظيم او
بـانها االعالم في الممارسـة قيم او المهنة اخالقيات جابر محمد سامية د. وتعرف
وكذلك االتصال وسـائل مؤسسات في المهني للسلوك الواضحة القواعد الى يشير مصطلح
ومن واالنجاز. العمل اسـلوب في مالئم ماهو بـكل المتصلة والدعاوى الفعالة االتجاهات
اعداد في بـالموضوعية بـااللتزام تتمثل التي النموذجية الفكرة الممارسة، قيم على االمثلة
ذات اتصالية مهمات لتحقـيق مالءمة التكنولوجية الصور باكثر المتصلة والدعاوى االنباء

. الجيدة التلفزيونية المسلسالت مقاييس بتحديد الخاصة والدعاوى خاصة نوعية
اخالقياً اساسا وضعوا واالجتماع االعالم في الخبراء فان بالصحافة االمر تعلق وقدر
ومن ذاتها، المهنة من تنبـع اخالقية سلوكية معايير وجود عن تعبر الصحفية لممارسة قيميا
المتفق المهني الدستور او االخالقي النظام بهذا الممارس التزام المهني العمل نجاح متطلبات

. صراحة عليه
محـلية مطبـوعات في قـيادية مفاصل في العمل شملت التي الصحفية تجربتنا ان
هذا في العاملين ان القول تتيح عاما ٢٥ نحو مدى على وخارجه العراق داخل تصدر وعربية
بـل حسـب الممارسة نطاق على اخالقيات او صحفي شرف ميثاق الى اليحتاجون الميدان
وان عادة، بـه االلتزام االتصال بوسـائل القائمين من المطلوب المهني السلوك نطاق على
االجتماعي التغيير في موقعها للصحافة يحقق الذي هو السلوك طريق عن الممارسة ترجمة
ان وينبـغي الجماهيري، الصحفي التماسك مسألة في كبيراً ركناً تشكل المهنية فاالعتبارات
الصحـفي. عمله لطبيعة وفقاً الصحيفة في العاملين من عنصر لكل االساسية الشروط تتوفر
قـادمين اشخاص الحقيقية، بالصحافة لهم العالقة اشخاص بأسماء الصحف امتألت ما واذا
العمل تدهور هي الحــتمية النتيجة فان الصحـافة ثمرات من االفادة او االعتياش اجل من
هذه وتتطلب المؤثرة الصحيفة وتطور لبناء الالزمة التقاليد وضياع الفساد وتفشي الصحفي
نيسـان ٩ بـعد العراق في حـدثت التي السياسية التغييرات اعقاب في اضافياً جهداً القضية
بـعد وجاءت كبـير بثقـل نفسها تطرح التي الديمقراطية قضية تسويق مع انسجاما ٢٠٠٣
واال نشأته منذ ديمقراطيا كان العراق فان جواد عبدالستار د. يراه لما وطبقا تاريخية. قطيعة

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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تعميق الى بحـاجة اليوم ونحـن االنسانية العالقات تنظم التي حمورابي قوانين شرعت ما
. الممارسة حرية هي أم التعبير حرية هي هل للديمقراطية مشترك مفهوم

بـما بها العاملين وسلوكيات الصحفية المهنة تتأثر ان ماتقدم ضوء في الطبيعي ومن
هو فالصحفي احتجاج، موضع تكون قد ممارسات الى الصحافة تتجه وان تمخض وما يدور
الى صحـفيون ويذهب وعالقـاته. وجهده بعقـله ومسؤولياتها الصحيفة رسالة يجسد الذي

. فيها يعمل التي الصحيفة وتذبذب الصحفي تذبذب بين عضوية صلة بوجود االعتقاد
العقـول تخاطب كونها خصوصية على االخرى المهن بـين من الصحافة وتنطوي
خاص بشكل الصحفية المهنة وتؤدي وسحرها تأثيرها المطبوعة وللكلمة المستويات بمختلف

: وخصائصها شروطها ابرز من لعل كبيرة اجتماعية خدمة
القيام بضرورة الناس احاسيس من شرعيتها وتستمد مجتمعية اهدافاً تتضمن انها -1

احتياجاتهم. لهم يشبع ان شأنه من معين بنشاط

مجتمع من وظائفها وتنوع الصحـفية العملية ومفاهيم مدارس تنوع من الرغم وعلى
في ودسـاتيرها مواثيقها فان الحضاري التقدم ودرجة السياسي النظام باختالف آخر الى
دوائر تسمى الصحفيون حدودها في يعمل اخالقية دوائر او عامة بمبادىء تشترك العالم دول
مفهوم في المهمة االبعاد احد عامة بصفة االخالقيات وتمثل الخمس االخالقية المتغيرات
الذي هو الصحـافة على يسـيطر فالذي مضافا، اجتماعيا بـعداً يمنحها الذي االمر التربية
انهم مايقـولون غالبـاً والصحفيون القول، حرية يقيم مجتمع في خطيرة قضية على يسيطر
تكون ان قبـل رسالة والصحافة القوة استخدام سوء من يحمونها انهم اذ الجماهير حراس
اداة ذاته الوقت في وهي للدول. السياسي الجهاد من جزء وهي الصحافة وجدت ان فمنذ مهنة
في لنشـاطها ومرآة اختالفها على االمم لحضارة ومقياس امة كل عند المجتمع بناء في مهمة

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

التطور يواكب علمي اسلوب الى تستند -2
معرفية قاعدة على تنطوي -3

والقدرة الكفاءة يملكون مهنيون متخصصون فيها العمل يمارس -4
فيها للممارسة قيمي اساساخالقي وجود -5

المجتمع وبـين بـينها شـراكة ووجود الصحـفية بالمهنة المجتمع اعتراف -6
المسؤوليات تحمل بشأن واالفراد
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. الميادين شتى

العراق في الصحفية المهنة اخالقيات مصادر
رئيسين: بنوعين العراق في الصحفية المهنة اخالقيات مصادر تحديد يمكن

قـانون بـموجب سريانه لتوقف القوانين من النوع هذا تجاوز الى مضطرون ونحن
سـماع جواز عدم على ونص بـريمر بول للعراق االمريكي المدني الحاكم اصدره خاص

. منه بموافقة اقترنت اذا اال النشر شكاوى
ممثال الصحـفيين ارادة اجماع تشـكل التي الصحفية المهنة شرف مواثيق الثاني:
١٩٦٩ لسـنة ١٧٨ الصحفيين نقابة قانون فان االطار هذا وفي والقومية، المحلية بتنظيماتهم
ميثاق تضمن كما للمهنة االخالقـية المبـادىء بنوده احد في تضمن ١٩٧٠ عام وتعديالته
اساسـية مبـادىء القـاهرة في العرب الصحفيين اتحاد ودستور العربي الصحفي العمل

اخرى.
: الصحفي على حظرت فقد

(14)

(15)

(16)

(17)

من المفترضين الخارجين بحـق عقابـية صفة على تنطوي التي القوانين االول:
قانون مقدمتها في ويقف المطبوع، في النشر قواعد تخرق التي مؤسساتهم او الصحفيين
الجنائية للمسـؤولية تتصدى التي االحكام يمثل الذي ١٩٦٩ لسنة ١١١ العراقي العقوبات

الحكومية المؤسسات ولقوانين المطبوعات قانون الحكام الصحفي مخالفة عن الناجمة

المشروع غير الربح بقصد اسلوب او واسطة اية استخدام -1
اسرارها وافشاء الصحفية المهنة سمعة الى االساءة -2

الصحفية االسرة اعضاء تجريح -3
الصحافة اساليب من اسلوب او وسيلة بأية المواطنين تهديد -4
معادية جهة يفيد ان شانه من بما الثابت التلميح او التصريح -5

بالبالد الثقة زعزعة -6
المواطنين اتهام او التشهير او للوشاية الصحفي النشر وسائل استغالل -7
شخصية لمنفعة خاصا استغالال المرسومة او المكتوبة الكلمة استغالل -8

الجمهور غرائز اثارة -9
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العامة او الخاصة الحريات مس -10
الصحيحة غير بالمعلومات الجمهور تضليل -11

المؤكدة غير الوقائع نشر -12
السلطات حكم فيها يصدر لم التي القضايا من قضية في جانب ترجيح -13

المغلوطة البيانات او المعلومات نشر -14
صاحبه اسم نصعلى دون من الغير اثار من اثر اقتباسأي -15

محـدد غير غامضا مفهوما العشـرين القرن مطلع حتى التخصصالصحفي وكان
المهنة او وعاطلين وفنانين سياسـيين من والج لكل مفتوحا الصحافة باب وكان المعالم،

اصدروها صحف خالل من وبالسياسة بالصحافة شهرتهم ارتبطت كثيرين ان كما لهم

K
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K
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مجموعة من (ب) المادة في ماورد مع يتعارض او اأهمية ذا شـيئا يزيد ال تقدم وما
١٩٦٩/٢/٢١ في الصادر العرب الصحـفيين اتحـاد دسـتور تضمنها التي المبـادىء

يتضمن لم ١٩٧٢ بغداد اجتماع عن الصحفي العمل ميثاق وكذلك الدستور هذا ان والمالحظ
النقابة في االنضباط لجنة خول الذي الصحفيين نقابة قانون في الحال هو كما محددة عقوبات
المذكور المياثق ان غير وغيرها، العمل عن وااليقـاف واالنذار التنبيه بينها عقوبات توجيه

مسؤولية). (حرية.. االتحاد شعار الى استنادا ومسؤوليته الصحفي حرية بين ربط

الصحفية المسؤولية
في شؤونه يرعون الذين على يشترط المجتمع كان (اذا يقول ولبرشرام الدكتور كتب
بقواعد يتقيدوا وان مهني اعداد على يحصلوا ان الحقوقي الميدان في وكذلك الصحي الميدان
معارفه عن النتئجة في مسـؤولون المعلومات بنشرهم هم اشخاص ازاء تسامحه فان مهنية
. باالخطار) واحفلها العشرون القرن بها يتميز التي الحماقات اكبر من حماقة يشكل وآرائه

الفنية واالمكانات الوسـائل بضعف الحقب بعض في العراقية الصحافة تميزت وقد
ظاهرة اخرى حقب في وبرزت الصحفية المهمات النجاز المؤهلين العاملين وقلة والطباعية
الرخيصة والتهم البـذيء بـالكالم والتراشـق المقذعة الشتيمة مثل الرصينة غير الكتابات

. الشخصية والمهاترات
وعرف العشـرين القرن من الثاني الربع في الصحفية للمسؤولية تحسس اول بدأ لقد

(18)

(19)

(20)
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القـرن من واالربـعينات الثالثينات سنوات في الوجود حيز الى وبرز مضامين في المفهوم
التخصص اسس ووضع صفوفهم لتنظيم الصحفي الحقل في العاملون تالقى عندما الماضي
االكاديمية الدراسات تنشأ بدأت وقد الصحفي، الوسط عن الطفيليين وابعاد العالمي الصحفي
قسـم اول بدأ العراق وفي قاطبة، العالم دول لتشمل واتسعت واشنطن جامعة في ١٨٦٩ منذ
.٢٠٠٢ عام لالعالم كلية اول تأسست ثم ١٩٦٤ عام بغداد بجامعة اآلداب لكلية تابع صحافة

من قـدر باكبـر للصحـافة الفقري العمود بكونها الصحفية المسؤولية واستأثرت
ابرزها من وكان اللجان، وتألفت والندوات المؤتمرات اجلها من فانعقدت واالهتمام الدراسة
١٩٤٧ عام والعلوم والثقـافة للتربـية المتحدة االمم منظمة اليها اوكلت التي الخاصة اللجنة
الناحية من الصحفيين باعداد تقريرها في واوصت للصحافة، والتقنية الفنية الحاجات دراسة
العمل على وحـملهم الصحـفية المسـؤولية معنى تلقينهم طبيعته في يتناول اعداداً المهنية
نقـل في بـدورها وتقوم الرفيعة رسالتها مستوى تبلغ ان اليمكنها الصحافة ان ذلك بروحها
المهنية المزايا فيها المشـتغلين االشـخاص في توفرت اذا اال حسـنا قياما واالراء االنباء

. الكافية والخلقية والعملية
لبـاب جديد طارق كل على شـديدة قيوداً تفرض اخذت الدول من كثيرا إن والواقع
اخرى دول واتجهت الكافي، المهني والتأهيل الجامعي العلمي التحـصيل بينها من الصحافة
وتثقيف الموهبة ان (صحيح مطر فؤاد يقول المادي. االعالن ضغط من الصحافة تحرير الى
ان اال الجامعية الشهادة على تتقدم وقد االساسية المرتبة في تأتي الصحفي الى بالنسبة الذات
الطريق على بـات الصحـفي ان معناه الجامعية بالدراسة التثقيف وذاك الموهبة هذه اقتران

. القمة) نحو

المدخل

(21)

(22)

بغداد طبعة - الزمان جريدة في الصحفية المهنة اخالقيات قواعد

تحتاج (الزمان) بمستوى دولية جريدة تجربة ان االعتقاد في كثيرون يشاركنا ربما
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دولية صحـفا تنافس ملحوظ تحد على تنطوي ظروف في وقفت انها ويكفيها دراسة، الى
في تصدر وكلها الدولية والعرب االوسـط والشرق كالحياة قدم موطىء لها حققت متكونة

لندن
يصدرها ان قبل طويلة سنوات تحريرها ورئيس الزمان مؤسسة من قريبين كنا لقد
كذلك نكن لم بـالتاكيد ولكننا ، لندن الى ثم عمان الى القسرية هجرته اثر في ١٩٩٧ عام
البزاز سعد االستاذ قرر اذ ٢٠٠٣ نيسان بعد اال التكوين ثم والمنافسة التأسيس ظروف في
دفع آخر تحـدياً ذلك وكان ببغداد محلية بطبعة دولة جريدة أول اصدار في سباقاً يكون ان
(الزمان) ان الفارق مع العراق في مماثلة طبعات اصدار الى االوسط كالشرق لندن صحف
من صفحـاتها ترسـل االوسط الشرق ظلت بينما بغداد في واخراجا مضمونا مادتها تنتج
في النتاجها المطبـعة دواليب تدور ان قبـل االنترنت عبر كاملة شبه البريطانية العاصمة

بغداد.
اسبـاب من سببـا كانت اظنها واحدة سمة الى االشارة هو الوقفة هذه في مايهمنا
التي الصحف تلك مع ايضا والسبق المنافسة باعتراف وتحظى موقعها تمأل (الزمان) جعل
في واخالقـياتها الصحـافة بتقاليد تحريرها رئيس تمسك السمة بتلك واعني اليها اشرنا
اخالقـيات قواعد من جملة اهمية بالحسبان االخذ على (الزمان) دأبت فقد المتقدمة. الدول
تلك من كثير بتجاوز تسمح بغداد في اصدارها ظروف ان من الرغم على الصحفية، المهنة
صدورها شهور وخالل في النظام سقوط عن الناجم واالمني السياسي الفراغ بحكم القواعد
صدرت المدة هذه وخالل بـغداد، في (الزمان) صدور على شهرا ٣٠ من اكثر يمر وهاهو
ظل (الزمان) لـ البـياني الخط ولكن صحف اصدار فورة وتالشت صحف وانهارت صحف
اخالقيات مستوى وعلى وتقاليدها االوضاع مع التعامل مستوى على ثوابتها بسبب صاعدا

الصحفية المهنة
مفهوم تطبـيق في ، العلمي المنهج قواعد بعض نستعير بان النفسنا وسنسمح
القـاعدة مسـتوى على استيعابـها على ساعدنا وربما عشناها كما الصحفية االخالقيات
تلك وقـواعد أسس فيها غابت لالسف مرت طويلة سنوات ان االعتراف وعلينا واالدوات.
اجتاحـت التي القطاعية الصحف ظاهرة وبروز االوراق وخلط المزاودة بسبب االخالقيات

كامل قرن خالل المجال هذا في بناؤه ماتم كل التسعينات عقد من الثاني النصف في

K
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K
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وصاخب عنيف واقع في (الزمان) تجربة - االخالقيات
فهي (الزمان) في وجدناها كما المهنة اخالقيات قواعد اهم اما

وطرق االخبـار مصدر تحري على وتقوم الذاتي النقد قاعدة وهي االولى: القاعدة
يتمتع ان يتطلب وذلك الخطأ في ووقـوعه الصحـفي انخداع وعدم الخبر صدق من التثبت
وراغبـاً لالسـتطالع محبـاً يكون وان الصحفي بالحس االخبار مندوب وتحديدا الصحفي
الحركة سريع يكون وان مجال من اكثر في واسعة بثقافة يتمتع وان االخبار على بالتعرف
من قـدر اكبـر على يحـتوي الذي الخبـر صياغة على قدرته عن فضال المالحظة قوي
االوضاع خلفية على مهمة القـاعدة هذه كانت لقـد الكلمات من عدد اقل في المعلومات
االنخداع فعوامل بـغداد في االول العام خالل (الزمان) شـهدتها التي واالمنية السياسـية
مكسـب في طمعا المصدر يكذب ان وطبـيعيا متوقعاً كان فقد متعددة االغالط في والوقوع
صاعقـاً العراق في االنقـالب كان لقد جماعة- من ثأراً او طبقة او فئة نحو ميالً او ذاتي
واقـعية غاية بلوغ او انفسهم عن الشبهة تهمة دفع محاولة الى الصحفيين جل دفع بحيث
مع صحيفة ١٦٠ نحو بلغ الصحف من معتاد غير كم امام عمل فرصة على بالحصول تتمثل
غيرها. بلسان تتحدث او مستأجرة او مدفوعة كانت الصحف هذه جل ان هي معضلة وجود
عد او آخرين بلسـان الحديث عن ينأوا ان (الزمان) في العاملين على كان ذلك خضم وفي
في شـركاء (الجميع هي (الزمان) اعتمدتها التي الذهبـية القـاعدة كانت اجراء، انفسهم
والتصفيات العتمة خصم وفي واالمل) النور بـضاعتها وتحـمل الحقيقة تسوق مؤسسة

دائماً امال ثمة ان وترى قنديال تحمل (الزمان) كانت واالرهاب الجسدية
المرتجلة واالحكام لآلراء والتعصب التشيع عن االبتعاد في وتتمثل الثانية: القاعدة
تحـرير رئيس قـالها التي الكلمات نتذكر ومازلنا الوقائع، عرض في الموضوعية والتزام
العراقيين لجميع منبر (الزمان) ان ، بغداد في صدورها من يومين قبل بالهاتف (الزمان)
والسـيما االعالم وسائل بعض في غيبت التي الحقيقة بحقيقتهم، اال والتنطق ملكهم وهي
ومكتفي والدمويين الطرق وقطاع العهود ناكلي العراقيين صورة محلها وحلت الفضائيات
وهي االجتماع علم في المنهج قـواعد كتابة في دوركهايم حذو البزاز سعد حذا لقد االيدي.
المطبـوع صاحـب الصحـفي يلتزم لم واذا ظاهرة بشـأن مسبـق رأي كل عن االبتعاد
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نقـيضالذاتية الموضوعية ان بـه. تستبد قد الذاتية والنزعات االهواء فان بالموضوعية
وصراع االفكار جدل وفهم المتغيرات واسـتيعاب والتقـصي بالبحـث اال التقـوم ولكنها

االرادات

من الرغم وعلى اشده على العراقي الشارع على االستحواذ ومرثون واسع فالفراغ
هي الصامتة االغلبية ان دائما ويدرك المشهد هذا اليغريه ان الصحفي على يتعين فانه ذلك
متسـرعة والتهميشسياسـة االقصاء وان المستقبلي السياسي المشروع ترجيح اساس
تتمثل سـامية مهمة الصحـافة وان للعيان ماثلة الدموية اثارها وان الوطن لقوى ومنهكة

والتبشير بالتحذير
على القـفز ويتعجلون الصورة ماوراء الى الينظرون بـعضالصحـفيين كان لقد
كلمتها جعلت كافية مضادات حـملت (الزمان) في الصحفية المهنة اخالقيات ولكن الحقائق

العراق في العام الرأي الى مدى واقرب صدقاً اكثر وخبرها
يلتقـطها التي االخبـار في التشـكك قـاعدة هي القـاعدة وهذه الرابعة: القاعدة
في تدخل التي المكونات من الباحثون عدها خصائصمحددة ثالث عزل ويمكن الصحفيون
المصدر ومؤهالت للمصدر الطمأنينة او بـاألمان االحسـاس وهي: المصدر صدق تحديد
اجل من الديكارتي بالشـك شبيها الشك من نهجاً (الزمان) نهجت ولقد وكفاءته وخبرته
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في القـاعدة هذه تأسسـت لقـد الحصفي عند المعرفة موسوعية هي الثالثة: القاعدة
الظواهر وذيول االمور وطبـائع السياسة بقواعد االلمام وضرورة اهمية مبدأ على (الزمان)
وكيف؟ ماجرى مغزى فهم في التوسـع ضرورة على فضال والسياسـة االقتصاد وخلفيات
حقـل في العاملون عاناها التي الفجوة لسـد االتصال تكنولوجيا من لالفادة الوقت واستثمار

. االعالم
من التحقـق دون االخبـار نقـل مجرد تفادي على الصحفي تساعد القاعدة هذه ان
صدقـيتها الصحـيفة يكلف الذي االسـتدراك مغبة تدارك على تساعد كما واثارها دوافعها
سـاخنا السياسـي الواقع كون حقيقة (الزمان) استوعبت ولقد المطلوبة. نزاهته والصحفي
قيادية مواقع يشغلون الذين االفراد ان المعروف ومن والتطلعات واالنتقادات بالرؤى وضاجا
او قـضيتهم ستخدم انها يحسون التي المعلومات يقدمون تكتالت او منظمات او احزاب في

. اهدافهم
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مصادر من كثيرا وان جارف تيار صورة تشبه الراهنة الظروف ان القاعدة وكانت الصدق
السـرية المصادر انفتاح ان كما جرى، بـما التأثر وطأة تحـت وقع واالخبار المعلومات
(الزمان) تحـرير رئيس اكتشـف ولقد الوثائق. بعض تزوير على شجع للمزاد وعرضها
او بـالغير االيقـاع بقصد قدمت التي الوثائق عشرات تجربته وسعة االستباقي حسه بحكم
ولكن المحــصلة. في عليها سيحسـب موقـف الى الصحـيفة جر او بـهم التشـهير
على عرضت ولقد والرفض الكشف وفي والتثبت الفرز في عالية حصانة اظهرت(الزمان)
واالثارة للشبهة المثيرة االخبار عشرات اليها وسربت والملفات الوثائق عشرات (الزمان)
سـطور وتركت النيات اقـصت اطالقها واهداف لمضامينها الموضوعية المحاكمة ولكن
المستهدفين كرامات ايذاء عن نأت كما ذقونهم على تضحك او القراء التخدع نقية الصحيفة
على المعرفي منهجه الصحـفي يبـني ولكي القـانون بحكم مدانين غير كانوا اذا والسيما
الشـك مادام عليها حصل قد كان التي المعلومات صدق يكشف ان عليه يتعين متين اساس

مايسوغه له فيها
اآلتية االسس احد على ذلك ضوء في االخبار صياغة (الزمان) عالجت وقد
المساواة قدم على اليهما باالشارة ونقيضه المصدر من الخبر تناول -1

(ولم قبـيل من واحـد مصدر من الخبر عرض بعد االستدراك ادوات استخدام -2
لتأكيد آخر مصدر على الحصول يتسن لم انه (اال او محايد) مصدر من تاكيد يحصل

معروفة غير جهة انه القول او المصدر) تعبير حد (على صيغة اعتماد او ذلك)

K
W

K

K
واالعتقال الجرائم اخبار في المتورطين الى الموجهة االتهامات ان الى االشارة -3
مع حـتى تعتمد الصياغة هذه ان بـهم). مشتبه عليهم المقبوض (ان او بها) (مشتبه
اجهزة او الجنسـية متعددة القـوات مستوى على او شخص مصدرها التي االخبار

الشرطة.
من ومحـرريها مندوبيها وتنقل باليقين الشك (الزمان) تقطع ولكي الخامسة: القاعدة
االساسـية المصادر احـد كونها العقـلية المعرفة اعتمدت اليقين دائرة الى االحتمال دائرة
ان دونه. ما وترفض العقـل يقبله بما اال التأخذ ولكن االخبار جميع تستوعب فهي للمعرفة
صدقـية على تنطوي التي االخبار في القراء ثقة يكسبها ولكن االخبار بعض يحرمها قد ذلك
نشر في التروي ان معناه وهذا التكذيب، بشاعة سوى الكاذب الخبر من ابشع فليس ومعقولية،
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الذي التكذيب الى االضطرار بـتفادي كفيل ومضمونه مصدره صحة من التأكد بعد خبر أي
. االطالق على والمطبوعة الصحفي لمصلحة ليس

باجبـار الجريدة) (عصرنة مشـروع تنفيذ بـصدد انه المؤسسة رئيس ابلغنا ولقد
وتخصيصات خارقا جهدا ذلك تطلب لو حتى واالنترنيت االنكليزية اللغة تعلم على العاملين
وحـث طموح برنامج لتنفيذ شهرين مدة الجدد والمندوبين المحررين وأمهل اضافية. مالية
االنترنيت على العمل آليات يجهل لصحفي فيه المجال جديد واقع قبول على العاملين قدامى

. اجنبية لغة واتقان
وقـواعد مبـادىء هي انما والعقالنية والشك والصدقية االمانة ان السابعة: القاعدة
صحـفيون قـدم وقـد للصحفي. واالخالقي النفسي البناء كله ذلك من االهم ان غير اساسية
هناك كانت واذا . مبـادىء او وصايا هيئة على وسـطروها خبـراتهم عصارة كثيرون
فانه االخالقيات قواعد على التطاول او المهني الخطأ وقوع دون تحول المؤسسة في بوابات
الحق بين التمييز ميزان ان ذلك ما. بتصرف االستفراد او للتصرف الفرد امام والعائق السد
احسـن ما فاذا خلية، في عنصرا ام مسـؤوال أكان سـواء الصحفي بارادة مرهون والباطل
عن وتنم المهنة، قواعد يترجم فانه واالنتاجية االخالقية المؤسسة رسالة واستوعب التصرف
السـلم خالل فمن االفراد، لدى المهني السـلوك تصيب انعكاسـات عادة، الفسـاد، ظاهرة
حـجم من يضاعف مما المراتب عديد من االعوان عديد تدخل الفساد عملية تتطلب الوظيفي

. الظاهرة

(30)

(32)

(33)

(34)

وسمعتهم كراماتهم الى االساءة او باالخرين المس بعدم وتتمثل السادسة: القاعدة
ولكنها بالنقـد تسـمح (الزمان) فـ منافسين(٣١) او خصوما كانوا لو حتى المجتمع في
ترى انها واالعالمية، الصحـفية المؤسسات مع والسيما الكلمة وعنف الشتيمة الى التلجأ
كل غاية تحقـيق اجل من احـتجاب او لتصفية والحاجة كثيرين لفرسان تتسع الساحة ان
كان مهما الصحـفي الجهد لدمج الفرصة يتيح ذلك ان واالنتشـار. التميز وهي صحـفية
تحـدثت ولقد عامة، خدمة اجل من واستيعابه متواضعا كان مهما طموحه واحترام صغيرا
العراقـية المؤسسـة مشروع وطرحت االحترام من متساو قدر على الجميع مع (الزمان)

االعالم في العولمة وشروط الجنسية متعددة الشركات تحديات لمواجهة المؤهلة الكبرى

وان وتسويقـها واآلراء واالخبـار االفكار النتاج مصنع المحصلة في فالمؤسسة

K
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ذلك عن واالحجام المنتج هذا على االقبال في واسعة خيارات يملك Kالقارىء
، البحـث هذا في بـها نحيط ان استطعنا كما المهنية االخالقيات قواعد اهم هي تلك
تتاح ان وعسى الوقت، وعذرنا واختصرناه اليه ذهبنا ما لدعم الكافية والوقائع االمثلة ولدينا
امبراطورية شروط عليها تنطبق صحفية مؤسسة في بمالمحها الصورة لرسم اخرى فرصة

خالدة.
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مقدمة:
في الدراسين شغلت فقد ، الحداثة قضية بالعناية تحظى التي الفكرية، القضايا اهم من
البـالد وفي العراق في الخاصة العناية لها كان الشـعر، في الحداثة ان العصور.غير جميع
من بعد اهم التاريخ يكون ان او بالتاريخ... الحداثة مفهوم يرتبط ان غريبا وليس العربية...
هذا وان الماضي من مساحـة في يتحـرك وهو تاريخي العربي الشعر الن ذلك ... ابعادها
تغيير ان الشعراء بعض وجد وحين االدبية... والصورة اللغة صعيد على فيه، فاعل الماضي
ال الثقـافي الوقع كان ، التحديث اساسيات ومن التطور مستلزمات من اصبح وتحديثه الشعر
وتجذره الموروث بقـوة يصطدم الشعرية الحداثة في اندفاعهم وان ، الشعراء لتوق يستجيب
والصورة االيقـاع من اسـاس على بني قـد االدبـي الذوق ان كما والوجدان... العقل في
سـوف ودونه واقـعاَ كان التغيير لكن ... باشكالها العبث او تغييرها الصعب من والعاطفة
كان النحـو هذا على ، التحجر قرين الثبات وان . عطاؤها ويتضاءل ، الشعر حركة تتوقف
حـركة لوالدة خاصة، العراق في الفرص يهيء الماضي القرن عشرينات منذ الثقافي الجو
، الثقـافة في العالمية الحـركة على االنفتاح على ويعمل ، واساليبه الشعر لغة في تحديث
هذه ان غير والكتابة... النشر حركة اتساع ومن ، له منحت التي النسبية الحرية من مستفيدا
قـد يكونوا لم روادها ان كما الكثيرة، والعقبات االشكاالت من افق في تتشكل كانت الحركة
فعال اثر له مازال فكري اضطراب مصدر وهذا ، دقيقا فهما فهموه او للتحديث حقا اخلصوا

عامة. الفكرية حياتنا في

قرون خمسة بعد العراقي الشعر -1
القـرن خمسينات في العراقي الشعر في التحديث حركة على طويلة عقود مضي بعد

حقا؟ ادبية نهضة هناك كانت هل الماضي،

مبارك رضا محمد د. أ.

الشعر وحداثة التاريخ
العراق في الحديثة القصيدة مرجعية
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عامة؟ الثقافية البنيات يشمل فكري لتغيير النهضة هذه اسست وهل
العراق في القـصيدة تطور من شـهدناه الذي بعد ملحوظة كثرة االسئلة تكثر ربما
بـه طلع الذي بهذا زهو من شهدناه ما بعد او . له مفارقتها او الخمسيني المنجز من وافادتها

سريعا. وعبورها تجاوزها من البد بداية البعض عند فهو والبياتي... ونازك السياب
مسـتوى على تغيير عن منفصال يكون ان يمكن ال الشـعر مستوى على التغيير ان
الدراسـات يشـمل التطور من نظام ضمن يكون ان والبـد ، الفلسـفة او عام بشكل الفكر
الوعي اشـكال في تطور او عام، بشـكل الثقافة مستوى على تقدم او . واللغوية االجتماعية
الى بالتطلع ذلك وعالقة الماضي والى التاريخ الى النظرة في تغير او ، واالجتماعي الفردي

المستقبل.
ومعروف الفن.. او الشعر حداثة تكون ان قبل الفلسفة حداثة هي طبيعتها في الحداثة

الفن. منها ينبع التي الفكرية االسس تتغير لم ان فيهما أالحداثة
ما او الخمسـينات في الحديثة القصيدة فان البدهيات، من المقوالت هذه اصبحت واذ
على وجدت قد كانت التي ، العمودية القصيدة اعطاف من تخرج التفعيلة بقصيدة عليها يطلق

تماما. له النقيض هي بل الفلسفي.. التفكير خارج التاريخ مستوى
الفن في اصيلة لقيم التأصيل وفي ، الواقع مواجهة في التقليدي الشعر اضطرب وحين
في العراقـية الساحـة في االخفاق هذا التقطت ، التفعيلة قصيدة فان العشرين، القرن طوال
من للخروج طريقا يؤسس ولكنه ، ضرورة بالقديم يفرط ال ، جديدا شعريا منهجا لتبني االقل

القديمة. للقصيدة التاريخية االتباعية
الزهاوي صدقـي جميل عاشها وقد ، القرن مطلع منذ وجدت والتمرد القلق بوادر
اتى شـاعر اي من للتغيير اندفاعا اكثر وكان العراقـي... الشعري الخلق اشكالية يعي وهو

بعده.
عهدا ان الكثيرون وايقن (التفعيلة) قصيدة في التغيير مع الثقافية االوساط اندفعت لقد
مع او الرتيب وايقـاعها (السـياب) بقصيدة مقرونا العراقي الثقافي الواقع في فتح قد جديدا

المتهدج. الكلمات رنين مع السياب فيصوت او الكلمات في الكامنة واالسى الحزن نبرات
تشكيل منه اكثر تعبير وهو عفوي هوشعر السياب شعر ان النقاد بعض ادرك وحين
و العراق في الثقافي موقعنا حقيقة معرفة عن كثيرا تأخر قد الوقت فان ، كونية شعرية لرؤية
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.. عنده الوقـوف طال الذي الخمسينات عصر تجاوز على قدرتنا وكذلك العالم. في موقعنا
مقـدار ، بالتاريخ تتعلق فهي . الجديدة القصيدة في المضمون او الشكل تتعدى المشكلة كانت
من الموقـف اال المتداول معناها في الحـداثة فليس . عنه ابـتعادها او منه القصيدة اقتراب
((لقـد العالم في الحداثة حركات كانت كما عنه التحول او التاريخ عن االنقطاع ... التاريخ
التقـليدي النقـد مع القـطيعة مارسوا الذين الروس الشكالنيين مع المسار هذا بدايات كانت
عن ابـتعاده يستشـعرون انفسـهم المبدعون بدا النقد هذا . عشر التاسع القرن في المهيمن
مارسـيل كتاب المثال سبيل على ، باستمرار يتطور به الوعي بات الذي االدب خصوصية
جديد علم ميالد بضرورة الشكالنيون نادى متقدم نظري وبوعي . بيف) سانت (ضد بروست

.(( مختلفة بطريقة االدب يدرس
معناه لكن .. طروحـاته عن واالبـتعاد التاريخ نبذ معناه ليس التحول او واالنقطاع
يتم حـتى للتاريخ خارقـة معرفة يتضمن انه اي ، سائدا كان عما ، تماما مختلفة رؤية ايجاد

التاريخية. القصيدة باهداب يتعلقضرورة ال للقصيدة جديد تشكيل تقديم اي تجاوزه..
وكان .. الثالثي الشـعري التشـكيل في ورفاقه السياب عن بعيدا المنحى هذا وكان
لم وهذا . فيها بـنيوياَ وتحوال , الخمسينية القصيده نظام في تغييرا يعني , الشكل في التغيير
تتنفس زالت ما لبـالد المطلوب هو ليس التجديد هذا ان , حين بعد القراء اكتشف اذ يحصل
حـركة لتقـدم ورفاقه السياب عند لتصفو الشعرية الرؤية تكن ولم .. العالم حضارات اول

االنساني. الوجود في راسخة
المفتوحة.. وامكاناتها الحركة لهذه ومستوعبا دقيقا العالمية الثقافة حركة فهم يكن ولم
منهج وفق معرفتهم تكن لم .. ليل كحـاطب الغربـية الثقـافة مع يتعاملون الشعراء كان فقد
ان اال يمكن ((ال انسـانية والمعرفة .. المعرفة من جزء فالشـعر .. والمعالم االبعاد واضح
المعرفة مع ايجابـيا تفاعال نحقـق ان )) من بـد وال وجدت)) واينما كانت حيثما ننشدها
تعمق لو ثانيا)) خاللها من واالبداع اوال منها االفادة على قادرين تجعلنا بصورة , الغربية
, وجدناها التي غير اخرى حركة لوجدنا , المعاصر العراقي الشعر حركة في باالخر الوعي
ولعله االسطوري الشعر منجز من جاءت واهميته , الخمسينيات مطلع وجدناه ما اهمية على
التفعيلة شـعر الن (التفعيلي)، الشكل وليس باجمعها الحركة على اهمية اضفى الذي الوحيد
من الرغم على العمودية. للقـــصيدة تكرارا اال يكن لم التجديد عنوان انه على ظهر الذي
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هي السـياب وحسنة المعاصر).. الشعر (قضايا المالئكة نازك كتاب في , له الهائل التنظير
التوظيف يكن ولم العراقـية.. االسـطورة قلب من وتموز عشتار التقط حين , عراقيته في
, مهما فتحـا وكان , السياب نجح التوظيف ذلك مقدار على لكن .. كونية رؤيا يشمل واسعا

(فوكاي). رؤيا في والصينية اليونانية باالسطورة عناية ذلك رافق وان
, االولى حـضارتهم رموز ان وجدوا حـين , العراقيين طموح السياب ارضى لقد
الرموز هذه .. الصيت الذائع (فريزر) وكتاب االثرية المكتشفات طريق عن جديد, من تظهر
منجز وحـده وهذا , (السـياب) واستوعبها , استيعابها عن الشعري العمود قصيدة عجزت

بالزهو. مليئة تزل لما التي العراقية للنفس االقرب الوتر المس النه , هائل فكري
واقع مع متوافقة تكن لم الشعري المثلث عليه يطلق فيما تجلت التي الخمسينات حداثة
يكن لم الواقع لكن , العراق ارض من يظهر بانبعاث امل هناك كان .. سائد وحضاري ثقافي
قـد العرب كان , القرن مطلع ((ففي العربية البالد في وال العراق في ال التغيير هذا على حاثا
انماط الى يكون ما اقـرب هو , عشر التاسع القرن في ساد الحياه في نمط من لتوهم خرجوا
بشـكل والحياة والمواقف العادات تحكم للعالم)) ((رؤية على يتغذى نمط , الوسطى العصور
تلك عن بعيدا الموقف في تغير , ناجحة حديثة حركة الية االساسية المتطلبات من وكان . عام
هل ولكن والمجاز، واالسـلوب الشـكل في الجمالي التغير يوازي تغير , للعالم)) الرؤية
في حـاضرا التاريخ كان لقد نهايته؟ في حتى او القرن منتصف في للعالم الرؤية هذه تغيرت
بـل فقط غيره او العثماني العهد يصنعها لم الرؤية فهذه .. تكوينها وفي الرؤية هذه صياغة
نعيش زلنا وما .. وبـعده واثناءه العثماني العصر قبـل , التاريخي الوعي في متجذرة هي

اليوم. هذا الى ترسباتها
يهيء سياسيا تطورا نشهد ولم , والتاريخ والفن الفكر في انقالبا نعش لم اننا والسبب
باخرى انقالبية انظمة تبديل , السطحي المستوى على تغيير هو عشناه ما االنقالب, هذا لمثل

نفسه. الموقع في ثباتا او الوراء الى رجوعا اال السياسي التغيير كان ما وغالبا ,
يحصل لم وهذا , السائد الفكري االساس يزلزل , الشامل الكوني الحدث هو يغير الذي
اخرى بـالد في شهدناه ما عكس , وقبله العشرين القرن طوال العربية البالد او , العراق في
تلك تركت فقد للحداثة) فكريا (اساسا تعد التي الثقافية االحداث من عددا اوروبا ((شهدت فقد
والمفاهيم للمعتقـدات التامة مناقضتها طريق عن الحداثي االتجاه توجيه في اثرا , االحداث
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. االنسانية)) والتجربة والتاريخ للفن جديده تغييرات وادخال السابقة
االنتاج فان . العراقي الواقع عن وغيابه , العميق والسياسي الفكري الحدث نحينا واذا
.. المعاني من معنى بـأي معرفة انتاج نشـهد لم . يذكر يكد لم العثمانية الحقبة في المعرفي
فانشـىء , الثقـافي التحسن بعض البالد شهدت العثمانية السيطرة من العراق خرج وعندما
نشـاط مرحلة واالربعينات الثالثينات وشهدت , الصحف وانتشرت الدستور وخط البرلمان
كنا لذلك حقيقـي معرفي انتاج مرحلة الى يصل لم ذلك ولكن . الترجمات وبعض التأليف في
النشـاط وهي , بالفلسفة يذكر اهتمام هناك يكن ولم .. االنحطاط عصر من قريبين الواقع في
االطر من التفكير تحـرر فالفلسفة .. واالدب الفكر في حداثة لقيام , منه بد ال الذي المعرفي
كما , بالتاريخ ارتبطت ولطالما باالدب الفلسفة ارتبطت ولطالما , الفكر لحرية المكبلة السابقة
وديان احـد في . نمشـي كنا ((بينما بومانوك مدخل عند التاريخ معنى في (ديورانت) كتب
اال يدونه ان ينبـغي ال التاريخ بـان , كروتشي اعتقاد عن بحماسة نتحدث اخذنا , بومانوك

. المؤرخون)) اال يكتبها ان يجب ال الفلسفة وان الفالسفة
ابتعاد فان , لنا بالنسبة االقل على الخصب (ديورانت) خيال اخرجه فحسب تمن وهذا
النظره الى زلنا وما كنا نفتقر فنحن الفلسفة.. عن التاريخ كابتعاد حياتنا في االدب عن الفلسفة
اذهانهم في ((اذ المؤرخون بـه يحـفل ال ما وهو , يجمعها وما يوحدها ما , لالشياء الشاملة
او شـأنه اعالء يودون سياسي حزب برنامج او , اثباتها في يرغبون , الدينية الحقائق بعض
في عقـيدتهم او حزبـهم او وطنهم رؤية على يجسرون ال فهم .. فرضه يريدون وطني هم
بالكتابــات اشبـه , المدون التاريخ جميع من بـالمائة ثمانين ان الشـاملة. النظره ضوء

. والكهنة)) الملوك اعمال جالئل لتمجيد موجود فهو الهروغليفية
وذوي الملوك لتمجيد منه كبـيرة ونسبة , تاريخي فأدبنا . ذلك عن بعيدا االدب وليس
من كثير في الحـديث الشـعر فان , الجمعي الوجدان عمق في ثاو التاريخ والن .. السلطان
حــيث من الماضي في كان لما وتكرار اعادة هو , العمودي الشـعر سـيما وال , نماذجه
يستحـضر االوائل الشـعراء لغة على ينسج كان ما الشعر فأحسن .. واالساليب االغراض

والمتنبي. والبحتري تمام ابي روح

العراقي الشعر في الصراع -2
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الحـداثة.. مع تعامله في . الحديث العراقي الشعر في الصراع اسس نستجلي ان البد
الشـاعر هاجس هي الحداثة او التقدم او النهضة فليس .. العشرين القرن مطلع في سيما وال
هو االخر مع الصراع اسـاس فان المتطلعة.. الشـعرية بـعضالنماذج في اال , عام بشكل
المعاصرين العراقيين الدارسين احد دفع الذي السبب هو هذا ولعل التاريخ.. هو او (االتباع)
الحـداثة معادلة تكن لم ديني.. شعر النه واالدبية الفنية الدراسة خارج الشعر هذا طرح الى
العشرين القرن سنوات في الشاعر عقل يغزو ما للحياة جديدة معرفية حقول وايجاد والتطور
وليس ديني بدافع العراق في االنجليزي الوجود لمقاومة هبوا منهم كثيرا فان ولذلك االولى..
قـد وهم التاريخ.. مدى على وجهه للعراق تعيد , حـضارية او معرفية ثوره احداث بهدف
اي ان على يدل وهذا .. ايضا السبـب لهذا العثماني االستعبـاد قـرون عن كادوا او سكتوا

الحديث. الشاعر ذهن الى وصل قد يكن لم الثقافية او االقتصادية البنية لتحديث مشروع
كما , للدين فهماَمعاصرا , العربي الواقع في الحال هو كما العراقي الواقع يشهد ولم
المضيئة والنقاط الحنيف االسالمي الدين جوهر من انطالقا االخر مع التعامل اسس تتبلور لم
التي الحـداثة, اسـس ان يعني مما وااليمان)). ((الكفر ثنائية ضمن المقاومون واندفع فيه.
. بـالكامل معدومة المواقـع بعض عن وتنازال , االخر مع وحوارا التفكير في جدة تتطلب
اليه يتطلعون ما حقيقة ذلك خالف وان تريد, وما العامة يمالئون , االغلب االعم في والشعراء
هم او . شـأن ذات معرفة اكتسب قد كان وما والكتابة بالقراءة عارفا اال يكن لم بعضهم ان او
((لقد التاريخية الحقبة لتلك الدارسين احد يقول واالصول. الجذور معروفة يومية معرفة نتاج
من اعظم خطر فاي . الباغين الكفار على الحقد نار الضرام غرضا الدين من الشعراء اتخذ

. البلوى)) هذه من اشد بلية واية . الخطر هذا
المسلمين العرب يندب فراح , االليم الخطب لهذا اليعقوبي علي محمد الشاعر ويهتز
االنجليز اذى العراق عن ويدفعوا . الدين هذا يصونوا حـتى القتال على ويحرضهم للحرب.

والضالل الكيد له ارادوا الذين
واقتــرب العـدو منـها دنـا فقد العرب تنهضفرسان ان آن ما
منتهب االعـادي بين الهـدى فيء غـدا فقد انهضي اهللا غيرة يا
والنسـب الكريم الشـعب عن ذوبوا العلى وابنـاء المجد ذوي ويا

توارد يمنع ان احـد يسـتطيع وال , زمانها فات قـد كان ربـما الشاعر, وارجوزة

(8)

(9)

العراق في الحديثة القصيدة مرجعية الشعر، وحداثة التاريخ

OMMSحزیران ( ) 88العدد



حروبهم كثرة كثيرة فهي , العربي الشعر في اكثرها وما , االراجيز بعض ويتذكر , الخواطر
بـدايات في يخطو يزل لما وهو , التاريخ الى الشـاعر بانشداد تذكرنا اليعقوبي وارجوزة ,

التقدم. نحو خطواتها اعظم ذلك بعد البشريه فيه خطت الذي , العشرين القرن
لم , الحـديث العراقـي الشعر في االتباع من نوعين هناك ان هنا االشاره من بد وال
.. التفكير في وطريقة ولغة شعرا , بالماضي االلتحام هو االول االتباع الدارسون اليه يلتفت
موغل , سابـق النموذج التقليد انواع من نوع االتباع وهذا .. القصائد من الكبير العدد ومنها
ال انه اساس على مشككا مرتابا موقفا منه الحداثة حركة تقف الذي هو االتباع وهذا , القدم في
.. القـديم الشـعر تقـليد هو االتبـاع وهذا واحد.. آن في والقدامة الحداثة بين الجمع يمكن
, التفكير في طريقة تنقل بل شعرا تنقل ال , القديم الشعر حذو تحذو التي اللغة ان والمعروف
االتبـاع اما , الشعراء السنة على المعاصر, الزمن في حلت قد , القدماء تفكير طريقة فكأن
المؤثر حـافزه من واالستفادة , الماضي روح استحضار هو , اخر نوع من اتباع فهو الثاني
االتباع فهذا , واالشورية والبابلية السومرية الحضارة رموز ذكر العراقي الشعر في وامثلته
, يقـلد كي ضخما شـعريا ارثا يمتلك ال فهو , لها دافع فهو بـالعكس للحـداثة, معوقا ليس
عشـتار رموز في , السـياب شاكر بدر شعر في الحضارة روح حلت فلقد , لغته وتستنسخ
ما , القـديم العراق حضارة روح من االستفادة في سطوعا النماذج اكثر من ولعل .. وتموز
كتابـته بـدايات شـهد الذي , درويش محـمود الشاعر منهم ونذكر الشعراء من كثير كتبه
الشعرية تجربته معالم من بارزا معلما , العراق حضارة وظلت , العراق ارض في الشعرية

الثرية.
أنانا): (حليب قصيدة في يقول

عاليا فليكن قمر من بد ال كان وان
فارسيا وال عربيا ال , بغداد صنع ومن عاليا
خاليا وليكن , حولنا من االلهات تدعيه وال

القدامى الملوك وخمر الذكريات من
ابنة يا نكمله , المقدس الزفاف هذا لنكمل

يداك نزلته الذي المكان في هنا االبدي القمر
اآلفلة الجنة شرفة االرضمن طرف (10)عن
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هما كبـيرتين, بحـضارتين تمر بغداد وصور , الحضارة تلك روح الشاعر نقل فقد
العباسية. والحضاره الرافدين وادي حضارة

اثر لها كان ربما بل مؤثر فعل لها عاد ما , زمانها افل , الحماسة واشعار االراجيز إن
(سـلمان جيش فيها انكسر التي الشعيبة معركة يصف ان الشبيبي رضا محمد ويشاء , سلبي
عمورية بوقعة تذكر وهي البصرة.. في البريطانية القوات مع جمعته واقعة في بك) عسكري
فالمعتصم كليهما في متضادان الحدثين ان من الرغم على , البسيط الوزن من الشهيرة البائية
.. متشابها كان التاريخي الحدث وتسجيل الوصف لكن منتصرا كان , بك سليمان عكس على
كان كما , المعارك وصف انتاج تعيد فهي الفنية الناحية من الشبيبي بقصيدة اعجبوا وكثيرون

القديم: في
والوادي القصر بين لك منثورة واوراد اشـالء حمر الربا بنت
باجساد اعضاء توزيع البيد في موزعة اجساد (الشعيبة) دون
واغمـاد اسـياف بين عالئقـا موثقـة ارماس , النخيلة وفي
اوتـاد شج وشجوا اصيبوا فيها واقبيـة اوتـاد ثمـة للتـرك
زاد ومن ماء من الحقائب خالي خنادقهـا في ثالثـا اقام جيش

وهي التاريخي الوصف شعر في تدخل فهي , تاريخ هي بل , تاريخية وثيقة القصيدة
والخسـائر والموقع المدة ذكر على قائم اخبار ايضا وهي , العثماني الجيش النكسار تصوير
كان وقـد .. التاريخ الى تنتسب فهي .. المعركة عن مطول خبر صياغة طريقها عن يمكن
فعله ما عين وهو , االسـماع استمالة في امال , سجعا الحوادث يؤرخون العرب المؤرخون
فالحـادثة الحادثة.. عن الشعر فصل , واولوياتها الحداثة مسلمات ومن . االخرون الشعراء

الشعراء. فيكتبه الشعر اما المؤرخ ويكتبها تدون
على كان العراق هل : هو المرحــلة هذه عن , الذاكرة الى يتداعى الذي والسـؤال
النهضة هذه اواصر وقطعوا االنجليز فجاء العثماني العصر في عارمة فكرية نهضة اعتاب
عليهم باالحـتالل االنجليز فقـطع والفن والطب العمران في تقـدم ابواب على كان وهل ..

استقالل؟ ليغصبوه الجدد المحتلون فجاء , سياسيا مستقال كان وهل نهضتهم
الشعر شرط يقتضيه , فيهم طبع وهذا .. المتمردون المغيرون الطليعيون هم الشعراء
وان , االنحـطاط عصر متسـولي الوقت ذلك الى كانوا , الشعراء من كثيرا لكن , الصعب

(11)

العراق في الحديثة القصيدة مرجعية الشعر، وحداثة التاريخ

OMMSحزیران ( ) 90العدد



القـيم ان كما , حربـا ام سلما الحدث، مع التعامل كيفية معرفة الى يمتد ان من اقصر وعيهم
االغلب في فهي , الواقع عن الجذور مقطوعة وهي وثقافي فكري بمشروع ترتبط ال الوطنية

حقة. وطنيه قيم منها اكثر , خلت عصور ترسبات من قيم
, يصنع سوف الذي المستقبل هو ليس , القديم االنموذج هو يزل لما االنموذج ان كما
صدقـا ان شذرات منه ودون وجد الذي , التاريخ هو االنموذج , صنع الذي الماضي هو بل
في ال , ولى قـد ماض في انموذجها تجد االمم تاريخ في الوحـيدة االمة ولعلنا .. كذبا وان
صنع الذي الن االمام.. الى للنظر متسعا تجد ال الوراء الى التفتت ما لكثرة امة ات.. مستقبل
, يقـتدى منهجا االتبـاعيه اصبحت النحو هذا على منه. افضل هو ما يأتي لن الماضي في

بالحداثة. المنادين بعض حتى الجميع تلبست , والجمعي الفردي السلوك في وطريقة
المحدثين: اندفاع -1

كاشـفين , الجديد الوضع الى يتطلعون شـعراء ظهر , ١٩١٧ عام بغداد سقوط بعد
سياسـة سيما وال , طورانية سيرة الناس في وسيرهم , الدين عن وبعدهم , االتراك مساوىء
الحياة زلزل الذي الهائل المتغير مع يتالءم , جديد عهد مالمح وبدأت الوطأة, الشديدة التتريك
الشـعراء بعض ان بل البريطانيين. ودخول العراق من العثمانيين خروج وهو , العراق في

الكاظمي: المحسن عبد يقول , خيرا التغيير هذا في وجد
آن بعد آنا المن ووالوا علينا منوا االولى اهللا جزى

العراق في االتراك سياسـة تعنف , وطنية واخرى عربية قومية اتجاهات وظهرت
مجرد ان اعتبـر , البـعض ان بـل , العراق ارض على سيشـرق , بهي بمستقبل وتتفاءل
من السـياق هذا في بـد وال . للعراق جديد استقـالل هو , التركي االستعمار من الخالص
, اليها البـريطانيين دخول بـعد بـغداد حال تصور التي , الفراتين ابن قصيدة الى االشاره

: االتراك وانهزام
ملتهب الرجم صريع الذبول دامي افـق في االتراك شوكة تقلصت
العقـب على ردتهـم بغـداد كأن حنق من بغداد في النار فاضرموا
والقبب االبراج في النسف تواصل فانفجرت للحرب مؤنا وفرقوا

والغضب الخطب مهد االرض كأنما صواعقها زلزاال االرض فهزت
زقب من العقل وليس الجنون اال لهم ليس سكارى امسوا فالناس
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سرب من للموت وال للحياة ال يجدوا لم حيث فيهم الحس قوى خارت
انهزام غداة , للخبـر شعري تصوير لنقل او , خبرية صورة وهو , تاريخي فالمشهد
الشعيبـة، معركة في الشبيبي قصيدة في صورته عن مختلفة الشعر صورة تكن لم االتراك..
النهزام تصوير وهي , اخر مكان اي وال , البصرة وليس , بغداد في المرة هذه الصورة انما
ظل في العراق اليها وصل التي الحـالة بسبـب كثيرون شعراء به تنبأ قد كان الذي , الترك

سياستهم.
رؤية وفق يكونا لم , بـاالنجليز الترحيب او االتراك مع القتال , المتناقضان الموقفان
وعيا يكونوا ان من ابـعد فالشـعراء , آنذاك التاريخية للمرحلة دقيق ادراك من نابعة ثابتة،
الذي التخلف لمستوى ادراكهم من الرغم على وتطويره، المجتمع لتحديث الالزمة باالدوات
وفوضى الضطراب انعكاس هو بـل شـعاري لتجاذب صدى الموقفان البالد.. منه تعاني
من النعدم , ذلك خضم وفي ولكن , العراقـي االديب وجدان في ثاوية ظلت وفكرية سياسية
الوقـت.. ذلك في السائدة المعادلة من وخروج , البعض عند الوعي مستوى على تقدم وجود
هذا مهما.. شـيئا يعني ال قـد حرية بال ووطن .. وحريته وحضارته الوطن هو فاالساس
وال الدين على بمحافظين العثمانيون فليس .. اصال الصراع من (الدين) اخراج اراد الوعي
قـد , ظهوره ان غير والسائد، المعتاد عن خروجا يبدو هذا كان وان بمضعفيه، البريطانيون

: الفراتين ابن قال اذ الحديث، بعضالشعر في يتجلى ما وهو خاصة.. داللة يشكل
والحسب والسلطان الخالفة حضن واالدب العلم مهد لبغداد بشرى

ذهب من سياالن تدبر لمن هما الرافدين ام لبغداد بشرى
القشب لبسها من عوضت قد فاليوم جدتها بالرغم اخلقت ان غرو ال

والكرب واالرزاء المظالم عن معرضة للترك خدها وصعرت
خصب زاهر عصر غرة بلثم وابتدأت االصالح سنن وصافحت
لجب جحفل في تطرده والخيل غادرها الشر جند ان وحسبها

اسـاس من ينطلقون ال الشعراء الن مهما، شيئا يعني ال قد , دقته على الوصف وهذا
ان كما معها.. التفاعل وتسـتطيع التاريخ حـركة تفهم شـامل، ثقافية رؤية او متين، فكري
سمات من سمة هو المواقف في التبدل فأن لذلك العصر، ذلك بحدود محدودة، الثقافية االطر
ومشـروع وراسخ متين فكر على اال تبنى ال فهي , الحداثة نقائض اولى وهذه العصر. ذلك
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االخر. وقبول الذات مع للتعامل
التقليد عصر من الخروج -2

، ذلك يناقـض بما التصديق يمكن وال ، العربية االمة من جزء العراق ان في شك ال
العربي. االطار ضمن البلد هذا خصوصية الحديثعن من يمنع ال هذا ان غير

الولى مهد ، اخرى بالد اي من اكثر ، والثقافي العرقي بتنوعه العراق يعرف تاريخيا
احتضنت والفلسفية.. الجدلية واالتجاهات واالفكار للمذاهب مهد وهو االنسانية الحضارات
مصدر هو وهذا العراق. ، الوحـيدة نسخته التنوع هذا واالدب.. اللغة في متباينة آراء مدنه
لمشاكله مصدرا وربما والمعرفي، الفكري غناه مصادر من مصدرا يكون وقد ، خصوصيته
مشاكل لحل مختلفة اسسا يضع ربما ، المحيط الواقع عن االفتراق هذا .. الكثيرة ومعضالته
الباحـثين احد يذهب ، المعاصر واقعه او التاريخي واقعه مع للتعامل اسسا ويضع ، العراق
فهو ، الرافدين وادي حـضارة من لقربـه نتيجة هو المتسامح حنيفة ابي فكر ان ، القول الى
اشـتغاله على اثرها تركت التي البابلية الحضارة من القرب كل قريب اذا فهو ، الكوفة يسكن
مراكز من مركزا كان فهو ، النقـائض مع تآلف العراق فان يكن ومهما . والديني الفكري
يرق لم السياسـي االستبداد من الوانا شهد وقد ، بغداد وفي القديمة بابل في االنسان حضارة
الراهنة، اللحظة او القديم الواقع اسر من الخروج يريد شاعرا نجد ان عجب فال ، اليه الشك
احـس الزهاوي، صدقـي جميل فالشاعر ، الجديد ونموها تطورها في الحضارة يعانق لكي
المعرفية ادواته ان غير ، الجديد العالمي الواقـع فهم وحـاول جوهريا احساسـا التناقض،

هدفه. له يحقق بما امداده عن قصرت والفكرية
وربـما واختراعاته، الغرب حضارة بهرته وقد الماضي، القرن بداية طلع الزهاوي
تصورا يملك الزهاوي كان لو عنه، االبتعاد ال اآلخر من االقتراب في يكمن الخالص ان ايقن
وهي العراق محـنة ادرك قـد الزهاوي كان االندفاع.. هذا له وجدنا لما التاريخ عن معتادا
الى ودعا التقليدي، الشعر بهجر طالب البدء منذ وهو ذلك.. غير شيء وال التخلف، في تكمن
، تغيير كل عنوان هي الفلسـفة ان الفلسـفة عن البـعيد وهو وادرك المنثور، الشعر كتابة
قـوانين عن وتحـدث ايضا، الخاصة طريقـته على وتعالم الخاصة، طريقته على فتفلسف

ومعايشة. اختصاصا عنها البعيد وهو ، الفيزياء وقوانين والبخار والقاطرة والدفع الجذب
بـكل المندفع وهو ايضا.. الزهاوي خذل فقد التقليد شعراء الثقافي الواقع خذل وكما
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الزهاوي كان فقـد عصرهم خارج التقليديون كان ومثلما المألوفة.. السياقات خارج قواه
عاشـه الذي العام الثقافي الجو الن .. ايضا عصرهم خارج التحديث عن المدافعين وبعض
في كالمهومين فاصبحـوا رؤيتهم لنفاذ الالزمة الوسـائل التحديثيين لهؤالء يهيء لم العراق
نفق من العراق خروج ان اذ الداء. وتشـخيص المبـكر االكتشاف ميزة لهم ان غير فراغ.
في المتقـدمة الدول اال ليس وهو اآلخر. وفهم اآلخر، بلقـاء اال يكون ال المظلمة العصور
آفاق واالجتماعي العلمي التقـدم بـفضل امامها انفتحت التي الدول معرفتها، وآفاق علومها

العالم. على السيطرة
فهو . عليه ملتبسا خر اآل الجزء ظل فقد ، العصر منطق من جزءا الزهاوي فهم واذ
اليوم هذا الى غائبـة وهي غائبـة فالمؤسسة . فردي اطار في بل مؤسسي اطار في يفكر لم

وحضارة. تقدما بريطانيا عن يقل ال العراق ان تأمله لحظات من لحظة في وجد .وربما
والثاني العراق وهو قـديم االول واحـد، حضاري نزوع في مشتركان االثنين وان
دافع من يكن لم ، لبـريطانيا المديح وكيله الزهاوي اندفاع فان لذا ، بـريطانيا وهو حـديث
بـعلومه الغرب يخاطب وكأنه بـريطانيا خاطب فلقـد البعض، يظن كما ذاتي او شخصي

المراحل. من مرحلة في العراقية المثقفة الشرائح اعجاب مثار كان الذي .. وفلسفته
هذا سائر في له نجد لم ، آخر غرض الكاظمي شعر في برز ((لقد الدارسين احد يقول
المتحـدة الواليات رئيس (ولسـون) بمبـادئ التعلق وهو . بـالذات الفترة هذه في الشعر

. المشهورة)) عشر االربعة مبادئه معروف هو كما الرئيس هذا اعلن فقد . االمريكية
شـاعر ذلك والتقـط مصيرها.. تقـرير في الشعوب بحق تتعلق التي المبادئ هذه
ايضا ويعني ، الغرب مع التعامل من ما نوعا يعني وهذا الكاظمي، المحسن عبد هو معاصر
على يجري كان ذلك لكن والشك.. الريبة بعين اآلخر الى والنظر ، التاريخية للمسلمات نقضا
وهو ، يكفينا) لدينا ما (ان قاعدة على وخروج السائد، النمط على خروج فهو ، وندرة استحياء
لكن .. وثقـافة وسياسـة فكرا بـل وادوات تقنية ليس اآلخر، الى بحاجة اننا مرة اول يعلن
اآلراء خالف الذي العراق في الوحـيد الشاعر ولعله ومباشرة.. اندفاعا اكثر كان الزهاوي
دخلت وحـين العراق، دخولها قبل ببريطانيا اشاد قد كان الزهاوي ان نقول وللحق السائدة..
وكأنه والعشائر، الدين رجال قادها التي العشرين ثورة فشل تمنى انه حتى بها، اعجابه ازداد
االخير المآل في وهي والتجديد التقـدم في وآرائه الفكاره النقـيض الثورة هذه في يرى كان
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الوراء. الى عودة
عام نظمها التي االنكليز) (والء المشـهورة قـصيدته ، الزهاوي قـصائد اهم ولعل

: فيها يقول ..١٩٠٩
الذمام حفاظ الضيم اباة احتشام اولي االنكليز وجدت

الكرام شيم من والصدق لهم صدق اخالق تجد فصادقهم
محامي اقوى له منهم راى يوما المذعور احتمى بهم اذا
االنام من االخاء لمرضي واصطفيهم االنكليز احب
التمام كالبدر ضاء بعدل ظلم كل ظلمة الملك في جلوا

النظام حسن االرضفي جمال فكانت علما سمت بالدهم
الخيام ضاربة العلياء على فاضحت حضارتها في ترقت

والحــضارة جديد؟ لزمن او لحـضارة والء كان ام لذاتهم والء االنكليز والء فهل
شانها من يقلل القصيدة نظم وفي العنوان في المباشرة كانت وان االشمل.. بمعناها االنسانية
جاء الذي التعبـير فاخطأه والمدنية، بالحضارة، مبهورا كان الزهاوي ولكن بعيد.. حد الى

مباشرا. احيانا
التغيير احـداث على لهم وحـاضا االنكليز، ممالئا طريقه، في يمضي الزهاوي لكن
اذ (هيغل) الشـهير االلماني الفيلسوف فعله، بما يذكرنا الزهاوي فكأن العراق.. في المنشود
استغربـه عمل وهو .. المانيا نابـيون بقـيادة فرنسا احتلت حين به، واشاد نابليون استقبل
وطنية. خيانة وعدوه ، الزهاوي فعله ما الكثيرون استغرب مثلما الجدل، فيلسوف من البعض
كوكس) (برسـي السـير فاستقبـل شيء.. على يلوي ال طريقه في مضى الزهاوي ولكن
خطبـة والقى العشرين، ثورة بعد الجديد، منصبه في عين الذي البريطاني السامي المندوب
هاجم قصيدة وكتب . واهله العراق على سعد طالع سيكون الذي الميمون بقدومه ترحيبا رنانة

. العراق امر يصلح ان السامي المندوب وطالب العشرين ثورة فيها
الرغدا اهله وامنح العدل به واثبت فسدا ما منه واصلح للعراق عد

معتمدا كان قد كما يكون فيما معتمد اليوم عليك فيه الشعب
سدى المصلحين سعي يذهب فليس نؤمله اصالحا بسعيك عجل

، والسياسـة واالدب الفكر صعيد على سـائد هو مما الخروج يحاول الزهاوي كان
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االنعتاق صور من ما صورة عن يبحـث وكان ، الوجوه كل من متخلف سـائدا كان والذي
التاريخي الحوار في وجد وما هدفه، على يعينه ما الماضي في يجد لم فهو . االمام الى والتقدم

قرون. منذ التخلف قاع في يرسف وقومه نفسه وهو بمسعف
في ادواته تسـعفه لم وحـين ، حضاري التباس ، الزهاوي فيه وقع الذي وااللتباس
من بموقف ذلك وقرن ، الشعري التعبير طرق تغيير طلب ، الشعر صعيد على الفعلي التجديد
بالعودة تكمن ال انها يدرك وهو الخاصة، بطريقته الحداثة عن باحثا الزهاوي كان االخر...
هذا كان للتاريخ.. التقـليدية الرؤية في وال فيه، االشراق نقاط استدعاء حتى او الماضي الى
لكنه لديه. غائمة الرؤية كانت وتعميقـه.. هدفه ترصين في التوفيق يحـالفه لم وان ، تقدما
غير ظلما شبـعت التي البالد وان ، حقيقيا التجديد هذا كان اذا ، الصعب التجديد شرط ادرك
ال وقـد ، االخر من بـد فال النفوس، في تشرب الظلم الن ، وحقا عدال تعطي ان على قادرة
الشـعراء طليعة في لكنه . الحسنة بالنوايا يساس ال العالم وان صحيحا الزهاوي حدس يكون

المفقود. الفردوس وهو الجديد عن الباحثين
وادي حـضارة من المكان في وقريبـا الزهاوي، من عهد قـريب الجواهري كان
تمرد لكنه متمردا ما حد الى وكان .. المتزايدة اهميتها تظهر االكتشافات بدات التي الرافدين
الجريء والموقف الفنية القدرة يمتلك لم وهو والتغيير الحداثة شغلته فالجواهري .. منتج غير
العصر هو الشـعر في وانموذجه التقـليدية، المدرسة نتاج وهو اتباعيا كان .. عنها للتعبير
والشعر شعره، في وارفا ظال لها تجد لكي اآلفاق شهرتها طبقت حضارة تشغله لم . العباسي
الى يلتفت لم القدماء، حذو يحذو والنه االسطورة.. منه تنبع ارض والعراق باالساطير، مولع
الشـعر نجد واذ . جديد من للظهور المتوفزة او الغاربة سومر حضارة يذكر ولم االساطير،
بهم اقتدائه في الجواهري كذلك ، بالجمال الفياضة بابل رموز عنه غابت قد بأجمعه العباسي
العراق تاريخ في السياسية بالمناسبة ارتبط ما شعره وافضل . شعره في مؤرخ فالجواهري .
التطلع ، التغيير يعني واالفتراق منسجما كان بل لعصره مفارقا الجواهري يكن لم .. الحديث

اآلخر. عند ما الى
لحدث يطرب كان فقد ، الصنع المحكمة الجواهري لعبارة يطرب الجمهور كان واذا
اصيل هو ما على لتؤسس ، عابر هو بما تزهد ، كونية لرؤية وليس يزول ما سرعان ، عابر

وثابت.
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وليد هذا وهل وظلم، جور من فيه ما على والتبـاكي الحـاضر وصف المطلوب هل
((كانت لشـعره الدارسين احد ذكر كما ، القبيلة شاعر دور يمثل الجواهري كان ومستحدث،
فرس او بلسـانه، يحميها شاعر او بسيفه عرضها يحمي فارس، بميالد تحتفل العرب قبائل

الشدة. وقت للفرسان االصيلة الخيول تقدم اصيل
وحتى الجاهلية منذ العربي لدورالشاعر استمرارا الجواهري مهدي محمد كان ولذلك

. الغد)) الى اليوم
: الجواهري يقول

الجمادا الحجر هزت خطوب البالدا فهددت زمرا اتت
المهادا واقلقت حشاشته الرزايا تناهبت وطنا فيا

يسادا ان المسلط الفرد قضى ولكن شعب نفسه وسيد
بـمعمار ، العراق في للوضع وصفا اال ١٩٢٧ عام نشرت التي القصيدة هذه تكن لم
موسيقـي ايقاع ضمن الحسن التصوير على المقدرة ولها التاريخية، قيمتها راقية ولغة فني
اهميته الى النقـاد نبـه طالما مؤول او مفسر الى تحتاج ال بحيث الوضوح من وهي شائع..
محـاولة دون العشرينات في القصيدة مسار هذا وكان السامي. والكالم الشعر في وحضوره
اكثر وصاف فالشـاعر مختلف.. وظرف مختلف زمن في الشعر لفعل جديدة رؤية النضاج
الشـعري الفعل سمة االنقطاع كان فقد والمعرفي، النقدي التطور من يستفد لم وهو راء، منه
منه يقـصد وكان واسـتعارته. ورموزه بلغته الحاضر، عن انقطاع وهو الثقافي.. والفعل
او مأزوم، واقـع عن معبرا فكريا توجها يحمل وال .. الواسع العريض الجمهور الى التوجه
بـاآلتي. والتنبـؤ المستقبـلي الوعي وينقـصه مسبباته. الى للوصول الحدث يتجاوز تأمل
من تمنحـه ال االتباعية فثقافته الوعي. لهذا قائدا وليس الجمعي الوعي ضمن يدخل والشاعر

قليال. اال االدوات
لم السياسية القصيدة ان والفارق العباسي.. العصر في معطياته وفق االدب نفهم اننا
عفوية عن يصدر فالشـاعر العشـرين. القـرن في تشيع وهي االدب. ذلك في شائعة تكن
الشـاعر عاطفة بين وما ومجسدة ظاهرة عاطفة في فعفويته المتلقي، اما طاغية.. وسذاجة
ثقـافي وعي صناعة في الجواهري شعر قصر وقد القصيدة.. فعل يتجلى المتلقي، وعاطفة
طويال الجواهري عاش وقـد مستقبـلية.. ثقافية نهضة بناء في وقصر سائد. هو ما يتجاوز
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هوال. اكثر كان اآلتي ان ووجد
كتب انه يظن شعره يقرأ ومن ١٩٥٨ عام بعد السياسية القصيدة الجواهري غادر لقد
اال يصدر لم حـين عقـيما الشعر كان وكم ، المأسآة عمق ادرك ولعله قبله.. ال العام هذا بعد
طيلة نفسه الشاعر عانى وقد عليه.. تقتات يوميا وزادا الجماهير تريده سطحي وعي لمالمسة
(السياسـية) الهجائية القصيدة الى يعود ان دون ، صعبة شخصية اوضاع من ، عاما ثالثين
ان . الشـعراء عشـرات تضم لمدرسة قائد والجواهري مضطهديه.. من ليقتص او ليؤرخ
يحتاج الشعر فان االتباعية.. القصيدة الضطراب مثل الحداثة معادلة م اما الشاعر اضطراب

عامة. العراقية الحياة مثل ، التغيير الى
المتاخر الوعي -3

. العراق في التقليدية الشعرية القصيدة عقم على شاهداَ السياب كان .. بدء على عودا
اليه.. القارئ اهتمام جلب التفعيلة قصيدة كتب وحين

الذي فهو , الثاني قسـمه في ديوانه أما حية تجربة اليمثل , التقليدي شكله في وديوانه
طريقه. عن الفنية تجربته وقاد الفني معماره عليه يبني

, ونازك والبـياتي السياب قصيدة وجدت وقد , للجديد تقبال اكثر العراق أرض كانت
ولم متأخراَ كان التغيير بـأهمية الوعي لكن , المحافظة القصيدة اوساط داخل من حتى تقبالَ

للحداثة. حقيقياَ مشروعاَ يحمل
قـائمة الصاخبة وموسيقاه , العمودية القصيدة رحم من ولد التفعيلي الشعر فمشروع
واضحـاَ طريقاَ يملكون , الثالثة الشعراء يكن ولم . العمودية كالقصيدة تماماَ , التكرار عن
فأن , التقـليدية القصيدة على التمرد جمعهم وان ألنهم العراق. في الثقافية الحياة في للتحول
على رائداَ شـعرياَ تجمعاَ يقودوا أن الثالثة يستطع ولم مختلفاَ... ومنهجا رأياَ منهم واحد لكل
وان وهم بـالتاريخ مرتبطة تزل لم ثقافتهم أصول ألن وذلك النقدي. والتنظير النص مستوى
رسـم يسـتطيعوا لم أنهم كما به.. تربطه محدودة مسافة منهم واحد لكل ظلت , عنه ابتعدوا

كان. لما مغايرة ثقافية مواقع من تنطلق , الشعري للتجديد خارطة
لما , خاصة السياب عند القديم العراق ثقافة واستلهام , األسطورة نحو النزوع ولوال
السـياب باشره األسطوري النزوع هذا وحتى مهما... شيئاَ العراق, في الشعر حداثة شكلت

البياتي.. وال األسطورة بوظيفة معنية نازك تكن فلم رفيقيه دون تحديداَ
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وهم . منقـوصة بحداثة يرض لم ألنه , التقليدية القصيدة على الجواهري حافظ وقد
أو للحداثة... حقيقي فهم هناك يكن ولم األسباب.. لهم تكتمل أن دون شعرية حداثة على أقبلوا
القـرن عقود في تطوره في العالمي للفكر قراء الثالثة يكن ولم .. بااليديلوجيا الشعر لعالقة
االنكليزي الشـعر على اطالعهم أن كما , االبـداع تمنهج فلسفية نظريات وثبات العشرين,

المعاصر. الشعر على التجديد من مسحة الضفاء محاولة كان , خاصة
. الحياة الطر ثقافي تجديد يتبعه , شعري تجديد في األمل فقد كمن الخمسينات في كنا
منها قريبـاَ ليظل موقعه من الشعر جذبت , سياسية مشاكل العربية الحياة سماء في وظهرت
الجاهلي العصر في كان كما قـضايانا عن الشعرمدافعا ويظهر , بالسياسة الشعر وليختلط
الخمسينات في انفجر الذي التحديثي المشروع لكن . تغير قد الوقت أن متناسين واالسالمي.
, وتبنيه الجديد لمعانقة توقاَ هناك أن يعني مما , العراقيين األدباء من واسعة عناية محل كان
الجامعي , الثقافي المحيط بل ناجحاَ كان وحده السياب فليس . تغيير لكل عطشى األرض وأن
يزلزل تغييراَ لوجدنا ربـما بـالتصاعد الشعري التحديث خط تواصل ولو , الجامعي وغير

فيه. الداخلية السياسية االحداث لوال العراق في الثقافية الحياة
التغيير شـمل لقد ... منتظراَ كان ما غير آخر أفقاَ رسمت , العربي المحيط وأحداث
السياب مجاميع أهم من واحدة في الشعر لغة تفحصنا ولو " (اللغة) الشعري المثلث حركة في
مفعمة لغة أنها , اللغة استخدام في جديداَ مشروعاَ هناك أن لوجدنا " المطر) (أنشودة الشعرية
الحـديث لغة في المسـتخدمة العادية الكلمات يمنح الذي والحوار الداخلي وااليقاع بالرمز

. شعريا بعد اليومي
تعهدها ولو واللغة... الفكر في االتبــاع من للتخلص وجريئة جادة كانت محـاولة
, نفسـه السياب ومنهم عليها القائمين أن غير . العراق في الثقافي الشأن ألختلف الدارسون
بـه واالنشـغال , محير العراق في السايسي والشأن , كيانه فزلزل , السياسي الحدث اربكه
.١٩٥٨ عام تموز ثورة بعد االبداع حلقات بين الصلة وتنقطع .. حيوي مشروع لكل مضيع
األدبـية التجربـة لتعود , السـتينات منتصف سـنوات اال ذلك بعد المثقفة النخبة تجد ولم

والمهيمن. المجلجل السياسي بالحدث أخرى مرةَ تفاجأ أن قبل مجدداَ باالنتشاء
النتائج أهم

التجديد سـيما وال , الحياة مناحي كل في , والتحديث التجديد نحو عراقي نزوع هناك
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بغداد ومن العراق من انطلقت الخمسينات في الشعرية الحداثة دعوات أن اذ والشعري األدبي
فهذه تحـديداَ العراق أرض من ينطلق أن ينبغي , التغيير أو للنهضة مشروع أي ان . تحديداَ
عن للتحـديث حقيقية قاعدة تبني على قادرة وهي . حين كل نفسها تجديد على قادرة األرض
وافد مشروع أي وان . العراق أرض في وترعرعت نمت اذ واالجتماعي الفكري المستوى
أرضه في أساسياَ مكاناَ يجد لم اذا , العراق عن فرضه اليمكن , سياسي او معرفي أو , ثقافي
, األصيل االنسـاني الفكر ،أن يعني لكنه , اآلخر مع للتفاعل ورفضاَ انعزاالَ اليعني وهذا
القـوانين رعت أرض فالعراق .. االنسانية الفكرة احتضنت أرض في طبيعية استجابة يجد
في األساسـية فاألفكار المختلفة حضارتها دورات في , صورة أجلى في الفكر مع وتفاعلت
رحبـة أرض في ومتسـعاَ أساسـاَ لها تجد أن البـد االنسان وحقوق والديمقراطية الحرية

كالعراق.

.
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تقديـم:

التي (العولمة) ظاهرة بــ الماضي القـرن من االخير العقـد منذ العالم انشغال ثالثاً:
التكهن او مواجهتها يصعب والحكومات والشعوب، االفراد، على جديد نوع من تحديات فرضت
كما العالمي، االقـتصاد في كبـيرة فوضى احداث في دوراً لعبت التجارة) (عولمة فـ بحدوثها
البشـر وعي تغيير في مهماً دوراً واالنترنيت االعالم خالل من الفضائية االتصال تقنيات لعبت
وحـدة عن المشـترك السيكلوجي الشعور عن ناهيك بالزمكان، واالحساس العالم عن وفكرتهم
ذاته الوقـت في لكنه صغيرة.. كونية قرية في يعيشون وكأنهم يشعرون جعلهم مما العالم ترابط
حــجم مثل:ارتفاع وراءها، العولمة تخلفها التي االجتماعية الكوارث حـجم على اذهانهم فتح
االصولية الحـركات انتشـار والمافيا، االرهاب والجريمة، العنف الفقـر، التضخم، البطالة،

تحقـيق في وأثرهما االنسـان)) ((حقـوق و ((الديمقراطية)) مفهومي دراسة اخذت
الدراسـات في او العامة، والثقـافية السياسية االهتمامات اطار في ومهما بارزاً مكاناً التنمية
الديمقراطية، مفاهيم: تحديد على والدارسين الباحثين اتفاق عدم من الرغم المتخصصة-على
الموضوع هذا ألهمية وذلك - لها مانع جامع اسـتخالصتعريف او التنمية االنسـان، حقوق

منها المقدمة في تقف اعتبارات جملة من تنطلق التي
القـطب لنظرية تكريس من القـرن هذا من االول العقد في اليوم عالم يشهده ما أوالً:
القانون القوة المفرطة)) ((القوة قانون طريق عن وتصوراته مفاهيمه اسباغ ومحاولة الواحد،
اسـتراتيجية لخدمة تسخيرها محاولة من االخرى هي تسلم لم التي الدولية والشرعية الدولي،

الحيوية ومصالحة القطب هذا
الثالث) (العالم بسـكان تسميتهم على اصطلح مما البشرية سكان ثلثي معاناة ان ثانياً:
بطابـع اتسمت آثار من وماتركته البغيضة االستعمارية السيطرة مشكالت من النامية الدول او
ألنها العالم، ذلك حـدود عند التقـف االدنى، بحدها التنمية الى االفتقار او وتكريسه، التخلف
القرية هذه مصالح فيه تشابكت عصر في الدولي المجتمع وزرها يتحمل عالمية مشاكل اضحت

الواسعة الكونية

:

.

.

البكاء عبدالمطلب محمد د. أ.
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الدخل، على الحـصول فرص بتناقـص اال تفسيرها اليمكن النتائج هذه كل المسلحة، والعرقية
العالم. في واالغنياء الفقراء بين الهوة وازدياد الكريمة، االنسانية الحياة وشروط

الواقـعية من فإن بحـتة اقـتصادية ظاهرة هي: التنمية ان االقرار الصعب من كان لما
المنهجية الناحية فمن وعليه واحد.. بحث في وابعادها مفاصلها جميع شمول امكانية بعدم االقرار
المستدامة: التنمية تحقيق في ودورهما االنسان وحقوق بـ((الديمقراطية سيعنى البحث هذا فان
التراث الى يسـتند مفهوم ((البشـرية)) التنمية ان ذلك انموذجاً)). االنسانية ـ البشرية التنمية
جل الى توصلت متتالية بـتطورات مر مفهوم وهو التنمية، في البشـر بـدور الخاص الفكري
مايخص اهمها من وكان ،(١٩٩٠) االول العالمي البشـرية التنمية تقرير تبناها: التي العناصر
انه عن فضالً معنوياً، موضوعاً (التنمية) واعتبار البشر، بين التمييز صور من صورة اية رفض

مادي. موضوع
اثنين: محورين الى فيستند االنسانية)) ((التنمية مفهوم اما

بمزايا التمتع خالل من راق انساني رفاه مستوى الى للتوصل البشرية القدرات بناء -1
الخ. الحرية.. التعليم، المعرفة، الصحة، الطويلة: الحياة

فيها االنسـان وحقـوق الديمقراطية واثر واالنساني) (البشري بشقيها التنمية دراسة ان
من عدداً االعتبـار بـنظر االخذ من البـد أي التجريدية، موضوعية دراسة تكون ان يفترض
التي الدولة في والتخطيط للتنمية العامة الخطوط تحـديد امكانية تتيح التي والمؤشرات العوامل
سـلفاً وجاهزة معدة، قـوالب ليست التنمية فخطط باقتصادها. للنهوض ووسيلة أسلوباً بها تأخذ
التي الشروط اولى من الن فيها، طبقت التي نفسها بالشروط وتطبيقها بلد، الى بلد من نقلها يمكن

مع: تتفق ان يجب التنمية اهداف ان أي (الواقعية) هي التنمية خطط تقتضيها
وتلبيتها. للمواطنين االساسية الحاجات -1

المتاحة. والمالية والبشرية، المادية االمكانيات -2
السائدة. االيديولوجية االتجاهات -3

ومؤشرات مفهوماً التنمية..
االجتماعية الجوانب: الى امتد بـل االقتصادي، بالجانب خاصاً ((التنمية)) مفهوم يعد لم
المسـتدامة النشاطات من مترابطة عملية فهي المختلفة، وانشطتها والبيئية والثقافية والسياسية،

والسياسـية االقـتصادية : كافة االنسـانية النشـاطات في البشر قدرات توظيف -2
. والمعرفية

يحقق ان يستطيع لن نظرياً متكامالً يكن مهما تخطيط واي تنمية، اية فأن ذلك وخالف
البـناء مستقبـل على عبـئاً سـتكون نتائجه ان بـل العام، االطار ضمن المرسومة االهداف

. واهدافها ومفهومها، التنمية، لفكرة متعمداً وتشويهاً واالجتماعي االقتصادي

(1)

(2)
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للموارد ال االمد الطويل (التخطيط) خالل من والمشـــاركة، العدالة يعتمد تكاملي منهاج وفق
(التخطيط): فإن ذلك ضوء وفي ايضاً. االخرى ومرافقـها الحـياة ولجوانب بل فقط االقتصادية
محـددة، ألهداف وفقـاً ممكن وجه افضل على الموارد استخدام الى يهدف التنظيم في ((اسلوب
تحقـيق بقصد معينة، فترة خالل المجتمع عليها يسير خطة وضع القومي النطاق على به ويقصد

ثالث: عمليات الى التخطيط وينصرف واالجتماعية. االقتصادية التنمية
القومية. االمكانيات تقدير -1
القومية. االهداف تحديد -2

دولة أية في عامة بـصورة بنتائجها والتنبؤ والتخطيط التنمية اتجاهات معرفة اجل ومن
هذه مثل تتيح التي الرئيسـية والمؤشـرات العوامل الى االشـارة من البد التنمية طريق تختار

المعرفة:
االجتماعي االقـتصادي، السياسـي، النظام وايديولوجية السياسية، السلطة طبيعة -1
في الصراع اوجه مختلف عن مستقـالً شـكالً التأخذ ما مجتمع في التنمية ألن وذلك القـائم،
السياسية، السلطة ذات االجتماعية القوى مصالح تحقق التي بالصورة مهمتها تتحدد بل المجتمع
النظريات: ان المؤكد من ألن التنمية، عملية في (الدولة) دور على التنمية اسـتراتيجية وتتوقف
اذا صادقـة اسـتنتاجات الى تقودنا ان بإمكانها ليس الغربية والسياسية واالجتماعية االقتصادية
االنسـان وعالقة الغربية المجتمعات في االساسية التنمية خاصية ألن النامية، الدول على طبقت
الفئات بـه تنهض التركيبـية التغييرات إلحـداث الفعلي االسهام في االول الدور ان هي: بها،
الصفة بين التناقض مشكلة هي الرأسمالي، للنظام بالنسبة االساسية المشكلة وتبقى التكنوقراطية،
النامية الدول في السـائدة النظم بـينما االنتاج. وسائل لملكية الفردية والصفة لالنتاج، الجماعية
وعليه الغرب، في السائد النوع من واجتماعية اقتصادية تحليالت اجراء معه يصعب طابعاً تتخذ
الدول في السـائدة وااليديولوجيات االنظمة مع تتالءم بـصورة التنمية مفاهيم صياغة من فالبد

فيها. التنمية ببرامج االسراع يمكن كي النامية
القـوى االنتاج، قـوى يشمل االنتاج فنمط السائد: االجتماعي والتكوين االنتاج نمط -2
االجتماعية، العالقات فيشمل السائد: االجتماعي التكوين اما االنتاج، وعالقات واآلالت العاملة،

االجتماعي. والوعي
االمكانات هذه تحـديد ألن وذلك المتاحـة، والمالية والبشـرية المادية، االمكانات -3

من المتاحـة، االمكانيات حـدود في االهداف هذه تحقق التي المشروعات أختيار -3
المتخلفة الدول الى بالنسبـة التخطيط اهمية تتضح وبهذا عاملة. وقوى وفنية ومالية طبيعية
التي الدول جميع في الحديث العصر سمة القومي المستوى على التخطيط يعد كما .(( والنامية
في المركزية من قـدر توافر يتطلب القومية الخطة مشروع وضع ان اذ ، التخطيط بمبدأ تأخذ

. كله الوطن اجزاء تشمل التي التنظيمات ووضع القرارات الصدار العمل هذا

(3)

(4)
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كادرها لكن المادية، بـمواردها غنية النامية البلدان اكثر ألن اساسية، مسألة التنمية في ودورها
الى يحـتاج الموارد لهذه اسـتغالل أي وأن فنياً، مؤهل وغير بـنجاح، مهامه اليؤدي البشري
بـل له تعطى منحة ليست التاريخي االبداع على معين مجتمع قدرة ألن البشري، الكادر مشاركة

منها. الجديد استقصاء على ومقدرتهم والذهنية العملية المواطنين نشاطات طاقةجمعتها
من عدداً تعاني النامية البــلدان من الكثير مازالت اذ والتخطيط، التنمية معوقـات -4
أي تعارض التي البدائية االنتاج واساليب والمعتقدات، كالتقاليد، التنموي، الجانب في المعوقات
في تنفيذها من اسهل النها االقتصادية، التنمية تنفيذ عند بها النحس المعوقات هذه من وكثير تقدم،
وتغزو ، الملكية مصالح حــرمة على تعتدي التي واالنسـاني) (البشـري االجتماعي المجال
ضد وتعمل بعناية، المصانة والحرمات بالتقاليد، وتخل العميقة، الجذور ذات المحافظة النزعات

الوزن. الثقيلة االجتماعية االستمرار قوة
تنميتها. يجب التي القطاعات اولوية تحديد -5

التنمية، عملية في وتأثيره دوره له ذكرت التي العوامل من عامل لكل فأن شـك وبدون
مايتعلق خاصة لذلك الموضوعة والبـرامج الخطط على ينعكس مما عليها، المترتبـة والنتائج

الحقاً. سنراه ما وهذا واالنساني، البشري بالجانب

البشرية: التنمية

. التنمية لخطط الوسيطة واالهداف الرئيسية، االهداف تحديد -6

القـراءة معرفة الدخل، (معدل الكمية،كـ المؤشـرات على تقـاريرها تركز ما عادة
المجاالت هذه من مجال كل في تحقـق ما ومدى الفرد، عمر معدل الى بـاالضافة والكتابـة،
من عالية معدالت من الفرد به يتمتع ما ان في تكمن المفارقة ان اال البشرية).. للتنمية الحيوية
في (كما والمتقدمة الصناعية الدول في الرفاهية مستويات الى تصل التي االجتماعية الرفاهية
الجانب في الرفاهية من مسـتواها الى يرقـى ما اليقابـلها قد الخليجي) التعاون مجلس دول
السياسـية والمشاركة والمدنية، السياسية الحقوق حيث من حظاً اقل الفرد ألننانجد المعنوي،
امام والمسـاواة للسـلطة، والدوري السلمي والتداول والتصويت، االنتخاب، حق تضمن التي
الحـياة في المرأة ومشاركة واالحزاب، والنقابات الجمعيات وتشكيل التعبير، وحرية القانون،
في متقدمة الدول فهذه االجتماعي، والتغييب السياسي، التهميش تعاني مازالت التي السياسية
المادية، الرفاهية مجال في النجاحـات صعيد على متقدمة مراتب وتحتل االجتماعية، المجاالت
االصالح مجال وفي السياسـية، المؤشـرات صعيد على العالم دول بقـية عن متأخرة إنها اال
على اهتمامها جل ركزت الدول هذه ألن وذلك الديمقراطي، والتطور القانون، وحكم المؤسسي،
أشـار لذا . البشـرية للتنمية السياسي البعد تناست انها بيد واالقتصادية االجتماعية االبعاد
الصحـية، والرعاية االساسي، التعليم على ((الحصول ان: ٢٠٠٠ لعام البشرية التنمية تقرير

(5)

(6)
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السياسـية حقوقـه على حـصوله عن االنسـان لحـرية اهمية اليقـل والعمل، والمأوى،
من نفسه بالقدر هي العامة الحياة في المشاركة ان بيد مهمة والرفاهية فالثروة . والمدنية))
أمراً تعد التي البشـرية حـرية هو التنمية هدف ان التقرير: وأضاف التنمية. لتحقيق االهمية
القرارات صنع في المشاركة عبر خياراتهم لممارسة احراراً الناس ((يكون ان وجب لذا حيوياً
من اكثر هي الحرية ان :١٩٩٢ لعام البشرية التنمية تقرير اكد كما . حياتهم)) في تؤثر التي
االحـرار فالناس البشـرية، التنمية عناصر من حيوي عنصر انها ومثالي، نبيل، هدف مجرد
تضمن التي هي والديمقـراطية القرار، وصنع التخطيط، عمليتي في المشاركة يمكنهم سياسياً
جانب من فوقـياً امالء امالئها من بـدالً االنسـان حول متمحورة بلد أي في التنمية كانت ان
اإلرغام فقـدان هي البـيولوجية الناحـية من (الحـرية) فإن لذا . الحاكمة والطبقة الصفوة
هي الفلسفية الناحية ومن حلول، عدة بين االختيار على القدرة النفسية الناحية ومن أوالقسر،
امام الفرص اتاحـة تعني: كما . حـريته خالل من اال يتحدد ال الموجود ألن ، نفسه الوجود
بشـؤون يتعلق فيما المفروضة القيود ضغط خارج والتصرف آرائهم عن للتعبير المواطنيين

. مجتمعهم صنع من وتمكينهم حياتهم، ومشكالت مجتمعهم،

اوضاع من وافراداً جماعات، للبشر االنسانية الحالة لترقية دائم ((نزوع جوهرها: في
بـدورها تؤدي البشري الوجود من ارقى حاالت الى معين حضاري سياق في مقبولة غير تعد
الى المعرفية الثروة تحـويل نطاق عن التخرج التي المعرفة)) اكتساب منظومة ارتقاء الى
هـذه تتضمـن وهكذا جيدة، معرفة انتاج في المعرفي المال رأس وتوظيف معرفي، مال رأس
المجاالت شـتى في جديدة معارف انتاج عملية ثم جانب، من المعرفة نشـر عملية المنظومة
االنسـانية للتنمية االول التقـرير خلص ان سبق وقد ثان. جانب من والفنية واالدبية العلمية
العربـية التنمية تعثر واسباب الخلل، مكامن تؤشر اولى دولية وثيقة يعد الذي ٢٠٠٢ العربية
هي ثغرات، ثالث ابراز خالل من االنساني جانبها في وتطورها العربية التنمية بناء مايهدد الى

.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

أحـرزت التي الثالث العالم دول ذلك في بما البديهية هذه العالم دول معظم استوعبت لقد
والمدنية. السياسـية والحـريات االنسان، وحقوق الديمقراطي، التحول مجال في ملحوظاً تقدماً
يحقـق ما وتنمية االنسـانية الذات لتنمية اسلوب بل لذاتها هدفاً ليست والتنمية التتجزأ فالحرية

وتقدمها. وحريتها رفاهيتها
االنسانية التنمية

عام. بشكل العربي الوطن في الحريات وضعية االولى:
التنمية. وحقوق العامة، الحياة من المرأة تمكين الثانية:

الموضوع وهو المعرفة، اكتسـاب في ممثلة العربي لالنسان االنسانية القدرات الثالثة:
.(٢٠٠٣) عام خاص بتقرير العربي االقتصادي لالنماء العربي الصندوق خصه الذي

حزيران ( ) OMMSالعدد O

المستدامة التنمية تحقيق في ودورهما اإلنسان وحقوق الديمقراطية

107



التنمية تقرير تفت لم (٢٠٠٢) االنسانية التنمية تقرير اليها اشار التي الثغرات هذه ان
التقـرير: رأى اذ العربـي الوطن في بـ(الحرية) يتعلق ما خاصة (٢٠٠٤) العربية االنسانية
في: الثالثة النواقـص على للتغلب خطوات على الفترة هذه خالل العربـية البـلدان ((اقـدام
وجه وعلى متفاوتاً، كان الغاية هذه نحـو التقـدم ان اال المرأة.)) وتمكين والحرية، المعرفة،
تطورات الفترة تلك ((شـهدت بالقـول: وذلك نكسـات، من (الحرية) مجال الخصوصعانى
الصالح الحكم تعزيز خالل بنوعيته…ومن االهتمام تنامي اهمها كان التعليم ميدان في ايجابية
السياسـي االنفتاح نحـو وانتقائياً حذراً توجهاً بدأت العربية الحكومات بعض ان التقرير وجد
المشـاركة تراجعت ذلك من الرغم وعلى العام. العمل مجال وافسـاح المعارضة، قـوى على
كمنظمات المدنية المجتمعات وعانت االنسان، لحقوق الصارخة االنتهاكات واستمرت الشعبية،
على خاصة للقـتل الصحفيون تعرضالمراسلون كما عليها، القيود تشديد من االعالم ووسائل

. االحتالل…)) قوات ايدي

اجتماعي لرفاه رئيسـياً مصدراً تعد والتي وبنائها العربية االنتاجية القدرات اعادة -4
. راق

من تعاني (٢٠٠٢) لعام العربـية االنسانية التنمية تقرير اشار كما العربية المنطقة ان
السياسـية والحـريات بالحقـوق اإللتزام مجال في وفاضح واضح عجز ومن نقصالحـرية
افريقـيا ذلك في بما العالم مناطق لجميع ترتيب وفق االخيرة المرتبة في جاءت والمدنية،لذلك
في البـطء لهذا الطبيعية النتيجة ان . والمساءلة التمثيل اساسحرية على الالتينية وامريكا
اقل وهو والعشرين الحادي القرن استقبل العربي المواطن ان هي المتردد الديمقراطي االصالح
الديمقـراطية بـين وثيقـة عالقة وجود الى الشواهد وتشير هذا العالمي. الصعيد على حرية
الفترة خالل النمو متوسـط ان الدراسـات اوضحـت المثال سبـيل فعلى االقتصادي. والنمو
الحـرية ذات ١,٨١%للدول بـلغ٢,٥٦%مقابـل بالحـرية تتمتع التي للدول ٩٠ـ١٩٩٨
قـد حرية فيها اليوجد التي للدول النمو معدل متوسط ان حين في الجزئية، الحرية او المحدودة

(14)

(15)

(16)

بـغية ايجابية مؤشرات تشهد لم والتي ،٢٠٠٢ عام تقرير اشرها التي الثغرات ابراز ان
عملية في البدء نقطة ان على مجدداً التأكيد تستلزم ،٢٠٠٤ عام تقرير ذلك الى اشار كما معالجتها
على العمل تتطلب العربـي عالمنا في االنسانية التنمية وتحقيق البشرية، المجتمعات بناء اعادة

هي: محاور، اربعة
صالح. لحكم التمكين نحو والمجموعات لالفراد العامة والحريات الحقوق احترام -1

بإلغاء المجتمع تطوير في العامة والمشاركة التنمية فرص من العربية المرأة تمكين -2
الرجل. وبين بينها التمييز صور

التنمية منظومة ضمن االنسـان حقـوق من كحـق المعرفة اكتساب عملية تكريس -3
االنسانية.
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على الديمقـراطي المناخ في التغير أثر ولتحديد نفسها. المقارنة فترة خالل ١,٤١%فقط بلغ
مسـتوى ان الشـواهد اوضحت االخيرة سنة االربعين خالل دولة (٤٠) في االقتصادي النمو
مقـارنة زاد قـد الديمقـراطية شبـه او للديمقراطية تحولت التي الدول في االقتصادي النمو
واالستقـرارية بالثبات لتميزه اضافة السياسي التحرر عمليات قبل االقتصادي نموها بمستوى
في تسارعاً شهدت العينة من (%٦٠) من اكثر ان وجد كما الصدمات، امتصاص على وقدرته
مناخ وجود ان الى ذلك ارجاع وتم مجتمعاتها. في الديمقـراطية تطبـيق مع االقتصادي النمو
القـانون، سـيادة ترسيخ في المساعدة مثل: النواحي من العديد في المجتمع يفيد ديمقراطي
العالم على المجتمع وانفتاح االنتخاب، في االفراد وحــرية السياسـية، المشـاركة وتعميق
التي والشفافية االفصاح من المزيد وجود الى باالضافة السياسية، العملية الخارجي،واستقرار
تقـليل على بالطبـع سـينعكس المناخ هذا مثل توافر ان ومحاسبتها. الحكومة مساءلة تتيح
اهداف تحقـيق عينها نصب تضع ألن الحكومة ويدفع السياسي، والتطرف الفساد، مستويات
وبـذا . واتخاذها القرارات صنع في المشاركة عملية سيشجع ذلك ان كما التنموية. المجتمع
في الحركة ألن نفسه الوقت في ونوعياً كمياً تغيراً بدوره يعتبر الذي للتطور اداة التنمية تكون
تشير البشرية التنمية ألن ذلك االجتماعية، والعالقات االقتصادية، العالقات تشكل التطور حالة
الى الوصول قـدرة ويملك وصحية، مديدة حياة يعيش كي للفرد المتاحة الخيارات توسيع الى
في العامة الحـياة في المشـاركة على قـادراً ويكون الئقـاً، معيشياً مستوى لتحقيق مايلزم
اوسـع في ألنها كافياً، ليس كمياً قياساً البشرية التنمية قياس فان الرأي لهذا ووفقاً المجتمع.
مؤشـرات التقـليدية واالجتماعية والتعليمية الصحية المؤشرات الى باالضافة تشمل معانيها
العفو منظمة تقـرير اشار كما العربية المنطقة كانت ولما السياسية، وحرياته االنسان حقوق
االنسان، لحقوق خطيرة انتهاكات تعاني التي العالم في المناطق اكثر من :٢٠٠٢ لعام الدولية
في االنسـان حقـوق مأزق عمقـت قـد االرهاب) (مكافحة بـ يسمى لما الدولية الحملة وان
التي واجراءاتها تشريعاتها تشديد الى العربية الحكومات معظم سارعت حيث العربية المنطقة
سـيادة على االمن اعتبـارات غلبـت ان بـعد العامة والحـريات االساسية، الحقوق تنتهك

. القانون
المحوري المرتكز ألن: (التنمية) تحقيق مداخل أهم احد يمثل االنسان حقوق احترام ان
وجادة صحيحـة بداية من منطلقاً التنموي التوجه يكون ان جدال دون يقتضي الفعلية للتنمية
وسياسـياً اقتصادياً القوي الكيان في المتمثلة الشاملة الفعلية التنمية اهداف تحقيق مستهدفاً
المجتمعية للقـاعدة ومشـارك فعال بدور اال ذلك تحقيق واليمكن وادارياً، وثقافياً واجتماعياً
اعتماداً طاقـاتها وانطالق قدراتها، واستثمار االساسية بحقوقها تمتعها من انطالقاً العريضة
باالنتماء شعورها يرسخ بما الفاعلة بمشاركتها وشعورها ونوعياً، كمياً وتدريبها تأهيلها على

. ودأبها وحماستها واخالصها

(17)

(18)

(19)
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ذلك تتعدى بل ـ اشرنا كما ـ الفرد دخل في الزيادة على التقتصر المنشودة التنمية ان
المنشـودة فالتنمية والبـيئية، والسياسية واالجتماعية االقتصادية الجوانب من العديد لتغطي
البـرامج وضع في مشـاركون انهم كما لهم االساسـية الحاجات وتلبي الناس حول تتمحور
الناس،والخيارات امام المتاحــة الخيارات زيادة قـوامها اذاً بشـرية تنمية فهي وتنفيذها.
يكتسبـوا وان العلل، من خالية طويلة حـياة الناس يحيا ان : في تتمثل ثالثة هي االساسية،
هذه عن فضال كريمة. حـياة مسـتوى لتحقـيق الالزمة الموارد على يحصلوا وان المعرفة،
في: تتمثل االساسـية الخيارات تعزز انها حيث مهمة اخرى خيارات توجد االساسية الخيارات
الخيارات هذه تتوفر ومالم الذات، واحـترام الناس، حقـوق وضمان السياسـية، الحـريات
لـ الطرح هذا ان المنال. بعيد سيظل االخرى الفرص من الكثير فإن ، لها والمتممة االساسية
تحسـين خالل من البشـرية القـدرات تشكيل اولهما: جانبين، يبرز نرى كما التنمية) (ماهية
خالل من المكتسبـة بقدراتهم الناس انتفاع هو واآلخر والمهارات، والمعرفة الصحة مستوى
الى وسيلة االنتاج يصبح السياق هذا وفي والسياسي. والثقافي االنتاجي او االجتماعي النشاط

. البشر رفاهية هي والغاية (20)غاية،

العربية التنمية معوقات
الماضيين العقـدين خالل العربية التنمية جوانب مختلف تحليل ان نرى ذلك ضوء وفي
ومايتعلق عامة العربـية التنمية يعيق ما على للوقوف االهمية غاية في امور ثالثة يبحث ان البد

هي: االمور وهذه خاصة. ( االنسانية البشرية بـ(التنمية منها
والبـطالة الدخل متوسط نمو في التطورات صعيد على العربي االقتصادي االداء اوالً:
لدخل الحقيقي النمو معدل متوسط بلغ حيث لالمال مخيبة نتائج العربي االقتصاد حقق اذ والفقر.
فقط (%١) الى ليصل التسعينيات خالل قليال تحسن حين في الثمانينات. في من(١%) اقل الفرد
منطقـة عدا ما العالم في منطقـة اي من واقل ككل النامية البلدان في النمو متوسط من اقل وهو

الصحراء. جنوبي افريقيا
بقـيت حـيث يتحسن لم الوضع فان والعشرين الحادي القرن من االولى السنة وبنهاية
االقطار وحصة التسعينات عقد منوال على العربي الفرد دخل متوسط في الحقيقية النمو معدالت
االمر ان واليبدو (%٤,١) حوالي السكان ونسبة حدود(٢%) في ظلت العالمي الدخل من العربية
بـينما العالم مستوى على الفرد نصيب بمتوسط يبلغ(٢,٣%) اً نمو يتوقع الدولي فالبنك سيتحسن

٢٠١٠م. - ٢٠٠٠ العشر السنوات خالل العربية المنطقة مستوى على (%٢) من اقل يتوقع
هما: مجتمع الي خطيرتين ظاهرتين افرز قـد العربـية التنمية مسـتويات نمو بطء ان
- ١٩٨٠ للفترة البـطالة معدالت متوسـط بـلغ اذ الفقر. ومستويات البطالة, مستويات ارتفاع
من الرغم فعلى بالفقر يتعلق ما أما (%١٣,٤) ٢٠٠٠ - ١٩٩٠ للفترة ارتفع ثم (%٧,٨) ١٩٩٠
من يمنع ال ذلك إن اال العربـية المجتمعات بـه تتميز الذي األسرى والترابط االجتماعي التكافل
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يمكن ذلك وسبـب العربـية األقطار من العديد في بالفعل زاد قد الفقر مستوى أو حدة إن القول
الدخل. توزيع في العدالة مستوى تدني الى عزوه

يزيد الالتي االناث عند االمية نسبة بلغت (٢٠٠١) سنة ففي العربي بالوطن يتعلق ما اما
االناث حـصة ووصلت سنوات) ٤) التعليم سنوات معدل وبلغ (%٤٦) سنة) ١٥) على عمرهن
اسيا شرقي لدول المماثلة باالرقام االرقام هذه قارننا ما واذا فقط. (%٢٨) الى العاملة القوى من
.(%٤٤,٥ سـنوات),( ٦) (%١٩) كالتالي: نجدها النامية للدول والقدوة النموذج اصبحت التي
وتعليمهم, االطفال صحة على الكافي االنفاق بعدم المتعلقة النواحي على ذلك انعكاس يتضح وبذا

االقتصادية. التنمية في الفعالة للمساهمة القادمة االجيال وتهيئة

حصرها يمكن االقتصادية فالقيود والمستدامة السليمة التنمية تعوق التي القيود ثانياً:
عدم والصادرات, اإلنتاج هيكلية ضعف النسبـية, العام القطاع هيمنة هي: ، عوامل ثالثة تحت
: فتتلخصبــ به يستهان ال أخر معوقا تمثل التي االجتماعية القيود أما اإلنتاج. موارد كفاية
%٣,٢٣ حوالي من العالم سكان من العرب السكان نسبة زادت اذ المرتفعة السكانية الكثافة
البلدان سكان نسبة تقلصت حين في . الى٤,١٣%(٢٠٠١) (١٩٩٠)%٣,٨٧ الى (١٩٨٠)
(١٩٩٠)%١٢,٤٠ الى (١٩٨٠) ١٣,٨٦ من ذاتها للسـنوات السبعة) (مجموعة الصناعية

. (٢٠٠١)%١١,٤٦ الى
العربي المجتمع على ذلك انعكاس ثم ومن العربية للمرأة المحدود بالدور يتعلق ما اما
المرأة وتشـجيع االجتماعي, والتخلف االقتصادي, كاالستالب زوايا عدة من اليه النظر فيمكن
مثالًً العراق ففي التعليم. في الطبـيعي حقها من وحرمانها ذاتها, على واالنغالق االنكفاء على
االبـتدائية المرحلة قبل (ما كافة والدراسية التعليمية للمراحل العراق طالبات مجموع أن نجد
الكلي المجموع من ٩٥/٩٦ للعام هو(١٨٥٨٩١٤) المرحــــــــــلةالجامعية) إلى
وفي مجموع(٤٤٥٥٨٩٦). من (١٨٨٠٨٥٧) العام٩٦/٩٧ وفي للطلبــة(٤٣٨٢٢٦٤).

. مجموع(٤٤٨٩٣١٣) من (١٩٠٥٦٢٢) ٩٧/٩٨ العام

معدالت تراجع تفسـر ان يمكن التي المعوقات اهم من تظل التي السياسية القيود ثالثا:
الممارسـات غياب ان نرى الصدد هذا وفي االخرى. العالم بـدول مقـارنة العربـية التنمية
الى ادت هشـة ومؤسسـات فاسـدا مناخا افرز قد والمدنية السياسية والحقوق الديمقراطية,
وضعيفة فاسـدة حكم ادارة وجود مع والبشرية) (المادية العربية والقدرات الموارد استنزاف
العمل وفرص والتنمية, والنمو, بالحـرية, تتسـم لحـياة توقـها في العربـية االمال تثبـط

. والرفاهية
والمناخ, الطبيعية, الموارد وفرة مدى على يتوقف ال فشلها او التنمية عملية نجاح ان
عملية يحفز ثقافي اقتصادي, سياسي, : مناخ على االهم هو وهذا يتوقف ما بقدر والمساعدات
في اال يتم لن ذلك الفردية.و الملكية ويحمي القانون, سيادة ويحترم االبتكارات, ويشجع النمو,

(*)

(21)

(22)

(23)
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في مسؤلياتها مقدمة في االنسان) و(حقوق (الديمقراطية) تضع جيدة حكم ادارة تاسيس اطار
من جماعاتهم داخل االفراد سـعي عن تعبـر التي االنشطة انها تعرف: التي السياسية العملية
مصالحـهم تحقـيق اجل من لها الفعلية ممارسـاتهم عن تعبر التي القوة على الحصول اجل
النهوض مهمة المسـتدامة) البشـرية (التنمية تاخذ وبـذا جماعاتهم. ومصالح الشـخصية
ان الى اشـرنا ان سبـق وأننا خاصة االقتصادية, العملية في تساعد التي البشرية باالمكانات
دون من ومعدل كحـجم القومي الدخل في الزيادة يعني تقليدياً مفهوماً يعد لم التنمية) (مفهوم
خاصة المسـتدامة) التنمية هو( جديد مفهوم تحت نهائي كهدف االقتصادية بالرفاهية االهتمام
التطبـيق ": خالل من للمجتمع الرفاهية تحقـيق هو اقتصادية سياسة لكل النهائي الهدف وان
المجتمع فيها يرغب معينة نتائج لتحقيق السياسي االقتصاد علم يكتشفها التي للقوانين العملي
صرح تكوين تعني والتي واالجتماعي االقـتصادي البـنيان سياسـة هما: امرين خالل من ."
بتنمية الجارية االقتصادية السياسة : والثاني االقتصادية. العالقات من وغيرها االنتاج عالقات

. معلومة اقتصادية عالقات إطار داخل المختلفة وجوانبها االقتصادية العملية
هو االنسـان مادام مستفيداً وشخصاً تحريك وعامل لها أساسيا قطباً الفرد يصبح وبذا
من متاح ماهو اسـتثمار اجل من يعمل الذي المثمر اإلنتاجي العنصر فهو والهدف) (الوسيلة
االقـتصادي) (الفائض عليه يطلق ما تحقيق اجل من وذلك مردود, وبأعلى كلفة بأدنى موارد
بذلك مرتكزاً االقتصادي النشاط رقعة توسيع اجل من االستثمار اعادة الى اآلخر في يؤول الذي
رأس بـه يراد ال هنا المال رأس وان وتراكمه. المال راس تكوين هما: أساسـيين قطبين على
في وتساعده اإلنسان يصنعها التي والسلع واألدوات, اآلالت, مجموع ": أي فقط المادي المال
التنمية ) بـ يسمى ما الى بعد فيما تطور الذي البشري) المال (رأس به اريد وانما اإلنتاج".
سبحانه اهللا كرمه الذي المال رأس من النوع هذا تطوير سبل عن بالبحث اهتمت التي البشرية)
حملها, واآلرضمن السماوات بت ا ان بعد االمانة وحمله خلقه, من كثير على وفضله وتعالى,

. منها واشفقن
وفكرياً, وروحياً, جسدياً, باالنسان: البشرية-اإلنسانية) (التنمية اهتمام انصب هنا من
": تعالى اهللا قال االنساني, دوره ممارسة من يمكنه بما مرافقها, بكافة المعيشية االجواء وخلق
بـعيداً قدراته واستثمار االساسية, حقوقه واحترام كدحاً" ربك إلى كادح إنك اإلنسان أيها يا
االنسـان حقـوق ان ذلك وكمياً). (نوعيا وتدريبها تاهيلها بعد قدراته واطالق االستغالل, عن
التمايزات كانت واياً موقـعها, كان اياً االنسـانية المجتمعات كافة في تطبيقها وجوب " : تعني
صفة العالمية ان والواقـع اآلخر.. عن مجتمع كل تميز التي والثقافية واالقتصادية االجتماعية
لحقـوق العالمي المؤتمر امام خطابـه في غالي بطرس يقول كما االنسان حقوق في متأصلة
هذا في قـاطع فالميثاق المتحدة، االمم عام امين بصفته ١٩٩٣ عام فينا في عقد الذي االنسان
العالم في يشيع ان على المتحدة االمم تعمل ان على تقرر الميثاق من (٥٥) المادة ان اذ الشأن

(24)

(25)

(26)

(27)
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الدولي وليس العالمي سمي الذي عام١٩٤٨ الصادر االعالن وعنوان االنسان, حقوق احترام
عالمية, االنسان حقوق جميع ان على فينا لمؤتمر الختامي االعالن اكد كما المنظور, يعززهذا

. ومشابكة" ومترابطة للتجزئة قابلة وغير
بـهدف منهجي بشـكل االنسـان حقوق ديباجة مراجعة تقديرنا في يستوجب ما وهذا
تفرضه الذي الخطر وتجنب بـمكيالين, والكيل المعايير, ازدواجية دون يحول ما كل تضمينها
(احادية نظرها وجهة تسويق في الدولية وبعضالمنظمات االقوى, النفوذ ذات المتسلطة الدول
عدم يجب التي صدقـيتهما يفقدهما مما و(الديمقراطية) االنسان) (حقوق بشان بالقوة الجانب)
وراء االنجرار او االنبهار دون يتجزأ ال وكل واحدة, معركة سبيلهما في فالمعركة عنها التنازل
على مجدداً اكدت لعام٢٠٠٠ االمريكي القــومي االمن فاسـتراتيجية الخارجية, الضغوطات
يسـهل بما الحرية رقعة وتوسيع االمريكية, الخارجية السياسية الهداف (الديمقراطية) اهمية
بـل وثقـافاتها وثرواتها الشـعوب حقوق اغتصاب عند تتوقف ال التي فرضسطوتها عملية
تبـدو المستقبـل) (عولمة في العربي الوطن حظوظ ان ذلك ايضاً. وتاريخها تراثها اغتصاب
االوسـط الشـرق تهميش الى تشـير العولمة عن االسقاطية الدراسات فمعظم جدا متواضعة
متعددة العربـي للوطن المستقبلية السيناريوهات وتبدو المعولم المستقبل في افريقيا وشمالي
على العربـية االقتصادية التكتالت من ُألطر الحثيث السعي هو عقالنية االكثر السيناريو ولكن
العربي االقتصاد لتكامل وشاملة واحدة عربية استراتيجية في المشتركة العربية السوق قاعدة

. والسياسية االقتصادية الوحدة وتحقيق

(28)

(29)
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مقدمة
االعتماد يمكن صورا ذهنة داخل او لنفسة يصنع بالتدريج (االنسان ولترليبمان يقول
ام سلبـية اكانت سواء الصورة بأن يعني وهذا اليه) الوصول النستطيع الذي العالم عن عليها
حـتى احكامهم يصدرون المستشرقين فبعض قصدية الهداف بل هباءا التحدث فهي ايجابية

بدراسته. المعنيين المكان الى وصولهم قبل
اليوم العالم ان مع استخدامها اسيء التي المصطلحات اكثر من تعد الذهنية والصورة
بل للمجتمع عاكسة مراة االعالم تعتبر كانت التي النظريات اندثرت اذ الصورة عالم اصبح
الواقـع، عن تماما مختلفا واحـيانا بـل مغايرا واقعا تخلق االعالم وسائل ان يؤكد الواقع
لواقــع انعكاس هي االخر فصورة الذات صورة وكذلك االخر هي ليسـت االخر فصورة

المخيلة. في انعكست التي الذات مع العالقة
المعنى يقـال كما او موجود، غير شيء هي الوجود في الحقيقة مسألة يفسر ما وهذا
بـاختالف االيمان ضرورة على نؤكد بـل الحقيقة ايجاد النحاول نحن وهنا الشاعر قلب في
ومعارض، مؤيد الى العام الرأي وانقســم واالفكار االديان تعددت لما واال االيديولوجيات
تدرس النها بذاتة قائما علما او نظرية اصبحت الذهنية الصورة إن القول يستحق الذي االمر

مفروض ماهو وليس موجود ماهو
والسوسـيولوجية السـايكولوجية من المعرفية مجاالتة بـتنوع البحث هذا ويمتاز

واالعالمية والفلسفية
او وارتباطاتها نشأتها ومتابعة الذهنية الصورة مفهوم دراسة الى البحث ويهدف كما

االخرى. المعرفية والعمليات المفاهيم مختلف عن تباينها
او العالقة واشكالية الذهنية الصورة غموض ايضا البحث هذا يدرس و
من الكثير جعل الذي النمطية بـالصورة تسمى ما او التنميط مع الخلط

K

K
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من الرغم على مترادفين. كاصطالحــين المفهومين كال الى تنظر االعالمية الدراسـات
الدراسـات ظلت حـين ،في والفلسـفية واالجتماعية النفسـية الدراسات قبل من تحديدها
حـدود وفي االشتبـاك هذا فك من تمكن من منهم والقـلة االشتباك هذا دوامة في االعالمية

بحوثهم
في وبـخاصة الخمسـينات في الذهنية الصورة مفهوم ظهر الذهنية الصورة مفهوم
،وكان العامة الحـياة في البـلد او الحزب او الفرد منزلة او حالة عن ليعبر المتحدة الواليات
انتشار في الكبير االثر ١٩٦٠ عام برستول لي للكاتب المنشأ) صورة (تطوير كتاب لظهور

المنشأ. صورة
ومدارس علماء باهتمام يتأثر لم انه اليعني ذلك ان اال حديثا نظر قد المفهوم ان ومع
كانت التحـليلية االرتباطية فالمدرسة عشر، والتاسع الثامن القرنين في وبخاصة النفس علم
تشـوية حد الى بتحليلها ذهبت لكنها ، الذهنية الصورة بموضوع اهتماما المدارس اكثر من
كنجي) بـور اتفانكليستا (جوهانس ويعد الية استاتيكية صورة عنها وباعطاء النفسية الحياة
الذي ذاتة المفهوم عام١٨١٩،وهو البـصرية الذهنية للصورة دقيقـا وصفا اعطى من اول

الذاتية للرؤية ١٨٢٦ عام في ميلر) (جوهانس علية اطلق
انشـا ان منذ (فونت) ومنهم بـالتفكير وصلتة الموضوع في البحث النفس علماء استكمل ثم
الذهنية الصورة بدون التفكير استحالة الى اشار الذي و(هيوم) سنة١٨٧٩ ليبرزغ في معملة
كثيرا االانها اللغوية الرموز على التعتمد انها اليعني وهذا متشابهان مفهومان والفكرة وانها
الباحـثين من عديد الحقا ذلك واكد تجريدها او ترتيبها او تجميعها ليعاد الصور على ماتعول
الصور طريق عن الماضي نسـترجع ان نستطيع اننا على التجريبي االستبطان طريق عن

الذهنية.
والمفاهيم ،والرموز)) ((الصور الثالث التفكير ادوات احــدى الصور تعد وبـهذا
هاري فيعرفها( بالفرد، الخاص المعرفي بالنظام ترتبط الذهنية الصورة ان الباحثون ويؤكد
بان (بولدنك) ذلك ويدعم االخرين))، وعن نفسه عن الفرد يملكة ما ((كل بانها سليفان) ستاك
واالنسـان ذلك قبـل وربما الميالد لحظة منذ السابقة االنسان خبرات تبنى الذهنية الصورة
غير تكون االحاسيس طريق عن مستمرة رسائل الحي الكائن يتلقى حيث امه بطن في جنين
شىء كل النهاية في ليشمل التصور هذا ازداد باالنسان العمر تقدم ما فأذا البداية في واضحة

K
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تبقـى وبـالتالي االصالة قـوة له الطفولة على منفتح هو ما كل الن متخيل حتى او موجود
منفصل بشـكل ((تبنى فهي مترابط بناء الصورة ان كما للصور قوية مولدة العليا االنماط
المعرفية االدراكية بـنيتة تشكل التي العناصر ومختلف لحاملها الماضية التجربة مجمل عن
التي المعلومات اجمال يمكن ثم ومن البنية هذة من وموقعه فيها يعيش التي االجتماعية والبنية
للمعلومات استيعابة تحدد التي القواعد من نوع انها على العالم عن وينظمها الفرد يستوعبها

القاعدة: وتتضمن الجديدة،
للفرد الداللي االطار -1

احتياجاته -2
قيمـه -3

وهذه جديدة معلومات من الفرد يتلقـى ما على تؤثر التي والتوقـعات المعتقدات -4
من بطريقـة -تفسر بولدنك يرى وكما - جديدة رسالة او معلومة أية الن ديناميكية، القاعدة

اآلتية: الطرق
الحالي التصور الى تضيف او الحاليِ التصور تدعم ان -اما

جديدة معلومات
توضيح ويمكن للتصور كامل بناء اعادة عنها ينتج او -
ازيلت بعدما الذاكرة في تكونت احساسات بانها سايكولوجيا الذهنية الصورة صيرورة عملية
من تنبـع ذهنية نسـخة ((بأنها يعرفها السلوكية العلوم ،فمعجم بها تسببت التي المؤثرات
الصورة بـان (ريتشاردسون) ذلك يوضح و الحسي)) التحفيز غياب في حسية تجربة ذاكرة
واالحاسـيس الصورة بين االختالف ان يعتقد انه ،كما الحسي المؤثر غياب في ذهنية خبرة
نستدعيها التي الصور وان نوعي وليس كمية هي االصلية
الصورة هو الحسـي االدراك بان (برغسون) ذلك ويؤكد المثير من شدة اقل هي خبراتنا من
الحسـي االدراك ففي ، جزئي بفعل سوى منها تحتفظ ،وال تؤطرها خاصة صورة الى معادة
العكس على المدرك الشـىء داخل في مما اكثر شـىء او اخر شىء االطالق على يوجد ال
تحديد طريقة هي تلك منه)) يهمنا ال ما الى باال نلقي ان دون الشىء ندرك ((نحن يوجد(اقل)

االنتقــــاصية) (الذاتية انها الذاتية من االولى اللحـــظة
ان غير امسـاكات هي واالشياء فاالدراك

(*)

(*)

ttention A -
Addition

Reorganization

(quality) quantity))

supjective
Prehension soustractive
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جزئية امساكات هي الذهنية الصور او االشياء وادراك موضوعية كلية امساكات هي االشياء
تعرضان كليهما واالحاسـيس الصور ان يرى (سيكوب) ومنهم اخرين ان اال متميزة ذاتية
الصور هذة تبقى ذلك ومع االصلي المثير من شدة اقل دائما ليست الصور وان نفسها، الشدة
للصور بـان يوضح وهذا وجود ذاتها لالشـياء يغدو ال عندما المدركة الذاكرة في مخزونة
عبـارة انه ويرى وعي الال او شعور الال يونغ) (كارل علية اطلق بها خاصا مخزونا الذهنية
اختزن كلما و التجارب من … الوعي او الشعور في يوما كانت التي المادة من ((مخزون عن
عقـدا او مركبـات اسـماها مجموعات في تجميعها او بتصنيفها يبدا منها اكبر عددا الفرد
المجتمعة واالدراك والذكريات االنفعاالت نمط او جوهر العقـدة وهذه
المخزون هذا ومن كة مشـتر فكرة او موضوع حـول
في تؤثر ذاتها الذاكرة ان كما تعديلها مع يتوســـع الذي والخيال الصور تتطور الصوري
فمن اليها،وبـهذا ننتبـه التي المعلومات تقـرر مسبقا فأنها نواح عدة ومن الذهنية الصورة
او االشـياء لبـعض شـعوريا ال االنسان كبت الصورة تشوية في الذاكرة تتدخل ان الممكن
جانب الى اخر عامل وهناك وعية في كاملة ادراكها ليصعب لتشويهها منها جزء او نسيانها
تفسـير و تنظيم عملية وهو االدراك وهو اال االفراد لدى الصورة خلق في يسهم االحاسيس
ال وحـده االدراك ان الباحثون ويؤكد االحاسيس تلك خالل من تصلنا التي الحسية المعطيات
الشـعور تركيز يعني وهو عليه يؤثر الذي الوعي وجود من بد فال ذهنية صورة لخلق يكفي
الخر شخص من الوعي أي يختلف والذي الشيء هذا معرفة هو االدراك حين في ما شيء في
تكوين عملية هي والوعي االدراك ثم للمثير االحسـاس فان وبهذا الخر وقت من وللشخص
في ايضا تسـاهم موضوعية غير اخرى عوامل هناك ان اال سـايكولوجيا، الذهنية الصورة
مثيرات وجود ويقصد الخاطىء االدراك وهي االيهام وهي الصورة صيرورة
نملكه عما تماما مختلفة ذهنية صورا تولد بذلك وهي خاطىء فهم او تفسير الى تؤدي بصورة
العقل يكن لم وان معارضة غير من ومعتقدات بافكار التاثر وهي وااليحاء ذهنية مفاهيم من
النفسي والنافذ الية توحي ما بعكس التاثر وهو كالعكسي انواع وااليحاء ، لها اساسا والمنطق
عامل وكذلك التعلم طريق عن هي واحـدة ايجابـية ناحية سوى لها وليس سلبية عملية وهي
الحسـية االستثارة تنشيط على وتعمل ما حاجة عن تنتج داخلية حالة وهي الحافز او االثارة
يولد الذي االمر والحاجات الدوافع استثارة عن تنتج فهي ما هدف تحقيق نحو الموجة للسلوك

(Complex)
(Common theme)

Illusion
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بالمصدر. الجهل كنتيجة واحدة صورة وليس صورا
لالستدعاء والقابلية الذهنية الصورة قوة ان الى االشارة يمكن سبق ما على واعتمادا

بـ: االدراك قوانين حددت للمثيرات،وقد االدراكي الموقف على تعتمد
تذكرا اســهل تكون االدراك في وجودها يتكرر التي التكرار،فالمادة قـانون -1

غيرها. من تأثيرا او واستدعاء
بالغا. اثرا الذاكرة في تترك اوال الفرد بها يمر التي ،فالخبرات االولوية قانون -2

استدعائها يكون االدراك في حديثا وردت التي والمعاني ،فالصور الحداثة قانون -3
غيرها. من ايسر

اسـتدعاؤها على وسـاعد اقوى تأثيرها كان المثيرات قويت ،فكلما الشدة قانون -4
اكثر.

اكتسب الذي نفسه السلوكي المجال في الفرد يوجد المالبسات،فعندما ثبات قانون -5
الصورة عالقة على الباحثين اغلب ويؤكد استدعائها على يعينة ذلك فان الخبرة، فية
وظائف من وظيفة على التاثير في دورها يفسـر الذي االجتماعي بـالتفاعل الذهنية
الذهنية الصورة على يعتمد ((السلوك (بولدنك) يقول ،فكما السلوك وهي العقلية البنية
الصورة ان (كولردج) يرى السلوك في تغير يتبعة الصورة في تغير فأي المتكونة))
االساسـي المؤثر فهي يعتنقـها الذي االنسان شخصية عن منفصلة وال بعيدة ليست
الصورة في االجتماعية التفاعالت طبـيعة فهم على القدرة من تزيد والتجارب عليها
تفرض انها كما السـلوك ينتظم خاللها فمن اخرى ناحية من تؤثر والصورة البشرية
عوامل تحـددها انها بما عليها يؤثر فهو الذهنية بالصورة السلوك يتأثر وكيفما عليه
ذلك ويفسـر معها تناقـضت ام الحقيقـة مع تطابقـت سـواء وذاتية موضوعية
الجديدة ،والصورة افعالها ردود و افعالها تذهب حيثما تذهب الصورة (برغسون)بان
الحركة اليها وتحيل الفرد لدى الذهنية الصورة في تؤثر يدعوها- -كما (الخارجية)
الحـركة اليها تعيد فأنها (الخارجية) القادمة الصورة في تؤثر الذاتية الصورة وايضا
ازدواجية تتوضح وفلسـفيا العالقة هذة طبيعة وفق تأويلة ويتم السلوك يتوجه الذي
هي الثنائية البنية ،وهذة البنية ثنائي كيانا الفالسفة عدها ،اذ الذهنية الصورة مصطلح
الحسـية الصورة أي الدال هي االولى نفسها، على مغلقة ((signfierكمنظومة
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هو والثاني منها) تجريدا (االكثر الذهنية الصورة الذهن الى تستدعي التي (الصوتية)
للشـيء، الصورة بل ذاتة الشيء ليس الشيء ومدلول المدلول
يؤكد ما وهذا وااليحـاء التداعي باصرة االنسان دماغ في والمدلول) (الدال ويتحدان
للمنهج يخضع بـذاته قائما علما اصبحت الذهنية الصورة بان اليه اشرنا ان سبق ما
والسيميائية كالبنيوية االنسانية العلوم في الحديثة النقدية المناهج ظهور مع العلمي.
االدبـية الدراسـة حقـول على وطبقتها البنيوية تبنتها التزامن كمنهجية والتفكيكية
وصفي كمنهج العلمية المناهج الى اضافة والنفسـية والمعرفية واالنثروبـولوجية
الفظي غير الجانب هي او من جزء هي الصورة ان فوجدت الســيميائية اما وغيره
باعتمادها اللساني السيميائي التواصل او التواصل سيميائية مفهوم من لساني) (غير

الفكري. المخزون على
هائلة وابـتكار خلق طاقـة هناك بـان هوبز) (توماس ومنهم الباحثين اغلب ويرى
اعضاء تولدها ان دون جديدة بـانماط ربطها و الذهنية الصورة تطور عن مسؤولة وتكون
من محررة لكنها الذاكرة اشكال من االساس في فهو الخيال وهي الحس
في المكدسـة الحسية الصور خزين على االستحواذ على القدرة له ،ان الفعلية التجربة قيود
يكمن وهنا . جديد خلق في بـينها يرابـط ان ويقدر ما بههدف محكوما يكون عندما الذاكرة
لعملية انعكاسـا ليس والتخيل الحسية المؤثرات من المستمدة الذهنية الصورة عن اختالفه
الصورة تكون الى يشـير ،فهو نفسه التصور فعل هو جوهره في النة الصورة كما االدراك
فيرى (كانط) اما الفرد خيال من لكنه بـها للفرد سابقة عملية خبرة ايه وجود دون الذهن في
الى االدراك من االنتقال سياق في للصورة بالنسبة المعرفة اكتساب عملية في عنصرا الخيال
ترتبـط ال والتي الحسـية التجربة مواد في ذهنية صور من تحويه بما المعرفة وتؤثر الفهم
مادة بالعقـل محـكومة التكون عقيدة الى الفكرة تحول الن يعتقد) كان (كما السببية بقانون
يحول ما وهذا الخيال في وتوحدها االشياء تلك عن االفكار ،تربط بعينها بمبادىء بل الوعي

. عليا انماط الى الذهنية الصورة
واالحــــــكام التصورات من ((مجموعة الذهنية الصورة يعرف من وهناك
ياخذها التي والسلبـية منها االيجابـية المستحدثة والجديدة المتوارثة القديمة واالنطباعات
و الشـخص لهذا لتقـيمة ومنطلقا اساسا ويستخدمها االخر عن مجتمع او جماعة او شخص

(signified)

Imagintion

Archetype
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ارتبـاط ضرورة على الباحثة تأكيد التعريف هذا في ونالحظ ازاءه)) وسلوكه موقفة لتحديد
ترى واحـدة قـوتين وجود بـضرورة لوك) (جون ذلك ويبـرر معا واالحكام التصورات
،والخيال الحـكم وهي بـينها الفروق تمييز واالخرى التصور وهي االفكار بين التشابهات
والحكم التصور، داخل مترابطة ذهنية صورا منها لتضع تجانس او تشابه يوجد حيثما يوجد
سوسيولوجيا اما الحكم مساندة بدون االخير تصور اليمكن لكن التصور بدون بذاتة مطلوب

القومية الصورة تسمية المفهوم على االجتماع علماء فاطلق
صورة لمفهوم مماثلة تراها ،والباحثة البشر بين العالقات بطبيعة لتتمثل بالشخصية المتعلقة
(نادية وتقـرؤها (االثني) والعرقي الديني الجانبين من كال تجمع القومية الصورة وبان االمة
المحـددات ،وهذه واجتماعية وسياسية وثقافية تاريخية محددات ((محصلة عن عبارة سالم)
فيه)) وتؤثر بـه تتأثر للواقـع انعكاس هي وانما الواقعية العالقات عن منفصلة غير بدورها
االلتقـاءو فرص لضالة يعود فهذا المجتمعات في واضحـة غير القومية الصورة كانت واذا
المبـالغ واالوهام بالتخيالت مليئة الظالل باهتة صورا النتيجة فتكون الشعوب بين التواصل
والتواصل االلتقـاء فرص تطور حالة في الواقع من قربا اكثر الصورة تكون حين ،في فيها
تبـاينها ان اال المجتمع داخل موحـدة الصورة تكون ان بالضرورة وليس العالم شعوب بين
الى يعود المفهوم كون من وبالرغم الداخلي التفسخ على ومؤشر دليل الواحد المجتمع داخل
الى موجها او منصبـا يكن لم االهتمام ،لكن القـومي انتمائة عن الفرد يحملها التي الصورة
اطلق حـين في القـومية االخر صورة على ينصب الباحثين تركيز كان ،بل الذات صورة

الوطنية الصورة تســـمية العويني) علي (محــمد ومنهم اخرون
دور تظهر اذ والمعتقدات، بالقيم صلة ذات فهي لذلك بالتنشئة تكوينها يرتبط اذ
القـــرارات صنع عملية في معينة داللة ذات الوطنية الصورة وتعد ، الثانوية الجماعات
تتوضح وأنثروبـولوجيا عموما الخارجية السياسـية صناعة وعلى عليها فتؤثر السياسـية
النفسـهم صورا االفراد يكون عندما الذات محـور عبر الذهنية، الصورة مفهوم ازدواجية
الصور مع مقارنة اخرى لجماعات صورا ذاتهم االفراد يكون عندما حين في ، ولجماعاتهم
فصورتنا المفهومين بـين ترابط وثمة (االخر) االخرية صورة تدعى الذات عن تكونت التي
بـل االخر هي ليسـت االخر صورة ان مع لدينا االخر صورة عن بمعزل تكون ال ذاتنا عن
هذا مع العالقة نوع وثانيا االخر اوالماهية على تكونها في تعتمد وهي الخيال، في صيرورة

(National Image )

(National
Image)
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مع تجارب أي على التعتمد قـد االخر صورة فان العكس يظهر اخرى ناحـية من ، االخر
افكار وفق تكون والتي المجهول البـعيد لالخر المختزلة االنثروبولوجي رؤية في كما الذات
لرؤية سابقـة احكام على المبني الوصف او باالخر المعرفة ولقلة للجهل نتيجة تخلق ناقصة
تسـتعرض حـيث المثالية درجة الى الذات صورة ترتفع حين في ومستجداته االخر افكار
داخل يحـدث قد لكن الذات) (بتهنئة يسمى ما الى تصل حتى الخاص الثقافي وتفوقها مزاياها
او انقسـامات او االخرى والذات ، ذات الى فتتحـول انفصال او ثنائي انقسام الواحدة الذات

متصارعة. ذوات الى فتتحول انفصاالت
تتبـلور حـين واالتجاهات*، الذهنية الصورة بـين عالقة وجود الباحثون والحظ
وتكون الديناميكية خاصيتها تفتقـد حينها تكاد االفراد اتجاهات مع فيه تتناسب بشكل وتكتمل
شـائع عقلي ((مفهوم انها على الذهنية الصورة مفهوم وبستر قاموس فعرف التغير، صعبة
نظام ،او معين شـخص نحـو االساسي الجماعة هذه اتجاه الى يشير معينة جماعة افراد بين
بـعينة)) شـيء أي او معينة قـومية او سياسية، فلسفة او بعينه جنس ،او بعينها طبقة ما،او
بــعض عن اشــخاص لدى توجد التي الصورة في تتمثل لالتجاهات المعرفي فالمكون
المكون (أي معينة احاسـيس او مشاعر تشكلها او استدعائها حين توقض والتي االشخاص
مكونات ان يعني فهذا وبـالتالي السلوكي) معينة(المكون سلوكيات باتجاة تدفع ثم العاطفي)
والمجموعات االفراد بين الذهنية الصور فاختالف الذهنية الصورة مكونات ذاتها هي االتجاة

اتجاهاتهم. الختالف يعود
للواقع صادقا تمثيال بالضرورة ليست الذهنية الصورة ان القول يمكن سبق ما وعلى
الصورة ان (برغسـون) فيرى بالفرد، الخاص الداللي بإطار تأثرها نتيجة ذلك االجتماعي
الحقيقـة هذة بـها تتميز التي الخصائص تحـمل انها ومع الواقعية الحقيقة من تلتقط الذهنية
من نفسها الصورة هذة في ما لمحاكاة اال ذلك مجردةوما صيرورة في تنتظم انها اال الواقعية
ال الناس ان ويرى (سابير) وهو الواقعية الحقيقة وجود ينكر من هناك ان اال مميزة خصائص
الذهنية الصورة رحـمة تحـت واقعون هم بل متخيل هو كما الموضوعي العالم في يعيشون
مع يتالءم احـدا بـان التخيل كليا الوهم لمن وانة المجتمع في للتعبير وسيطا اصبحت التي
اقصى الى مبني الواقعي)) ((العالم ان في يكمن االمر فواقع الصور استنادالى غير من الواقع
الحـدوث اليمكن امرا الحقيقية الصورة او الحقيقة اصبحت حتى عليها الشعوريا بناء مدى
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العالم في تكون ان يمكن فال اتجاهاتة مع تتناسـب االما الحقائق من يختار ال محيط وسط في
بـين الثقافات واختلفت والطقوس والمعتقدات السماوية االديان تعددت لما واال واحدة حقيقة
(غاندي) ذلك عن .ويعبـر موجود غير شـيء الوجود في فالحقيقـة ،وبالتالي المجتمعات

اصحابها). نظر في صحيحة االديان بالقول(جميع مختلفة بطريقة
وال كاذبة ((صورة الذهنية الصورة ان بعبارة ذلك على سويف) (مصطفى يضيف
كبير)) حد الى مشوهة بطريقة تصوره الجزء هذا وحتى الحقيقة من صغيرا االجزء تصور
كونة عن النظر بغض االفراد عن يتكون الذي االنطباع بان ذلك اساس على المفهوم فيوضح
الصورة ،هما اثنين مرجعين للصورة بان نستوضح السياق هذا وفي صحيح غير او صحيحا
ان االدعاء يمكن ،لكن االثنين بين التمييز مسالة تعقدت وبهذا الذاتية والصورة الموضوعية
ما شـخص من اليه المنظور الشيء هي الذاتية الصورة
حـينما فتتكون الموضوعية الصورة ،اما عناصرها احد يمثل او معينة مجموعة الى ينتمي
وهذا اليها ينتمي التي المجموعة عن خارجا يظل ما شـخص نظر وجهة من الشـيء يكون

. للمجموعة شعوري الال والتاثير االنتماء وهو منه التاكد يمكن ال الذي
كيان الن ذلك (( الموجودات بـغياب الصورة ((ربـط (باشـالر) استبعد حين في
الى جذورة يمد الحقيقـية الموضوعات كيان ،بينما نفسيا كيانا اال يكون ان اليمكن الصورة
الصورة هي (الذاتية) بـينما نفسة الواقع هي (الموضوعية) ان اخرى بعبارة الفعلي الواقع
للصورة مبسط بتعريف ماسبق (اوفسيانيكوف) واختزل الواقع عن الناس يحملها التي الذهنية
يحملها التي الصورة اختالف يبرر ما الموضوعي)).وهذا للعالم ذاتية ((صورة بانها الذهنية
بـان يعني وهذا الصيرورة هذة بها بنيت الطريقة في اختالفا هناك ان بما الواقع، عن االفراد
ما وهذا االفراد في بـل لها يتعرضون التي الثقافة او والمعلومات المضامين في ليس المعنى

ذاته. للمضمون شخصيتين فهم اختالف يفسر
ما او المصورة الرسالة تكون ان امكانية حول فكرة يثير ان يحاول من الباحثين ومن
في اختالف يحـدث ال التي (الحقيقية) الموضوعية الصورة هي الصحفية) (بالصورة يسمى
الصورة حـتى ان هي االمر حقيقـة ان اال واخر، مجتمع او واخرى ثقـافة بين اليها النظر
المعنى علية معنىيطلق تحـوي او تحـمل كرسـالة النها كذلك تكون ان يمكن ال الصحفية
لغات تعتبر االيحاء أي فهي المصورة للرسالة التداعي او االيحائي

ImageSubjective

(Connotation)
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نوعية شــفرة اسـتعمال خالل من متلق الى مرسـل من رسـالة تنقـل انها حـيث من
يتطلب للرسالة االيحائي المعنى فهم فأن لغات وباعتبارها
توحـدها انعدام معنى يفسـر الذي االجتماعية والمعرفة للمجتمعات الثقـافي الواقع معرفة
مشـكلة الدالالت اختالف الباحـثون يعتبر وال واخر مجتمع بين اليها النظر في واالختالف
عن تبحث ال العالمات جميع يشمل والذي العالمات) (علم السيميولوجيا حتى كبيرة، فلسفية
في تبحـث فهي اهتمامها الحقيقة تولي مما اكثر الدال عمليات على جهدها تركز انما الحقيقة
الذين البنيوية انصار عكس على للمعنى انتاجها وكيفية والعالمات للشفرات الداللية االنظمة
التجربـة مظاهر علية ترتكز الذي زماني الال الشامل االساس عن يبحثون الدوام على كانوا
او قوانين في النظر اعادة طريق عن المعرفة تقدم وأنها التجريبية، النظرة على تترفع انها مع
مظاهر كل عليه ترتكز اساســي نسـق وجود ،ويؤكد بـالفعل موجودة عمليات او صور
االنظمة تلك الية تسـتند بحـيث البشرية االنظمة على سابق النسق وهذا للتاريخ، الخارجية

جدارتها. تثبت لم السبب لذلك قبلي النسق هذا ان أي ومكانيا زمانيا
في مبـالغة االكثر كانت والتي التفكيكية مؤيدي ان اال
عدت حـتى يقين ثمة ليس وان شيء كل في التشكيك نظرية عبر سبق- -مما الواقع وصف
ال ومتوالية مسـتمر تخصيب الى يقود الذي المدلول تعويم عبر البنيوية على ثورة التفكيكية
الدال بحضور الغياب و الحضور هما اصطالحين عبر الدال قراءات بحسب للمدلول نهائية
االقـرب هو ( العالمات (علم السيميولوجيا بأن يعني وهذا بعضها وغياب المدلوالت بتعدد
والتقـاليد والعادات الطقـوس بدراسـة يعنى بـل واحدة حقيقة يدرس ال كونه دراستنا الى
الصورة او الرسالة عالمة توضيح يمكن وبهذا األيديولوجيات، باختالف يؤمنون واصحابه
بعبـارة او شموال اكثر فلسفي مفهوم من جزء وهي قصدية صورة او حركة بأنها الصحفية
التواصل او التواصل ســيميائية مفهوم من لفظي) (غير اللسـاني غير الجانب هي أخرى
،التي التواصلية الوظيفة ذات العالمات انساق تدرس التي اللساني) وغير (اللساني السيميائي
التي اإلشارات من اإليحائية الرسائل في المعاني وتنتج بالقصدية الداللية الوظيفة عن تتميز

االشـارة او والمؤشـر ،االيقون االشارات هذة ومن تحويها
يشـكالنها اللذين ومدلول دال من تتالف (العالمات) كل ان وبما والرمز
كل عند يختلفان المفهومين هذين ان هو ذلك من االهم ان اال اليها، القـصد يضيف وبعضهم

(Massag with cod)

Apiori
Deconstruction

(INDEX) ICONE)
(SYMBOL)

E

التنمیط مع العالقة واشكالیة الذھنیة الصورة نظریة

OMMSحزیران ( ) 126العدد



من فمنهم االشارة او للعالمة الباحثين رؤية اختالف من الرغم وعلى ، العالمة انواع من نوع
عديدة تفريعات وثمة العالمة، من جزء االشـارة يرون واخرون مترادفين مفهومين يراهما
الدال بـين العالقـة منطق من العالمات انواع تحـدد التي التفريعات اشهر ان اال للعالمات
ومماثلة متشابهة عالقة والمدلول للدال العالقة تكون والتي الصور او االيقون وهي والمدلول
فيها العالقـة فتكون االشارية او االشارة اما الحقيقة الى واقرب مباشرة هنا العالمة وتكون
المؤشـر ثم المشيرة، او بالسبابة اخرون عليا ويطلق بالنار الدخان ارتباط مثل منطقية سببه
اال بـه المنوطة المهمة يؤدي ال معيني فعل عن تفصح وهي اصطناعية اشـارة بمثابة وهي
قـصد تنتج التي أي العالمة بعالمة عليه ويطلق االهم وهو الرمز اما به المتلقي يوجد حيث
ايقوني معنى له ليس شيء على دال هو اخرى بعبارة ،او لها مرادفة اخرى عالمة عن النيابة
تتفق اخرى بعبـارة البـروليتارية. رمز والمطرقـة والمنجل ، للعدالة رمز مثال فالميزان
ان الممكن ومن وايديولوجية، ثقافية ابعاد ذات انها في الذهنية الصورة مع المصورة الرسالة
المعنى على احـتواؤها هي واحـدة حـالة في المعنى موضوعية المصورة الرسالة تكون
جميع علية تختلف ال والذي والمباشر الواضح المعنى وهو االشاراتي
لها وتفسـيره الصورة صناعة في االنسان تدخل حين ،في والقمر كالشمس والثقافات الدول
من الذهنية الصور ان الى االشارة من والبد االيحائي المعنى هو اخر معنى للرسالة سيحمل
الثالث التفكير ادوات من كاداة اليه واشـرنا سبـق عليا-الذي رموز الى تتحول ان الممكن
والمباشـر، الواضح معناها من اكبر معنى احتوت -اذا والرمز) الذهنية، الصور (المفاهيم،
صلة من تحـولت أي معللة وغير عرفية محـض والمدلول الدال بين العالقة تحولت اذا او
شـانها من يقلل وال الذهنية الصورة يميز ما وهو اعتباطية) (عالقة فلسفي كرأي او طبيعية
تكون ال فقـط ،حينها اخر شيء والمدلول شيء الدال أي مباشرة غير عالقة إلى تحولت وإذا
من نقـول اخرى بعبـارة واللغات الثقافات لتعدد مبرر وهذا ضرورية بل اعتباطية العالقة
على احـتوت اذا (مشفرة) رمزية الى محاكية خاصية من الذهنية الصورة تتحول ان الممكن
الصورة مفهوم تحـديد يمكن ماسبـق على وبناء والصريح الواضح معناها من اكبر معنى
مرتبطة لكن الواقعية بالحقيقة الترتبط ذاتية احكاما يصدر الذي االيقوني التمثيل بانها الذهنية
التعريف هذا جانب الى تبنت الباحثة الفعلي.لكن الشيء محل استدعائها حين فتحل بالتجربة
التصورات بـانها البحـث لموضوع اكثر مناسبا وجدتة الذهنية الصورة لمفهوم اخر تعريفا

Denotation
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او سلبـي بشكل الفرد لدى االيديولوجي البناء تكون والتي (التقيمية) واالحكام واالنطباعات
دولة او شعب او جماعة او فرد عن جديدة معلومات او مسبقة احكام على بنيت سواء ايجابي
والغربـلة التنقية بعد - المباشرة وغير المباشرة وكذلك والخبرات المعلومات نتيجة الخ ما

بسهولة. تغيرها ويصعب احكاما تصدر تمثيالت -فتكون لها الفكرية

النمطية والصورة الذهنية الصورة بين والتماثل التباين
اســـــيء التي المفاهيم اكثر من النمطية والصورة الذهنية الصورة مفاهيم تعد
والنمط بـين بدقة االدبيات تمييز ال االن فحتى االنسانية العلوم في استخدامها
مـن العديـد -كما التفاصيل من العديد في تماثلها من الرغم فعلى

واحدا. مفهوما يجعلها ال ذلك ان اال - السيوسولوجية و السايكولوجية المفاهيم
كان والذي (ديدوت) الفرنسـي قبـل من ١٧٨٩ عام مرة اول المصطلح سجل وقد
النمطية علية اطلق طبـاعي اكتشـاف بمناسبـة العام ذلك في احـتفل اذ ، الطباعة يمتهن
وعلم النفسـي الطب مفردات في طريقة المصطلح عرف بعدها ثم
الصلب تعني التي اليونانية من تعبـير واخد االجتماع وعلم النفس

تغييره. يمكن ال سجال لتكون المعدنية) (الصفائح الطباعة من النوع ذلك الى ليشير والقوي
تشـير -كما المصطلح اسـتخدم من اول ليبمان) (ولتر كان النظري الصعيد وعلى
بذهنه يرى ان يتعلم االنسان ان اوضح حين ،١٩٢٢ العام) (الرأي كتابه المصادر-في اغلب
عن وبريلي ككاتر اخرون وتبعه .. يتلمسة او يراه ان يستطيع ال الذي العالم من االعظم القسم

الخمسينات. في التعصب عن البورت ،ودراسة الثالثينات في المعرفية العمليات تحليل
مورست (قبلية) هي بل حديثة ظاهرة منها يجعل ال ذلك ان اال حديثا نظرت والتنميط
البـعض بـعضها عن الشعوب تحملها كانت التي والصور لالفكار نظرا العصور اقدم منذ
النمطية ان وبــما التاريخي) التواصل (أي التواصلية منها، عديدة نواح من اهميتها فتظهر
تطورها وال بـدايتها تتبع يمكن ال غالبا مستحدثة ام للتاريخ عابرة اصيلة انماطا اكانت سواء
كثرة ((بان حنفي) (حسن ذلك فيؤكد يتغير ال نحو على المتكرر الشيء او التكرار تعني النها
يفسـر وذلك االجيال)) عبـر لالبـناء التاريخ ويدون الوقائع تتحدد النمطية الصورة تكرار
فيراها النمطية) الصورة (توارث توارثها عبـر االجتماعية التنشـئة في الرئيسـي دورها

(Image)
(Stereotype)

(Stereotype)
(stereotype)
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التاثير على المعتمد الجزء وهو الشـخصية من جزء فهي المتوارث المعنى محتوى (كامبل)
مع ويتفق ادراكية كضرورة المنمطة القوالب اهمية على الباحثين من الكثير ويتفق العائلي
االتجاهات عن التعبـير في الطرق احدى النها جانب فمن و(ستيوارت) (ليبمان) من كل هذا
ما حـد الى هي التي الحقيقـية البيئة ادراك يتم لكي اخر جانب ومن الحضارية االجتماعية
هي كذلك للنمطية الوحـيد المسبب هو البيئة تعقد وليس ،ومتالشية متغيرة ،و ،كبيرة معقدة
(ستيورات) ذلك ويفسر معنى ذات الحسية المدخالت جعل على تساعد التي العمليات احدى
المنبـة يكون عندما الداللة مثل اخرى بـعوامل يتاثر قـد النمطية السمات بعض عزو بان
انها على النمطية ترى ان اليجب وهنا الدينية، الداللة مثل نسبـيا فقـيرا او ضئيال المدخل
ابعد وهي المستنبطة التوقعات ببناء ايضا تتعلق لكن والتبسيط التعرف في الفرد تفيد عمليات
عندما البـنائي الجانب تحقق الصورة ان يعني وهذا نفسه مثير من المتوافرة المعلومات من
تكون عندما مالحــظته يمكن المدخالت من االخر والنوع ، بســيطة مثيرات مع نتعامل
في منسقـة وغير حاسمة وغير ،ومتصارعة، مكتملة ،وغير غامضة المتوافرة المعلومات
كبير بمدى الناس عليها يعول حين فاعليتها النمطية وتحدث النمطية تحدث الظروف هذة ظل
سـعة يقلل الذي الموقف السبب كان ان االدراك عملية اثناء المصادر جميع يستنفذون عندما
فهي الشعوب عن القوالب تكون مسالة اما النمطية استخدام ويزيد المتوافرة المعلومات ادراك
البـعيد رفض ،فأن يفسـره ما تحـديد "مجهولة"يصعب وثقافات شعوب من لموقف نتيجة
تولد مما كيانه من والقـلق منه للخوف نتيجة تنشـأ الثقـافات بين منتشرة ظاهرة المجهول
معه مباشـرة خبـرة او اثباتات وجود لعدم نتيجة عنصري عامل الى تقود منمطة معلومات
العالم هذا مع التعامل خاللها من يتم لكي معرفيه اسـتراتيجيات وفق ذلك النمطية وتحقـق
او فئات الى واالشـخاص االشياء تصنيف هو حولنا من العالم لتبسيط الطرق واحدى المعقد
بـعزو القـيام ثم وهم" "نحن الى االجتماعي العالم يقسم اذ الشبه اوجه على بناء مجموعات

المستشرقـين دراسـات في كما الطرفين من كل الى والسمات الخصائص من مجموعة
الذين االفراد من تفضيال اكثر بانهم مجموعتهم الى المنتمين االفراد يرى ما وغالبا ، للعرب
يجعلهـم مـا وهذا المجموعة هذه لخارج التجانس تأثير يظهر ،كما المجموعة الى الينتمون
التعميم وبالتالي وتجريد اختزال من النمطية تحمله ما الى اضافة النمطية بتأثيرمن متشابهين
وال المنمطة القوالب عن بعيدا التفكير الواقعي غير من اصبح حتى لها موضوعا تجعله لمن

(***)
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على والتطبـيق االجتماعي الخلقـي والمدلول التكرار ان بـل سبـق ما على االمر يقتصر
المنمطة القوالب قدرة ينمي فالتكرار ، للنمطية مكملة وعناصر خواص هي باسرها الجماعة
القائمة االجتماعية النفسية التشكيالت مع المنسجم التغير او الزمن مع والتحول الرسوخ على
مدة منذ والمعتمدة القـائمة والتصورات والعادات القـواعد مع جنب الى جنبا لها نظير على
تدعى التنميط عملية لها تخضع التي العناصر هذه وجميع االجتماعية الممارسـة في طويلة
او انتاج اعادة سبـيل في واستمرارها ادامتها وتتبع انتاجها في تسهم التي البنيوية) (بالقوالب
وظائف تؤدي جميعها المقولبـة االنماط ان يعني ال وهذا نفسها وبالطريقة الصورة صياغة
عبـر للواقـع والمخالف المزيف االخر من نسبة االقل ،وهو وواقعي صادق ما منها ايجابية

البنيوية. للقوالب السلبي التأثير
فيها مبـالغا نمطيات المصنفة الفئات اصبحـت فيه مبالغا التصنيف اصبح ما فمتى
يمنحـه بأن العكس او لالخر المميزة الصفات اخفاء الى يؤدي المفرط التبسيط ان ايضا،كما
فقـط السلبي اثره الباحثين اغلب يرى الذي المسبق الحكم على اعتمادها كذلك معينة صفات
النمطية. الصورة كحـال والسلبي االيجابي الجانبين من كال يحمل بأنه يرى من منهم والقلة
الخبـرات على قـائم غير (أي مناسب منطقي دليل او سند على يقوم ال بأنه يرى من ومنهم
صحـته عدم الى تشير التي المعلومات توفرت اذا اال بسهولة للتغير قابل غير وهو الفعلية)
-أي التي النمطية المسبقـة االحـكام عن تختلف التي العادية المسبقـة االحـكام هي وهذه
التي المعلومات وجود بـعد حتى التغير صعبة يجعلها التي االنفعالي بالجانب االخيرة-تمتاز
التي الثغرة هي المسبقة فاالحكام جديد هو ما ادراك عن الذهن تعوق اذ صحتها عكس تثبت
تماثل من الرغم على اخرى بعبارة حديثا الواردة واالفكار السابقة االفكار بين العالقة تنفي
ومقاومة تصلبا اكثر االخيرة ان اال السمات من العديد في النمطية والصورة المسبقة االحكام
مراحـل اول في ضمنها تندرج المسبقة االحكام أي االولى ان كما االولى من وتعصبا للتغير

تكوينها.
اشـكال من شـكال يكون ان يمكن ال المسبقة االحكام بان (البورت) راي يفسر وهذا

يصاحبها. قد (التعصب) أي انه مع االنفعالية الخاصية اكتسبت اذا اال التعصب
المسبقـة فاالحكام عديدة جوانب في تماثلهما الى يعود المفهومين بين الكبير والخلط
ثم ومن جديدة معلومات ظهور ظل في تتغير لم اذا التعصب اشكال من شكال تصبح ان ممكن
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لصحته المعارضة الدالئل توافر بعد حتى بسهولة للتغير قابل غير التعصب بأن يعني هذا فان
فبعضها تعصبا يعد نمطية صورة كل ليس ان كما النمطية القوالب من نسق على ينطوي النه

الدقيقة. غير المعلومات لبعض نتيجة خاطئة ادراكات
االحـكام على باحـتوائهما يشتركان والنمطية التعصب المفهومين كال فأن ثم ومن

(االنفعالية). المسبقة
الى النمطية سلبية وصف الباحثين اغلب يحاول ، البنيوية القوالب نطاق خارج وفي
الحقـائق تحريف في دور من لها لما (االثنية) العرقية النمطية مفهوم عليها فيها يطلق درجة
بـما االجناس يربـط بما االستدعاءات عبر ذلك الحضارية، العرقية النمطية مع يتالءم بما
تحـدث بانها والتنميط العرقي التعصب عن دراسته في (كاتز) فيؤكد ، الذاكرة في بها يتالءم
سلبية يفسر ما وهذا االعراق عن لصفاتهم االفراد تحديد في واالحكام الوصف في عاليا اتفاقا
المتساوقة المعلومات فأن لذلك وتبعا (بودنهاوزن) وصفه الذي المعرفي المنهج هي اخرى،
نمطياتنا مع المتساوقـة غير المعلومات بينما وتخزن بسرعة تدرك ان الى تميل نمطيتنا مع
و النمطية تؤيد بجعلها المعلومات ادراك تشويه او تحويل الى تقود قد او تنسى او تهمل فأنها
ادراك تشـوه او تحـرف سوف النمطية على المبنية التوقعات بأن ذلك على (كاتز) يضيف
المصداقية الى وتفتقد صحيحة غير النمطية ان مسالة الباحثين اغلب يرجع ولهذا المعلومات
كانت ان هي الفكرة ان اال سابقـا، اشـرنا كما نسبـية مسألة الجوهرية الحقيقة مسألة ان اال
غير االخر عن مشـوه او ناقص رأي من تبنى انها أي معهم التعامل يتم لم اناس من تستنبط

االثنية. العرقية مصطلح يفسر ما وهذا المنظور
بـعض في تبالغ النها واقعية بميول ارتباطها بسبب ظاهريا صادقة تبدو قد انها مع
ما وهذا كليا كاذبـة اخرى صفات تشـمل لكنها المستحبة وغير المستحبة الواقعية الصفات
ليست المسألة ان اال االخر عن مشوهة صورة انها او سلبية النمطية كون هو اخر رأي يفسر
وغياب بـاآلخر فالجهل باالخر والجهل المعلومات لقلة نتيجة تخلق النها لكن النمطية سلبية
من والقلق الخوف يولد فالجهل ، دقيقة تكون ال قد بمسائل االعتقاد يولد الصحيحة المعلومات

بالمعلومات. النقص تعوضذلك وسلبية مقولبة افكار رسوخ ثم ومن االخر
من العديد اقـترح عديدة اخطاء الى خاللها من التفكير يقوده وما السلبية هذه وبسبب
على كانت المحاوالت واولى الشعوب بين المنمطة القوالب حدة من للتخفيف عالجا الباحثين
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مانهايم) (كارل ثم بـها موفقا يكن ولم الحقائق في (الموضوعية) معنى لتحديد خلدون ابن يد
يمكن ال المواضيع الن تحدث فالنمطية نسبية الحقائق بأن اكد والذي والعالقية) (النسبية عن
بـين المباشـرة االتصاالت ان فيرى بولدنك) (كينث اما الناس لكافة المعنى نفس تؤدي ان
يحـظى حاالت هناك االتصاالت جانب والى تلك او االمة اوهذه المجموعة هذه الى المنتمين
الموجودة والخارجية الداخلية الجماعات من لكل متعددة جماعات بعضوية فيها االفراد فيها

النمطية. لنشوء المعوق هي فالعضوية المجتمع في
النمطية الصورة مصطلح شمولية من الرغم على انة القول ،يمكن سبق ما وفق وعلى
واشمل اوسع مفهوم من جزء انه اال المفاهيم من العديد على وانطوائه
ذهنية صورة بـوجود اال تتكون ال النمطية الصورة الن الذهنية الصورة وهو
تكرارها ليتم المطاطة الذهنية الصورة الى بحــاجة النمطية ان اخرى بعبـارة او مسبقـة

فقولبتها. تنميطها ثم ومن وتعميمها
لبناءها التنميط الى بحاجة فليست الذهنية اما

عن الفرد يمتلكها التي الذهنية ((الصورة بـأن بالقول ( سليفان ستاك (هاري ويؤكد
وهذا السـائدة)) بالنمطية ...تعرف الناس من كبير عدد بها يؤمن والتي االخرين وعن نفسه
صورة تبقـى الفردية الطريقة بهذة ما شيء عن الفرد يكونها التي الذهنية الصورة بأن يعني
الناس من كبـير عدد بـها االعتقاد شارك اي عممت اذا اال نمطية الى تتحول وال به خاصة
لتجنب الحاجة ظهرت هنا ومن المنمطة الجماعة تجاه وسلوكهم وتفاعلهم ادراكهم في وتؤثر
بـالنمطية واخرون (سيكورد) عيها فاطلق بالمجموعات، المرتبطة السلبية النمطية االفكار
افراد قبـل من باالجماع مثبتة تكون والتي االجتماعية
المجتمع دون بـالفرد (بالفردية) ترتبط الذهنية الصورة حين ،في ما موضوع اتجاه المجتمع
وهي ثبـاتا واقـل خصوصية اكثر او اقل وتكون الفرد يعتنقها التي بالمعتقدات تتمثل والتي
للصورة المحـمولة فالتفردية الذاتية، الفرد خبـرات عن ناتجة
تماما موحـدة ليست الذهنية فالصورة النمطية االستجابات لتجنب الطريقة تلك هي الذهنية)
زاوية من لها ينظر فرد فكل تماما موحدة ليست االخر مع التجربة الن الواحد، المجتمع داخل
مع العالقة في كما المنظور غير االخر لتصنيف نتيجة النمطية الصورة توجد حين ،في معينة

مباشرة. تجربة معها النملك التي الهند او الصين

K
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فرعية صور لها بـل المجتمع افراد بـين متباينة الذهنية الصورة بان اليعني وهذا
((تأثير يدعى بما متأثرة النمطية الصورة تكون حين ،في الواحد المجتمع داخل موحدة لكنها
المجموعة)) ((ضمن انفسنا بها ندرك التي الكيفية تصف والتي المجموعة)) خارج التجانس
المجموعات اعضاء يرى المجموعة في فالعضو المجموعة)) ((خارج هم بــمن مقـارنة

اتجاهاتهم. في متشابهين االخرى
االفراد يربـط عندما اجتماعية نمطية الى الذهنية الصورة تتحـول ان يمكن وبهذا
من الرغم وعلى معينة، عرقية مجموعة على تدل او تصنف كلمات مع الصفات من مجموعة
لالتصال موجها تخدم والتي توقـعات، او تنبـؤات او افتراضات الصور هذة ،تعمل خطئها
الصورة لتحـويل السبـيل انها في المعرفية بـالعمليات اخرى مرة التذكير ضرورة وتعود
على وتطبيقـها الذهنية الصورة صياغة السـاليب والتعميم التكرار عبر نمطية الى الذهنية
بانها ميريل) (جون يرى النمطية سلبية وبسبب للقولبة مكون اخر جانب هي بأسرها جماعة
ليس النمطية ان الى االشـارة من البـد ولكن ضارة او مكتملة غير او منحـازة او سيئة اما
االخر عن وااليجابـي السلبي الجانبين كال تحمل ان الممكن فمن سلبية تكون ان بالضرورة
بـل الشخصية التجربة اساس على التقوم انها بسبب كان الصفة لهذة لها الباحثين تحميل لكن

عدائية. اتجاهات يحملها مما المختلفة القوميات بين واالتصال التفاعل لقلة نتيجة
نبـرات بعض لها قاعدة بوصفة يرتبط كاذب تصنيفي ((مفهوم بأنها البعض فيعرفها
الصورة مع المقـارنة ففي تفضيل والال والتفضيل والكره، المحبة من العاطفية المشاعر
والمعلومات الموضوعية الحقـلئق على تبـنى الذهنية الصورة بأن (البورت) يرى الذهنية
اخر جانب ومن سلبـية تكون ان بالضرورة فليس االنسان تجارب على تقوم النها الصادقة
مجموعة تؤطرها ،حـيث العقيدة شكل تتخذ النمطية الصورة مفهوم ان الى (تيرهون) يشير
او صدقـها على الجكم اليمكن بشـكل والسياسية واالجتماعية والفلسفية الفنية التوليفات من
بالتبسـيط تتسم متعصبة بافكار تأثرا علمي او موضوعي غير اساس على تصاغ اذا خطأها
االكثرية تمارسـة الذي العنصري بالتمييز ربطها فقد (ماكوندرور) اما لالخر تصورها في
من الناتجة التجربة لمعيار وفقا وذكر سبق كما تتشكل فهي الذهنية االنطباعة اما االقلية ضد
او تعصبـية جوانب تحـمل او كعقـيدة تكون ان فاليمكن االحاسيس من المستمدة المعرفة

عنصرية.
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حال تصف ما كثيرا فأنها جديدة بعالقات وصفها اليرتبط النمطية أن يرى من وهناك
والبـعد الثقافي االرث خلفية على تستند النها اليوم هي كما وليس الماضي في في الجماعات
حين في المسبقة لالحكام نتيجة اخرى على جماعة اطلقتها التي المعرفي والتراكم االيديوجي
لتعيد او تدعمها لكي جديدة بعالقات السابقة الخبرات ربط على جوهرها في تقوم الذهنية ان

الحالية العالقة او الحالية الصورة بماهية محكوم لالخر فوصفها لتغييرها او تعريفها
بعلم والذهنية النمطية للصورة وثيق بارتباط يتعلق اخر جانب على الباحثون ويؤكد
لكن ايجابـية ام سلبـية اكانت سواء تشكيلها في كبيرا دورا يمارس والذي العامة العالقات
مع التجربـة ماهية على تعتمد التي الذهنية الصورة على تعتمد العامة العالقات ان هو الفرق

االخر
على المسـتندة المقولبـة الصورة على العتمادها مضللة العالقات تكون ما وغالبا

الخر دين ومن الخر بلد ومن الخر عرق تختلفمن فنراها النمطية المسبقة االحكام
عليها المجتمع افراد معظم يتفق التي الذهنية الصورة فأن العام، الرأي صعيد وعلى
التشابه لهذا نتيجة المحلي العام الرأي تكون في السبب هي تكون قد اخر مجتمع او شعب نحو
حين في ، العام بالراي يعرف ما هو الذهنية الصور هذه فحصيلة الذهنية للصورة والتقارب
والسياسـية الثقـافية الحواجز عبر أي الواحد المجتمع حدود خارج الى الصور هذة انتقال
كما العالمي العام الرأي خلق في االساس تعد التي النمطية الصورة فهي الجغرافية، والحدود
الصور اما اخرى، امة عن الصور اوتجميع توحـيد حاصل بأنها النمطية الصورة وتتصف
التفكك على مؤشرا يحمل قد وتباينها النمطية الصورة تعدد حين في بتعددها، فتتصف الذهنية
التقـييمية االحـكام على بأحـتوائهما والنمطية الذهنية الصورة من كل وتتمثل المجتمعي
بما حتما وتتأثر والنمطية الذهنية للصورة تالية عملية هي التقييمية فاالحكام المسبقة واالحكام
في االختالف جوهر هذا و اصال اليقـوم قـد نفسها الموضوعات ادراك ان اال عليها يطرأ
مجموعة تحت مندمجة الصورة فتصبح مشوهه بصورة تقوم قد او والقييمية المسبقة االحكام
ان هو الفرق ان اال جديدة صور وبـناء االدراك عن الذهن تعوق التي المسبقـة االحكام من
على احتوائها لعدم الجديدة المعلومات ضوء في تصبح ان الممكن من الذهنية المسبقة االحكام
االنفعالي الجانب لوجود ثابتة تبقى التي النمطية المسبقة االحكام يميز الذي االنفعالي الجانب
لالحـكام االنعكاس بـوصفها التقييمية االحكام على وتؤثر انفعالية باستجابات يرتبط الذي

K
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المسبقة.
للمضامين تسـتجيب ال اذ للتغيير مقاومة استاتيكية بطبيعة المنمطة القوالب وتمتاز
عن الذات فصل يتطلب ذلك الن تغييرها يمكن وال اتجاهاتها مع ينســجم ما فقـط الجديدة
بـل والجمود بالثبات التتصف فهي لذا وديناميكي فعال مبدأ فهي الذهنية الصورة اما االخر،
الحياة. طوال التغيير وتقبل وتتعمق وتبتعد وتتسع وتنمو فتتطور المستمر والتفاعل بالمرونة

والسســيولوجية السـايكولوجية النتائج اهم تحـديد يمكن سبـق ما على بـناء
الذهنية: للصورة واالنثروبولوجية

عناصر ثالثة من معين شعب او شخص تجاة الفرد لدى تتكون الذهنية والصورة -1
والسلوكي. والعاطفي العرفي المكون وهي االتجاه مكونات ذاتها هي

هي ليســت الذهنية الصورة ان يعني ،هذا االخر هي ليسـت االخر صورة ان -2
تمر فهي الواقـع رهانات من حولها الصراع كان وان الخيال من بناء وانما الواقع
مع العالقـة طبيعة عن أيديولوجي مخزون من تحمله ما بكل لها المكونة الذات عبر

االخر. هذا
لها وفقـا الخ الدول او االشـخاص عن تقيمية احكاما تصدر الذهنية الصورة ان -3
الصورة لهذه وفقـا احكام من عليها يترتب وما الموضوعي الواقع ارض على وليس
المسبقة لالحكام نتيجة هي التنميط احكام حين في الموضوعية بالحقائق تأثرها وليس

االستاتيكي. اطارها داخل يبقيها مما
الذهنية الصورة ان يعني ال الذهن في استحـضاره عبر يتم الذي الواقع معاينة 4-ان
وتسـاهم ايضا تقود انها بل ، واالحداث للظروف وفقا متطورة ديناميكية عبر تنقاد
تساهم هي موجزة بعبارة االحداث، حركة دفع في المخزون الماضي استحضار عبر

صنعها. في يساهم الحدث مثما الحدث صنع في
للذات االرســاء اطار تحـدد وجودية دالالت الذهنية الصورة -5

العالم. داخل المدركة
وفق يرى شـخص كل ان وفق على الذهنية الصورة في نسبـية مسالة الحقيقة -6

^åÅêçÖÉ

االستنتاجات
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ال والنه واقعنا في هي كما االشياء يرى ال فهو به الخاص المرجعي ومنظوره رؤيته
ان القـول يمكن فأنه ، مجهول شـيء الحقيقة وبأن بهذا العالم امام االعتراف يمكن
ما اال نسـمع اال وهو العالم عليه يسير الذي القانون عبر عليها التعرف يمكن الحقيقة
الخ فضائية شاشـات او اشخاص من سواء نراه ان نريد ما اال نرى واال سماعه نريد

االقناع. على قدرتها من سيزيد والذي بالصورة االصاله عامل ينمي ما وهذا
الخر شـخص من تختلف فهي المجتمعات داخل موحـدة ذهنية صورة توجد ال -7
ذهنية صور الواحــدة الذات داخل فهي واالتجاهات، والدوافع الميول بـاختالف

المجتمعي. التفكك الى اشارة عامل هو الكبير اختالفها فان ذلك مع فرعية،
ذلك الن بينهما الفصل يمكن ال والذي ، االخر وجود تلقائيا تحدد الذات صورة ان -8

بينهما. العالقة لواقع والشامل الكامل التغير او الواقع قلب يتطلب
منطقي سند او اثبات لها ليس - انها بما تغييرها فيمكن ضعيفة الصورة كانت اذا -9
واضح غير رأي على بـنيت النها ايجابيتها- من اكبر سلبيتها احتمالية تكون والتي
كبـيرة صلة وجود عدم او واالخر الذات بـين العالقة لضعف كنتيجة مشوش، بل

بينهما.
واقـعين وجود ذلك يعني وال الواقـع عن البديل الصورة تكون ان الممكن من -10
يعني ذلك الن بـينهما الفصل يمكن وال نفسـه الواقع هي انها بل وذاتي موضوعي
والشاسـعة الواسعة المعلومات من المعقد الواقع تحول النها وابهامه، الواقع تشويه
مع الفكر انسـياب عبر عمليا بل ذهنيا كصيرورة قبولها فيتم مختزل بسيط واقع الى

المستقبل. ومتطلبات الحاضر وحاجات الماضية الذاكرة
او شركائنا مع افكارنا اشراك فرصة يمنحنا الذهنية للصورة االختزالي الطابع -11

المجتمعي. الترابط او االشتراك يحقق الذي ،االمر جماعاتنا داخل
، المعقـدة البـيئة لغموض ادراكنا تبسيط في الذهنية النمطية الصورة اهمية -12

واضح. معنى ذات او مدلوالت ذات الدالالت ولجعل
االثنية عاملي الى تقــود سلبـية احـداثيات كونها الى اكثر تميل النمطية ان -13

مجهولة. او بعيدة ثقافات من تتشكل قولبتها صيرورة لكون والعنصرية
تطرف عبـر منمطة قولبـة الى يقودها ان ممكن الذهنية الصورة تطرف ان -14
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البنيوية. عناصرها
تقترب الذهنية الصورة فأن ، حسابية كمسألة الحقيقة مفهوم عن النظر وبغض -15
التي النمطية الصورة بـعكس الشخصية، التجربة عنصر على العتمادها الواقع من

عدائية. اتجاهات تشكيل الى تقود قد والتي والتفاعل االتصاالت لقلة نتيجة تكون
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١٩٩٩،ص٣٩- الكتب)ط٣ الذھنیةالقـاھرة:عالم والصورة العامة ،العالقات عجوة علي -43
.٤٠

دراسـات مركز (بـیروت: ، االتحـادیة المانیا صحـافة في العرب ،صورة مسـلم سـامي -44
)١٩٨٥،ص١٩. العربیة الوحدة

كتاب الروســـــي،من المجتمع في الذات لتصور كخلفیة االخرین صورة اندرینكوفا، انا -45
العربـي)١٩٩٩، الوحـدة دراسـات (بـیروت:مركز لھ ومنظورا ناظرا العربي االخر صورة

ص١٥٧.
،الدراســــات العربـــیة الخارجیة والسیاســـیة النمطیة الصورة العویني، علي محـــمد -46

،ص٩٧. ١٩٨٨ ،العدد٥١ اإلعالمیة
العربي:تحــــلیل الروائي الخطاب اآلخر وصورة الذات ،صورة العینین ابــــو فتحــــي -48

االخر،م.س.ذ،ص١٢٧. الخروج،صورة محاولة لروایة سوسیولوجي

28- Kennth boulding Op.Cit,p p6,7.

37- Richardson,Op.Cit,pp.93-94.
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االنثروبـولوجي، الخطاب في االخر ،اختراع واالسـتغراب ،االستشـراق الكیالني منذر -49
،ص٧٦-٧٨. االخر،م.س.ذ كتابصورة من

دیب(بیروت:مؤسسـة ابـو كمال تر ,االنشاء، ,السلطة المعرفة ،االستشراق سعید ادورد -50
البحاثالعربیة)١٩٩١،ص٣٢٢.

الخلیجي لالنســـان المشـــوھة الصورة عن واخرون:ندوة قرقـــاش انور دراســة انظر -51
.١٥٣ ،العدد ،السنة١٤ العربي المستقبل ،مجلة واالخر للذات الخاطىء واالدراك ،االدراك

ادیبخضور،م.س.ذ،ص١٣-١٤. -53
،م.س.ذ،ص٦. الصورة فلسفة او الحركة دولز،الصورة جیل -54

المصریة)١٩٦٧ االنجلو الحدیث(القاھرة:مكتبــة النفس سـویف،علم مصطفى عن نقـال -56
،ص١٤.

عليعجوة،م.س.ذ،ص٨. -57
دولز،م.س.ذ،ص١٠٣-١٠٤. جیل -58

الفكر عالم مجلة باشـــالر، غاســـتون عن الخیال الكردي،نظریة علي عن:محــمد نقــال -59
،العدد٢،١٩٨٠،ص٢٠٢.

،ص١٣٤-١٣٥. سذ م المجتمع، ،اصنام الطاھر الجلیل عبد -60
الصورة كتابجمالیات ،من الفنیة افســــــــــیانیكوف،الصورة :میخائیل نقـــــــــالعن -61
(عمان:دار الظاھر رضا ترجمة خرابشــــــنكو، میخائیل اوفســــــیانیكوفو الفنیة،لمیخائیل

الھمداني)١٩٨٤،ص١٥.
االخر،م.س.ذ،ص١١١. معرفة -62

،العدد،١٩ نزوى واالیدیولوجیا،مجلة الثقافة بین الصحفیة ،الصورة الحسنى المنعم عبد -63
،١٩٩٩،ص٩٧-٩٨.

االداب-الكویت،١٩٨٠،ص٨. كلیة ،حولیات للبنائیة الفلسفیة ،الجذور زكریا فؤاد -65
افاق دار یوســـفعزیز(بـــغداد: یؤیل د العام،ترجمة اللغة علم ، سویســـر دي فردینان -66

عربیة)١٩٨٥،ص٣٦.
االخر،م.س.ذ،ص٧٤. معرفة -67

بوصفھا الخاصللحقیقة مفھومة افالطون ٩٨وحدد ،ص م.س.ذ ، الحسني المننعم عبد -68
تاریخ مالمح اھم وھو ( ذاتیا (تفكیرا عدھا الذي وارســـــــطو النفس) مع صامتا (حـــــــوارا
علیھا. والمثیرین معاضیھا اھم دریدا ثم سقـــراط كان التي الغربـــیة ( (المثالیة المیتافیزیقــیة

،م.س.ذ،ص١٢٩. االخر معرفة للمزید
الثقـــافة) البـــیضاء:دار (الدار الســـیمیولوجیا في ،محــاضرات الســرغیني محــمد د. -69

١٩٨٨،ص٣٨-٤٣.
م.ن،ص٤٥. -70

اللغة علم ، سویسـر دي فردینان ٩٨بتصرف: ،ص٩٧- ذ ،س، م ، الحسني المنعم عبد -71

52-Webster new collegiate Dictionary,spring field, Mass;G &Merrian
Co,1977,S V.Image.

55- Edword Saplr, Cluture,Languge&Personality(University of
California Press)1965,p69.

64-Deconstractive,Vincent.B,Leitch(NewYourk:Columbia University
press)1983,p9.
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،تر ،ورموزه ،االنســــان یونغ كارل و سذ،ص٨٤-٨٧ یوســــفعزیز،م یؤیل د ،تر العام
تصنیف ســوندورز، وتشــالز الثقــافیة)١٩٨٤،صص١٧ الشــؤون (بــغداد:دار علي سـمیر
الیاس (القـــاھرة:دار قاســـم لیزا تر والثقــافة، واالدب اللغة في العالمات انظمة في العالمات

)١٩٨٦،ص١٤٣. العصریة

للنشـــر الفنیة االســـتغراب(القـــاھرة:الدار علم في ،مقـــدمة حـــنفي عن:حســن نقــال -74
والتوزیع)١٩٩١،ص.

. لشعببأكملھ صورة االعالم ،كیفیرسم شمصشقیر ایمان -80

في المراءة ومكانة الجنســـاني التنمیط في ھیمنھ كأخر ،المراءة ســـاري خضر حـــلمي -82
،ص٧٦١. ،م.س.ذ االخر كتاب:صورة من االردني المجتمع

الجانبلیسـت احـادیة رؤیة العتبارھا مقولبة انماط بناء اخرىساھمتفي عوامل ھناك (**)
ویعتبـر واالسـتغراب االستشـراق عاملي وھو انثروبولوجیة بل سیوسولوجیة او سایكولوجیة
الذات یجوھر ،والذي االنثروبـولوجي الخطاب علیھ یقـوم الذي الالمتناظر البـعد االستشـراق
اغلب ان ،مع العرب او الالشــرق منظور من الشــرق یعنىبدراســة وھو والشرقـیة العربـیة
لیس الغربـي االخر ان ،مع االستشـراق و الشرقـیة الذات بـین جدلیة عالقة أي ینفون الباحثین
الغرب دراسـة فیعني االسـتغراب عن ،اما قالباالخریة في الشرقي قولبة عن وحده المسؤول
االوربیة النھضة عصر وھي قرون باربعة االستشراق تأخرتعن انھا مع الشرق منظور من
سعید،االستشـــراق ادورد .انظر المستشرقـــین لدراســـات المواجھة من كانتنوعا انھا ،اال
،ایضا االبحاثالعربیة)١٩٩١ دیب(بیروت:مؤسسة ابو كمال تر واالنشاء والسلطة المعرفة
والتوزیع للنشـــــر الفنیة االســــتغراب(القـــــاھرة:الدار علم في ،مقــــدمة حــــنفي حســــن

والطباعة)١٩٩١.

،م.س.ذ،ص٧٧. االخر صورة لبیب، الطاھر -84
االمبریالیة الدعایة في استخدامھا و المقولبة لالنماط الموضوعیة الطبیعة فارتیموف، - 85
،ترجمة اخرون و نومسـكي ،كولبـا والدعایة االعالم وقضایا االجتماعي النفس كتاب:علم من

72-Rosmary Gordon ,Stereotype of Imagery &Belief asan Ego
Defense (Londen:Cambridge University rss)1962,p.34 lbid, p.3.
73- Walter lipman,Puplic opinion,(New yourk:Hart Cout Brace &
Co) 19222 Rosmary Cordon,Op.Cit,p.5.

75- Kimball Young, Handbook of sicial
psychology(London:Routledge& Keganpaul,Ltd)1957, p.193

76- Robart Stewart ;Graham Powel &S.Jane Ghetwynd , Person
Perception and Stereotypeing (Engeland :Saxon house)1979 p.1
77- Walter Lippman,Op.Cit,p18 Lbid.p14.
78- Robart Stewart, Op.Cit ,p22 9 Lbid,p5 .
79- Jeff W.Sherman& L.A.Forst, On the Encoding of Stereotype.
Releveant information Under Cognitive Load (Personality & social
psychology Bullettn,26)2000 p,p.26-34.

www.elsohof.com
81- David Myers.G,Psychology(New Yourk: Worth publishing Inc)
1986,pp.574-575.

83- Henry Gleitman,Psychology (New Yourk:W.Norton &
Company)4th,ed,1995, p430.
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دمشق)١٩٧٨،ص١٢٠. (دمشق:دار السود عیون نزار
مركز (بــیروت: الفرنسـیة٠ الكتبالمدرسـیة في االسـالم العرب ،صورة نصر مارین -86

العربیة)١٩٩٥ص٢٠. الوحدة دراسات

)١٩٦٧،ص٣- المصریة الحـدیث(القـاھرة:مكتباالنجلو النفس سویف،علم مصطفى -89
.٤

والفنون للثقــافة الوطني المجلس (الكویت: التعصبــیة اهللا،االتجاھات عبــد ســید معتز -91
واالداب)١٩٨٩ص٧٧.

في الجامعیین الطلبـــة نظر في االســرائیلي و والعربــي الفلســطیني میعاري، محــمود -95
،ص٧٢٨. ٧٢٨م.س.ذ ،ص ،م.س.ذ االخر كتابصورة ،من فلسطین

،اذار واالعمال االقــــتصاد مجلة ، الضغط وجماعات العامة ،العالقــــات النمر مروان -96
٢٠٠٢،ص٤٠-٤١.

والنفاق التعصبوالتحـــــیز بحـــــثفي المجتمع: اصنام ، الطاھر الجلیل عبـــــد انظر -97
١٩٥٦،ص١٣٦-١٤٠. ( للنشر الرابطة : االجتماعي(بغداد

،م.س.ذ،ص١٤٢. الشخصیة نظریات كتاب ،من سلیفان ستاك ھاري -99
االخر كتابصورة ،من الجنســاني التنمیط :ھیمنة كاخر ،المراة سـاري حـلميخضر -100

،ص٧٦٢. ،م.س.ذ

ص٢٠. ،م.س..ذ، الفرنسیة الكتبالمدرسیة في واالسالم العرب ، نصر مارلین -103
،م.س.ذ،ص١١١-١١٢ المنطبعة الصورة وظاھرة ،االعالم بركات سھیر -104

78-1 J.H Goldstein ,Social psychology opinion
(Newyuork:Academic press) 1980,p351.
88- Gordan Allport, the Nature of prejudice (Garden City :Addison-
wesley publishing company)Inc, 1958,p.73 Lbid,p.9

90- Gordan Alport,Op.Cit,p7 6 Lbid, p.95.

92- Alport, p. 9 9 Kimball Young ,Op.Cit, p 194-195 &D.Katz and
K.W.Braly, Racial Prejudice and Stereotypes(journal of Anormal
and social psychology ,Vol.30)1935,p.p157-193.
93- 1 Michael W.Eysenck ,psychology(hong kong: psychology
press)2000 ,p. 510
94- Jan Hach Kats, How troublesome are stereotype in
International Business(USAcenter for Advanced Human Resource
studies )1995 p12.

98- Kennth Boulding ,National and International System
(NewYourk: Free press Giencoe)1961,p392 8 D .Goldstien,Op.Cit,
p.p,359-361.

101- Stewart ,Op .Cit,p.4 Henry Gleitman , Op.Cit ,p.430 4
102- Max Meens, Acomparison of Racial Stereotype of 1935 and
1942 (Journal of social psychology Vol.17)1943 ,p.p,327-336 6

105- K.Young ,Siocial Psycology (New Yourk: Appleton-Century-
Crofts) (3rd.ed)1956,p.189 Gordan Allport, The Nature.of prejudice,

Op.Cit ,p168.
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الوحـــدة دراســـات لدىالعرب(بـــیروت:مركز االتراك الداقوقــي،صورة ابــراھیم -106
١٨م،س،ذ،ص١٨-١٩. العربیة)٢٠٠١،ص١٧-

،م.س.ذ،ص١١٤. بركات سھیر -107
،م.س.ذ،ص١٩ الداقوقي ابراھیم -108

،م.س.ذ،ص١١٢-١١٣. بركات سھیر -109
،ص١٨-١٩. مسلم،م.س.ذ سامي -110

االنجلو (القـاھرة: دراسـتة من ونماذج معالمة الحـدیث: النفس علم سـویف، مصطفى -111
المصریة)١٩٦٧،ص٣-٤.

،م.س.ذ،ص١١-١٢. الذھنیة والصورة العامة ،العالقات عجوة -113
.112- Gordan Allport, The Nature of Prejudice, Op.Cit ,p 9
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المصـادر
الكتبالعربیة

(بـيروت: الحـديثة النقـدية المناهج الى مدخل االخر ،معرفة واخرون اهللا عبد ابراهيم، -1
العربي)١٩٩٠. الثقافي المركز

.١٩٨٨ الثقافة) دار البيضاء: (الدار السيميولوجيا محاضراتفي ، محمد السرغيني، د. -2
عبد القادر عبد ومحمد االشول الدين عز عادل تر ، النفس علم في ارنوف،مقدمة ويتنجج، -3

.١٩٧٧ للنشر) وهيل ماكجر (دار القاهرة الغفار
الكتاب :عالم (القـاهرة ط٤ التربوي النفس ،علم عطية ،محمد واالبرش حامد ، عبدالقادر -4

تاريخ. بال والنشر) للطباعة العربي
: االجتماعي(بغداد والنفاق والتحيز التعصب بحثفي المجتمع: اصنام الجليل، عبد الطاهر، -5

.١٩٥٦ للنشر) الرابطة

.١٩٨٨ الشروق) دار النفس(عمان: علم في مقدمة راضي، الواقفي، -7
والتوزيع)١٩٩١. للنشر الفنية الدار االستغراب(القاهرة: فيعلم مقدمة حسن، حنفي، -8

االعالمية)٢٠٠٢. الغربي(دمشق:المكتبة االعالم العربفي صورة خضور،اديب، -10
الثقـافة- وزارة منشـورات (دمشـق: الصورة فلسفة او الصورة-الحركة جيل، دولز، -11

.١٩٩٧ للسينما) العامة المؤسسة
الفكر)١٩٧٥. دار : (القاهرة لنظرياتاالعالم االسسالعلمية جيهان، رشتي، -12

.١٩٨٤ )ط٥، الكتبالمصرية النفساالجتماعي،(القاهرة:دار زهران،حامد،علم -13

(القاهرة: مندراسته ونماذج معالمة النفساالجتماعي: علم في مقدمة مصطفى، سويف، -15
.١٩٦٧ المصرية) االنجلو

المصرية)١٩٧١. النهضة مكتبة : (القاهرة نظرياتالتعلم احمدزكي، ، صالح -16
.١٩٩٩ الكتب)ط٣، عالم (القاهرة: الذهنية والصورة ،علي،العالقاتالعامة عجوة -17

والفنون للثقـافة الوطني المجلس (الكويت: التعصبـية سـيد،االتجاهات معتز اهللا، عبد -18
.١٩٨٩ واالداب)

الوحـدة دراسـات العرب(بـيروت:مركز االتراكلدى صورة ابـراهيم، الداقوقي، -6
العربية)٢٠٠١.

العاني)١٩٧٠. النفس(بغداد:مطبعة علي،علم اميمة خان، -9

.١٩٦٧ المصرية) االنجلو مكتبة النفسالحديث(القاهرة: مصطفى،علم سويف، -14
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الكتاب (القـاهرة:عالم ط٤ التربوي النفس علم عطية، محمد واالبرش، حامد عبدالقادر، -19
تاريخ. بال والنشر) للطباعة العربي

دراساتالوحـدة مركز (بيروت: الية ومنظور ناظرا العربي االخر لبيب،الطاهر،صورة -20
العربية).

مركزدراسات (بيروت: االتحادية المانيا صحافة العربفي صورة سامي، مسلم، 2000 -21
.١٩٨٥ العربية) الوحدة

مركز (بـيروت: الفرنسـية. المدرسـية الكتب في االسالم العرب مارين،صورة نصر، -22
العربية)١٩٩٥. دراساتالوحدة

لميخائيل الفنية، منكتابجمالياتالصورة الفنية، الصورة ميخائيل، افســـــيانيكوف، -1
الهمداني)١٩٨٤. دار (عمان: الظاهر رضا ترجمة خرابشنكو، اوفسيانيكوفوميخائيل

. ١٩٧٧ الرشيد) دار (بغداد: لؤلؤة عبدالواحد تر ، والخيال التصور ،. ر.ل برايت، -2
حـطبط٢ ابـو فؤاد من واخرون الطولي سيد ،تر النفس علم في مدخل لندال، دافيدو، -3

والطباعة)١٩٨٣. للنشر ماكجروهين دار (الرياض:
عربية) افاق دار (بغداد: يوسفعزيز يوئيل د. تر ، العام اللغة علم فرديناندي، سويسر، -4

.١٩٨٥
ليزا تر والثقافة، واالدب اللغة في العالمات انظمة في العالمات تصنيف تشالز، سوندورز، -5

الياسالعصرية)١٩٨٦. دار (القاهرة: قاسم
مؤسسـة ديب(بيروت: ابو كمال تر ,االنشاء، ,السلطة المعرفة ادوراد،االستشراق سعيد، -6

االبحاثالعربية)١٩٩١.
للطبـاعة) الحرية دار (بغداد: جبرا، ابراهيم جبرا تر والرمز، االسطورة برنسيس، سلوت، -7

.١٩٧٣
القيسـي وعبدالرحـمن الكربـولي حـمددلي وجيه تر ، الشخصية نظريات دوان، شلتز، -8

بغداد). (بغداد:جامعة
عبدالقـادر ومحـمد االشـول عزالدين عادل تر النفس، علم في مقـدمة ارنوف، ويتنجج، -9

للنشر)١٩٨٣. وهيل ماكجر (دار القاهرة عبدالغفار
الثقافية)١٩٨٤. الشؤون دار علي(بغداد: سمير تر االنسانورموزه، يونغ،كارل، -10

عيون نزار تر والدعاية، االعالم وقـضايا االجتماعي النفس علم واخرون، نومسكي،كولبا -11

المترجمة الكتبالعربیة
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.١٩٧٨ دمشق) دار السود(دمشق:

كلية مجلة الخليج، حـرب ابـان العراقـي لدىالمواطن االمريكي صورة فوزية، العطية، -1
،ص١١٦-١١٧. ١٩٩٥، العدد٤٠ االداب،

االعالمية، الدراسـات الخارجيةالعربـية، والسياسـة النمطية الصورة علي، محمد العويني، -2
. ١٩٨٨، ٥١ العدد

المستقبــل مجلة ، المعاصر العربــي الفكر في والمتخيل المعقــول الدين، نور افاية، -3
.١٩٩٢، العربي،العدد١٦٠

مجلة. المنطبعة، الصورة وظاهرة االعالم سهير، بركات، -4
االداب-الكويت١٩٨٠. حولياتكلية للبنائية، الفلسفية الجذور فؤاد، زكريا، -5

العلوم مجلة االمريكية، المتحـدة الواليات في واالسـرائيليين العرب صورة ، نادية سالم، -6
.١٩٨٠ العدد٢، السنة٨، التكنولوجية،

والدوریات المجالت
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المستخلص
النظرية بـالجوانب األسـاس بالدرجة معظمهم يكن لم إن اإلحصائيين غالبية يعنى
يعد النظري الجانب أن من الرغم وعلى التطبيقية، بالجوانب اهتمامهم من أكثر عملهم لمجال
أهمية على نؤكد دوماً أننا إال بحـثي عمل أي دقـة درجة تحديد في والفيصل األول األساس
على المباشـر تأثيرها وكذلك أهميتها مدى الجميع على تخفى ال والتي التطبيقـية الجوانب

المختلفة. العلوم تطوير
أخذت والتي اإلحـصاء لعلم التطبيقـية الجوانب أهم أحد العام الرأي قياسات وتعد
البشـرية منها وتسـتفيد الجميع يمتلكها عالميةً لغةً هذا يومنا في أصبحت وقد عالمياً صدى
إن إذ كبـيرة معان من الكلمة هذه تحمله ما بكل باللغة وصفها في نبالغ ال هنا ونحن ، جمعاء
والتي العبـارات جميع من وأدق الكلمات كل من أبـلغ هي والتي األرقام لغة هو هنا قصدنا

معينة. مشكلةً تفسر أن أو ما حالٍة تصف أن يمكن
الرأي قياسـات بـأهمية للتذكير المجال هذا في متواضعة محاولة إال البحث هذا وما
في اليوم العراق سيما ال الرحب المجال هذا وولوج عليها والحث بها االلتزام وضرورة العام

الصحيحة. العلمية األسس على مبنيٍة العام الرأي لقياس قويٍة لقاعدٍة يكون ما أحوج
والدراســات للبحــوث العراق مركز في جهدنا عصارة يمثل البحـث هذا وأن
وتفاصيلها الدقيقـة المشاكل بمواجهة وقيامنا تقريباً، ونصف عاٍم مدى وعلى اإلستراتيجية
في العراق خصوصية باالعتبـار األخذ عند وذلك العام الرأي قياسات دراسات ترافق التي
ألهم عرضا كذلك البحـث هذا ،وسـيتناول متردية أمنية ظروٍف من به يمر وما هذا يومنا
ساهمت والتي واالجتماعية االقتصادية الجوانب من كٍل في المركز أليها توصل التي النتائج

العراقي. المجتمع تطوير في
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العام الرأي قیاس استطالعات
والتطبیق النظریة بین

والتطبیق النظریة بین العام الرأي قیاس استطالعات

السوداني سعد موات علي م. م.
البیــاع محمــد مھــدي م.

عبداهللا نجــم ســھیل م. م.



-1
اآلتية: بالتساؤالت البحث مشكلة صياغة يمكن

؟ قياسه منهجية وما ، العام الرأي قياس مفهوم ما -1
؟ العراقي للمجتمع التطبيقية الجوانب في اإلحصاء علم مساهمة مدى ما -2

؟ العراق في العام الرأي قياس مفهوم تطبيق الممكن من هل -3

-2
اآلتي: النحو وعلى األهداف من مجموعة إلى البحث يهدف

العام. الرأي قياس ومنهجية مفهوم عن متواضع أكاديمي إطار تقديم -1
اإلحـصاء (علم الصرفة للعلوم األكاديمي الجانب بـين الحاصلة الفجوة تحديد -2

العام. الرأي قياس في والمتمثل العلم لهذا التطبيقي والجانب بالتحديد)
العام. الرأي بقياس متخصصة مراكز إنشاء آلية على الضوء تسليط -3

الجوانب مثل العراقـي مجتمعنا في المهمة النواحـي بعض على الضوء تسليط -4
والسياسية. واالجتماعية االقتصادية

-3
شريحة يهم الموضوع هذا ألن العام الرأي لقياس وشامل عام مصطلح تحديد يصعب
اجتماعية او سياسـية او اقتصادية كانت سواء التخصصات من عدد في المهتمين من واسعة
ومـن الخاصة نظره وجهة من اليه ينظر التخصصات من تخصص كل أن نرى لذا ...الخ،
الجهات او األشخاص لدى المعرفة من محدد نوع توفر يتطلب ذلك فان وعليه العلمية. خلفيته

الخ. االقتصاد… او السياسة او االجتماع مجال في سواء بقياسه ستقوم التي
بـالرأي يسـمى ما تعريف الضروري من العام الرأي قياس بتعريف الولوج وقبل
واالهتمامات والقيم واآلراء المعتقدات من مجموعة عن عبارة الفرد إن الشخصي
في لنفسـه الفرد يكونه رأي عن عبـارة الشخصي فالرأي وعليه معينة، مجاالت في النسبية
رأي فهو وبالتالي المجتمع، مع واتصاالته وتفاعله وخبراته ثقافته لدرجة تبعا معين موضوع
بالحـالة يتأثر والذي تحقيقـه يحاول نسبي برأي عنها معبرا معين لفرد نفسية ظاهرة يمثل
الناس من مجموعة أراء خالصة " العام الرأي تعريف يكون ذلك أساس وعلى عندها القائمة
قـد قضية أو موضوع أو ظاهرة أو ما أمر تجاه الشعب فئات لدى السائد أو الغالب الرأي أو

اجتماعية،ثقافية،اقتصادية،سياسية،...الخط". تكون

البحث: مشكلة

البحث: أھداف

واألھمیة: المفھوم

(Personal)
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األفراد بين الحاصل للتفاعل نتيجة يتشكل العام الرأي ان نالحظ أعاله التعريف ومن
األفراد أولئك رأي يمثل فهو وبـالتالي المجاالت، احد في مطروحة معينة لقضية تناولهم في

األفراد. جميع رأي يمثل وال المجموعة تلك او
الجوانب في ومتخذيها القــــرارات صانعي على يفرض وتغيره العام الرأي إن
وبشـكل ودقـيق علمي وبشـكل قياسه أهمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
للمنظمات الفرصة سـيتيح العام الرأي التجاهات الدقيق القياس هذا أن في شك وال مستمر.
الدولة إن كما . المطروحــة الموضوعية الحقـائق ضوء في قـراراتها التخاذ المختلفة
واإلدارية واالقـتصادية السياسـية التغييرات إلحداث الدائم سعيها وفي المختلفة ومنظماتها
،وذلك العام) الرأي (قـياس الجانب هذا االعتبار بنظر تأخذ أن يجب والثقافية واالجتماعية
تضمن ثم ومن التطويرية وسياسـاتها اسـتراتيجياتها لرفض المحـتمل التأثير من لتقـلل
األصل في شاركوا قد اإلفراد أولئك لكون وذلك . تنفيذها في األفراد قبل من الفاعلة المشاركة
منهم المنشـود التعاون تحقيق سيضمن الذي األمر ، اتخاذها ثم ومن القرارات تلك بصياغة
عدة هنالك أن هنا ذكره المهم .ومن التنفيذ ذلك ستصاحب التي الصراع حاالت تقليل ثم ومن
مفهومي بـين التفريق يجب اليها التطرق قبل ولكن معينة لمعايير تبعا العام للرأي تقسيمات

اآلتي: النحو على العام الرأي تقسيم يمكن وعليه العام. الرأي
عالمي). ، إقليمي ، وطني ، (محلي ... الجغرافي النطاق حسب -1

دائم). ، طارئ او مؤقت ، (يومي ... الزمن عنصر حسب -2
كامن). ، فعال ) ... الوضوح درجة حسب -3

ظاهر). غير ، (ظاهر ... ظهوره درجة حسب -4
منقاد). ، مثقف ، (مسيطر ... وتأثره تأثيره درجة حسب -5

-4
خالل ومن اعتبــارها يمكن العام الرأي لقـياس خاصة منهجية الباحـثون وضع
والشـكل العام، الرأي قياس في البحث إلعداد العام اإلطار للباحثين المتواضعة المراجعات

المنهجية. هذه يظهر (١)
الهدف تحديد 1 -

العام: الرأي قیاس منھجیة

KKK 4EDetermine of Goal )
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العام الرأي قياس منهجية :( ١ ) الشكل
الباحثين إعداد من المصدر:
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وذلك ، إجرائه ومبــررات البحـث من الهدف تحـديد يجري المرحـلة هذه في
اآلتي: يتضمن

الدراسة مجتمع تحديد -
ستجمع التي البيانات لطبيعة التخطيط -
البحث من المطلوبة الدقة درجة تحديد -

المقترحة المسح خطة إعداد 2 - 4
النتائج وتحقـيق المسـح نجاح في وحـيوي مهم جانب المسح ألجراء التخطيط إن

اآلتية: األسئلة عن الخطة تجيب أن يجب هنا ومن . منه المرجوة
؟ مقابلتهم ستجري الذين األشخاص من -

، الهاتف ، المسـتجيب مع المباشـرة (المقابلة المستخدمة المسح إجراء طريقة ما -
؟ االنترنيت) ، االلكتروني البريد ، البريد

لطبيعة مالئمتها (مدى بنائها مستوى وما ، االستمارة في ستوضع التي األسئلة ما -
؟ مقابلتهم) ستجرى الذين األشخاص

؟ المقابلة فترة طول كم -
؟ للمبحوثين االستجابة توقعات ما -

؟ المسح هذا في استخدامها الممكن اإلحصائي التحليل طرق ما -
؟ ( للمسح زمني جدول إعداد بالمسح( البدء وقت ما -

للمسح: التخطيط عند اآلتية االعتبارات بالنظر األخذ يجب هنا ومن -
الكلف تقديرات -
الزمنية الفترة -

أنواع تقليل في يبحث أن يجب للمسح الجيد التخطيط إن ) المحتملة الخطأ مصادر -
، القياس أخطاء ، االستجابة عدم أخطاء ، العينة أخطاء في: والمتمثلة المحتملة الخطأ

التسجيل). أخطاء
البيانات جودة -

العينة اختيار 3 - 4
تجاه البحـث مجتمع حـول معلومات جمع هو المسح إجراء من الرئيس الغرض إن
مهمة نقـاط منه.وهنالك مختارة عينة بواسـطة المجتمع هذا تمثيل ويمكن ، معين موضوع

العينة: اختيار عند االعتبار بنظر تؤخذ أن يجب
المبحوث المجتمع عن متحيزة غير صورة تعطي أن يجب العينة إن -

K
K
K

K

( Proposal )...

( Cost ) .
( Time Schedule ) .

( Sample ) ...

(Unbiased)
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المعلومات على الحــصول في فعالة تكون أن يجب العينة اختيار طريقــة إن -
المسح. تصميم مع متالئمة كونها عن فضال ، المطلوبة
إحصائيا عليها يعول لكي كبيرة تكون أن يجب العينة -

يمكنهم كفوئين أشـخاص على الحصول لصعوبة المختارة العينة في التعقيد تجنب -
العينة تلك مع التعامل

نظم شعبـة ) العام الرأي قـياس قسـم داخل العينة تختار أن يجب ، اإلمكان قدر -
التحـيز عن االبتعاد يتم حتى ، المساحين قبل من العمل ساحة في وليس المعلومات)

االختيار. في العشوائية نضمن ثم ومن يظهر أن يمكن الذي
العينة لتصميم خطوات عدة وهنالك

المجتمع تعريف -1
المعاينة وحدة اختيار -2

المعاينة طرق من العينة) (نوع المستخدم المعاينة نوع تقرير -3
نسبتها او العينة حجم تحديد -4

بها للعمل ملزمة تصبح حتى المعاينة إجراءات جميع كتابة -5
غير بـيانات هنالك كانت إذا فيما لمعرفة األرض على المختارة العينة تدقـيق -6

العمل. في عليها االستناد تم صحيحة
الميداني العمل قبل الختبارها المعاينة جداول تحضير -7
البيانات جمع فترة خالل المعاينة عملية على الرقابة -8

الضرورة عند وتصحيحها العينة تعديل -9

األولي االختبار إجراء 4 - 4
وضع وإجراءات المسـح خطة مراجعة فيه تتم السابقة للخطوات أولي اختبار وهو
مالئمة، الزمنية الفترة ، البـناء صحيحة أسئلة ذات (استمارة جيدة الخطة كانت فإذا ، العينة
المختارة والعينة منخفضة) الخطأ لحـدوث المحـتملة المصادر ، مناسبـة الكلف تقديرات
المسـح بـتنفيذ البدء يتم ، ...الخ متحيزة وغير معقدة وغير الواقع على وموجودة صحيحة

الميداني. بالعمل يباشر ثم العينة او الخطة تعديل يجري العكس ظهر وإذا . لميداني)

بالمسح الخاصة البيانات قواعد تصميم 5 - 4

(Statistically reliable)

(Universe ).
Sampling) .

(Pretest )...

(Design of Data Base) ...

فيإعطاء
النتائج.

K

W

E
K

K
K

E
K

K

Field Work ).

OMMSحزیران ( ) 154العدد

والتطبیق النظریة بین العام الرأي قیاس استطالعات



جزأين: من تتكون مرحلة وهي
طريق عن ،وذلك بالمسـح الخاصة البيانات قاعدة تصميم مرحلة ... األول الجزء
إدخال لعملية إعدادها لغرض الجاهزة اإلحـصائية البـرامج احـد على االستبـانة تصميم
برنامج هو العام الرأي قياس مسوحات في االستخدام الشائع اإلحصائي البرنامج أن البيانات.
إن كما االجتماعية للعلوم اإلحصائية المجموعة
بـها الخاصة البيانات إدخال ولعملية البحوث لهذه األساس في معدة إحصائية برامج هنالك

اإلحصائي والبرنامج البرنامج مثل

وذلك والمشرفين، بالمساحين الخاصة البيانات قواعد وضع مرحلة الثاني... الجزء
اآلتية: الخطوات خالل من

؟ المسح في سيشاركون الذين المساحون من -
البـلد من جزء أي (إلى والتعليمية والدينية والثقـافية االجتماعية خلفياتهم هي ما -

؟ ينتمون)
؟ منهم المطلوبة الخبرة مستويات ما -

؟ للعمل متوافرين سيكونون متى -
؟ مستوياتها وما أجورهم، دفع سيمكن كيف -

الرقابة ، التنفيذ الميداني، العمل 6 - 4
أيضا: جزأين من تتكون مرحلة وهي

إذ ، للمسـح المقترحة الخطة وبحسب الميداني) (العمل المسح تنفيذ ... االول الجزء
إذ الميداني، للعمل المشرفين توجيه بعملية المسح على اإلشراف عن المسؤول الشخص يقوم
على جيد بشــكل المدربــين المساحــين من مجموعة منهم كل بــمعية ســيكون
المبحـوثين من االستجابـات باستخالص سيقومون إذ المعدة. االستمارة وملء المسح تنفيذ
المساحين على المرئية الرقابة من مالئم أسلوب توافر يجب نفسه الوقت وفي
وخالل االنتبـاه سـواء حد على والمساحين المشرفين على يجب سواء. حد على واإلجابات
المسح من الجزء هذا في الحدوث المحتملة التحيز مصادر إلى الميداني العمل

هي: المحتملة المصادر وهذه ، اإلمكان قدر وتجنبها الميداني) (العمل
(الضعيفة). الجيدة غير العمل إجراءات -

المقابلة فشل -

(Statistical Package for Social Sciences - SPSS)

(SPSS for Marketing (SPSS Data Entry 4.0 for Windows)
Research)

(Interviewers)

(Field Work) ...

(Visual Control)

(Source of Bias)

.
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صحيحة). (غير بها موثوق غير معلومات -
البيت في الشخصالمبحوث وجود عدم -
المقابلة إجراء المبحوث رفضالشخص -

والتي الميداني العمل على الرقابة مرحلة ... الثاني الجزء
ومتابـعته العمل وإجراءات البيانات قاعدة بتصميم العالقة ذات اإلجراءات مراجعة فيها تتم
األرض على العينة اختيار طريقـة متابـعة عن فضال ، المساحـين على اإلشراف وعملية

وجدت. إن االنحرافات وتصحيح والمساحين المشرفين قبل من والمنفذة

وتحليلها وتصفيتها البيانات جمع 7 - 4
ويقوم المساحين قبل من والمدققة المملوءة االستمارات تسلم فيها نجري مرحلة وهي
اإلحصائي البرنامج وعلى االليكتروني الحاسب على البيانات بإدخال مختصصون أشخاص
لتحـليلها اإلحـصائي المحلل إلى وتقديمها تصفيتها عملية تجري ثم ، المستخدم

الميداني. العمل على المشرف إلى الخاص تقريره وتقديم

المستفيدة. الجهة إلى التقرير تقديم 8 - 4
اآلتي على يحتوي تقرير وهو

له). المنفذة الجهة ، بالمسح البدء تأريخ ، (العنوان ... العنوان صفحة -1
المقدمة -2

الخ). الهاتف، ، مباشرة (مقابالت االستخدام... وسبب المستخدمة البحث طريقة -3
االستجابة). عدم نسبة ، الطريقة ، اإلطار ، (الحجم ... العينة -4

البدء وقت ، العمل تنفيذ يوم ، الميداني العمل على المشرف (اسم الميداني العمل -5
االسـتمارات نسبة ، المشاكل ، البيانات إدخال تم أين ، المقابلة وقت ، اليوم ذلك في

المدققة).
شرح ، اإلحصائي التحليل التكرارية، الجداول ...(عرض للمسح الكاملة النتائج -6

النتائج).
االستنتاجات -7

المسح استمارة -8

.
.

(Control on the field work )

...

(Filtration)

:

.

.
.
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-5
تبدأ مسبق إدراٍك دون ومن المعتقدات هذه أن حتى معتقداتهم في أحياناً البعض يغالي
إلى جذري وبشـكٍل تغير قـد الزمن من غفلٍة في نفسـه الشخص ليجد أنفسهم إلى بالولوج
إلى بالشـخص يؤدي قد والذي التحول هذا من خشيةً دوماً النفس علماء ،ويبدي أخر شخٍص

التطرف. حاالت من حالة لديه تتولد أن
بقـدر وصدق بشـفافية عنه اإلجابـة يجب هنا محير سؤاٌل يبرز النقطة هذه ومن
حـاالت من بحالة اإلصابة لخطر معرضون واألكاديميون الجامعات أساتذة هل المستطاع
هو فما كذلك الحال كان وأن متطرفة علمية وأراٍء معتقداٍت وراء واالنسياق العلمي التطرف
التطرف حـالة تظهر ومتى الجامعي؟ األسـتاذ يصيب أن الممكن من الذي العلمي التطرف
بـهذه اإلصابة خطر من تحد احترازية إجراءاٍت هنالك وهل الجامعي؟ األستاذ لدى العلمي

؟. الحالة
قبل هو الجامعي األستاذ أن ذلك التعقيد من وخالية بسيطة األسئلة هذه على اإلجابة أن
أنه ،صحيح جميعاً البشر لها يتعرض أن يمكن التي الضغوط لشتى معرض إنسان شيء كل
شرك في الوقوع من الحاالت بعض في يعصمه قد عال وثقافي علمي بمستوى متميز أنسان

وأخرا. أوالً أنسان يبقى ذلك من الرغم وعلى أنه إال التطرف في كما المميتة األخطاء
التطرف لشرك الجامعي األستاذ فيها يتعرض قد والتي الحرجة األوقات أكثر عن أما
أساسها والتي الحقيقية العلم روحية عن ابتعاده عند األولى حالتين في عادةً تكون فهي العلمي
تخصصه مجال في وذلك المسـتعصية المشـاكل في البحث خالل من البشرية خدمة األول
التي الرسـالة هي وهذه للبشـرية أفضل بواقٍع الخروج لغرض لحلها السبل إيجاد ومحاولة
أخر عن الجامعي األستاذ انقطاع عند هي الثانية والحالة جامعي أستاذ كل يحملها أن يفترض
األسـتاذ يقوم أن فعالً المؤسف ،ومن لها مواكبته وعدم يومياً تحدث والتي العلمية التطورات
في وذلك ألجلها وجد التي السـامية األهداف تناسـي محاولة األقل على أو بنسيان الجامعي
للسقوط األستاذ لهذا التنازلي الخط وابتداء العلمية المواكبة عن عجزه بسبب الحاالت معظم
عن اإلجابـة وبسـهولة نستطيع فأننا التساؤل هذا عن وباإلجابة اهللا) سامح (ال الهاوية إلى
لدى العلمي التطرف بشرك الوقع عدم على المحفزة العوامل بدراسة الخاص الثالث التساؤل
األسـتاذ مواكبـة خالل من المشـكلة هذه من نحد أن الممكن من أنه حيث الجامعي األستاذ
أوال ذلك السـريع العالم مواكبـة ومحاولة معها والتكيف العلمية التطورات ألخر الجامعي
نظرياٍت نقض إلى بنا سيؤدي ذلك كان وأن حتى األخر للفكر األكاديمي تقبل خالل من وثانياً
سنبقى كبرنا ومهما الزمان بنا طال مهما بأننا نعي أن المفيد من أنه ذلك طويلة لعقوٍد بها سرنا

العام: الرأي وقیاس العالي التعلیم
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علم طالب وأبداً دوماً
الجامعي األسـتاذ نفسـيه في فلسفي بجدٍل الدخول المقدمة هذه من المقصد يكن ولم
المشـكلة هذه أن المؤكد فمن مشكلة بهكذا الوقوع باحتمالية أقررنا أن ولكن خوالجه ودراسة
طلبـته إلى العلمي التطرف حالة بنقل سيقوم الجامعي األستاذ وأن أدائه مستوى على ستؤثر
األسـاتذة من البـعض أن نجد تحديداً هنا ومن قبله. من مسبق إدراكي وعٍي دون من وذلك
بالجوانب اهتمامهم من أكثر عملهم لمجال النظرية بالجوانب األساس بالدرجة يهتمون الكرام
درجة تحديد في والفيصل األول األساس يعد النظري الجانب أن من الرغم وعلى التطبيقية،
على تخفى ال والتي التطبيقـية الجوانب أهمية على نؤكد دوماً أننا إال بحـثي عمل أي دقـة
أهمية وتبــرز المختلفة، العلوم تطوير على المباشـر تأثيرها وكذلك أهميتها مدى الجميع

باآلتي: إجمالها يمكن نقاط عدة من التطبيقية الجوانب
جديدة مواطن أستشراف في للباحث دوماً متجدداً مصدراً تعد التطبيقية الجوانب أن -

عمله. لمجال
سـد خالل من النظرية لجوانبـه أكبـر فهم حالة إيجاد على تساعد فأنها وكذلك -

التطبيقية. المشاكل من عدد أكبر لمعالجة تكيفها ومحاولة نظريته في الثغرات
التطبيق يكون الوقت وبنفس والتطبيق النظرية بين مهمة منفعة تبادل عالقة هنالك -
فهو للنظرية ومسـتورداً مورداً يعد التطبيق ألن ذلك العالقة هذه في األساس حجر
يقـوم للمشـاكل معالجته خالل ومن النظرية من العلمية لألسـس (مستورد) مستلم

(مصدر). النظرية إلى األفكار بتطوير
أن كان ألٍي يمكن ال والتي كان علٍم أي في التطبيقــية الجوانب أهمية نجد هنا ومن
نجد ذلك من الرغم على ،ولكن أهميتها من يقـلل أن حـتى أو النظرية الجوانب عن يعزلها
يغالي أخذ العالي التعليم قـطاع في واألخوات األخوة من بـه بأس ال عدداً الشديد ولألسف
حاالت من حالة إلى معتقداتهم في ليصلوا التطبيقية الجوانب عن وابتعدوا النظرية بالجوانب
العلوم في تحـديداً الحـالة هذه وتبرز التطبيقية بالجوانب يتعلق ما كل ونبذ العلمي التطرف
المثال سبيل (على اإلحصاء علم في الحال هو وكما اإلنسانية العلوم من أكبر بشكل الصرفة
من الكثير تحـوي التي العلوم أهم من يعد اإلحـصاء علم أن من الرغم فعلى الحـصر) ال

الحياة. مجاالت شتى في الحيوية التطبيقات

.

تدريسـنا في نبـتعد فأننا ولألسفالشديد أنه إال
حـاالت من حـالة إلى معتقـداتنا في ونصل التطبيقـية الجوانب عن المختلفة اإلحصاء لمواد
يعرفما ال فهو الكلية من تخرجه عند بـالذهول اإلحـصاء قسم طالب ويصاب العلمي التطرف
تلو المعادلة يحـفظ متتالية سـنوات اربع جاهداً قضى الذي تخصصه يطبق وأين يعمله الذي
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قياسـات ،وتعد حفظها التي والطرق المعادالت لهذه التطبيقية الجوانب فهم دون من األخرى
علم بـأن باالعتبـار األخذ مع ولكن اإلحـصاء لعلم التطبيقية الجوانب أهم أحد العام الرأي
عالمية لغة هذا يومنا في أمسـت العام الرأي قياسـات ان حـيث حقيقةً يمتلكها ال اإلحصاء
لغة أمسـت فعالً بأنها قلنا أن نبالغ ال هنا ونحن جمعاء البشرية منها وتستفيد الجميع يمتلكها
يومنا في أمسـت والتي األرقام لغة هو قصدنا أن إذ كبيرة معان من الكلمة هذه تحمل ما بكل

يشبه ما وهو ما حالٍة تصف أن يمكن والتي الكلمات كل من أبلغ هذا

K
تروم التي أو المتحـضرة المجتمعات في العام الرأي قـياس أهمية من الرغم وعلى
قياس في متخصص درس الوقت هذا غاية إلى يوجد ال ذلك من الرغم وعلى أنه إال التحضر
التعليم أن نجد شــديدة وبصراحـٍة لذا األمر هذا يهمها التي الكليات من أٍي في العام الرأي
المتخصصين الخريجين من مخرجات إيجاد في صراحـةً فشـل قد الوقت هذا لغاية العالي
أحد يعد العالي التعليم (ألن العلمية جوانبه ببعض ملمين تقدير أقل على أو العام الرأي بقياس
أزمة يسـمى ما هنالك بأن الباحثين: احد يصفه ما وهو المجتمع) في الخدمية القطاعات أهم

تعليم.
كان سـواء (رقـمية) كمية قراءاٍت نوفر أن نستطيع كيف هنا يتبادر الذي والسؤال
كوادر لدينا تكن لم أن المختلفة الحـكومية وغير الحـكومية المؤسسات في القرار ألصحاب
الذين األشـخاص هم من المجال هذا في سيعمل الذي فمن العام الرأي قياس في متخصصة
الحاسوب على البيانات بإدخال سيقومون الذين األشخاص هم ومن البيانات بجمع سيقومون
أمام دقيقـةً نقف أن أملين حضراتكم على نرفعها أسئلةٌ بتحليلها سيقوم الذي ومن ومعالجتها
مجتمعنا أحقية وعن جهة من به ينتفع بعلٍم يحصن أن في الطالب حق حول ونتساءل ضمائرنا

أخرى. جهة من بنائه في الفعال دورنا نمارس أن في
اإلستراتيجية). والدراسات للبحوث العراق (مركز دراسية حالة -6

العراقـي المجتمع في تعمل مستقلة مدنية مراكز وجود فكرة سابقا العراق يعرف لم
هو وكما ألنه المدني المجتمع بمنظمات تسمى والتي
على المهيمنة المركزية الحـكومة أسـاس على مبني سابقا كان العراقي المجتمع فأن معلوم
ضمنها ومن المنظمات هذه من العديد ظهرت النظام سقـوط وبـعد كافة. المجتمع قطاعات

G.H.Wilse

(Nongovernmental Organization - NGO)
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للبحـوث العراق (مركز يعد إذ ، العام الرأي بقياسـات متخصصة بحـثية ومعاهد مراكز
قام التي ونوعها المسوحات كم بسبب وذلك المراكز، هذه أهم احد اإلستراتيجية) والدراسات

دراسية. كحالة المركز هذا نستعرض أن هنا ارتأينا لذا قياسيين ووقت بطريقة بتنفيذها
هي: أقساما تشكيالته ضمن ويضم ٢٠٠٣ عام من أيار شهر في المركز تأسس

العام. الرأي اتجاهات قياس قسم -1
المدني. المجتمع دراسات قسم -2

المرأة. دراسات قسم -3
والخصخصة. السوق اقتصاد دراسات قسم -4

واألديان. العقائد دراسات قسم -5
الترجمة. وحدة -6

المعلومات. نظم وحدة -7
األولى السـاعة في أدركوا عليه القائمين فإن .. العام الرأي قياس بقسم يتعلق ما وفي
األوضاع تردي بسبـب وذلك عملهم في سـيواجهونها التي الصعوبات مقدار العمل لبدئهم
المبحوثين من الكثير إن إذ أخرى. جهة من الرقم بثقافة الناس معظم وجهل ، جهة من األمنية
البـلد في القـرار مراكز قبـل من بإجاباتهم األخذ في الجدية مدى عن دائما يتساءلون كانوا
عن سؤالهم وسبب بالباحثين المستمر تشككهم عن فضال ، قبلهم من المقدمة المعلومات وفائدة
اعتادوا قـد لكونهم الخصوص).وذلك وجه على الديموغرافية (المعلومات معينة معلومات
، البائد) النظام زمن (في األمني بالجانب عالقة ذات األغلب على هي المعلومات هذه أن على
بحـثية كوادر وجود عدم في تمثلت أخرى صعوبات القسم في العمل على القائمون واجه كما

المسوحات. تلك لتنفذ الجانب هذا في متخصصة
إذ تجاوزها، واسـتطاعوا العمل على القائمين أعين نصب كانت المشاكل هذه كل إن
االستبـانات عدد وكان . العزيز بـلدنا محـافظات جميع في مسحاً (٣٤) قرابة المركز نفذ
ألهم اسـتعراض يلي وفيما استبانة، (٥٠٠٠ - ١٠٠٠) بين تتراوح مسح كل في الموزعة
قـياس (منهجية في ذكرها المار العام الرأي قياس بمتطلبات وإيفائه القسم هذا عمل جوانب

العام): الرأي
تتطلب مسح أي خطة اعداد وان وتوجهاته، وطوائفه قومياته بتعدد العراق يمتاز -1
. العراقـي الشعب فئات جميع أراء استقصاء خالل من للعينة المالئم اإلطار تحديد
النظر وجهات اختالف إلى بــالضرورة سـيؤدي التنوع هذا أن المعلوم من ألنه
جميع شـمول بـالتالي المفضل ومن ، أيضا لألمور التقـييم وطرقـة المطروحة
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جميع في مسوحات (٦) قرابة فعالً المركز نفذ إذ . المسوحات بتلك العراق محافظات
من المتبقـي تنفيذ تم المسوحـات لهذه العالية الكلفة وبسبب ولكن ، البلد محافظات
إن إذ ، محـافظات) ٩ - ٧ بـين غالباً (تتراوح المحافظات من عدد في المسوحات

للعراقيين. الواضح التنوع تعكس لكي فائقة بعناية اختيارها يجري المحافظات
مع واسعة عالقات قاعدة توافر األمر تطلب المسوحات لهذه العالية للتكلفة نتيجة -2
المحــلية األعالم ووسـائل العلمي البحـث ومراكز العالمية الجامعات من العديد
. المختلفة الدولة دوائر مع والبـناءة الجيدة العالقات عن فضال ، والعالمية والعربية

المسوحات. لتلك المادي الدعم لتوفير وذلك
عدم هو العام الرأي قياسات في يعمل شخص أي تواجه التي المشاكل أهم من إن -3
الوحـيدة البيانات قاعدة إن إذ ، صحيحة علمية أسس على مبنية بيانات قاعدة وجود
وهذا .(١٩٩٧ لعام العراق في للسـكان العام (لتعداد هي للعمل والمتاحـة المتوافرة
لجميع بـياناته اكتمال وعدم دقته عدم عن فضال جدا كثيرة أخطاء من يعاني التعداد
الوقـت ذلك في التعداد هذا في تدخل لم كردستان أقليم محافظات إن إذ ، المحافظات
من القـاعدة تلك لتطوير آلية األمرإيجاد تطلب لذلك . معروفة سياسـية وألسبـاب
كان المركز نفذه مسح كل وفي أنه ،حيث ذلك تم قد وفعالً خاللها من والعمل البيانات
قـواعد وتصحـيح للقسـم المعلومات بإرجاع يقومون المسحية الفرق في الباحثون

خاللها من البيانات
توفير من بـد ال كان العام الرأي قياسات في متخصصة كوادر وجود عدم بسبب -4
جرى إذ القـصوى، وبالسـرعة المسوحـات بتنفيذ يقومون الذين الباحثين من عدد
واإلدارة اإلحـصاء أقسـام من الجدد الخريجين من الباحـثين من عدد استقـطاب
المسـح إجراء خاللها من يتم التي الكيفية حـول مكثفة بدورة وتدريبهم واالجتماع
مسـتمراً كان التدريب هذا وأن المبحـوثين. من الحقيقـية اإلجابـات واستخالص
اسـتعراض تم وإنما فقـط النظرية الجوانب على يقتصر ولم متتالية زمنية ولفترات
المختصين من عدد هنالك كان مسح كل خالل ألنه كذلك أيضاً، فيه الميدانية الجوانب
يقـومون وكذلك تنفذ سـوف التي االستبانه في التفاصيل أدق بشرح يقومون الذين

السابق. المسح في حدثت التي واألخطاء المشاكل أهم باستعراض
في وكما القـطر محـافظات بعض في وترديها األمنية األجواء صعوبة بسبب -5
المناطق تلك سكان من مدربين بأشخاص االستعانة من بد ال كان والموصل الرمادي
الفرق تعريض عدم نفسه الوقت وفي اإلجابات دقة من مستوى أعلى تحقيق لغرض

.
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بــعض مع وطيدة عالقـات بـناء تم كما الخطر، إلى المناطق تلك في المسحـية
البحثية الفرق مهمة لغرضتسهيل الجماهيري النفوذ ذوي األشخاص

ألهمية المركز في العاملين الباحـثين بـعض أدراك عدم من التخوف بسبـب -6
الواقـع على التعرف أو للقـرار صنع من عليه يترتب وما يقدمونها التي المعلومات

اآلتية: اآللية اعتماد فيها تم شديدة رقابي نظام قاعدة بناء تم صادقة بعيٍن
المحافظة بحسب وذلك أشخاص عشرة إلى خمسة من الواحد البحثي الفريق يضم أ-
أسـتاذ األغلب على (يكون مسحي فريق رئيس ويترأسهم به يعملون الذي القطاع أو

جامعي).
الرأي قياس قسم رئيس رقابة إلى العلمية الناحية من يخضعون الفرق رؤساء أن ب-

وأهميتها الدراسة مفردات وشرح للمسح العامة الخطط بوضع يقوم والذي العام
والذي المعلومات نظم قسـم رئيس رقابـة إلى كذلك الفرق رؤساء يخضع كما ج-
علمياً يسـمى ما وأتباع الحاسوب إلى البيانات بإدخال متخصص كادر على يشرف
بتدقـيق خالله من ليقوم عالمياً متبع تكنولوجي رقابي أسلوب وهو . التفتيش) (بنقاط
تقييم عن تماماً مستقل بشكٍل لذلك تبعا المسحية الفرق تقييم ويتم المستحصلة البيانات

العام. الرأي قياس قسم رئيس
البحـثية الفرق جميع على والتنفيذي اإلداري باألشـراف التنفيذي المدير يقـوم د-
ويتم المعلومات نظم قسم ورئيس العام الرأي قياس قسم رئيس من كل تقريري ويستلم

وجدت أينما األخطاء وتصحيح العمل لتقييم الالزمة اإلجراءات اتخاذ ذلك عند
النهائي التقرير رفع يتم والذي للمركز العام المدير رقابة التنفيذي المدير يتبع - هـ
وسائل في وعرضه الدراسة من المستفيدة الجهات مع التنسيق مهمة يتولى والذي اليه

كذلك األعالم
التطبيقي. الجانب -7

من عدد في أجريت التي الميدانية الدراسـات بـعض من جوانب المبحث هذا تناول
منها: مختلفة محاور وفي . الدراسة وحسب مختلفة عينات وبحجوم المحافظات

االقتصادي المحور 1-7
وفي األخيرة الحـرب وبـعد قبل العراقية للعائلة االقتصادي الوضع عن دراسة في
(١٦٤٠) قـوامها كان عينة في ٢٠٠٤ عام من وحزيران آذار لشهري منفصلتين دراستين
بابل). ديالى, ,الرمادي,السليمانية, هي(بغداد,الموصل,البصرة مدن سبع في موزعة استمارة
مقارنة أسوء آم افضل هو وهل العراقي االقتصادي الوضع عرض تم (١) الشكل في

.

.

.

.

:

OMMSحزیران ( ) 162العدد

والتطبیق النظریة بین العام الرأي قیاس استطالعات



الوضع يوضح (٢) والشـكل (بغداد,الموصل,البـصرة) للمحـافظات الحرب قبل هو بما
القادمة. اشهر للستة االقتصادي بالوضع التنبؤ يمثل والشكل(٣) الحرب بعد االقتصادي
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السياسي المحور 2- 7W
كانت مواضيع تناولت والتي , المهمة الدراسـات من باقة السياسي المحور يتضمن
تم وقـد البـلد في االحتالل قوات وتواجد االنتخابات, موضوع منها العراقي. الشارع تشغل
كانت إذا القـوات هذه تواجد شكل عن أسئلة تضمنت ٢٠٠٣ عام من تموز في دراسة أجراء
ماركوف. سالسـل باستخدام التنبؤ تم وقد سالم حفظ قوات او تحرير قوات أم احتالل قوات
عام من أيار وشـهر العام نفس من الثاني تشرين لشهر القوات هذه تجاه العراقيين باتجاهات

ذلك: يوضح التالي والشكل ٢٠٠٤

- األول كانون شـهري في عراقية محافظات عشر في مسوحات ثالثة أجراء تم كما
إلى وباالسـتناد ضوئها وعلى مسح كل في استمارة ١٥٠٠ بلغ عينة وبحجم ٢٠٠٥ الثاني
والذين التصويت لهم يحـق الذين باألشخاص التنبؤ من تمكن المركز لدى المتوفرة البيانات

أدناه الجدول في وكما الدراسة محافظات من محافظة لكل بالنسبة فعال هذهسيصوتون وفي
للذين أولويات العراقيونكسـلم اليها ينظر المتطلباتالتي عن سؤال طرح تم الدراساتقد

تحليل االنتخابات.وفيأدناه في لهم Em~êÉíçFسيصوتون
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كسلم العراقيون اليها ينظر التي المتطلبات عن سؤال طرح تم قد الدراسات هذه وفي
ت أدناه .وفي االنتخابات في لهم سيصوتون للذين :أولويات (EParetoحليل
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، ؟) منطقـتك في الخدمات عن رضاك مستوى هو (ما : اآلتي التساؤل طرح وكذلك
اإلجابات: وكانت

ثالثة في المرأة عن مسح أجراء تم فقد الدراسات هذه في نصيبها طبعا للمرأة إن كما
تضمنت وقد ٢٠٠٤ تموز في استمارة من١٠٠٠ لعينة البصرة) الموصل، (بغداد، محافظات
حـيث العراقي المجتمع في والفتيات النساء عند التعليم تقييد أسباب عن سؤاال الدراسة هذه

يلي: كما اإلجابات كانت
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والتوصیات:8- االستنتاجات

K

كانت ســواء فيقياســاتالرأيالعام المتخصصة البحـثالعلمي لمراكز أن -1
ما أحـوج في اليوم العراق وأن ، المجتمع بناء في مهما دورا حكومية أوغير حكومية

هذهيك من ممكن عدد أكبـر في بـجدية نفكر أن الضروري من لذا المركز لهذه ون
لها. والمعنوي والبشري المادي الدعم توفير يتم وأن المراكز

المتخصصة البحثية المراكز دور وإنعاش بناء في أساسيا دورا العالي للتعليم أن -2
والالزمة المتخصصة البشرية بالطاقات رفدهم خالل من وذلك العام الرأي بقياسات
دروس باستحـداث بـالتفكير نبدأ أن الضروري فمن ،لذا المراكز هذه عمل إلدامة
،اإلدارة (اإلحـصاء العالقـة ذات األقسـام في العام الرأي بقياسـات متخصصة

...الخ). ،االجتماع
العام الرأي بقياسـات االهتمام المجاالت شـتى في القـرار أصحـاب على أن -3

الشعب صوت يمثل كونه القرار صنع مرحلة في األولوية وأعطائها
يتناولوا أن على طلبتنا نحث وأن العام الرأي قياسات أهمية نعي أن المهم من أن -4
التخرج مراحل في أو العليا الدراسات في األمر أكان سواء بالدراسة الموضوع هذا

البكالوريوس. من
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االستراتيجية.

K

11- Schonlau M., Ronald D.F., Jr., & Elliott, M.N., (2001), Conducting Research Surveys via E-mail and the web, RAND
Corporation.

12- Parten M. (1950), Surveys, Polls, and Samples: Practical Procedures, HARPER & PRO. , New York, USA.
13- Van Eunen E.A., (1995), Interviewing for Market and Opinion Research, ESOMAR, Amsterdam (Netherlands).
14- William A. (1956), Modern Public Opinion, McGraw-Hill, New York,r p^K
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المقدمة
االمريكيون الجنود اقـترفه ما البراز ودوليا وعربيا محليا االخبارية التغطية تكثفت
العراقـيين السـجناء بحـق وبشـعة مشينة سلوكيات من غريب ابي سجن عن المسوؤلون
العراق في منفذيه على والقـضاء االرهاب مكافحـة أهمها عديدة تبريرات وفق المحتجزين
من العراق النقـاذ تحـريرية لحـرب تزعمها المتحده الواليات فيه اعلنت الذي الوقت في
السـجناء تعذيب جريمة واحـدثت الديمقـراطية. نشر وضرورة االنسان حقوق انتهاكات
لبشـاعة وشعبـا، حـكومة العراقـي للشعب نفسية صدمة غريب ابي سجن في العراقيين
اوقـات وفي الدولية والمواثيق واالعراف القـيم كل ترفضها التي والتجاوزات االنتهاكات
عملية اجراء اثناء اتضح ما وهو والذرائع التبريرات كانت وايا سواء حد على والحرب السلم
الفضيحـة لهذه تغطيتها في الدولية الزمان جريدة نشـرته لما والدقيق الموضوعي التحليل
االبيض البيت اعالن ولحد انفسهم االمريكيين المسؤولين تصريحات عبر عنها الكشف ومنذ
ان بـعد العراقـيين السجناء بتعذيب ضلوعهم ثبوت بسبب جنوده من لستة الرسمي "تأنيبه"
البريطانية والغارديان ميرور الديلي صحيفتي في التعذيب صور نشر بسبب لذلك اضطروا
في شـك اي لديه ليس "انه قـوله: ميرور الديلي تحـرير رئيس عن حـينها في نقلت والتي
الجيش في العاملين الضباط من اثنين ان حيث غريب ابي سجن في التعذيب صور مصداقية
(الجنرال تقرير في الحياة جريدة نشرته ما وأيضا بالصور" ميرور الديلي زودوا البريطاني
غير و منهجية كانت بغداد غرب غريب ابي سجن في االنتهاكات أن أكد الذي تاغوبا) انتونيو
الدفاع وزير قاله ما عكس وذلك االمريكية للشرطة تابعة قوة جانب من عمدا ارتكبت قانونية

الدليمي محمود نزهت د.

غريب ابي سجن في المعتقلين تعذيب لفضيحة االخبارية التغطية

لفضيحة االخبارية التغطية
غريب ابي سجن في المعتقلين تعذيب

انموذجاً الزمان جريدة

لم العراق في غريب) (ابو سجن معتقلي معاملــة اساءة فضيحة ان
كل تساور الشكوك اصبحت بل فحسب المتحدة بالواليات العار تلحق
هناك ان على للتأكيد المسؤولين محاسبة من والبد منا التقرب يريد من

الممارسات. هذه لمثل عقوبات
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عن عبـارة هو العراق في االمريكية السـجون في نشهده ما "ان رامسفيلد دونالد االمريكي
من مجموعة ٢٠٠٤/٥/٦ في الحـياة جريدة في نشـر الذي التقـرير وعد فردية" حوادث
بـينها ومن العسكرية، الشرطة عناصر ارتكبتها والتي غريب أبي في الصارخة االنتهاكات
على ذكورا معتقـلين وارغام عراة، وهم والكاميرا بـالفديو ونساء رجاال معتقلين تصوير
صور والتقاط كلب بجنزير عراة ذكورا معتقلين رقاب وتطويق داخلية، نسائية البسة ارتداء
احـدى مع الجنس ممارسـة على العسكرية الشرطة من عنصر واقدام معهم، فوتوغرافية
التي االنتهاكات وليتجاوز االمريكية، االعالم وسـائل تذكره لم خطير انتهاك وهو السجينات
امريكيين جنودا ان الى التقـرير خلص إذ موتاهم، لتشـمل االحياء المعتقلين التقرير، يعدها
من مديحـا تلقـوا العناصر هؤالء ان التقـرير" اكد كما العراقيين، المعتقلين جثث صوروا
السـجناء والن الجيد، لعملهم (اشـادة) على وحصلوا االعمال هذه على القدامهم رؤسائهم
حافظوا لهم وقيل قيمة، معلومات ويعطون سؤال كل عن ويجيبون بسرعة ينهارون ذلك وفق
عما بالكشـف التحـديد وجه على الغربـية، االعالم وسائل وتستمر ." جيدا العمل هذا على
يحدث ما خاص وبشكل العالم، من متعددة أماكن في المنتشرة االمريكية السجون في يحصل
االمريكيون المسـؤولون ينفي االنسان وادمية لحقوق انتهاكات من غوانتانامو معتقالت في
السجناء. ضد اقترافها واستمرار وجودها القاطعة وباالدلة تظهر االمر حقيقة لكن حصولها،
واعتمدنا غريب ابي سجناء تعذيب لجريمة االخبارية التغطية موضوع الدراسة هذه وتناولت
ويعود يوميا، االولى صفحتها وعلى اخبارية تقارير من الدولية الزمان جريدة نشرته ما على
لها دولية، عربية أيضاً وهي العراقي، بالشأن تعنى مستقلة كونها الجريدة لهذه اختيارنا سبب
بـغداد في والثالث البحـرين في المنامه في والثاني لندن في الرئيس مركزها طبعات ثالث
سياسية اخبارية طبيعتها نسخة، الف ٥٠ وتطبع العالمية، والعواصم العربية الدول في توزع
والمتميزة، الناشـطة العراقـية والشـخصيات والرموز الثقافي بالشأن يعنى ملحق بداخلها
للتحليل مادة االخبارية تقاريرها اعتمدنا وقد واالعالنات الجريدة بيع على يعتمد وتمويلها
الشـعارات بـين التناقـض حـالة عن وكشفت الفضيحة بهذه الجريدة اهتمام لمسنا حيث
ارض على الحقيقـة وبـين والديمقراطية الحرية ونشر االنسان حقوق احترام في االمريكية
انها علما المناسبـة الصحـفية بالصور المشفوعة التقارير بنشر اهتمامها عن فضالً الواقع
واالختيار بالمساحة تتجلى اهمية (الصورة) تعطي حيث الجريدة صفحات لكل الغالبة الصفة
من العراقـية المدن عم الذي والغضب االستنكار مدى التقارير ابرزت وايضا المعبر السليم

غریب ابي سجن في المعتقلین تعذیب لفضیحة االخباریة التغطیة
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وقـومياتهم ومذاهبـهم اديانهم بكل العراقيين تالحم قوة عن عبر والذي الجنوب الى الشمال
تصريحـات من البحـث لعينة التحـليل عملية في اسـتخرجت التي الفئات ابرزته ما وهو
النقابـات و واالتحادات للمنظمات االستنكار صيحات ومن العراقية الحكومة في المسؤولين
العراقـي الشعب ابناء وكل العشائر وشيوخ اجمعها الدينية المرجعيات وممثلي الجماهيرية
العراقـيين، للمعتقلين المسيئين االمريكيين والضباط الجنود معاقبة وبشدة طالبوا ،فالجميع
ادانتهم تثبت لم ممن منهم االالف عن باالفراج واالسراع االنتهاكات، هذه مثل حدوث ومنع

تهمة. بأية
وهي: محاور، عدة البحث وتضمن

البحث منهجية : أوال
االخبارية التغطية تعريف : ثانيا
االخبارية التقارير تعريف : ثالثا

فضيحـة ازاء الزمان لجريدة االخبارية التقارير التجاهات التحليلية الدراسة : رابعا
غريب ابي سجن في العراقيين السجناء تعذيب

البحث: منهجية اوالً:
االسـتناد المتخصصة والدراسات العلمية البحوث في المعروف من البحث: مشكلة
الذي االسـاس هو المشكلة وتحديد والتفسير والبحث للدراسة تخضع محددة مشكالت الى
بـصورته العلمي البحـث انجاز مهمة تتطلبـها التي االخرى العلمية الخطوات ليه تستند
البحـث هذا مشـكلة فان فرضية او سؤال عن االجابة تعني البحث مشكلة ان وبما النهائية
الخاصة الزمان جريدة في االخبـارية التغطية حدود "ما اآلتي التساؤل عن االجابة في تتحدد
وللمدة االنتهاكات، تلك كشـف منذ غريب، ابي سجن في العراقيين السجناء تعذيب بفضيحة
لفضيحة االخبارية التغطية فيها تكثفت التي المدة وهي ،٢٠٠٤ أيار ٣٠ حتى نيسان ٢٩ من

غريب. أبي سجن

البحث: هدف
اتجاهات تحـديد عبـر االخبارية التغطية حجم الى الوصول في البحث هدف يتحدد
االنتهاكات حاالت وإبراز الفضيحة، هذه حول الزمان جريدة نشرتها التي االخبارية التقارير
احـترام في االمريكية الشعارات بين التناقض مدى وتبيان االمريكيون، الجنود اقترفها التي

K
K
K

K

(1)

(2)
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العالمي االعالن بـنود في جاء ما مع يتعارض والذي فعال حصل ما حقيقة االنسان حقوق
وتمنع االنسان كرامة وتصون تنظم والتي الدولية واالتفاقيات المواثيق وبنود االنسان لحقوق
التبـريرات كانت ومهما سـواء حـد على والحـرب السلم اوقات في آدميته على التجاوز

. والذرائع
البحث: مجتمع

الى نيسـان ٢٩ من للمدة الزمان جريدة نشرتها التي االخبارية التقارير البحث شمل
على التركيز ان وبـما االولى، الصفحة على نشرت تقريرا، ٣٤ وعددها ، ٢٠٠٤ أيار ٣٠
تفوتنا ال وكي االتجاهات عن وواضحــة كاملة صورة يعطي ال التقــارير هذه من عينة
النشر بدء منذ التقارير بتحليل الشامل الحصر اسلوب اعتمدنا فقد الصدد، بهذا مهمة مضامين
بـعد عليها التركيز انخفاض لمسنا والتي المكثفة، التغطية ضمن تقرير والخر الفضيحة في
تلك الى يشار هذا ليومنا بل الفضيحة الى االشارة عدم يعني ال وهذا ،٢٠٠٤ أيار من الثالثين
تجاوزات عن دائما النقـاب تكشف الغربية وخاصة االعالم وسائل وان السيما االنتهاكات

العالم. من متفرقة اماكن في منتشرة امريكية سجون وفي االمريكيين الجنود من عدد
البحث: منهج

على واالعالم االتصال خبـراء يحث التي المضمون تحليل طريقة الباحثة أعتمدت
. وهي وتوجهاتها االتصالية المادة اهداف الى للوصول االعالمية البحوث في تطبيقها

ودوافعه. باالتصال القائم اهداف المضمون تحليل يوضح -
المتلقي. وسلوكيات اتجاهات على المحتوى تاثيرات مدى معرفة -

بـعد يتفق الرسـالة) (مضمون المحـتوى من الباحث اليها يتوصل التي المعاني -
ويفهمه يدركه ما مع ايضا ويتفق المرسل، اليها يسعى كان التي االهداف مع وتبويبها تحليلها
محـتوى تؤلف التي المعاني عند يلتقـون والمستقبـل والمرسـل الباحث أن أي المستقبل،

االتصال.
المحتوى. ذلك تحديد في المهمة دالالتها لالرقام تكون الكمي التحليل في -1

التحليل. خطوات -2
االتية: الخطوات اتبعنا فقد وموضوعية دقيقة نتائج على الحصول اجل من

وحـدة كونه للتحـليل كوحدة الموضوع وحدة اخترنا وقد التحليل: وحدة تحديد -1
او عبارة او جملة تكون ربما التي الفئة معنى تحدد التي وهي االتصال مادة في كاملة طبيعية

(3)

(4)
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الوحـدات اصعب من الوحدة هذه وتعد التحليل موضوع حولها يدور التي الفكرة تتضمن
: االتية لالسباب

وتعقدها وتداخلها المضمون في الواردة االفكار تشابك عند وخاصة الثبات مشكلة -
المادة مضمون في تبرز التي واالساليب والمصطلحات المفاهيم اختالف -

الكلمات الى قياسا والعبارات االفكار حدود وضوح عدم -
المحتوى تحليل في عليها الوقوف المراد المادة جوهر وهي التحليل فئات تحديد -2

فئة وكانت معانيها تداخل وعدم الفئات تلك استقـاللية مع وشمولية بدقة تحديدها يجب ولذلك
وتحـديد االخبارية التقارير قراءة بها ونقصد البحث هدف لتحقيق مالئمة االكثر هي االتجاه

التقارير هذه محتوى عنها ينبئ التي االتجاهات نوع
(االتجاهات): الفئات جدولة -3

االخبـارية التقارير اتجاهات مثلت فئة عشرة ثالث هناك ان التحليل نتائج اظهرت
التي بـالفئات عرضاً يأتي فيما وندرج غريب ابـي سجن في السجناء تعذيب فضيحة ازاء
وفق الفئات هذه تصنف مختصرة دقيقـة تعريفات وضع مع التحليل عملية اثناء في ظهرت

كاالتي: وهي التقارير في ماورد
هذه وابـرزت غريب ابـي سـجن في التعذيب لجرائم العراقي الشعب استنكار -1
السجناء بحق االمريكيين للجنود االخالقية الممارسات ضد العراقي الشعب غضب الفضيحة

العراقيين
في العراقـيين للسجناء المسيئين جنودها معاقبة على حريصة االمريكية االدارة -2
العراق في العسـكريين االمريكين المسؤولين تصريحات ابرزته ما وهو غريب ابي سجن

واشنطن في االمريكية االدارة في والمسؤولين
وذويهم الضحـايا اقـوال وفق واذاللهم العراقـيين السـجناء تعذيب بشـاعة -3

المجال هذا في االمريكين المسؤولين وتصريحات
وشجبا ادانة المنشورة التقارير ابرزت حيث العراقيات: السجينات طال التعذيب -4

غريب ابي سجن في واالغتصاب التعذيب وحشية من العراقيات السجينات له تعرضت لما
اتضح حـيث غريب ابي سجن في التعذيب جرائم مرتكبي بمعاقبة دولي اهتمام -5
اجراءات اتخاذ بضرورة الدولية العفو ومنظمة واليونيسيف االحمر الصليب منظمات اهتمام

المسيئين لردع صارمة

(5)

(6)

(7)
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العراق في والسالم االمن احالل ضرورة على االمريكي الرئيس اصرار -6
سجن في التعذيب جرائم مسؤولية رامسفيلد دونالد االمريكي الدفاع وزير تحميل -7

استقالته بضرورة والدعوات التصريحات حيث غريب ابي
اإلدارة وتحــــميل االمريكية االدارة ضد واالمريكي الدولي العداء تصاعد -8

االستقرار وعدم العنف وانتشار فوضى من العراق في يحصل ما مسؤولية األمريكية
القـوات اسـاءة بصحـة التشـكيك بين البريطاني الموقف في تناقض ظهور -9

فعالً ذلك حصول وبين للعراقيين البريطانية
ضرورة من الفئة هذه اظهرته ما وفق غريب ابـي سـجن اغالق الى الدعوة -10

عنه بدالً حديث سجن وبناء الغلق
اوامر اصدار في العسـكرية االستخبـارات بدور االمريكين الجنود اعتراف -11

غريب ابي سجناء ضد التعذيب
تكرار الفئة هذه ابـرزت حـيث العراق) بـ(باستيل غريب ابي سجن وصف -12

فرنسا في والتعذيب االضطهاد رمز الباستيل، بسجن وتشبيهه غريب ابي سجن وصف
ما وهو العراق في السـجون ادارة في االمريكين القـادة عند الخبـرة توافر -13
انساني وبشكل السجون ادارة في خبراتهم بتميز االمريكين المسؤولين تصريحات اوضحته

ومنظم
تصريحـات وفق العراقـيين لحـماية االرهابـيين تتعقب االمريكية القوات -14

والسالم االمن لتوفير االرهابيين تحارب األمريكية القوات إن االمريكين: المسؤولين
ادارة في يهود او اسـرائيلين وضباط جنود وجود االمريكيين المسؤولين نفي -15

غريب. ابي سجن
(االتجاهات): الفئات تكرارات حساب -1

: االتي وفق تكراراتها حساب ثم كمية رموز الى تحويلها اجل من
فضيحـة ازاء فيه وردت التي االتجاهات وتحـديد متأنية قراءة تقرير كل قراءة أ-

غريب ابي سجن في العراقيين السجناء تعذيب
المئوية نسبـها واسـتخراج التقارير مضامين في المستخرجة االتجاهات جمع ب-
ومرتبـاً منظماً جدوالً يكون مما هرمي بشكل وترتيبها االتجاهات تكرارات مجمل الى قياساً

االخبارية التقارير اتجاهات سلم يبين تدريجياً
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التحليل: صدق -2
اجل ومن المطلوبـة النتائج السـتخالص القـياس طريقة او اسلوب مالءمة وتعني
في الصدق ولتحقـيق ودقيقة صادقة النتائج تكون ان يجب التحليل في الموضوعية تحقيق
مختصر بشـكل صياغتها تم وشـاملة معبرة فئات من استخرج ما عرض تم التحليل عملية
االساتذة من مجموعة على الالحقة والتفسير التحليل بعمليات البدء قبل اولي كاجراء وواضح
من وضعوه بـما االخذ بـعد واعتمادها عليها الموافقـة فتمت وتصويبها لتقويمها الخبراء
المسـاعد واألسـتاذ الهيتي، نعمان هادي الدكتور االستاذ . هم الخبراء واالساتذة مالحظات
البحث اهداف مع يتفق وبما سالم. خضر حمدان والدكتور الشمري، كاظم عبدالمنعم الدكتور
الفضيحة هذه ازاء االتجاهات مجمل استخرجنا بل معينة اتجاهات نفترض لم اننا على فضالً

المنشورة التقارير من
التحليل: ثبات -3

والتحـديد بالوضوح تتميز ان يجب التي فئاته قيمة في المضمون تحليل اهمية تكمن
طريقـة وفق التحـليل ثبات عملية وتمت للبحث الرئيس الموضوع الى العضوي واالنتماء
عبدالسـالم والدكتور (الباحـثة حدة على كل الباحثان قام حيث مختلفين محللين بين االتساق
النتائج الى توصال انهما وجدا التحليلين نتائج مقارنة وبعد حدة على كل العينة بتحليل السامر)
اي دون اسـتخرجت التي االتجاهات مجموع كان حـيث بسـيطة اختالفات باستثناء ذاتها
لقـياس (هولسـتي) معادلة تطبيق وعند ، اتجاهاً (١٣) مجموع من اتجاهاً (١١) اختالف
التحـليل ثبات لقياس مقبولة درجة وهي % ٠،٨٤ هي عالية ثبات درجة على حصلنا الثبات

: المعادلة نص ادناه وندرج
ان حيث

التحليل في الباحثان عليها اتفق التي الفئات عدد الثبات معامل
كليهما عند حللت التي الفئات مجموع

٠،٨٤ = = = الثبات معامل فيصبح

االخبارية: التغطية مفهوم -1
كبـيرة اهمية ومازالت شـكلت الصحـف في االخبار ان على التركيز من لنا البد
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فالجريدة اليومية، الصحف في الرئيس والموضوع شيء اهم واضحت عليها، القراء الطالع
المجال هذا في والدارسين المتخصصين آراء عليه ركزت ما وفق نقله اجل ومن به تصدر

الصحـفية الفنون من فن واي والمقـاالت والتحقيقـات التقـارير التولد االخبار دون ومن
او حـياتهم تمس احـداث من حـولهم يدور ما الناس معرفة في اهميتها وتكمن االخرى
من الجمهور بـتمكين االعالم وسـائل كاحدى الصحف تقوم وعليه اجمع العالم في مايدور
هو الخبـر ان وبما ازاءها ومواقف آراء تكوين ثم ومن والقضايا، االحداث على التعرف
اكبـر مصالح ويمس والموضوعية الدقة يلتزم للجمهور بالنسبة مهم لحدث تقرير او وصف
من قـدر اكبـر على الحصول عملية يعني االخبارية التغطية مفهوم فان القراء من عدد
قـضية بشأن ومراسليها مندوبيها على الجريدة اعتماد ضوء في معين حدث عن المعلومات
عن عميقـة تفاصيل على الحصول عملية ايضاً هي االخبارية والتغطية الناس، اغلب ماتهم
حدوثه وكيفية فيه اشترك ومن وقوعه، ومكان باسباب واالحاطة وبيانات، ومعلومات الحدث
والمشـاركون الحدث مواقع ومنها للمعلومات االصلية المصادر الى والرجوع حدث ومتى
وانما الموضوع بانتهاء التتوقف االخبارية التغطية موضوعات وبعض العيان وشهود فيه

. اليه وماستؤول االحداث تطورات على للوقوف المتابعة تتطلب
على بالحـصول تعنى التي التسـجيلية او التقريرية منها انواع الصحفية وللتغطية
حدث بتفصيالت تهتم التي التمهيدية والتغطية بالفعل تم بحدث الخاصة والمعلومات التفاصيل
تشرح التي والبيانات المعلومات من بخلفية المدعمة التفسيرية والتغطية بعد، يتم لم اي متوقع
اضافات دون حـدث ما حقيقة تنقل التي وهي المجردة والتغطية ودالالته. ابعاده بكل الحدث
او بـيانات او خلفية أية دون الوقـائع تسـجيل على تقـتصر أي الحدث، صلب من اخرى
االولى الصفحة في اعتمدناها التي التحليل مادة فان بحثنا موضوع وبخصوص ، تفاصيل
االخبـارية التغطية للتقـارير، وعرضها االخبارية تغطيتها في اعتمدت الزمان جريدة من
ابي سجن في العراقيين السجناء بتعذيب تمثل الذي بالحدث يتعلق ما لكل الموضحة التفسيرية
ابــرز على التركيز يكون جريدة كل من االولى الصفحـة في انه المعروف ومن غريب.
من اليهم يرد الذي الخبــر فن على الغالب في المحـررون ويعتمد والوقـائع االحـداث

. المصادر
االخباري: التقرير تعريف -2

المصدر هي جريدة.. اية وفي الدقة وجه على االخبار) (قسم االخبار ان اوضحنا كما
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طريق عن الصحـيفة تصل التي اخبـارها االخرىمعظم االقسام منه تستقي الذي االساس
هو كما تعد التي كاالنترنيت الحـديثة االتصال وشبـكات والمندوبين والمراسلين الوكاالت
هذا في الدراسات واثبتت الصحفي التحرير اقسام لمعظم المتجددة الحية الذخيرة معروف
عن وذكي وشـامل صادق تقـرير بـأعطاء وظائفها اداء في تنجح قد الجريدة ان المجال
المجتمع اهداف وتبرز واالراء الوقائع بين تفصل وان معنى، لها يعطي سياق وفي االحداث
في الجريدة محـرري ان وبـما يومياً يجري عما كاملة معلومات تقديم واستمرار وقيمه
التغطية المتعددة..فان مصادرهم من اليهم يرد الذي الخبــــر فن على يعتمدون الغالب
المادة في وجدناه ما وهو رأي من اليخلو الذي االخبـاري التقرير شكل تاخذ قد االخبارية

البحث لهذا النظرية والمفاهيم الحقائق تدعم كعينة تحللت التي الصحفية
وديناميكية بسـرعة الحـدث جوهر نقل مهمته اخباري (نوع هو التقرير فان وبذلك
لالحداث كامل ووصف للحقائق رسمي (عرض هو وايضاً الواقعية) من ممكن قدر وباقصى
فان وعليه الحادثة) الى ادت التي واالسباب والزمان والمكان الشخصيات من حولها ومايدور
القـرار واتخاذ والتنسـيق للمراقبـة االدارة وسـيلة هو بل ذاته حد في هدفاً ليس التقرير
حيث الصحفي والتحقيق الصحفي الخبر بين يقع التقرير فن ان القول من لنا والبد المناسب
الوصف على ويقـتصر وحـركتها سـيرها في الوقائع حول المعلومات من مجموعة يقدم
الشـخصية االراء بابـراز نفسـه الوقـت في يسمح وانما لالحداث والموضوعي المنطقي
تزداد الحدث على عيان شاهد المحرر كان وكلما سلفاً نوهنا كما للمحرر الذاتية والتجارب
مع الحـدث وقوع الى ادت التي والظروف التفاصيل من المزيد لتقديم التقرير نجاح فرصة
المنطقـي والتوضيح والشـرح التفسـير من للمزيد وثائقـي طابـع ذات معلومات تقديم
تغطية الى تنصرف االخبـاري التقـرير مجاالت وأكثر الواقعة أو للحدث والموضوعي
التأثير شأنها من التي المهمة والمواقف باالحوال علماً القراء تحيط التي وهي الجادة االخبار
االقـتصادية والشـؤون العامة الشـؤون اخبـار مثل عاجالً ام اجالً ومستقبلهم حياتهم في

. والمجتمع الفرد تهم التي المجاالت وكل االجتماعية والشؤون
االخبارية: التقارير انواع -3

والذي الحـي.. التقرير منها انواع عدة الى التقارير تصنيف يمكن اوضحنا ما ووفق
اكثر واالحـداث الوقائع صورة برسم تهتم التي واالحداث للوقائع الحي التصوير على يركز
بـعرض ويهتم الشـخصية عرض تقـرير وايضاً تفسيرها او تحليلها او بشرحها يهتم مما
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المحلي، المجتمع في بارزاً دوراً تؤدي التي او باالحداث المرتبطة الشخصيات من شخصية
من النوع هذا ان ويالحـظ الجارية باالحداث اهتماماً اكثر يجعلها للجريدة اليومي واالصدار
للمجلة االسبـوعي االصدار الن الجرائد، من اكثر المجالت في الغالب في يستخدم التقارير
في بـارزاً دوراً تؤدي التي الشخصيات ابرز على للتركيز الكافي الوقت لها يتيح االسبوعية
ومحـافظة قرباً واكثرها التقارير انواع ابسط وهو االخباري.. التقرير .وكذلك االحداث
الوقـائع اليه تضاف مهم بخبـر المتصلة الحقائق الهم ساخنة رواية فهو الموضوعية على
ومواقـف تطورات من بالحـدث يتعلق ما وكل والمتنوعة والقـديمة الجديدة والتفصيالت

. ونتائج
تشتمل وعادة والملحة، والعاجلة االنية لالحداث بالتطرق االخبارية التقارير وتعمل
التقـارير هي اإلخبـارية التقـارير أنواع وأفضل وثائقية، فقرات على االخبارية التقارير
توضح التي التاريخية المعلومات على التحتوي التي التقارير الن تاريخية، بمادة المشفوعة
غالبـاً االخباري التقرير ويكتب تقارير وليست اخبار وكأنها تبدو االولى بداياته منذ الحدث
السياسـية الموضوعات كل مضامينه في ويتناول بـالصور مشفوعاً المعتدل الهرم بطريقة
تمهد التي المقدمة على بنائه في يضم حيث المرأة وشؤون واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
او للحـدث الحية والصور والشواهد التفاصيل يضم الذي التقرير وجسم التقرير، لموضوع

. االخباري التقرير نتائج تكشف والتي التقرير خاتمة وهي النهاية ثم الموضوع،
ان الصحفي التقرير فن بها يتصف مميزات من اوضحنا ما ووفق التأكيد من لنا والبد
في وخاصة الصحـفية الكتابـة فنون في االهمية ترتيب في االولى المرتبـة يحتل التقرير
والبـيانات المعلومات تقـديم ابـرزها مهمة وظائف يؤدي كونه المتقـدمة الدول صحافة
مع بـه ارتبطوا الذين والناس الخفية الزوايا وابراز الحدث او الخبر عن الجديدة والتفاصيل
من جو خلق على التقـرير قـدرة ذلك من واالهم باالحـداث، المرتبطة للشخصيات تقديم

. نفسه الحدث يعيش وكأنه القارئ يجعل المعايشة
للمدة الزمان لجريدة االولى الصحـف في المنشورة االخبارية التقارير اتجاهات -4

:٢٠٠٤ ٣٠/ايار الى ٢٩/نيسان من
منذ الزمان جريدة نشرتها التي االخبارية التقارير لمضامين التحليل عملية اجراء بعد
عن المسؤولين االمركيين الجنود بأيدي العراقيين السجناء تعذيب جرائم فضيحة عن االعالن
هذه على التركيز في الجريدة اهتمام عن عبـرت فئة عشرة ثالث استخرجت السجن ادارة
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وتصريحـات الفضيحة تفصيالت وبكل ويومي مكثف وبشكل مرة اول كشفها منذ الجريمة
التحـليل فقـرات في الحقـاً ستوضح اخرى عديدة وشواهد بها واعترافهم عنها المسؤولين
وفق الدقـيق والتوضيح التفصيل من وبشـيء وتفسـيرها واالتجاهات الفئات واستخراج

العلمي. التحليل متطلبات
المئوية ونسبها تكراراتها تبيان مع المستخرجة االتجاهات بالفئات جدول يأتي وفيما

عليها. حصلت التي والمرتبة

: النتائج تفسير -5
غريبوقـد ابي سجن في التعذيب لجرائم العراقي الشعب استنكار االول.. االتجاه
االتجاه هذا وبـرز % ١٧,٥١ وبنسبـة تكراراً واربـعين) (خمسة على االتجاه هذا حصل
التي والتعذيب العنف جرائم ازاء العراقـية الجماهير افعال ردود نشر على الجريدة بتركيز
بـين تنوعت الردود وهذه غريب ابـي سـجن عن المسؤولون االمريكيون الجنود ارتكبها
عن النقاب كشف حالما برزت التي النشاطات من وغيرها والندوات والمؤتمرات التظاهرات
وشـيوخ وجهاء اسـتنكار نذكر االطار هذا وفي السجن. في اساليبه وتعدد التعذيب جرائم
معاناة على للوقوف السجن بزيارة لجنة بتشكيل طالبوا حيث النجف محافظة ومحامي عشائر
االمم وطالبـوا . الخصوص وجه على النسـاء معاناة على والوقـوف العراقيين السجناء
وكشـف النجف مدينة لزيارة العربـية الدول وجامعة االسـالمي المؤتمر ومنظمة المتحدة
نذكر هذا وفي . العراق في والمعتقالت السجون من وغيره غريب ابي سجن في االنتهاكات
منهم الكثير تعرض ما بـعد االسرى سراح الطالق وسياسية حزبية مرجعيات اليه دعت ما
وقد شروط، دون من اسير االف (عشرة) من باكثر عددهم يقدر والذين والتعذيب االذالل الى
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من مؤخراً انكشـف ما خلفية على السـجناء تعذيب باسـتنكار العراقيين دعوات تواصلت
اسـتنكار ايضاً الجريدة نشرت وقد . والتعذيب لالضطهاد االسرى تعرض بشأن بشاعات
المجرمين معاقبـة بـضرورة وانتماءاتهم توجهاتهم بـمختلف عراقيين مواطنين ومطالبة
المواطنين من عدد ومطالبـة استنكار التقارير ابرزت وايضاً العراقيين لالسرى المسيئين
السـجناء ضد االمريكيون الجنود اقـترفها التي انسانية الال للتجاوزات وادانتهم االمريكيين
عن المسـؤولة ومجموعتها كاربينسـكي) (جانيس الجنرال باقـالة طالبوا حيث العراقيين.
المواطنون اتهم وقـد االمريكي القـضاء امام المحاكم الى واحالتها العراق في االعتقاالت
اليهم واالسـاءة المعتقـلين كرامات ثلم في بالتسبب كاربينسكي) (جانيس االمريكيون

واالنسـاني الوطني االعتبـاري الرد وهو علناً ومحـاكمتها محاسبـتها بضرورة فطالبوا
. والمعتقالت السجون لضحايا واالخالقي

بـما االيدي مكتوفة االنسان بحقوق المهتمة االنسانية والروابط المنظمات تقف ولم
وحشـية ازاء وصدمتها واالمها اسـتنكارها عن عبـرت بل العراقيين المحامين نقابة فيها
عبـد المحـامي اشـار فقد االنسان، لحقوق وانتهاك تعذيب حاالت من السجن في ماحصل
الضحايا حقوق ان واضاف . حصل ما ازاء التكفي وحدها االدانة ان الى الدروبي الرزاق
انما الحقـوق تلك على تجاوز او خرق اي وان الدولية والمعاهدات المواثيق بموجب مكفولة
، عالمياً عليها المتفق القانونية اللوائح وفق المشينة وممارساتهم المسؤولين محاكمة يتوجب
االســرى اصاب لما اسـتنكارها الكاظمية في العلم مدينة جامعة في العلمية اللجنة واكدت
عن التبحـث االمريكية القـوات ان يشير منه نسخه الزمان تسلمت بيان في وذلك العراقيين

. والعزل االبرياء قتل في هي حريتها عن تبحث انما التعبير في حريتها او الشعوب حرية
للقوات الحقيقية الصورة وتظهر يوم بعد يوماً تتاكد الحقائق ان ايضاً البيان في وجاء
الشعب ابناء تجاه والالنسانية شرعية الال الممارسات ضوء في معها تحالف ومن االمريكية
هي اين متسـاءلة.. الكبـير المازق حجم تكشف التي الفاضحة الصور ضوء وفي العراقي
صيحـات وتتواصل ، لها؟! وتروج تطبـل التي والديمقراطية بها؟! تبجحوا التي الحرية
(عبـد السياسـي الناشط دعا فقد غريب ابي سجن في الالخالقية الممارسات ضد االستنكار
في اخرى خروقـات عن البحث مهمتها الحقائق لتقصي دولية لجنة تشكيل الى العلي) الكريم
، الضحـايا اسـر محـيط في تداعياتها عن التحري عن فضالً مماثلة، ومعتقالت سجون
عن المسـؤولين وتقـديم رسمي اعتذار بتقديم االمريكية المتحدة الواليات (العلي) وطالب
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الموقـف ان العلي كلمة في وجاء بها الضالعين ومحاسبة رسمية علنية محاكمة الى الجرائم
نير تحت يرزح الذي العراقي للشعب االعتبار رد دائرة من خرج قد الفضيحة هذه بعد برمته
العراقي للشعب موجهة كانت االساءة الن ديمقراطي بزمن مزعومة وامال الحرية شعارات
محكمة رئيس اما اليهم الموجهة التهم عن النظر بغض افراده من بضعة اذالل عبر باكمله
قـانون ان وقـال: غريب ابـي جريمة استنكر فقد عباس) (احمد القاضي الرصافة جنايات
هيئة وحملت (السجين) بتعذيب يوصي الذي (المحقق) ويعاقب يحاسب العراقي العقوبات
التي الالخالقية المعاملة سوء جراء الكاملة المسؤولية غريب أبي سجن مدير المسلمين علماء
عمليات ادانت غريب ابـي في ضاري خان من انطلقت تظاهرات ونظمت لها تعرضوا
علماء هيئة عناصر من مجاميع فيها شـاركت بالجريمة المنددة الشعارات ورفعت التعذيب
التي (االعمال ان الطه).. حسن (احمد الشيخ وقال السياسية والتيارات واالحزاب المسلمين
تجمع واصدر الفطرة) وانحراف االخالق بانعدام وصفه ما على تدل السجناء بحق اقترفت
التجمع في االنسان حقوق لجنة واشراك اطالع بضرورة (بياناً) العراقية االنسانية المنظمات
من غريب ابي سجن في حصل وما العدالة الى الجرائم هذه مقترفي وتقديم الحقائق بتقصي
سـلطات وطالبـت سالم) (هدى المحامية ذكرته ما وفق الدولية للمعاهدات مخالفاً انتهاكات
بمتابـعة فحسـب غريب ابي سجن وليس جميعاً العراقية السجون على والقائمين االحتالل
الى واحـالتهم بهم المشتبه واعترافات افادات على الحصول وكذلك جنودهم سلوك ومراقبة
من اقترفوه لما العراقي للشعب االعتذار (كاربينسكي) الجنرال وعلى . المختصة المحاكم
عن الفريجي) علي (عبـد المحامي كشف وقد والعربية العراقية الشخصية لحرمة انتهاك
هذه وان والمعتقـالت السـجون في يحـدث ومازال حـدث بما االمريكين المسؤولين علم
هذا ركز وقـد عنها للتحدث الجنود بعض عند الفرص تهيأت واالن العهد قديمة االتهاكات
محـاكم في ومحاكمته غيره دون الحقيقي) بـ(المجرم التعريف ضرورة على ايضاً االتجاه
(هاشـم المحـامي بـه ماطالب وفق العراقـيين الى السجون مسؤولية تتحول وان عراقية
المحـاميين نقابـة وناشدت الثورة، عداله محكمة في المحامين غرفة في المنتدب الخزاعي)
واعمال التعذيب لوقـف التدخل المعنية الدولية والمحافل االنسان حقوق منظمات العراقيين
علىضرورة المحـاميين نقابـة بيان واكد العراقية السجون كل في المعتقلين تجاه العنف
البيان ودعا ، اصابتهم التي والمعنوية المادية واالضرار يتناسب بما المتضررين تعويض
واالطالع السـجون لزيارة المحامين ونقابة العدل وزارة في لجنة تشكيل ضرورة الى ايضاً
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السجون تلك وواقع حقيقة يبين العام الراي الى مشترك تقرير وتقديم السائدة الظروف على
(هوشـيار عرض غريب ابـي سجن في حصل ما بشاعة على العرب المسؤولين والطالع
بشـاعة اكثر لتجاوزات صوراً العرب نظرائه على العراقـي الخارجية وزير زيبـاري)
الفضائية القـنوات جميع عرضتها التي الصور في تجاوزات من عنه كشـف مما ووحشية

والعالمية والعربية المحلية التلفزيونية
من اقترفوه لما االمريكين الجنود بمعاقبة السجن امام المعتصمين من الكثير وطالب
مضيفاً الزبيدي) خليل (اسماعيل المحامي ماذكره. وهو العراقيين المعتقلين بحق وجرائم اثام
السجن امام الخيام عراقيون مواطنون نصب وقد حصل، ما ازاء تكفي ال وحدها االدانة ان

. وذويهم ابنائهم سراح اطالق االحتالل سلطات مطالبين الالفتات ورفعوا
للسجناء المسيئين جنودها معاقبة على حريصة االمريكية االدارة الثاني.. االتجاه -6

غريب ابي سجن في العراقيين
وفيها %١٥,٩٥ قدرها مئوية وبنسبة تكراراً واربعين واحد على االتجاه هذا وحصل
على العراق في االمريكية القـوات تركيز ضوء في االتجاه هذا وبـرز الثانية. المرتبة اخذ
العراق في االمريكية للقـوات العام القـائد ذكر فقـد العدالة ونشر القوانين تنفيذ في عدالتها
واكد غريب ابـي سجناء ضد االمريكين للجنود المشين للسلوك رفضه سانشيز) (ريكاردو
االدارة بـأن ايضاً وصرح الغرض لهذا ستنعقـد التي العسـكرية المحاكمة عدالة على
مقبـول غير امر وهو العراقـيين السـجناء على واالعتداءات االسـاءة التقبل االمريكية
قـائد مسـاعد كيميت) (مارك االمريكي الجنرال اكد نفسه السياق وفي ، نهائياً ومرفوض
تعذيب بـتهمة المحاكمة الى االمريكين الجنود من ستة احالة العراق في العسكرية العمليات
في عاماً وعشـرين ثمانية (٢٨) امضى الذي كيميت ومارك العراقـيين السجناء من عدد
بـتعذيب المتهمين الجنود ان يوكد العسـكرية الكلية في سنوات واربع االمريكي الجيش
الى منهم جنود سـتة وسنحـيل جندياً عشـر) (سبـعة الى عددهم يصل العراقيين السجناء
عقده مؤتمر وفي االدارية االوامر بانتظار وثمانية المستمر التحقيق تحت وثالثة المحاكمة
في االمريكية العسـكرية المحـكمة عدالة على اكد ٢٠٠٤ أيار من الثاني في كيميت مارك
في االمريكين الجنود من المسـيئين على طويلة لسـنين بالسجن المحكمة تحكم وقد العراق
عليه تثبـت من انه ايضاً كيميت مارك وذكر اخالقياتنا مع عملهم لتنافي غريب ابي سجن
الجيش في مهمة مناصب اية يتولى لن سـوف العراقـيين لالسـرى المسـيئين من التهمة
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القيادات الى ذلك تثبت التي واالدلة الصور وتقديم المحاكمة تنفيذ سرعة على واكد االمريكي
، العراقي للشعب اعتذاره بوش جورج االمريكي الرئيس قدم الجانب هذا وفي العسكرية
ادالئهم اثناء في مسـاعديه كبـار مع االمريكي الدفاع وزير ( رامسـيفلد (دونالد وعرض
تحقـيق بـاجراء رامسفيلد ووعد وذويهم، الضحايا السر تعويضاً الكونغرس امام بشهادتهم
االمريكي الكونغرس في االستجواب جلسة وفي ، االعتداءات مرتكبي بوجه للوقوف عادل
وسيقـدم وانتهاكات خروقـات هناك إن االمريكي: االركان رئيس مايرز) (ريتشـارد قال
عن سـئل عندما مكبـن) (جون االمريكي السيناتور ذكر ذلك وفي العدالة الى الظالمون
حـتى يمنح لم وانه الوانه سابـق امر انه قـال رامسفيلد باستقالة المطالبة االصوات ارتفاع
رامسـفيلد الى االستماع ويجب اتباعها يجب اسس على تستند والعدالة باقواله االدالء فرصة
انتخابات في الحزب مرشح كان الذي كيري) (جون بينهم من الديمقراطيين من عدد وطالب
وذكر للعدالة، تحقيقـاً العراق في تقـديراته سوء بسبب اشهر منذ رامسفيلد باستقالة الرئاسة
االبـيض البيت في الثاني اهللا عبد االردن ملك مع صحفي مؤتمر وفي السياق هذا في بوش
الممارسـات هذه ان ايضاً واكد العراقـيون" االسرى له تعرض الذي لالذالل اسف "اني
في التاثير من ولمزيد العدالة نحقـق ان البـد المهم السبب ولهذا بالدنا شرف على لطخة
منفذي "سنحـيل بـوش يذكر التحـديد وجه على والدولي األمريكي و العراقي العام الراي
امريكي عسـكري متحدث اعلن ذلك ولتنفيذ القضاء" الى غريب ابي سجن في التجاوزات
ابـي في سـجين معاملة اسـاء جندي لمحاكمة ٢٠٠٤ ايار ٩ يوم تبدأ عسكرية محكمة ان
تشـمل تهم ثالث يواجه ستيفنس) (جيرمي الجندي ان كيميث مارك الجنرال وقال غريب
تلك عن للعراق المدني االمريكي الحاكم بريمر) (بول اعتذر هذا وفي السجناء معاملة اساءة
الجنود ان وذكر العراقـي والشـعب االنتقـالي الحكم مجلس إلى اعتذاره وقدم االنتهاكات
(٣٠٠) سـراح اطالق الجريدة ابرزت وقد ادانتهم تثبتت من ومعاقبة المحاكم الى سيحالون
الرائد واشـار لبشـاعتها العالم واسـتنكار غريب ابي فضيحة خلفية على عراقي سجين
الشهر من عشر التاسع أن صحفي مؤتمر في المارينز قوات باسم الناطق باتريك) (كارول
محـاكمة المؤتمرات قصر قاعة وعلى العراق داخل المحاكم اطالع سيشهد (ايار) الجاري
المعتقـلين تعذيب هي ديفس وتهمة للمعتقـلين معاملته بسوء المتهم (ديفس) اول الرقيب
التصريحـات تلك ولتدعيم . المعاملة سوء عن فضالً جنسية باعمال القيام على واجبارهم
التعكس االنتهاكات وان العدالة وننشـر للمسـيئن معاقبتنا للعالم (سنثبت بوش قول نذكر
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الجميع يعلم كي المسيئين (سنحاكم ايضاً وقال االمريكي) والشعب المتحدة الواليات سلوك
وبحسـب المسيئين لمحاكمة المحكمة عقدت وقد ماحدث نتيجة مجراها ستأخذ العدالة ان
بالسجن احدهم على وحكم مالية كغرامة رواتبهم ثلثي دفع المسيئين الزمت العام المدعي قول
الضحايا اصاب وما المرتكبة الجريمة بشاعة مع اليتناسب الذي العقاب هذا وفي سنة لمدة
العقوبـات اقصى انزال وهو العام المدعي قول نذكر النسانيتهم وانتهاك تحقير من وذويهم
اقـصى ان علماً سـمعتها تشوه النها الجيش داخل االعمال هذه التقبل امريكا الن بالجناة
وبين القرارات تلك بين التناقض مدى يظهر حيث سنة لمدة بالسجن الحكم كانت العقوبات
اقـوال األمريكي الشـيوخ مجلس استماع لجنة أعلنت وقد الممكنة، الخسائر وباقل تنفيذها
للقوات العام والقائد المركزية القيادة رئيس زيد) ابو (جون باقوال بدءاً االمريكيين جنراالته
قـائد نائب ميلر) (جيفري والجنرال سانشـيز) (ريكاردو الجنرال واقوال العراق في البرية
لجنة رئيس أما االمريكية، العسـكرية السـجون عن والمسؤول العراق في الحجز عمليات
بـريمر) (بـول الى استماعه ضرورة على ركز فقد وارنر) (جون الكونغرس في االستماع
على واالطالع الدفاع وزارة وكيل ميث) (دوغالس و العراق في االمريكي المدني الحـاكم
كارينيسكي جانيس وبخصوص استجوابهم بشان المنشورة التوجهات عن قانونية مذكرات
الجيش اعلن فقـد المعتقـلين ضد االنتهاكات وقـوع وقت العراقية السجون ادارة مسؤولة
يناير ١٧ في لها رسـمياً اللوم ووجه مهامها وممارسة عملها عن وايقافها معاقبتها االمريكي
في االمريكية العسـكرية العمليات قـائد سانشيز) (ريكاردو وكرر ٢٠٠٤ الثاني كانون
االمريكية االدارة اصرار العراق في االمريكي الجيش قـادة كبير عليه اطلق والذي العراق
جسدياً لهم واالساءة السجناء ضد انسانية بانتهاكات قاموا الذين السبعة جنودها محاكمة على

. ونفسياً
غريب ابي سجن في واذاللهم العراقيين السجناء تعذيب بشاعة الثالث... االتجاه -7

اخذت حيث %١٣,٦٢ مئوية وبنسبة تكراراً وثالثين خمسة على االتجاه هذا وحصل
كيميث) (مارك الجنرال ذكر فقـد انفسهم االمريكيون القادة به مااعترف وهو الثالثة المرتبة
بشـاعة على سابقـة مواضع في اوضحـنا كما العراق في العسكرية العمليات قائد مساعد
فوق الواحـد السـجناء وضعوا فقـد غريب ابي سجن في االمريكين الجنود بعض مااقترفه
انسـانية اليمثلون المسـيئين الجنود ان كيميث وذكر عراة وهم هرم شـكل على االخر
صور العالمية الصحف معظم نشرت وقد العراقيين انقاذ في االمريكية االدارة ومصداقية
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البريطانية ميرور) (الديلي صحيفة اظهرت فقد العراقيين السجناء بحق ارتكبت التي التعذيب
لم عراقي لمعتقل الحساسة االعضاء ببندقيته) (ينخز بريطاني لجندي الصحيفة داخل صورا
االرض على ملقـى المعتقل اظهرت كما . قطن وقميص داخلي سروال سوى يرتدي يكن
للحـرب المعارضين اقوى من تعد التي الصحيفة وقالت راسه على حذاءه يضع والجندي
سرقة عملية في مشاركته في اعتقل سنة ١٨-٢٠ عمره يتراوح الذي المعتقل ان العراق على
ما اليعلم انه الصحيفة واضافت متحركة شاحنة من القاؤه يتم ان قبل المبرح للضرب تعرض

. ميتاً او حياً كان اذا
في مشـاركتهم سـوى لهم الذنب السجناء االف ان ذكر الموسوي) (معن المحامي
يد على التعذيب جراء عراقـيين معتقـلين وفاة على اطلعنا واضاف سـلمية مظاهرات
للجيش رسـمي تقـرير عن ٢٠٠٤ ايار ٥ في بوسـت الواشـنطن وابرزت االمريكين
وهناك العراقيين المعتقلين من اثنين الماضي العام قتلوا االمريكين الجنود ان قوله االمريكي
بقـوله السلوكيات هذه تبرير اراد كيميث والعميد . المعتقلين بين وفاة حالة (عشرين) نحو
الذي العراقيين بعض به قام ما االسرى ضد االمريكيون الجنود مافعله بين شبه هناك (وليس
"ان فيه جاء االحـمر للصليب تقـرير وفي الفلوجة) في االمريكية بـالجثث ومثلوا قتلوا
وبـعضهم المعتقـلين بـعض موت الى ادى غريب ابي سجن في القوة استخدام في االفراط
وبـاية معتقـلون هم لماذا اليعرفون اخرى وفئات االنفرادي الحبـس ظروف تحت يحتجز

. تهمة"
الدولية االحمر الصليب لجنة مكتب باسم الناطقة دوماني) (ندى قالت السياق هذا في
على واالطالع شـهاداتهم واخذ المعتقـلين االشـخاص وضع متابعة دورنا ان بغداد: في
عدا سـجين الف (١٣) الى المعتقـلين عدد وصل وقـد , ذويهم الى رسائل ونقل وضعهم
دوماني وتسـتمر المواجهات مناطق في (االنية) والسجون الشرطة مراكز في المعتقلين
ونحمل السابقين العراقيين المسؤولين لكبار وحتى السجناء لكل مستمرة الزيارات ان بقولها
. السـجون في (اطفال) وجود على قلقـها عن اليونيسيف وعبرت عوائلهم، الى رسائلهم
هذه إن (اليونيسـيف): الطفولة لرعاية المتحـدة االمم صندوق باسـم ناطق تصريح ووفق
في المعاملة وسـوء للتعذيب يتعرضون اطفال هناك يكون ان احـتمال ازاء قلقـة المنظمة
سيعاقـب االمريكيون الجنود اقترفها التي االنتهاكات فضاعة وبسبب . العراقية السجون
عن فضالً مشينة جنسية باعمال القيام على واجبارهم للمعتقلين تعذيبه بتهمة (دنفيس) الرقيب
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الجندي ارتكبه ما بسبب وكذلك . عنه المسؤولين الضباط على والكذب واجباته أدائه سوء
للتهم رفاقـه من اثنين مع المحـاكمة سيواجه فانه المعتقلين تعذيب في بشاعة من (فردريك)

المحـاجر الى معاً سـجناء (سبعة) اقتاد قد كان اسمه يذكروا لم امريكي ورقيب نفسها
. اجسادهم على الكتابة مهمة (هارمن) الرقيب على كان كراماتهم وثلم اذاللهم في وامعاناً
الوقـات ركبـهم على بالجثوم المساجين اجبار كان واجبه فان (سناييد) الفصيل عريف اما
االمريكين الجنود اعتراف وبخصوص واالحتقار للتعذيب اخرى عديدة اساليب مع طويلة
(جيرمي قال الجريدة في االخباري التقرير به جاء ما وفق العسكرية المحاكم امام باساءاتهم
رؤوس على قـدمه يضع كان (ديفس) المالزم إن نفسـه: عن للدفاع المحكمة امام سيفس)
هذه كل وازاء مالبسـهم، وخلع عليها اكياس وضع بـعد رؤوسـهم وسحق المحتجزين
العسـكرية المحـاكم كانت فقد الدولي القانون معها اليتسامح التي والتجاوزات االنتهاكات
الشـعب ضد اقـترفوه ما حـجم مع يتناسب وال ورحمة رأفة اكثر الصدد هذا في المعقودة
حـمود (جاسم وهو السجناء احد ذكر حيث االعتداءات ضحايا اعترافات هنا ونذكر العراقي
والتهمة شـهراً عشـر احد قبل (اعتقلت قال: سنة.. وثالثين اثنين العمر من البالغ منصور)
المعاملة سوء عانيت وقد ابداً اهاجمهم لم وبالحقيقة االمريكية للقوات مهاجمتي وهي لي لفقت
له السـماح عدم اكد سامراء من سنة عشرون العمر من البالغ احمد) و(ناطق السجن، في
بالسـالح متاجرته بـتهمة ٢٠٠٣ عام نيسان من عشر السادس في اعتقاله منذ شقيقه بزيارة
من سنة وعشرون خمسة وعمره حسن) محمد (باسم السجين ووالدة . ابداً ذلك يفعل لم وهو
تهمة معرفة دون شـهراً عشر احد منذ المعتقل ولدها بزيارة لها السماح بعدم ذكرت بعقوبة
احـد يذكر المتحـدة الواليات حـملتها التي للحرية الحقيقي المعنى ولتوضيح االحتجاز،
الكالب وادخال واالهانة للتعذيب وزمالؤه تعرض انه غريب ابـي سـجن امام المعتصمين
الى المتحدة الواليات حملتها التي الحرية هذه الى ينظر ان العالم وعلى لزنزاناتهم البوليسية

. العراق
غريب أبي سجن في العراقيات السجينات طال التعذيب الرابع.. االتجاه -8

%١١,٢٨ قدرها مئوية وبنسبة اتجاهاً وعشرين) (تسعة على االتجاه هذا حصل وقد
السـجينات إن الفئات: فرز ضوء في اتضح وقد الرابعة بالمرتبة الفئة هذه حظيت فقد وبذلك
عيسـى) الحـميد عبد (امل والمحامية االذالل، من الكافي نصيبهن على حصلن العراقيات
في المعتقـالت شؤون لمتابعة المحامين نقابة شكلتها التي للمحاميات السباعية اللجنة عضوة
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المحـامية وتواصل المعتقالت احدى يد على التعذيب اثار شاهدت انها ذكرت غريب ابي
خمس مقابلة من تمكنت وقد االخريات المعتقالت وجوه على بادية متردية نفسية اثارا بان
الباقـيات االربـع المعتقالت مقابلة على السجن ادارة توافق لم اذ تسع مجموع من معتقالت
والمدة اليهن الموجهة التهم اليعرفن االن لحد المعتقالت وان بعد ينته لم التحقيق ان بحجة
دقيقة شديدة مراقبة ان الحميد) عبد (امل المحامية وتواصل االعتقال رهن فيها يبقين التي
تتمكن ولم المقابـلة اثناء في والمترجمة االمريكين المسـؤولين احـد علينا يفرضها كان
من وجوههن على بادياً كان الذي خوفهن بسبب المعتقل داخل احوالهن شرح من المعتقالت
اللغة يعرف انه يبـدو المسؤول ان الحميد) عبد (امل المحامية واضافت انتقامية اجراءات
نتمكن ان قبل ساعات ست نحو امضينا اذ امامنا العراقيل وضعت السجن ادارة وان العربية.
اهمية على اللجنة عضوات اصرار بـغضب الحـظ السجن مسؤولي واحد ، الدخول من
االنتحـار حاالت كثرت وقد سراحهن، الطالق الزمني والسقف السجينات احوال معرفة
النسـاء تتعرض حـيث السجن مغادرتهن بعد المعتقالت ينتظر ما وهذا للعار غسالً والقتل
وكالة جمعت وقـد االنتحار الى يدفعهن مما سراحهن اطالق بعد والنبذ واالحتقار لالذالل
ابـي في تحصل التي التجاوزات عن تعبر حكومية غير منظمات من شهادات برس فرانس
الحـكومية غير المنظمة مديرة وصرحـت سـواء حد على والرجال النساء ضد غريب

لالغتصاب تعرضن العراقـيات النساء من عددا ان برس فرانس لوكالة الدولي) (المركز
اية لدينا وليس بـها لنا علم ال النسـاء ضد االنتهاكات هذه مثل ان كيميث مارك صرح وقد
فيه يؤكد الذي الوقـت في غريب ابـي سجن في التجاوزات من النوع هذا عن معلومات
ايار في غريب ابـي في سـجينات نساء خمس وجود عن معلومات لديه ان االحمر الصليب
االول تشـرين منذ امرأة ثالثين وجود الى اشـارت قد الدولية والمنظمات ٢٠٠٤ الجاري
وسبعون) (ثمان العراق في السجينات عدد ان بقوله: ذلك كيميث مارك يناقض بينما ،٢٠٠٣
غير المنظمة واسـتمرت . غريب ابي في منهن واحدة توجد وال متفرقة سجون في امراة
االمريكين الجنود معاملة سـوء عن الحقـائق من الكثير بكشف االحتالل لرصد الحكومية
من العديد هناك ان المنظمة مديرة خماس) (ايمان ذكرت فقـد السـجينات العراقيات للنساء

. السجن في السجينات وقعتضد االغتصاب حاالت
العراقـية المراة اضطهاد حـول البشعة الروايات من العديد خماس) (ايمان ونقلت
اغتصبـها ان بـعد االنتحار على شقيقتها ساعدت انها روت سيدة ان قولها ووفق المعتقلة..
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في اعتقـلت قد السجينة وكانت غريب ابي سجن في زوجها امام عدة مرات امريكيون جنود
اخر سـجين اقـوال خماس وذكرت ٢٠٠٤ أيار أوائل في سراحها واطلق االول كانون
ويتوسـلن الرجال خيمة امام يعبـرن السـجينات إن قال: ٢٠٠٤ ايار ٣ في سراحه اطلق

. العار من النقاذهن لقتلهن طريقة يجدوا ان بالسجناء
وثالثين) (خمس بعمر احداهن اعرف كنت قال سنة (ثالثين) بعمر دريد ابو عامر اما
عنها سـالت وعندما سراحها ُأطلق لي قالوا اشاهدها لم اسابيع مضت اطفال (ثالثة) لها عاما
كل ان خماس) (ايمان واكدت ، عنها االفراج فور قـتلها شقيقها ان اخبروني خروجي عند
وتقول ، مستعارة اسمائهن حتى االعالم وسائل مع تعاط اي يرفضن واقربائهن السجينات
ان على للعار غسـالً الموت تفضل وهي العشائري مجتمعنا في الشرف مفهوم المرأة تجسد
جامعية اسـتاذة قـول خماس) (ايمان وابـرزت والعشيرة والعائلة االسرة سمعة تلوث
العراقـيين السـجناء من عدد امام اغتصابـها تم كيف عملها ومكان باسمها البوح رفضت
الغرفة في وحدنا إننا من الرغم على واذاللها واالمها عذاباتها عن همساً) اذني في (وهمست
الشابات ينتظر الذي االسود المصير وعن الشهادة، تمزيق وطلبت عادت التالي اليوم وفي
ثالث قتل برس فرانس وكالة اوردته ما وفق خماس ايمان تذكر عنهن االفراج فور السجينات
استقت وقد المذكور السجن في (حوامل) وهن عنهن االفراج فور االنبار محافظة في شابات
النعيمي هدى د. وتروي حـدة على كل مصادر ثالثة من الحادثة هذه برس فرانس وكالة
ثمة بالمقابـل االنسـان حقـوق في والناشطة بغداد جامعة السياسية العلوم كلية في االستاذة
حـالة شـاب لي "ذكر وقالت: المأساوية االوضاع هذه مواجهة في بالضياع تشعر عائالت
الذنب ضحـية شقيقته ان واثق وهو حامالً السجن من شقيقته خروج مع يعيشها التي الضياع
هذه النعيمي وتنهي يقـتلها" اال فنصحـه دين رجل استشـار وانه بالجنين يفعل ماذا لكن لها
السجينات اكثر ان كله ذلك من واالصعب ، بالفتاة حل ماذا بعد فيما تعرف ال بأنها المأساة
المجتمع بقـيم تتعلق السباب واغتصاب جنسي تحرش من له يتعرضن ما بكل البوح يتجنبن
وكل ، لهن حـصل لما كعقاب القتل وربما واذالل احتقار من لهن ذلك يسببه وما الشرقي
الرجال السـجناء واذالل تحقـير بقـصد السـجانين من السـجينات النساء له ماتتعرض
تمويل او البـعث لحـزب االنتماء بـين تتراوح للسجينات الموجهة التهم اما العراقيين،
،اما العراق من متفرقـة اماكن ومن االمريكية القوات ضد تشن التي العسكرية العمليات
العراقي االنسان حقوق احترام بضرورة اهتمامها اطار وفي العراقية االنسان حقوق وزارة
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غريب ابـي في والمعتقلين المعتقالت لذوي زيارة مواعيد لتحديد جداول اعالن حاولت فقد
. السبت٢٩/ايار٢٠٠٤ يوم من اعتباراً

العراقيين السجناء تعذيب جرائم مرتكبي بمعاقبة دولي اهتمام الخامس.. االتجاه -9
وبنسبـة تكراراً وعشـرين) (ثمانية على االتجاه هذا حـصل وقـد غريب أبي سجن في
جزائية بعقوبات بالمطالبة االحمر الصليب اهتمام وبرز الخامسة، المرتبة واخذ ،%١٠,٨٩
هذا في المعتقـلون لها تعرض التي المعاملة سوء فضيحة وسط غريب ابي جرائم لمرتكبي

. السجن
العالم انحـاء كل في ضجة اثارت غريب ابي جريمة ان االحمر الصليب وركز

امنية بقضايا عالقاتهم في يشتبه معتقلين عن باالفراج والبريطانية االمريكية القوات وطالب
الصليب باسـم متحـدثة اعلنت وقد االمريكية القوات ضد هجمات في بمشاركتهم تتعلق
القـضاء الى العراقيين السجناء بحق التجاوزات مرتكبي احالة في ترغب اللجنة ان االحمر
المتحـدثة فوتارس) (انطونيال وصرحت ادانتهم حالة في عليهم جزائية عقوبات وفرض
فمن تعذيب اعمال الى تشـير معلومات توجد عندما برس فراس لوكالة االحمر الصليب عن
في السـجناء تعذيب قضية تحال ان يجب واضافت وعلني، جدي تحقيق يحصل ان المهم
تحـول المسـيئين ضد العقوبات تنفيذ وان القضاء، الى الوقائع من التاكد بعد غريب ابي
ممارسات ان تقول: رسالة تعد العقوبات هذه ومثل المستقبل، في تجاوزات حصول دون
أنها االعتداءات وصفت فقد الدولية العفو منظمة .اما عليها السكوت يتم لن القبيل هذا من
خطيرة انتهاكات عن االحمر الصليب ممثل وتحدث القانون، عليها يعاقب حرب) (جرائم
باالفراج ايضاً وطالب المحاكمة، الى كاربينسكي جانيس الجنرال بتقديم وطالب تحصل
لجنة تقرير في وجاء المحاكم الى عنه المسؤولين وتقديم العراق باستيل من السجناء عن
انتهاكات ارتكبت المتحدة الواليات تقودها التي التحالف قوات (ان تسريبه تم االحمر الصليب
وثيقة يعد والتقرير . وحشية) لمعاملة وتعرضهم العراقيين للمعتقلين معاملتها في خطيرة
في ونشـرته جورنال) سـتريت (وول صحـيفة عليه حصلت صفحة وعشرين) (اربع في
واسـعة كانت العراق في السـجناء لها تعرض التي االنتهاكات ان االنترنت على موقـعها
ابـي فضيحـة بشـأن الحمر الخطوط بعبور التحالف االحمر الصليب هدد وقد النطاق
عن المسـؤولين ومحاسبـة جنيف) (بـمعاهدة االلتزام التحـالف على وفرض غريب
الصليب لجنة مكتب باسـم الناطقـة دوماني) (ندى قـالت الصدد هذا .وفي االعتداءات
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كما العراقية السجون في االمريكية الممارسات فضح الى سنضظر : بغداد في الدولي االحمر
البصرة في والشعيبة قصر وام غريب البي زيارتنا ايضاً.. وقالت غوانتانامو، في حصل
بداية السجون في المسؤولين من الكثير فصل التحالف سلطات قيام نتائجها من كان وتكريت
التعذيب صور (دوماني) ووصفت ضدهم، اقـترفوها التي الخروقات بسبب الحالي العام
بـلغ (٢٠٠٣) عام حـتى العراق في المعتقـلين عدد ان وذكرت والفضيعة بالمشـينة
السـجناء الى باالسـاءة السـجون ادارة الى اللجنة من تقـارير ورفعت معتقل (١٠١٤١)

المزمنة االمراض من يعانون من معالجة وضرورة القـوة، اسـتعمال في واالفراط
بـزيارة كلينرنمر) (جاكوب االحـمر الصليب لجنة رئيس قـام ٢٠٠٤ الثاني كانون وفي
الدفاع وزير نائب وولفيتز) و(بــول الخارجية وزير ( بــاول كولن واطالع واشـنطن
غوانتانامو في االعتقــال ظروف على القــومي االمن مستشــارة رايس) و(كوندليزا
الممثلة العراق في االمريكية بالســلطات اتصلنا اننا (دوماني) وذكرت ، وافغانسـتان
حـد لوضع تتخذ ان يجب التي االمور الى فيه اشـرنا تقريرا له ورفعنا بريمر بول بالسفير
بـالطفيفة وضفتها التي االعتقـال ظروف على التحسينات بعض وجود مؤكدة لالنتهاكات،
"ان صحـفي مؤتمر في اليونيسـيف ممثل برسـوناز) (داميان وصرح الكافية. وغير
الضحايا بين اطفال وجود احتمال عند تحدثت التي المعلومات ازاء القلق غاية في اليونيسيف
واضاف العراق، في االعتقــال ومراكز الســجون في المعاملة لسـوء ويتعرضون
واليكون االعتقال في لالطفال سيئة معاملة اي ممارسة يحظر الدولي القانون ان (برسوناز)
يجب القاصرين وان ممكنة مدة اقصر يكون وان اليه يلجأ تدبير اخر سوى القاصرين اعتقال
من التحقق من تمكنها التي الوسائل االف تملك اليونيسيف وان الراشدين، مع يسجنوا ان
السـجون في المعاملة سوء او لالغتصاب قاصرين سجناء تعرض عن تفيد التي المعلومات
الجنود تدريب التحـالف على اليونيسيف واقترحت التحالف عليها يشرف التي العراقية
لم بـرس فرانس لوكالة برسوناز وقال الحرب زمن في االعتقال في القاصرين حماية على

. االقتراحات هذه عن جواب اي نتلق
احالل ضرورة على بوش جورج االمريكي الرئيس اصرار السادس.. االتجاه -10

العراق في واالستقرار والسالم االمن
المرتبـة اخذ فقد وعليه %٤,٦٧ وبنسبة تكراراً عشر اثني على االتجاه هذا وحصل
احـالل ضرورة على بوش جورج االمريكي الرئيس تركيز عبر االتجاه هذا وبرز السادسة

(117)

(118)

(119)

(121) (120)

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)

(127)

W

غریب ابي سجن في المعتقلین تعذیب لفضیحة االخباریة التغطیة

OMMSحزیران ( ) 192العدد



على حـرصاً جديد من والبـناء باالعمار والبدء الرفاه ونشر العراق في واالستقرار االمن
مضاعفة على بوش اكد وايضاً المصاعب كل من بالرغم وديمقراطيته العراق واستقرار
الكبـير)، االوسـط (الشـرق في للديمقراطية والترويج االستقرار الحالل المبذولة الجهود

الحقيقـة هذه العالم وسـيعلم السـالم ونحقق مهمتنا سننجز اننا العراق سيرى واضاف
اتخلى لن "إنني ايضاً: ،وقـال مهمتنا عن نتخلى ولن بلدهم بناء على العراقيين وسنساعد
المحـاكم ستنعقد ايضاً وذكر مسالماً"، حراً يكون ان العراق وسنساعد ابداً عزيمتي عن
التلفزة شبــكات على التعذيب صور العالم رأى مثلما العالم امام المســيئين لمعاقبــة
العنف على والقـضاء السـيادة ونقل العراق باعمار اهتمامه بوش وابدى واالنترنيت،
اصبـح كلما النجاح من العراقـيون اقـترب كلما بـانه ايضاً وذكر االقتصاد، وانعاش
(كارلسـيل) في الحرب كلية في له خطاب وفي وحشية، واشد نشاطاً اكثر االرهابيون
من العراقـيون اقترب كلما انه بوش: قال واشنطن شمال كم ٢٠٠ بعد على بنسلفانيا بوالية
الشـعب بـوش وطمأن عدالة واكثر افضل حياة تحقيق من اقتربوا بانفسهم انفسهم حكم
وتزايد العنف تصاعد من الرغم على الصحـيح بـاالتجاه يسـير العراق ان الى االمريكي

. التحالف قوى ضد الصبر انعدام مشاعر
في التعذيب جرائم مسـؤولية االمريكي الدفاع وزير تحـميل السابع.. االتجاه -11

غريب ابي سجن
فقـد ذلك ووفق %٤,٢٨ مئوية وبنسبـة تكراراً عشر احد على االتجاه هذا وحصل
في الديمقـراطيين عدد تزايد على ركزت حـيث السابـعة المرتبـة في االتجاه هذا اصبح
لجان امام بـمثوله وطالبوا ، منصبه من رامسفيلد باستقالة للمطالبة االمريكي الكونغرس
صور من ظهر ما وفق غريب ابـي فضيحـة بشان لالستماع متتالية جلسات في الكونغرس
من العديد ان كما االمريكيين الجنود يد على العراقــيون السـجناء فيها يعذب بشـعة
الكونغرس ان االنتهاكات هذه اتسـاع في قـالوا االمريكي الشيوخ مجلس في الجمهوريين

. غريب ابي جريمة على (رامسفيلد) يحاسب االمريكي
رامسـفيلد يتحـمل ان ايضاً ارادوا الشـيوخ مجلس اعضاء ان المساعدون: وقال
الجمهوري السـناتور وقال . للدفاع كوزير منصبه بحكم االنتهاكات هذه عن المسؤولية
بـاي ثقتي االمريكي.."فقدت الشيوخ مجلس في المسلحة القوات لجنة رئيس وارنر) (جون

. رامسفيلد" الوزير في شكل
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هناك ان االمريكي االركان رئيس مايرز ريتشـارد قـال االسـتجواب جلسة وفي
بينهم من الديمقراطيين من عدد طالب وقد رامسفيلد يفسرها ان ويجب وانتهاكات خروقات
االقـلية زعيمة اما العراق في تقديراته سوء بسبب اشهر منذ رامسفيلد باستقالة كيري" "جون
سالمة عرض رامسفيلد اسلوب ان قالت: فقد بيلوسي درناسي النواب مجلس في الديمقراطية
متابـعة على قدرتنا خطير بشكل قوض رامسفيلد وان داع دون للخطر االمريكيين الجنود
(حجبـها) وتعمد شهر منذ االنتهاكات بهذه يعلم كان رامسفيلد وان ، االرهاب على الحرب
القـيادة طريق عن منعها يمكن كان االنتهاكات هذه ان المؤسـفة والحقيقـة الكونغرس عن
العراقـي الشـعب وطالب رامسفيلد، الستقالة الشعبية المطالب وتصاعدت الحكيمة،
وقـد سراحهم، اطالق وعدم السجناء تعذيب جريمة اخفاء الى عمد الذي رامسفيلد باقالة
لن بـانه ماحـدث وفق العراقي الشعب افهام حاول رامسفيلد بان العراقية االصوات ذكرت
عليهم والتحـريض دارهم لعقر جاء انه بل عليهم والتحريض ضدهم الكراهية باشاعة يكتفي
باستقـالة االمريكين دعوات تكررت وقـد . الجراح لينكأ جاء انه ايضاً يقـول ان واراد
ابـي سـجن في انتهاكات من العراقيين السجناء اصاب لما االمريكي الدفاع وزير رامسفيلد

. غريب
هما فئتان االتجاه لهذا التكرارات عدد في تساوت وقد الثامن.. االتجاه -12

عشرة على االتجاه هذا حصل حيث واشنطن ضد الدولي و العربي العداء تصاعد أ-
تواجه بوش ادارة ان تبين فقد الثامنة المرتبة فيها اخذ %٣,٨٩ قدرها مئوية وبنسبة تكرارات
اخذت التي غريب ابـي فضيحـة بسبب عصيبة اوقاتاً وتواجه العربي العداء في تصاعداً
االخالقـية المصداقـية فقـدان على يدل غريب ابي في ماحصل وان االمريكيين تالحق
ووفقـاً االنسـان حقوق انتهاكات بسبب لواشنطن العربي العداء ليتصاعد االمريكية
السياسـة اهداف تحقـيق على سلباً ذلك وسيؤثر عصيبة اوقاتاً بوش يواجه الخبراء الحاديث
مع تضامنهم عن العرب الخارجية وزراء عبـر السـياق هذا وفي االمريكية. الخارجية
الصليب ودعا ، اخالقـية ال انتهاكات من غريب ابـي في حصل لما واستنكارهم العراق
لجنة رئيس وارنر) (جون اوضح وقـد العراق، من سـريعاً الخروج الى االحمر(بوش)
بشـكل تؤثر ان ممكن االخيرة االنتهاكات ان االمريكي الشـيوخ مجلس في المسلحة القوات
وارنر وواصل االخرى، والدول العربـية الدول مع المتحدة الواليات عالقات في خطير
الى االمريكية المسلحـة القوات في والنساء الرجال كل سمعة ستعرض االنتهاكات ان حديثه
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. الخدش
القـوات اسـاءة بصحـة التشـكيك بين البريطاني الموقف في تناقض ظهور ب-

فعالً ذلك وحصول البريطانية
% قـدرها٣,٨٩ مئوية بنسبـة تكرارات عشر أخذت والتي نفسها الثامنة الفئة وهي
التي الفئات فان المضمون التحـليل عملية خطوات وضمن سابق موضع في أوضحنا وكما
بما بدءاً االتجاه هذا وبرز الفئات ترتيب سلم في نفسها المرتبة تاخذ نفسه التكرار على تحصل
بحق البريطانيين الجنود معاملة اساءة صحة في بالتشكيك البريطانية الـ اذاعة تناولته
شـككت قد البريطاني الجيش من مقربة مصادر ان الـ وذكرت العراقيين السجناء
معتقـل معاملة يسـيئون بـريطانيين جنود صور وفيها نشـرت التي الصور صحـة في
تحقيقـاً البريطاني الجيش بدء تؤكد بريطانية تصريحات ايضاً الجريدة نشرت و عراقي،
جنوداً تظهر والتي االنتشـار الواسـعة ميرور) (الديلي صحـيفة نشرتها التي الصور في
القوات عليه تسيطر البصرة قرب معسكر في عليه ويبولون عراقياً جندياً يضربون بريطانين
احـتمال على مفتوحاً الباب البريطاني الخارجية وزير سترو) (جاك وابقى البريطانية،
ان اال الجريمة حدوث بحقيقة اقتناعه ومع . معاملة سوء ضحايا الي ممكنة تعويضات تقديم
على ورداً نفسه الوقت وفي التحقيق"، نتائج على الحكم جداً المبكر من "انه يؤكد (سترو)
عليهم وقـع لمن تعويضات دفع الممكن من انه سـترو) (جاك قال الـ تلفزيون سوال
(الديلي ان قالت الملكية (النكشير) كتيبة من مقربة مصادر ان الـ وذكرت الضرر،
ان الـ وزعمت منها عدة جوانب في مشـكوك الصور على حـصلت التي ميرور)
البريطانيين للجنود صرفها يتم لم التي طراز من هي ظهرت التي البندقية

. العراق في
وخوذ قبعات يرتدون العراق في المتمركزين البريطانيين الجنود ان الـ وقالت
من التبـدو الصورة في ظهرت التي الشاحنة وان . الصور في بدت التي القبعات التشبه
فقد للتشكيك فيه مجال ال بشكل االنتهاكات وقوع وبالتاكيد . العراق في يستخدم الذي النوع
جندياً تظهر التي للصور بـلير) (توني البـريطانيين الوزراء رئيس ادانة الجريدة نشـرت
وقـد اطالقـاً، مقبولة غير بانها ووصفها اليدين موثق عراقي معتقل على يبول بريطانياً
بـعملية قـمنا "لقد بريطانيا في انتشاراً االكثر ميرور) (الديلي صحيفة باسم متحدثة عبرت

. صحتها" حول شك اي لدينا وليس الصور مصداقية في االنتشار واسعة تحقيق
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غريب ابي سجن اغالق الى الدعوة التاسع.. االتجاه -13
حصل فقد وعليه %٣,٥٠ قدرها مئوية وبنسبة تكرارات (تسعة) االتجاه هذا نال وقد
على غريب ابـي سـجن اغالق الى وسياسية دينية اوساط دعت حيث التاسعة المرتبة على
بـرز وقد المعتقلين شؤون ادارة عن المسؤولون ارتكبها التي اخالقية الال الجرائم خلفية
العراق في االمريكي المدني الحاكم بريمر) (بول الخصوصتأكيد بهذا المنشورة التقارير في
وفي العراقيين على السيء النفسي وتاثيره السيئة لسمعته غريب ابي غلق ضرورة على
السـجن يجعل ان في رغبته اكد االنتقالي الحكم مجلس اعضاء مع بريمر بول عقده اجتماع

. السابق النظام جرائم لفضح متحفاً
بديالً اخر سجن وفتح حالياً السجن اغالق ان بريمر قول على ايضاً الجريدة وذكرت
مليون (٣٠٠) يكلف جديد سـجن بـناء ان عن فضالً مشددة امنية اجراءات الى يحتاج عنه
غريب ابي سجن هدم الضروري من انه نشر ما ووفق الصدد هذا في بوش وذكر دوالر
ضروري عمل غريب ابـي سـجن هدم وان العراقي، للشعب الكبيرة االالم سبب الذي
الجراءات خاضع جديد سـجن الى المعتقلون ينتقل وسوف وواسع، حديث سجن واقامة
ما وبعدها طويلة لسنين والتعذيب للقتل موقعاً كونه عن فضالً سمعته، ساءت حيث امنية
ورؤوسـهم عراة وهم العراقيين السجناء ضد االمريكين الجنود ايدي على تعذيب من حصل
رمزاً اصبـح النه السـجن هدم من البـد انه الجريدة نشرت كما بوش وواصل مغطاة،

قيمنا، وشوهوا بالدنا لشرف اساءوا االمريكية القوات افراد من لمجموعة المشين للسلوك
بموافقـة غريب ابـو سجن هدم بعد الجديد السجن بناء تكاليف المتحدة الواليات وستتحمل

. الجديدة العراقية الحكومة
حيث تكراراتها في متساويتان فئتان ايضاً االتجاه هذا في برز العاشر.. االتجاه -14
المرتبـة على حـصلت وبذلك %٣,١١ قدرها مئوية وبنسبة تكرارات (ثمان) على حصلتا

وهما العاشرة
اوامر اصدار في العسـكرية االستخبـارات بدور االمريكيين الجنود اعترافات أ-

غريب: ابو في السجناء تعذيب
المعتقـلين الى باالسـاءة المتهمين الجنود واقـوال شـهادات ضوء في ذلك وتبين
وهي هاردمان) (سابـرينا الجندية قول بوست) (الواشنطن صحيفة ابرزت فقد العراقيين
من مباشـرة بـاوامر تم ذلك كل (ان في ركزت التي العسـكرية الشـرطة في الضابـطة
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قبل المعتقلين معنويات لزعزعة التعذيب اوامر ننفذ كنا وقالت . العسكرية) االستخبارات
غطيت معتقـلين وعدة واحد بمعتقل ياتون كانوا "انهم ايضاً سابرينا وذكرت استجوابهم)
وجعل متيقـظين عليهم االبقاء كانت العسكرية الشرطة ومهمة ايديهم، ووثقت رؤوسهم
العسكرية للشرطة التابعة وحدتها ان هاردمان واكدت باعترافاتهم" ليدلوا التطاق حياتهم
السجناء يريدون االستخبارات ضباط وان االستخبارات، ضباط من االوامر تتلقى كانت
وسائل في نشرت صورة في (هاردمان) وتظهر التحقيق، عمليات الجراء والمحتجزين
الجنرال اما هرم، شـكل على بـعضهم فوق كدسـوا لمعتقلين واسع نطاق على االعالم
والتي العراق في والمعتقـالت السجون ادارة عن المسؤولة الضابطة كاربينسكي) (جانيس
فيها تركزت التي القــطاعات ان ذكرت فقـد عاماً وعشـرين) (سبـع الجيش في خدمت
وليس االمريكية العسـكرية للمخابـرات خاضعة كانت غريب ابـي سجن في االنتهاكات
المخابـرات منضبـاط بـاوامر محـكومة كانت انها وكررت العسـكرية، للشرطة

. العسكرية
العراق) بـ(باستيل غريب أبي سجن وصف ب-

(باسـتيل بــ غريب ابـي سجن وصف بخصوص مانشر وفق االتجاه هذا وبرز
العام الرأي يكون ان وكاد عالمياً تفاعلت السـجن في المعتقلين قضية ان تبين حيث العراق)
بباستيل السجن ووصفوا المسيئين بمحاكمة للمطالبة الدعوات كثرت حيث معها، العالمي
باسـتيل في معتقـالً سراح باطالق وسياسية دينية أوساط مطالبة وتكررت العراق،
رئيس العزيز عبـد عدنان وطالب ، العراقيين بدماء ايديهم تلطخت من باستثناء العراق
جريدة وواصلت . العراق باسـتيل في المعتقلين سراح باطالق االنسانية المنظمات تجمع
عقـده صحفي مؤتمر في بشهاداتهم ادلوا العراق باستيل معتقلين ان تقاريرها في الزمان
في االنسـان حقوق عن للدفاع الوطنية الجمعية مع بالتعاون االحتالل لرصد الدولي المركز
، بشـهاداتهم لالدالء للتعذيب تعرضوا الذين السـجناء من عدد المؤتمر وحضر العراق
بالممارسات للتنديد العراق باستيل امام العراقيين من المئات اعتصم ماحدث على واحتجاجاً
وعربـياً محـلياً العام الراي غضب اثار اضطهاد من ومااصابهم المعتقلين بحق الالخالقية
الرجال بحـق حصلت التي االنتهاكات حجم تقاريرها في الزمان جريدة وابرزت ودولياً.

. العراق بباستيل وصفوه الذي غريب ابي سجن في المعتقلين من والنساء
في االمريكين العسكريين القادة عند العالية الخبرة توافر عشر.. الحادي االتجاه -15
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السجون ادارة
فقـد وبذلك %١,٩٥ قدرها مئوية وبنسبة تكرارات خمس على االتجاه هذا وحصل
الخبـرة في تميزهم االمريكيين القادة تصريحات اوضحت حيث عشرة الحادية المرتبة اخذ
العسكرية العمليات قائد مساعد كيميث) (مارك وركز والعسكرية المدنية للقوانين واحترامهم
المعتقـالت ادارة في الخبـرة له لواء برتبـة لضابـط اختيارهم على العراق في االمريكية
وقـدرته الضابط هذا تميز عرض في (كيميث) ويواصل المسؤولية ويسلموه والسجون
خليج من جاء قـد كان اللواء هذا ان يقـول حـيث والمعتقـالت السـجون ادارة في الفائقة
السـجناء تعذيب من حـصل ما لتجنيب المعتقـالت كل على االشراف اجل من غوانتانامو
من وخال دقـيق بشـكل السـجون ادارة في ضبـاطهم خبرة على كيميث ويوكد الحقاً،
البوسـنة في خدم قـد كيميث) (مارك والعميد . سابقاً حصل ما يتكرر ال كي المشكالت
في سـنوات ست خبرة وله االطلسي حلف (الناتو) لقيادة عسكري كمستشار وبلجيكا وكوريا
االمريكية القـادة يؤكد غريب ابـي في حصل ما خلفية وعلى كله ذلك خضم وفي المانيا
جيدة ظروف وتوفير جيد بشكل السجون ادارة باهمية للمسؤولين تعليمات بتوجيه باهتمامهم
في مكتب بـفتح االمريكين المسـؤولين واهتمام السجناء لذوي زيارات وتنظيم السجون في
لالطمئنان عنهم المعلومات واعطاء ابـنائهم مصير عن االهالي الستعالم ببغداد الرضوانية

. عليهم
العراقيين لحماية االرهابيين تتعقب االمريكية القوات عشر.. الثاني االتجاه -16

المرتبة اخذ وبذلك %١,٥٦ مئوية وبنسبة تكرارات اربعة على االتجاه هذا وحصل
في االمريكية العمليات قائد مساعد كيميث مارك تصريحات على ركزفيه حيث عشرة الثانية
النريد كيميث"اننا قال عسكرية ضربة توجيه قرار وتنفيذ الفلوجة احداث خضم وفي العراق،
على النار يطلقـون الذي المجرمين االرهابـيين نتعقـب ونحـن الفلوجة اهالي من انتقاماً
صورة تحسـين اجل من ايضاً كيميث وقـال التحـالف قوات وعلى االمنين العراقيين
فقـط تحـارب العراق في المتحالفة القوات "ان معها تحالفت التي والدول المتحدة الواليات
تحملها التي الطيبة (النية عن ويعلن المقدسة" واالماكن الجوامع على النار يطلقون الذين
الطيبـة والنية االمنين العراقيين وكل العراق النقاذ معها المتحالفة والدول االمريكية االدارة
او اسبوع بعد الفلوجة اهل (سيعرف كيميث مارك ويواصل . الفلوجة" الهالي نحملها التي
المدينة) ورفاه بـاعمار وسنقوم بداخلهم سرت التي السموم من تخليصهم يتم عندما اسبوعين
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(205)

(206)

(207)

.
يهوداً وجنود ضبــاط وجود االمريكيين المسـؤولين عشـر..نفي الثالث االتجاه

غريب ابي سجن في واسرائيلين
الثالثة المرتبة واخذ %٠,٧٨ قدرها مئوية وبنسبة تكرارين على االتجاه هذا وحصل
او يهودية اصول من وجنود ضباط وجود العراق في أمريكيون مسؤولون ينفي حيث عشرة
بـجريمة قام من ان كيميث مارك قال حيث العراق في التحالف جيوش بين اسرائيليون انهم

اسرائيلية او يهودية اصول من ليس غريب ابي سجن في االنسان حقوق وانتهاك التعذيب
العراق في جيوش لديها التي المتحـالفة الدول غير دول من مخابرات ضباط وجود نفى كما
تعمل والغالبـية اسـتثناء وهم امريكي جندي الف (١٥٠) اصل من قليلة مجموعة انهم واكد
ابو سجن في يعمل يهودي اصل من جندي اي وجود عدم على اكد وقد الصحيح الشيء االن
كثرة ضوء في التقــارير اليها اشـارت التي الفئة هذه ان بـالذكر الجدير ومن غريب
امر وهو االمريكي. الجيش في اسـرائيلية يهودية عناصر وجود على اكدت التي االصوات
العربـية االراضي الحتاللهم واليهود العرب بين والمتأصل القديم للعداء العراقيون يرفضه

سكانها. وتشريدهم

ابـي لفضيحـة االخبـارية التغطية كثافة اتضح الدراسة محاور ضمن ماتبين وفق
٢٩ في الفضيحـة عن الكشـف منذ العراقيين السجناء بتعذيب امريكين جنود وقيام غريب
في ليس الفضيحـة هذه تغطية فيها تكثفت التي والمدة ٢٠٠٤ ايار ٣٠ حـتى ٢٠٠٤ نيسان
. ودولياً محـلياً االخرى االعالم ووسـائل والمجالت الجرائد بكل بل فحسب الزمان جريدة
عن عبرت التي الموضوعي للتحليل كمادة الزمان جريدة من المأخوذة البحث عينة وبحدود
التناقض مدى وبيان ونتائجه جذوره ومتابعة وتفسيره الحدث ابراز في متميز صحفي اهتمام
حقـوق احـترام في الخصوص وجه على والبريطانية االمريكية والشعارات الدعوات بين
الواقـع ارض على حدث ما وبين تحديداً العراق في والرفاه والمساواة العدالة ونشر االنسان
والتي العراقـي االنسـان ضد معها تحالف ومن االمريكية للقوات وتجاوزات انتهاكات من
في االنسان ادمية انتهاك تمنع والتي الدولية والمواثيق والتشريعات القوانين كل مع تتعارض
ايضاً واتضح مسوغ او مبرر اي وتحت قبولها واليمكن سواء حد على والحرب السلم اوقات
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واقـعية معلومات على واعتماداً واسبابـه الحدث جوهر نشر في االخبارية التقارير اهمية
بـه يتصل ما وكل الحدث جوانب لمعظم شامل وتفسير وشرح وبسيط واضح باسلوب جديدة
المتابعة من ولمزيد وثائقه.. على اعتماداً اجلة ام عاجلة ونتائج ومواقف وافكار تطورات من
الحـدث بـداية منذ المعلومات دعمت وثائق على التقارير اعتمدت والموضوعية الصادقة
االمن مجلس وقـرارات الدولية القـوانين على والخروج االمريكية التجاوزات ،وابـرزت
التناقض ابرزت التي التحليل) (فئات اثبتته ما وهو االنسان حقوق انتهاك في المتحدة واالمم
خطوات بـاعتمادنا عليها حصلنا التي والممارسات السلوكيات وبين الشعارات بين الواضح
والتي التحـليل لمراحل الزمان لجريدة االخبارية التقارير خضوع عند برزت محددة علمية
التعذيب جرائم ضد العراقي الشعب وغضب استنكار ابراز على ركزت عديدة نتائج اظهرت
بـمدى االمريكين المسـؤولين تصريحات عبر المتواصل االدعاء مع غريب ابي سجن في
وكذلك العراقـيين للسـجناء المسيئين االمريكين الجنود معاقبة في االمريكية االدارة عدالة
واهتمام السـجناء ضد االمريكيون الجنود مارسـه الذي واالذالل التعذيب بشـاعة ابـراز
التعذيب جرائم مرتكبي معاقبة بضرورة الدولية العفو ومنظمة واليونيسيف االحمر الصليب
االمن احالل على الصراره االمريكي الرئيس ادعاء ابراز على واضحاً التركيز كان وكذلك
الدفاع وزير رامسـفيلد دونالد بتحـميل ودولية عراقـية دعوات مع العراق في والسـالم
تصاعد الى الفضيحة هذه ادت وقد العراقيين السجناء ضد التعذيب جرائم مسؤولية االمريكي
بـرز الذي البريطاني الموقف تناقض ايضاً واتضح واشنطن ضد واالمريكي الدولي العداء
وبـين العراقـيين المعتقلين ضد البريطانيين الجنود اساءة بصحة التشكيك حيث التحليل في
جنودهم اسـاءة بحقيقة البريطانيين المسؤولين اقتناع االتجاه.. هذا من تبين فعالً ذلك حدوث
الصدد بهذا االخبارية التقارير في اتضح ما وهو العراقي االنسان لحقوق وانتهاكهم للسجناء
كل ومع غريب ابـي سجن اغالق ضرورة الى ودولياً وعربياً عراقياً المتزايدة الدعوات مع
اصدار في االمريكية العسـكرية االستخبـارات بدور مرتكبوها اعترف فقد االساءات هذه
غريب ابـي سـجن وصف ايضاً واتضخ المعاملة وسـوء التعذيب وبشاعة التعذيب اوامر
السـيئة لسـمعته بل فحسب الحالية السجناء تعذيب فضيحة بسبب ليس العراق) بـ(باستيل
ماحددته وفق واالرهاب والتعذيب لالضطهاد سجناً ومايزال كان حيث مضت طويلة لسنين
الفريدة االمريكية الخبرة تميز مدى في وتضخيم مبالغة فيه اتجاهاً ايضاً واتضح التحليل فئات
حسـن يبرز اخر ادعاء مع والتجاوزات االنتهاكات عن بعيداً والمعتقالت السجون ادارة في
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العراقيين لحماية االرهاب محاربة في وجنوداً قيادة االمريكي والجيش االمريكية االدارة نية
نفي العراق في االمريكيون المسؤولون حاول حيث اخيراً اتجاهاً التحليل ابرز ..كما انفسهم
اسـرائيلين او يهود وضباط جنود وجود من الشعب بين ومايدور االعالم وسائل في ماورد
واساس مهم دور للصحافة ان تبين كله ذلك ووفق العراقيين. السجناء بحق التعذيب مارسوا
بشـكل واظهارها عنها والحقـائق المعلومات وكشـف وقوعها واسباب االحداث ابراز في
عن فضالً ودولياً واقـليمياً محلياً العام الرأي الى والنتائج االسباب حيث من وواضح مفصل
التي والممارسـات االجراءات من مايلزم التخاذ القائمة. السلطة في المسؤولين الى تقديمها
حفظاً المسيئين ضد الصارمة القوانين تطبيق على التركيز مع وكرامته حقوقه لالنسان تحفظ

عام. بشكل والسالم واالستقرار لالمن
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غریب ابي سجن في المعتقلین تعذیب لفضیحة االخباریة التغطیة

الهوامش

القاهرة العربي، الفكر دار االجتماعية، العلوم في البحوث مناهج السعيد/ محمد احمد د. -1
بعدها. وما ص٣٤ ،١٩٨٧

١٩٨٤ ،الكويت، المطبـوعات وكالة ،ط١ ومناهجه العلمي البحث اصول بدر، احمد د. -2
بعدها. وما

االنبـاء ادارة الدولية، العدل لمحـكمة االسـاس النظام المتحدة، االمم ميثاق انظر:- -3
نيويورك سـكس ليك االدارة من بتصريح مصرية ترجمة المتحدة، لالمم العامة باالمانة

.١٩٤٥
سويسرا، االحمر، للصليب الدولية اللجنة الناشر ،١٢/٨/١٩٤٩ في المؤرخة جنيف تفاقية -

ومابعدها. ص٣ ،١٩٨٧ جنيف
١٨ العدد الجامعي، والتعليم التطوير مركز االنسـان، لحقـوق العالمي االعالن نشـرة -

ص١٨-١٩. بغداد، ٢٠٠٥ االول تشرين
عربية قنوات وايضاً والعربية الجزيرة قناة في وتحديداً مؤخراً االعالم وسائل تناولت فقد *
لدى سجناء تعذيب حظر على االمريكي والكونغرس االبيض البيت اتفاق اخرى وغربية
عديدة سجون في يحصل مازال وايضاً العراق في ماحصل خلفية على المتحدة الواليات

المعتقلين. تجاوزاتضد من غوانتنامو في كما
ص٣٣٢. .١٩٩٩ القـاهرة، الكتب، ،عالم ط١ االعالم، بحوث حسين، محمد سمير د. -4

ومابعدها.
بـغداد بالرونيو، مطبوعة دراسة العلمي، البحث وقواعد اسس الهيتي.. نعمان هادي د. -5

ص١٧. ،١٩٨٣
القـاهرة، للطبـع، اسامة دار االعالمية، الدراسات في المضمون تحليل سالم، نادية د. -6

بعدها. وما ص١٥ ،١٩٨٢
العربـية، بـاللغة االسرائيلي التلفزيون اخبار نشرات اتجاهات الهيتي، نعمان هادي د. -7

ص١٤. ،١٩٨٥ تموز ١٥ العدد والمشاهدين، المستمعين لبحوث العربي المركز
اسـامة دار االعالمية، الدراسـات في المضمون تحليل واخريات، المجيد عبد ليلى د. -8

ومابعدها. ص١٤٣ ،١٩٨٢ القاهرة، للطبع،
دار االعالمية، الدراسـات في المضمون تحـليل واخريات، الرحـمن عبد عواطف د. -9

OMMSحزیران ( ) 202العدد



غریب ابي سجن في المعتقلین تعذیب لفضیحة االخباریة التغطیة

ص٩٢-٩٣. ،١٩٨٢ القاهرة، للطبع، اسامة
السابق،ص٢٩. ،المصدر االعالمية الدراسات في المضمون تحليل سالم، نادية د. -10

القـاهرة العربـي، الفكر دار االنسانية، العلوم في المحتوى تحليل طعيمة، رشدي د. -11
ص١٨٧. ١٩٨٧

ص٢٩. ١٩٨٧ بيروت، ، المسيرة ،دار واالعالم اليومية ذيبان،الصحافة د.سامي -12
ص٢٦. السابق المصدر -13

ص٢٥ ،١٩٨٤ جدة، الشـروق، دار ط٢، الصحـفي، الخبـر فن زيد، ابو د.فاروق -14
ومابعدها.

السابق. المصدر -15
.١٩٨٩ القـاهرة، الشـروق، مطابـع االعالمية المصطلحـات معجم شلي، كرم د. -16

ص٣٩٣.
ص٢٥٦. الصحفي،م،س. الخبر فن زيد، ابو فاروق د. -17

ص١٦٨. السابق، المصدر، -18
٢٠٠١ القـاهرة، ، للنشـر الفجر دار المتخصص،ط١ الصحفي ابراهيم، اسماعيل د. -19

ص٣٥.
العالمية الشـركة ط١ والمرئي، والمسـموع المقروء الصحفي العمل راغب، نبيل د. -20

بعدها. وما ص٩٥ مصر،١٩٩٩. للنشر،
للكتاب، المصرية ،الهيئة الثقـافة ومشـكلة االعالم شرف،وسـائل العزيز عبـد د. -21

ص٤٠-٤١. مصر١٩٩٩،
سابق. مصدر ابراهيم، اسماعيل د. -22

الكتاب دار ط١، خليفة، احـمد تقـديم االعالمية، المصطلحات معجم زكي، احمد د. -23
ص١٤٣. بيروت١٩٨٥، اللبناني،

ص١٥٦. ،١٩٨٨ القاهرة، تسير، مطبعة الصحفية، االخبار ناصيف، لطفي د. -24
بالت،ص١٣٦. القاهرة الكتب، الصحفية،ط٣،عالم الكتابة فن زيد، ابو فاروق د. -25

السابق،ص١٥٢. المصدر -26
ص١٦٢. السابق، المصدر -27

،١٩٨٤ القـاهرة، االنجلو، مكتبـة الصحفي، للتحرير الفنية االسس ادهم.. د.محمود -28
ومابعدها. ص١١٩

الدار ط١ عبـاس، حمودي ترجمة ، الصحافة الى مدخل فيلور- ليوناردوراي-رون -29

OMMSحزیران ( ) 203العدد
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.٢٠٠٤ آیار 3 -1

.٢٠٠٤ آیار 3 -2

.٢٠٠٤ آیار 4 -3

.٢٠٠٤ آیار 4 -4
كلفت امریكیة ضابــــطة كارنیســـكي: جانیس (**)

العراق. في االعتقال مراكز بمسؤولیة
.٢٠٠٤ آیار 4 -5
.٢٠٠٤ آیار 5 -6
.٢٠٠٤ آیار 6 -7
.٢٠٠٤ آیار 6 -8
.٢٠٠٤ آیار -9

.٢٠٠٤ آیار 6 -10

.٢٠٠٤ آیار 6 -11

.٢٠٠٤ آیار 6 -12

.٢٠٠٤ آیار 6 -13

.٢٠٠٤ آیار 6 -14

.٢٠٠٤ آیار 6 -15

.٢٠٠٤ آیار 6 -16

.٢٠٠٤ آیار 6 -17

.٢٠٠٤ آیار 8 -18

.٢٠٠٤ آیار 8 -19

.٢٠٠٤ آیار 8 -20

.٢٠٠٤ آیار 8 -21

.٢٠٠٤ آیار 8 -22

.٢٠٠٤ آیار 8 -23

.٢٠٠٤ آیار 8 -24

.٢٠٠٤ آیار 8 -25

.٢٠٠٤ آیار 3 -26

.٢٠٠٤ آیار 3 -27

.٢٠٠٤ آیار 3 -28

.٢٠٠٤ آیار 3 -29

.٢٠٠٤ آیار 3 -30

.٢٠٠٤ آیار 8 -31

.٢٠٠٤ آیار 8 -32

.٢٠٠٤ آیار 8 -33
.٢٠٠٤ آیار 10 -34
.٢٠٠٤ آیار 10 -35
.٢٠٠٤ آیار 10 -36
.٢٠٠٤ آیار 12 -37
.٢٠٠٤ آیار 12 -38
.٢٠٠٤ آیار 12 -39
.٢٠٠٤ آیار 12 -40
.٢٠٠٤ آیار 18 -41
.٢٠٠٤ آیار 18 -42
.٢٠٠٤ آیار 18 -43
.٢٠٠٤ آیار 18 -44
.٢٠٠٤ آیار 26 -45
.٢٠٠٤ آیار 26 -46
.٢٠٠٤ آیار 3 -47
.٢٠٠٤ آیار 3 -48
.٢٠٠٤ آیار 3 -49

.٢٠٠٤ آیار 3 -50

.٢٠٠٤ آیار 3 -51

.٢٠٠٤ آیار 6 -52

.٢٠٠٤ آیار 6 -53

.٢٠٠٤ آیار 6 -54

.٢٠٠٤ آیار 6 -55

.٢٠٠٤ آیار 6 -56
.٢٠٠٤ آیار 12 -57
.٢٠٠٤ آیار 12 -58
.٢٠٠٤ آیار 12 -59
.٢٠٠٤ آیار 12 -60
.٢٠٠٤ آیار 12 -61
.٢٠٠٤ آیار 12 -62
.٢٠٠٤ آیار 12 -63
.٢٠٠٤ آیار 12 -64
.٢٠٠٤ آیار 12 -65
.٢٠٠٤ آیار 12 -66
.٢٠٠٤ آیار 12 -67
.٢٠٠٤ آیار 18 -68
.٢٠٠٤ آیار 18 -69
.٢٠٠٤ آیار 18 -70
.٢٠٠٤ آیار 18 -71
.٢٠٠٤ آیار 22 -72
.٢٠٠٤ آیار 22 -73
.٢٠٠٤ آیار 22 -74
.٢٠٠٤ آیار 62 -75
.٢٠٠٤ آیار 10 -76
.٢٠٠٤ آیار 10 -77
.٢٠٠٤ آیار 10 -78
.٢٠٠٤ آیار 10 -79
.٢٠٠٤ آیار 10 -80
.٢٠٠٤ آیار 10 -81
.٢٠٠٤ آیار 10 -82
.٢٠٠٤ آیار 10 -83
.٢٠٠٤ آیار 62 -84
.٢٠٠٤ آیار 62 -85
.٢٠٠٤ آیار 62 -86
.٢٠٠٤ آیار 29 -87
.٢٠٠٤ آیار 29 -88
.٢٠٠٤ آیار 29 -89
.٢٠٠٤ آیار 29 -90
.٢٠٠٤ آیار 29 -91
.٢٠٠٤ آیار 29 -92
.٢٠٠٤ آیار 29 -93
.٢٠٠٤ آیار 29 -94
.٢٠٠٤ آیار 29 -95
.٢٠٠٤ آیار 29 -96
.٢٠٠٤ آیار 29 -97
.٢٠٠٤ آیار 29 -98
.٢٠٠٤ آیار 29 -99

.٢٠٠٤ آیار 29 -100

التحلیل عینة ھوامش
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.٢٠٠٤ آیار 30 -101
.٢٠٠٤ آیار 5 -102
.٢٠٠٤ آیار 5 -103
.٢٠٠٤ آیار 5 -104
.٢٠٠٤ آیار 5 -105
.٢٠٠٤ آیار 5 -106
.٢٠٠٤ آیار 5 -107
.٢٠٠٤ آیار 5 -108
.٢٠٠٤ آیار 5 -109
.٢٠٠٤ آیار 5 -110
.٢٠٠٤ آیار 8 -111
.٢٠٠٤ آیار 8 -112
.٢٠٠٤ آیار 8 -113
.٢٠٠٤ آیار 8 -114
.٢٠٠٤ آیار 9 -115
.٢٠٠٤ آیار 9 -116

.٢٠٠٤ آیار 12 -117

.٢٠٠٤ آیار 12 -118

.٢٠٠٤ آیار 12 -119

.٢٠٠٤ آیار 12 -120

.٢٠٠٤ آیار 12 -121

.٢٠٠٤ آیار 12 -122

.٢٠٠٤ آیار 12 -123

.٢٠٠٤ آیار 12 -124

.٢٠٠٤ آیار 12 -125

.٢٠٠٤ آیار 12 -126

.٢٠٠٤ آیار 12 -127
.٢٠٠٤ آیار 3 -128
.٢٠٠٤ آیار 3 -129
.٢٠٠٤ آیار 9 -130

.٢٠٠٤ آیار 18 -131

.٢٠٠٤ آیار 18 -132

.٢٠٠٤ آیار 26 -133

.٢٠٠٤ آیار 26 -134

.٢٠٠٤ آیار 26 -135

.٢٠٠٤ آیار 26 -136
.٢٠٠٤ آیار 8 -137
.٢٠٠٤ آیار 8 -138
.٢٠٠٤ آیار 8 -139
.٢٠٠٤ آیار 8 -140
.٢٠٠٤ آیار 8 -141
.٢٠٠٤ آیار 8 -142
.٢٠٠٤ آیار 8 -143
.٢٠٠٤ آیار 8 -144
.٢٠٠٤ آیار 8 -145
.٢٠٠٤ آیار 8 -146
.٢٠٠٤ آیار 9 -147
.٢٠٠٤ آیار 9 -148

.٢٠٠٤ آیار 12 -149

.٢٠٠٤ آیار 12 -150
.٢٠٠٤ آیار 9 -151
.٢٠٠٤ آیار 9 -152
.٢٠٠٤ آیار 9 -153

.٢٠٠٤ آیار 9 -154

.٢٠٠٤ آیار 9 -155

.٢٠٠٤ آیار 9 -156

.٢٠٠٤ آیار 9 -157

.٢٠٠٤ آیار 9 -158

.٢٠٠٤ آیار 9 -159

.٢٠٠٤ آیار 3 -160

.٢٠٠٤ آیار 3 -161

.٢٠٠٤ آیار 3 -162

.٢٠٠٤ آیار 3 -163

.٢٠٠٤ آیار 3 -164

.٢٠٠٤ آیار 3 -165

.٢٠٠٤ آیار 3 -166

.٢٠٠٤ آیار 3 -167

.٢٠٠٤ آیار 3 -168

.٢٠٠٤ آیار 3 -169

.٢٠٠٤ آیار 6 -170
.٢٠٠٤ آیار 12 -171
.٢٠٠٤ آیار 12 -172
.٢٠٠٤ آیار 12 -173
.٢٠٠٤ آیار 12 -174
.٢٠٠٤ آیار 12 -175
.٢٠٠٤ آیار 12 -176
.٢٠٠٤ آیار 26 -177
.٢٠٠٤ آیار 26 -178
.٢٠٠٤ آیار 26 -179
.٢٠٠٤ آیار 9 -180
.٢٠٠٤ آیار 9 -181
.٢٠٠٤ آیار 9 -182
.٢٠٠٤ آیار 9 -183
.٢٠٠٤ آیار 9 -184
.٢٠٠٤ آیار 9 -185
.٢٠٠٤ آیار 9 -186

.٢٠٠٤ آیار 26 -187

.٢٠٠٤ آیار 26 -188
اعده فرنســـا في ســـجن الباســـتیل: ســجن (***)
الوضع حیث الدكتاتوري لالضطھاد الفرنسیون
القــمع من نزالئھ یعیشــھ كان الذي الماسـاوي
النفسـي االرھاب اشكال وكل والجوع والتعذیب
ان الثائرة المجموعات واسـتطاعت والجسدي،
والمحــصنة العتیدة واالسـوار الجدران تخترق
من واخراج البوابـات للحرسوتحطم وتتصدى
بـنود اول كانت التي الحریة رائحة لیشموا فیھا
(الحــــــریة-االخاء- وھي الفرنســــــیة الثورة
١٤/تموز في الباســــتیل تحــــطم المســـاواة)
اعـــــالن تـــــم ١٨٩٢/٩/٢٢ وفــــي ١٧٨٩
لویس الملك واعدام الملكیة والغاء الجمھوریة
ببـاریس الجمھوریة میدان في السـادسعشـر
العبـــارة صاحبـــة انطوین ماري الملكة وقــتل
لدیھم یكن لم اذا الكعك یاكلون ال لماذا الشـھیرة

خبز.
.٢٠٠٤ آیار 4 -189
.٢٠٠٤ آیار 4 -190
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.٢٠٠٤ آیار 6 -191

.٢٠٠٤ آیار 6 -192

.٢٠٠٤ آیار 8 -193

.٢٠٠٤ آیار 9 -194
.٢٠٠٤ آیار 26 -195
.٢٠٠٤ آیار 26 -196
.٢٠٠٤ آیار 3 -197
.٢٠٠٤ آیار 3 -198
.٢٠٠٤ آیار 3 -199
.٢٠٠٤ آیار 3 -200
.٢٠٠٤ آیار 8 -201
.٢٠٠٤ آیار 3 -202
.٢٠٠٤ آیار 3 -203
.٢٠٠٤ آیار 3 -204
.٢٠٠٤ آیار 3 -205
.٢٠٠٤ آیار 3 -206
.٢٠٠٤ آیار 3 -207
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العراق في الصحافة تشریعات
وآفاق رؤى

الصحفیة النظم في بحث

العراق في الصحافة تشریعات
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عبدالصاحب مطشر سعد الباحث:
التلفزيونية للبرامج الفنية واالشكال المضامين البحث: اسم

مقارنة دراسة - السوري العربي والتلفزيون العراق تلفزيون في
دكتوراه العلمية: الدرجة

سميسم مهدي د.حميدة أ. المشرف:
المستخلص

والتلفزيوني االذاعي العمل في الرئيسة المشاكل من والتلفزيونية االذاعية البرامج تصنيف مشكلة تعد
الموضوع هذا في االول السبـب ويعود الدولي، المستوى وعلى بل فقط العربي او المحلي المستوى على ليس
التصنيف كيفية عن التلفزة وقـنوات االذاعات مختلف في البرامج على القائمين عند عام تصور وجود عدم الى

والتلفزيوني. االذاعي العمل في متعددة عمل وطريقة اسلوب الى الرؤية هذه تتحول بحيث
ان اال عالميا التلفزيونية للبـرامج التصنيفات من والكثير واالحصائية المعايير من العديد وجود ومع
والواقـع تنسـجم لوائح اعتمادها عملية وان الصعبة االمور من تعد والدولي العربي الواقع في اعتمادها عملية
في فلحت وان اخر، في تفشل فانها عربي بلد في نجحت وان مجدية وغير متغيرة الزالت والتلفزيوني االذاعي

الحقة. فترة في وتخيب تعود فانها معينة مدة
المكاني المجالين فيه حـددنا والذي دراسـتنا موضوع هي والدولي االقليمي البعد ذات المشكلة هذه
مكان هما االولى) (القـناة العام البرنامج - السوري العربي والتلفزيون السابق العراق تلفزيون فكان والزماني
موضوع في السـوري العربـي التلفزيون وضع وان ٢٠٠٢/٦/٣٠ ولغاية ١/١ من اشهر ستة ولمدة الدراسة
من بالثوابـت قياسا العراق في المعتمد للمنهج دقيقة معرفة الى الوصول الجل هو العراق تلفزيون مع المقارنة
المنطقـة في غيرنا مع معتمد ماهو مع لدينا معتمد هو ما نقارن ان من البد انفسنا نعرف فلكي العالمية المعايير

العالمية. بالمعايير قياسا
وتحـليل تطوراته على والوقوف الموضوع عن دقيق تصور الى الوصول هو الدراسة هدف ولكون
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والدراســـات البحــوث جانب الى بــابجدید بــاضافة االعالمي الباحــث مجلة تبــدأ
االعالم كلیة من اجازتھا تمت التي او تجاز التي واالطاریح الرســـائل توثیق ھو ذلك االكادیمیة

االعالم. في الدكتوراه او الماجستیر درجة على لغرضالحصول
البحـــثي االعالمي واالدب التراث توثیق ذلك وراء من االعالمي) (الباحــث وتھدف
للذاكرة الحقیقــیة الحــاضنة باعتبـاره المذكور التراث من واالسـتفادة لغرضاالفادة االكادیمي
الذین جمیع ذاتھ الوقــــت في االعالمي) (الباحــــث تدعو كما العراق، في االكادیمیة االعالمیة

بملخصعنھا. المجلة تحریر ھیئة تزوید الى سابقا اطاریحھم او اجیزترسائلھم



بمقارنة قمنا فقد البرامج، من النظائر مقارنة ضوء في البلدين تلفزيون في البرامجية والفئات الوحدات مختلف
ومنهجي كامل تصور بـناء وبالتالي وموضوعية، عملية بطريقة البرامج مضامين تحليل الى للوصول منهجية
عملية كون البلدين في التلفزيوني والتنسيق التخطيط عمليتي انجاح في ويساهم يقود ما وهو المحطتين، لبرامج
في المعروضة التلفزيونية والمواد للبـرامج ومعتمدة سـنوية احـصائية معرفة بناء الى اساسا تقود التصنيف
كافة ان اذ والدولي، والعربـي المحـلي والتلفزيوني االعالمي العمل على ايجابيا ينعكس وبما البلدين تلفزيون
بـذلك االلتزام ان ولو والدولية العالمية المنظمات قبل من االحصاءات هذه مثل بعمل سنويا مطالبة العالم بلدان
ومتابعة برصد قمنا ذلك والجل البلدان هذه في المتحقق واالعالمي العلمي التقدم على يدل عمل ولكنه ملزم غير
العراق البـلدين كال في المحـلية االولى القـناة في التلفزيون شاشـة على المعروضة والبرامج الموارد كافة
قـناة لكل تلفزيونية سـاعة ٢٥٠٠ من اكثر والدراسـة للبحث اخضعت التي الزمنية المدة بلغت وقد وسوريا،
علمية معرفة الى للوصول باالسـاس تهدف الدراسـة كون من وانطالقـا الواحـد اليوم في ساعة ١٦ بمعدل
هما مفهومين بـين الربط من البد كان وسوريا) (العراق البلدين تلفزيون في التلفزيوينة بالبرامج وموضوعية
الثاني يحدد منها واحد كل وان ومترابطة جدلية بينهما العالقة وان االخر يكمل احدهما كون والمضمون الشكل
االطروحـة عنوان جاء وهكذا واالجتماع النفس وعلم االعالم في الباحثين من العديد اكده ما وهو به، ويرتبط
مقـارنة) دراسـة - السـوري العربي والتلفزيون العراق تلفزيون في التلفزيونية الفنية واالشكال (المضامين

وكاالتي: فصول خمسة على النظري الجانب ويشمل وميداني، نظري جانبين على الدراسة واشتملت
للبحث). المنهجي (االطار االول: الفصل -1

البحث منهج ومجاالته، البحث واهداف المصطلحات، وتعرف البحث، واهمية البحث، مشكلة ويضم
السابقة. والدراسات واجراءات،

والتلفزيونية). االذاعية للبرامج والعالمية العربية والتصنيفات (المعايير الثاني: الفصل -2
االذاعية البـرامج تصنيف مجال في والعالمية العربـية االحـصائية للمعايير واف استعراض وفيه

والتلفزيونية.
التلفزيونية). والسياسية االخبارية (البرامج الثالث: الفصل -3

وانواعها واشـكالها االخبـار عن وتفاصيل للتلفزيون السياسـية الوظيفة على الفصل هذا ويحتوي
التلفزيونية. واالعالمية السياسية للبرامج شرح مع تلفزيونيا عرضها يتم التي والكيفية وقوالبها ومصادرها

التلفزيونية). الثقافية (البرامج الرابع: الفصل -4
شـرح مع للتلفزيون التثقـيفية والخصائص الثقـافية الوظيفة موضوع الى تطرقت الفصل هذا وفي

التلفزيون. في الثقافية البرامج وانواع التلفزيونية الثقافية والبرامج الثقافي المفهوم
التلفزيونية). الترفيهية (البرامج الخامس: الفصل -5

الى والوصول تحقيقـها وكيفية التلفزيونية الترفيهية والوظيفة الترفيه موضوع تناولت الفصل هذا في
النواع اسـتعراضواف مع العالم يشـهدها كبرى ومنزلية اجتماعية ظاهرة كونه للتلفزيون الوظيفي المبتغى
وظيفة انه اعتبـار على االعالن موضوع الى تطرقـت كذلك عنها، وتفاصيل الترفيهية التلفزيونية البـرامج
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التلفزيونية. البرامج اشكال من ايضا مستقل شكل وهو التلفزيون يقدمها اتصالية
الميدانية). (الدراسة السادس: الفصل -6

والتلفزيون االولى القـناة العراق تلفزيون في التلفزيونية للبرامج ومقارنة مضمكون تحليل ويتضمن
تلفزيون في التلفزيونية للبـرامج تحـليلة دراسة تضمن وقد االولى، القناة العام البرنامج - السوري العربي
تقدم التي والكيفية واشكالها ومضامينها اسمائها لمعرفة البرامج من النظائر بين مقارنة واجراء وسوريا العراق
الدراسـة اجراء وبـعد البـلدين في التلفزيونية البرامج عن عام تصور الى الوصول وبالتالي للمشاهدين، بها
القـناتين في تلفزيوني بـرامجي تصنيفي معيار وجود عدم منها النتائج من جملة الى الباحث توصل الميدانية
النتائج ضوء وفي اخرى، نتائج عن فضال البـلدين في التلفزيونية البـرامج توجهات في كبيرا تشابها ووجود
البـرامج يصنف بـرامجي معيار وضع ضرورة منها والمقترحـات التوصيات من مجموعة الباحث وضع
دوليا، او عربيا عليها المتفق المعايير احد اعتماد او الفني وشكلها ولغتها ومصادرها طبيعتها بحسب التلفزيونية
الوظائف سـلم وفق البـرامج وتصنيف البـلدين في اولوياتها وترتيب للتلفزيون االتصالية الوظائف وتحديد

واالعالن. والتثقيف والترفيه االخبار وظيفة وهي االتصالية
كتب على احـتوت مصادر وهي علميا، ومرجعا مصدرا ١٥٣ على اعتمد الباحـث ان الى ونشـير
تم بـالموضوع صلة ذات رسـمية وتقـارير علمية وبحوث ورسائل وطاريح مترجمة وكتب واجنبية عربية

اعالمية. ميدانية علمية بدراسة للخروج توظيفها
الراوي جميل بشرى الباحثة:

اللفظي وغير اللفظي االتصال البحث: اسم
الفضائية قناة في لالعالنات الثقافية المكونات مضمون تحليل دراسة

٢٠٠٤/١٢/٣١ الى ٢٠٠٤/١٠/١ من للفترة
ماجستير العلمية: الدرجة

العزاوي مندوب مظفر د. أ. المشرف:
المستخلص

ووسـائل للثقافة, االساسي الناقل دور يؤدي االتصال ان فكرة من اول مستوى على البحث هذا ينطلق
وكاالت طريق عن ذلك ويتم السـلوكية االنماط ونشـر وتعزيز التأثير على تساعد ثقافية ادوات هي االتصال
البـلدان في المستهلكين طلبات وتحول العربية للثقافة تهديد فيها غريبة اعالنية اساليب من تفرضه بما االعالن
العمليات على المسـيطرة الفئات منها وتسـتفيد االنمائية, اولوياتها تفوق قـد استهالكية مجاالت الى العربية
المواد واسـتهالك وتوزيع انتاج خالل من غربـية نماذج وتفرض التقنية تحتكر حيث واالعالمية االقتصادية

هو: رئيسي تساؤل عن االجابة الى البحث يسعى ولهذا واالتصالية, االعالنية
او توافقـها ومدى العربـي للمستهلك الموجهة الفضائية لالعالنات الثقافية المكونات مضمون ماهو
اي او معلومات او واسـتماالت وازياء شـخصيات من تستخدمه ما خالل من العربية الثقافية القيم مع اختالفها

؟ اخرى رموز
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وقـد البحـث لموضوع ودقيق كامل وصف على للحصول الوصفي المنهج الدراسة هذه واستخدمت
من المعلومات لجمع المضمون تحليل اداة اختيار تم ولذلك الدراسة, لتلك الشكلي بالتصميم االهتمام ذلك تطلب
القـناة من اعالن ((١٠٠)) عددها البـالغ العشـوائية البحـث عينة ضمن الشكل وفئة الموضوع وحدة خالل
الشـرق بين الوصل وحلقة اوسطية شرق قناة انها اساس على اختيارها تم ولقد اللبنانية الفضائية
في جمهورها من االقـتراب تحـاول الوقت نفس وفي برامجها في لالنظار الالفت تحررها خالل من والغرب

اهمها: دراستها اثناء نتائج عدة الى الباحثة توصلت وقد االعالنية بعضالمضامين
اصيلة. ثقافة من اللغة هذه تحمله لما االعالنات في الفصيحة العربية اللغة مكثف استعمال -1

الجو ان النسبة هذه الباحثة وتبرر التكرارات من نسبة اعلى على التيبوغرافية المعالجة فئة حازت -2
على يركز ولكنه لالعالن المصاحبة االغنية او الحديث الى كثيرا ينتبه المتلقي التجعل قد والضوضاء االسري

الشاشة. على مشدود يكون المجموعة مع يتكلم كان لو حتى نظره الن لالعالن المرافقة الكتابة
واالبـطاء واالسـراع والطول والقصر والصوت الصمت حالتي بين المصاحبة اللغة استغالل -3

االنتباه. جذب زيادة اجل من معين ترديد او تكرار ومحصلة اللفظية اللغة مع مترابطة وجاءت
من رغم على اللفظي غير لالتصال كوسـيلة الوجه تعبيرات جانب الى الجسم حركات استخدمت -4
اتصال, كوسيلة المنطوقة الكلمة على الكثير اضفاء في ينشغل كله الجسد فان االيماءات غالبية تنتجان اليدين ان

معاني. مجموعة الى تشير منظمة تعبيرات امرها حقيقة وهي
ومن الصور, ويشمل اللفظي الجانب هما رئيسيين جانبين على المرئية االعالنية الرسالة اشتملت -5
الصياغة في تكامليا دورا سـويا يؤديان حـيث العنصرين هذين من لكل المطلقـة االهمية نحـدد ان الصعب
الموضوعية للظروف طبقـا وذلك العكس او للفظي النسبـية االهمية تزداد بـعضالحـاالت وفي االعالنية,

عنها. المعلن الخدمة او للسلعة واالتصالية االعالنية واالهداف
هناك ان نالحظ ولهذا اللفظية, غير بالرموز اللفظية الرموز عن بعضاالحيان في االستعاضة تتم -6
المتلقـي يضيف حيث االتصال في المباشرة غير التعبيرات بواسطة تتم االعالنية الرسالة محتويات من الكثير
العام والسـياق والمكان بالمرسل الخاصة وامكتنيته مفاهيمه على بناء الرسالة الى المعلومات من االكبر الجزء

اللفظية. التعبيرات عبر اليه ينتقل المعلومات من القليل بينما للرسالة

EEi _ ` FF

الجبوري خليفة سحر الباحثة:
الثالثة الخليج حرب في الدعائية االساليب البحث: اسم

٢٠٠٣/٤/٨ الى ٢٠٠٣/٣/١٥ من للفترة ، مضمون تحليل دراسة
ماجستير العلمية: الدرجة

الدليمي جاعد حميد د. م. أ. المشرف
المستخلص

والمجتمعات للدول السياسـية الحياة في ومنزلتها مكانتها أخذت ان منذ واقعة حقيقة أصبحت الدعاية
األمس من اكثر اليوم الدعاية اصبحت حيث الدولية الساحة في المتميز وحضورها االتصالية األنشطة سلم وفي
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والمعلوماتي الفكري الصراع صلب في
التي الدعائية الحـرب صفحـات من مهمة صفحة عن كشفه خالل من ذلك ليؤكد البحث هذا جاء وقد
الذي فالتساؤل .٢٠٠٣/٣/٢٠ يوم صبيحة العراق على امريكا شنته الذي الغزو في والعراق أمريكا بين جرت
والعراقـيين االمريكين المسؤولين تصريحات في الدعائية االساليب استخدام في تباين وجود عن البحث طرحه
اضافة البحث لهذا النظري االطار تقديم في الوصفي المنهج اعتماد وتم الثالثة الخليج حرب في استخدمت التي

والعراقية. االمريكية الدعائية االساليب بين الالزمة المقارنة اجراء في من االستفادة الى
فصول ثالثة على توزع الذي النظري الجانب األول البـاب ضم بابـين، الدراسـة هذه تضمنت وقد
عن االول مبحـثيين، الى قسـم وقد وأساليبها، الدعاية الثاني: الفصل للدراسة المنهجي االطار االول: الفصل

الدعاية أساليب عن والثاني الدعاية
االول مبحثيين، الى قسم وقد والعراقية األمريكية الدعاية منطلقات عنوان: حمل فقد الثالث الفصل اما

العراقية الدعاية عن والثاني االمريكية، الدعاية عن
فصول ثالثة على شمل وقد للدراسة العملي الجانب ضم الذي الثاني الباب جاء ثم

الميدانية الدراسة فضم الخامس الفصل اما وأدواته البحث بعرضإجراءات الرابع تخصصالفصل اذ
والتوصيات: النتائج فضم واألخير السادس الفصل اما وتفسيرها، المقارنة نتائج تحليل تناولت التي

ابرزها: كان النتائج من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد
واضح بشكل عليها الطرفين كال اعتمد فقد الثالثة الخليج حرب في كبير دور وأساليبها للدعاية كان -1
حـجم في العراقـية الدعاية على االمريكية الدعاية تفوقـت فقد االعتماد هذا حجم اختلف وان تصريحاتهم في
الى وصلت التي االمريكي الجانب تكرارات عدد في ذلك تمثل الرسـمية التصريحـات في للدعاية استخدامها

الى(٧٧٧). العراقي الجانب تكرارات وصلت بينما (١٢١٨)
على والكذب الترغيب أسلوب على الدعائي منطقها في اعتمدت أمريكا ان التحليل نتائج أظهرت -2
الكذب حقـق فيما (%٢٠,٦) نسبة اعلى على األمريكية الدعاية في الترغيب أسلوب حاز فقد الدولي، المجتمع

األمريكية. الدعاية في نسبة(٢,٤%) ادنى التخويف أسلوب وحاز ،(%١٤,٣) بنسبة الثانية المرتبة
في األمريكية الدعاية عناصر اهم من العالم على وخطرها العراقـية الدمار أسلحـة قـضية ان -3
نسبـة محققـة الكذب أسـلوب ضمن هذه األسلحـة قـضية وظفت اذ العام، الرأي في تأثير واألكثر الحرب
قـدرها نسبـة التخويف أسـلوب في وحققت (%١٧,٦٥) نسبة التشويه أسلوب ضمن حققت فيما (%١٤,٤)
الدمار أسلحـة قـضية ان فالمالحـظ ،(%٣٢,٩) قدرها نسبة على حققت التبرير أسلوب وضمن (%٢٣,٣)

هدف. من اكثر ولتحقيق أسلوب من أكثر ضمن توظيفها تم العراقية الشامل
فكانت التوصيات اهم اما

العلمية الدعائية االسـاليب استخدام مجال في العلمي التراث من العراقية الدعاية استفادة امكانية -1
المعادية الدعايات لمواجهه دقيق علمي بشكل وتوظيفها

عن بـعيدا العلم قـوانيين على االعتماد خالل من مسبق علمي تخطيط على العراقية الدعاية قيام -2
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االرتجالية
يرتكز اساسـية قاعدة لتكون واالعالم الدعاية مجال في متخصصة عراقية بحوث مراكز انشاء -3

المهم. الحقل بهذه االرتقاء بغية المجال هذا في الباحثون عليها
الربيعي عبدالكاظم فاطمة الباحثة:

االنسان وحقوق العامة العالقات البحث: اسم
حقـوق منظمات في ووظائفها العامة العالقـات الهداف مسحـية دراسة

العراقية االنسان
٢٠٠٥/٤/١ لغاية ٢٠٠٤/٤/١ من للمدة

ماجستير العلمية: الدرجة
الهيتي نعمان هادي د. أ. المشرف

المستخلص
ادى حـيث العراقية االنسان حقوق منظمات في ووظائفها العامة العالقات اهداف الدراسة هذة تعالج
الى الحديث العصر خاصفي بشكل االنسان حقوق ومنظمات عام بشكل المدني المجتمع منظمات ميادين اتساع
ومع ، بـها المرتبطة والجماهير المنظمات هذه بين العالقة توطيد في العامة العالقات اهمية الى الحاجة ظهور
العامة العالقات عاتق على يقع واصبح معها تتعامل التي الجماهير لذلك تبعاً زادت المنظمات هذه نشاط ازدياد
وخدماتها بسياسـتها واعالمها المنظمات هذه مع التكيف من نوع ايجاد في يتمثل ضخم وعبء جسـيمة مهام
من فكثير ، اخرى جهات على ميزاتنيتها في وتعتمد بـالمجان خدماتها تقـدم انها خصوصاً نشـاطها واوجه
الحديث المجتمع حاجات لمواجهة العليا المثل ذوي االفراد من قليل عدد يد على تنشأ االنسان حقوق المنظمات
ويعمل العاملة االيدي ناحـية من الجمهور تأييد على تعتمد وقـد الحـكومية او االهلية مسـاعدات على تعتمد
بـعض الزالة التوعية بحمالت االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات وتقوم ، اجر دون فيها المتطوعون
العامة العالقـات تقوم ان اجل ومن المجال هذا في نشاطها على الجمهور اطالع وتعميق المواطنين لدى الجهل
بجمهورها يتعلق االول االتجاه بأتجاهين تعمل فأنها لذلك العام الرأي ومن االعضاء من الدعم الى تحتاج بذلك
يعملون بحيث اعمالهم اداء على وتشجيعهم العضائها المعنوية الروح برفع العامة العالقات تقوم حيث الداخلي
العالقـات تقـوم حيث الخارجي بجمهورها فيتعلق الثاني االتجاه اما ، المنظمة اهداف لتحقيق منسجمة كوحدة
للمنظمة الطيبـة السـمعة تكوين من تؤديه ما خالل من الخارجي وجمهورها المنظمة بين الصلة بتقوية العامة

الصادقة والمعلومات الحقائق من اساس على معها المتعاملة الفئات مختلف لدى
االنسـان بحقـوق الوعي بتنمية مطالبة العام الرأي في تأثيرية قوة من به تتمتع لما العامة والعالقات
والجماهير التكوين الحـديثة المدني المجتمع منظمات بين واالنسجام التوافق وتحقيق الحقوق هذه عن والدفاع
وحـريات حقوقـه انتهاك في المحن اشد من منحة من العراق يعاني حيث الحرجة المرحلة هذه في خصوصاً
حقـوق لمنظمات الميدانية وزيادتها الموضوع هذه على اطالعها خالل من وجدت الباحـثة ان االساسـيةاال
" انها اآل االنسـان حقـوق منظمات في العامة للعالقـات الموكل االساسـي الدور من الرغم على انه االنسان

K

K

OMMSحزیران ( ) 234العدد

اعالمیة واطاریح رسائل



على والتعتمد متخلفة التزال التي ووظائفها واهدافها مضمونها الغموضفي يشوبـها اليزال " العامة العالقات
اعتمادها وعدم انشـطتها تخطيط في او تهمها التي الجماهير ودراسة البحوث اجراء في سواء العلمية االسس
هذا السـليم الوجه على نشاطها تقويم واخيراً بجماهيرها اتصالها في والفعالة الحديثة واالساليب الوسائل على
بالشـكل واجبـها اداء على تعوقها التي الصعوبات من الكثير من تعاني التزال العامة العالقات ان عن فضالً
((ماذا التالي تتلخصبالتسـاؤل التي الدراسـة مشـكلة جاءت ماسبق اطار وفي ، المنظمات هذه في الصحيح
وتأتي ؟)) العراق تاريخ من الحـرجة المرحلة هذه في العراقية االنسان حقوق لمنظمات العامة العالقات حققت
واحـد آن في واقتصادية وثقافية وحضارية وسياسية مدنية قضية على الضوء تسلط لكونها الدراسة هذه اهمية
االنسان القاه لما نتيجة االخيرة االونة في القضية بهذه االهتمام ازداد حيث االرض، في اهللا بخليقة تتعلق لكونها
مدة العالم اجتاحت التي واالضطرابات الثورات قيام عن فضالً المختلفة العصور عبر واالضطهاد التعذيب من
وعدم واالستعبـاد الظلم من عاناه وما العراق منها وشعوبه العالم دول من كثير في تتزايد زالت وال الزمن من
اصبح حيث العامة العالقات اهمية ازدياد الى باالضافة هذا ، االساسية حرياته على وحصوله االنسان انصاف
في الحـديثة بوسـائله يمتاز الذي " والمعلومات العلم "عصر الراهن عصرنا في خصوصاً مرموقة مكانه لها
العالمي المسـتوى على االنسان حقوق حركة دعم في دورها لعبت التي العوامل اهم من عدت والتي االتصال
صغيرة الكترونية قـرية الى كله العالم حـولت فقد االقليمي المستوى عن الحركة فصل الصعب من وجعلت
التعذيب وقـائع ماضاخفاء زمن في الممكن من كان واذا ، العالمي العام الرأي عن الحقائق اخفاء فيها يصعب
وكاالت تتناقلها اخبار الى اليوم عالم في تتحول واالحداث الوقائع هذه مثل ان اال االنسان حقوق انتهاك واحداث

عالمي انساني ضمير خلق في شك بال الدور هذا نجح وقد العالم بقاع من بقعة اية ومن العالمية االنباء
هذه جاءت لذلك االنسـان بحقـوق المعنية االعالمية الدراسـات ندرة من الدراسة هذه اهمية وتأتي
من لكونها العلمية للمعرفة جديدة اضافة ولتقـدم الدراسـات هذه في الحـاصل النقص من حيزاً لتسد الدراسة
االنسـان حقـوق منظمات في العامة للعالقـات الحديثة العلمية االسس تطبيق تتناول التي الحديثة الدراسات

العراقية
على النظري الجانب احـتوى ولقـد ، ميداني والثاني نظري االول الجانب جانبين الدراسة وتتضمن
ثالثة تضمن االنسان حقوق الى مدخل فكان الثاني الفصل اما ، للبحث المنهجي االطار االول كان فصول ثالثة
المراحل الثاني المبحث وتضمن وسماتها مفهومها حيث من االنسان بحقوق التعريف ، االول المبحث مباحث،

االنسان حقوق انواع الثالث والمبحث االنسان لحقوق التاريخية
لخدمة واسـاليب وظائف من العامة العالقات امكانيات وضع الى الثالث الفصل في الباحثة وتطرقت
العالقـات في االتصال الثاني والمبحـث العامة العالقات هية ما االول ، مباحث ثالثة خالل من المنظمات هذه
الفصل اما ، االنسان حقوق وثقافة العامة العالقات الثالث والمبحث االنسان حقوق منظمات في واهميته العامة
العراقـية االنسـان حقـوق منظمات في ووظائفها العامة العالقات الهداف ميدانية دراسة فهو واالخير الرابع
االهمية الثاني والمبحـث العراقية االنسان حقوق منظمات عن تاريخية نبذة االول كان مباحث خمسة وتضمن
والمعوقـات المشـاكل الرابع المبحث اما العراقية االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات الهداف النسبية
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والتوصيات النتائج واخيراً وفعالية بكفاءة العالقات نشاط ممارسة امام عائقاً تقف التي
ابرزها: من كان نتائج عدة الى الدراسة وتوصلت

يفتقـر العامة للعالقات مفهوماً يحملون االنسان حقوق منظمات في العامة بالعالقات العاملين ان -1
على يركز المفهوم هذا وان ، المنظمة ازاء ومواقـفه اتجاهاته ومعرفة العام الرأي لقـياس العلمية االسس الى
عملية العامة العالقـات بـأن يقـر ولم ، الداخلي باجمهور اهتمامه يبرز ان دون للمنظمة الخارجي الجمهور

مستمرة
تلك ان نجد وبـذلك وتحقيقها االنسان حقوق منظمات اهداف تبني على تعمل العامة العالقات ان -2

االهداف لمجموع النسبية الخاصباالهمية المرتبي التسلسل في االولى المراتب احتلت االهداف
الخارجي بـالجمهور االتصال على االنسـان حقوق منظمات في العامة العالقات اهداف تتركز -3

الخارجي بالجمهور الخاصة االهداف من اقل اهمية احتل الذي الداخلي الجمهور ثم االساس بالدرجة
وتركز بـجماهيرها اتصالها في حـديثة وغير تقليدية وسائل تستخدم االنسان حقوق منظمات ان -4

االساسية بالدرجة الشخصي االتصال اساليب على
في الخبـرة لديهم ليس العراقـية االنسان حقوق منظمات في العامة بالعالقات العاملين معظم ان -5
العامة العالقات كادر ان عن فضالً المنظمات تلك في العمل بمتطلبات التفي قليلة فهي توفرت وان عملهم مجال

االنسان حقوق منظمات اهداف للنهوضبتحقيق كافي غير
اهمها: التوصيات من جملة النتأئج تلك عكس وقد

خصوصاً العامة للعالقات ناجح نشاط كل اساس النه للمنظمة الداخلي بالجمهور العناية ضرورة -1
يؤدي حـتى الداخلي للجمهور جداً مهم المعنوي الدعم فان لذلك ، المادي الدعم على التعتمد المنظمات هذه ان

تفاني وبكل متكاملة كوحدة عمله
تقـنية امكانيات من لها لما العام الرأي الى الوصول في الجماهيرية االتصال بوسـائل االستعانة -2

وواسعة متنوعة جماهير وصولهاالى عن فضالً
وحــدات في للعمل ومؤهالت خبــرات تمتلك ، متخصصة اعالمية كوادر اجتذاب ضرورة -3

االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات
السـليم والتقـييم الفعال واالتصال المدروس والتخطيط الدقيق العلمي البحث يكون ان ضرورة -4

االهداف تحقيق فعالية الى يؤدي مما العامة العالقات نشاط عمل اساس
مسـتمرة بـصورة الضرورية المعلومات بـكل وتزويده خاصبالمنظمة الكتروني موقع انشاء -5

وانجازاتها المنظمات لهذه المهم بالدور للتعريف
ثقـافة لنشـر ومدروسة عامة خطة لوضع االنسان حقوق بمنظمات خاصة بيانات قاعدة تكوين -6

ونشراتها بيانتها احترام على االعالم وسائل تجبر ان يمكن كما ، والحريات الحقوق
توزع وان منتظماً اصدارها يكون ان على والعمل االنسـان حقوق بأسم صحيفة او نشرة اصدار -7
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بـهذه التعريف نفسـه الوقـت وفي االنسان حقوق بقضايا التوعية لنشر الجمهور من ممكن قدر الكبر مجاناً
المنظمات.

العنبكي ابراهيم خالد يسرى الباحثة:
العربية الفضائية القنوات في المتخصصة العلمية البرامج البحث: اسم
العلمي للبحث المصرية المنارة قناة في العلمية للبرامج تحليلية دراسة

.٢٠٠٤/٦/٣٠ ٢٠٠٤/٤/١ـ من للمدة
ماجستير العلمية: الدرجة

الخفاف قاسم مؤيد د. م. أ. المشرف:
المستخلص

والتكنولوجية العلمية الثورة عصر الراهن العصر في كبـيرة أهمية العلمية البـرامج موضوع يشكل
اصبحـت إنتاجية قـوة الى وتحوله باسره والمجتمع التكنولوجية بقيادة العلم تحكم هو مميزاتها اهم من والتي
الحديثة والمواصالت االتصاالت أجهزة الى وصوال المصنعة المالبس من ابتداء العالم في فرد كل حياة تالمس
الفضائية القـنوات من الهائل الكم هذا من يحمله بما الفضائي البث تطور وجاء صغيرة قرية العالم جعلت التي
قنوات مجموعة ظهور فكان جديدة قنوات ابتكار على بينها المنافسة واحتدام والحكومية والمتخصصة الخاصة
العلمية الثقـافة نشر هدفها علمية برامج بتقديم المتخصصة العلمي) المنارة(للبحث بينها ومن المتخصصة النيل

الجماهيرية
افراد كافة الى يصل ناجح جماهيري عربي علمي برنامج الى الوصول كيفية هو البحث مشكلة فكانت
بناء وكيفية العلمية للمادة العلمي بالمضمون االحتفاظ مع والعمرية والعلمية الثقافية فئاته بكافة العربي المجتمع
جماهيريتها. وعدم العلمية البـرامج جاذبية عدم حول السائدة النظرة تلك تغيير ومحاولة العلمية، الثقافة مجتمع
تتناوله لما مستمرة ومتابعات معمقة دراسات الى تحتاج التي الهامة الموضوعات من العلمية البرامج فموضوع

الساعة مدار على علمية ومستجدات حيوية قضايا من
البحث قضايا تناولت المجال هذا في عربية علمية فضائية تجربة اول العلمي للبحث المنارة قناة وتعد
بتحـليل الدراسة هذه فجاءت والفضائية والبايولوجية والتقنية والزراعية والصحية البيئية جوانبها بكل العلمي
لدورة مدتها وحددت لتطويرها المناسبة االساليب واقتراح العلمية البرامج هذه واقع عن للكشف محاولة وصفي
العلمية والمعايير الثوابـت على التعرف لغرض ولغاية٢٠٠٤/٦/٣٠ ٢٠٠٤/٤/١ من للفترة واحدة برامجية
يطمح التسـاؤالت من عدد بطرح الباحثة قامت وقد والمعالجة الطرح اساليب في والسلبية االيجابية والجوانب

وهي: التحليلية الدراسة خالل من عنها االجابة البحث
البرامج؟ هذه تطرحها التي العلمية الموضوعات نوعية ماهي -1

العلمية؟ والثقافة المعرفة مجتمع نبني ان يمكن كيف -2
جماهيري؟ علمي برنامج العداد انسب البرامجية االشكال أي -3
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التي والموضوعات المعلومات اختيار في المعتمدة العلمية المعايير ماهي -4
معلومات؟ من ماتقدمه ودقة العلمية البرامج تطرحها

؟ عليها والتركيز طرحها العلمية البرامج تحاول التي الرئيسية المحاور -5
البرامجية؟ موادها منها تستقي التي المعلومات ومصادر االساسية الوحدات -6

الناجح؟ العلمي للبرنامج المناسبة الزمنية الفترة ماهي -7
نوعها؟ في تاثير البرامج لهذه الكمي للحجم هل -8

؟ البرامج لهذه الفني االعداد واساليب المعتمدة العلمية السياقات ماهي -9
المادة ومانصيب الجماهيرية؟ العلمية الثقـافة مرتبـة الى يرتقي اليوم العلمي االعالم واقع هل -10

الثقافة؟ هذه ترسيخ في العلمية
العلمية؟ الثقافة نشر في اهمية باالتصال للقائم والتخصصالعلمي العلمية التغطية لنوع هل -11

جماهيريا؟ العلمية التصورات نقل في ودورها االرقام اهمية -12
مجتمع الى والوصول العلمية الثقـافة نشر في النجاح والتكنولوجيا العلوم برامج استطاعت هل -13

علمية؟ بثقافة يتمتع
ذات العلمية القـضايا ومناقشـة طرح في الجماهير عقـول العلمية الثقافة برامج احترمت هل -14

اليومية؟ بحياتهم المتصلة الحساسية
المخرج)؟ ـ المقدم (المحررـ جذابة ليست العلمية المادة ان فكرة عن المسؤول من -15

العامة؟ ثم ومن اوالً المتخصصة الفضائية القنوات في يطرح ما على العلمية المادة نصيب ما -16
كاالتي وهي فصول ثالثة البحث ضم وقد

ومفهومه العلمي االعالم نشأة : االول الفصل
العربي الوطن في الفضائي البث تطور : الثاني الفصل

هما مبحثين ضم العلمية للبرامج التحليلية الدراسة الثالث: الفصل
التحليل لفئات اجرائية تعريفات : االول

المتعلقة الجداول خالل من العلمي للبحث المنارة قناة في العلمية للبرامج وصفي تحليل عملية : الثاني
استخالص ثم ومن الكلي البث وزمن عرضها ومدة ولغتها انتاجها ومصادر موضوعاتها حيث من البرامج بهذه
لتطوير مناسبة الباحثة تراها التي بالتوصيات الدراسة مختتمة العامة والنتائج الميدانية بالدراسة الخاصة النتائج

المتخصصة. الفضائية القنوات في العلمية البرامج واقع
فاضل تغريد الباحث:

والمعارضة المؤيدة للحـمالت مقارنة دراسة العراقية/ الصحافة في اإلعالمية الحمالت البحث: اسم
٢٠٠٤/٦/٣٠م. لغاية م ٢٠٠٤/١/١ من للمدة التشريعية لالنتخابات

ماجستير العلمية: الدرجة
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الدليمي جاعد حميد د. م. أ. المشرف: اسم
المستخلص

للحـمالت مقـارنة دراسة العراقية/ الصحافة في اإلعالمية "الحمالت موضوع الدراسة هذه تتناول
٢٠٠٤/٦/٣٠م. لغاية ٢٠٠٤/١/١م من للمدة التشريعية لالنتخابات والمعارضة المؤيدة

التشـريعية االنتخابـات مسـألة مع العراقـية الصحافة تعامل كيفية على التعرف الدراسة وتهدف
اتجاهات على التعرف وكذلك العراقية. الصحافة في اإلعالمية الحمالت تنظيم في اعتمادها تم التي واألساليب
الرئيسـة الفئات بـين إحصائية داللة ذات فروق توجد إذا وفيما التشريعية االنتخابات حول العراقية الصحافة
حـول الرأي في واالختالف التباين في البحث أهمية وتكمن المعارض، لالتجاه الرئيسة والفئات المؤيد لالتجاه
المجال العراقـية الصحافة وتمثل معارضة وأخرى لالنتخابات مؤيدة صحف بين التشريعية االنتخابات مسألة
طريق المؤتمر، بـغداد، العدالة، البـيان، الصباح، هي: عراقية صحف عشر اختيار تم حيث ، للبحث المكاني
عن المقارنة ثم ومن والتحليل للدراسة الصحف هذه إخضاع وتم البصائر السالم، دار االتحاد، التآخي، الشعب،

بالبحث الخاصة الزمنية المدة خالل باالنتخابات الخاصة اإلعالمية للحمالت الشامل الحصر طريق
الوسائل من عدد استخدام تم وكذلك المقارنة. بالدراسة وأخذت الوصفي المنهج على الباحثة واعتمدت
األول: الفصل التالي النحـو على عدة فصول إلى الرسـالة قسمت دقيقة.وقد نتائج على للحصول اإلحصائية
االنتخابـــات الثالث: والفصل النظري، اإلطار / اإلعالمية الحــمالت الثاني: والفصل المنهجي، اإلطار
مقارنة الخامس: والفصل الميدانية، الدراسة / وأدواته البحث إجراءات الرابع: والفصل اإلعالمية، والحمالت

التشريعية. والمعارضلالنتخابات المؤيد االتجاهين بين
أهمها: النتائج من بعدد الدراسة خرجت

العكس بل والمعارض المؤيد االتجاهين في الرئيسة الفئات بين توافق وجود عدم التحليل من تبين -1
الصحيح هو

الشهر في واحدة حملة بمعدل ، حمالت ست تنظيم بلغ قد الصحفية اإلعالمية الحمالت تنظيم إن -2
واعتمدت المعارض. االتجــــاه صحف من عدداً و(١٨٥) المؤيد االتجاه صحف من عدداً شملت(٣٤٠)

متعددة. أجناسصحفية على للحمالت تغطيتها في الصحف
والتزايد المحـدودة البـداية أسـلوب على العراقـية الصحف في اإلعالمية الحمالت اعتمدت -3
المعارض. واالتجاه المؤيد االتجاه بين والمواجهة اإلعالمية، الحمالت حدة في والتصاعد والتدرج التدريجي.
فقـد المباشرة االنتخابات فئة على العراقية الصحف في اإلعالمية الحمالت اعتماد التحليل أفرز -4
على وعربـي دولي إشراف فئة احتلت فيما قدرها(١٩,٨٢%)، بنسبة المؤيد االتجاه في األولى المرتبة احتلت

قدرهـا٥٨ر٢٠%. المعـارضبنسبة االتجاه في األولى المرتبة على االنتخابات
بـين المباشـرة االنتخابات فئة في إحصائية داللة ذات فروقات وجود اإلحصائي التحليل أظهر -5
تحـت الجدولية قـيمتها من أكبر هي (٩,٧٨) البالغة المحسوبة Z قيمة أن فتبين والمعارض المؤيد االتجاهين
بـينما (%٧٥,٦٩) قدرها بنسبة المؤيد االتجاه لصالح الفروقات وهذه (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥) داللة مستوى
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المعارض٣١ر٢٤%. االتجاه نسبة
االنتخابات على اإلشراف فئة في إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل أفرز -6
تحـت الجدولية قـيمتها من أقل (١,٦٣) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين في
المؤيد االتجاه نسبـة أن من بـالرغم متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥ داللة( مستوى

(٨٨ر٤٤%. المعارضقدرها االتجاه نسبة فيما قدرها(٥٥,١٢%)
في األمنية الحـالة فئة في إحـصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل من تبين -7
مستوى تحت الجدولية قيمتها من أقل (٠,١٣) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين
المؤيد االتجاه نسبــة أن من بــالرغم متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦ ) والبـالغة (٠,٠٥) داللة

المعـارضقدرهـا االتجـاه نسبة فيما قدرها(٥٠,٤٥%)
العملية في المرأة دور فئة في إحـصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل أظهر -8
الجدولية قيمتها من أقل (٠,٠٠) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين في السياسية
المؤيد االتجاه نسبـة ألن متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦) والبـالغة ( ٠،٠٥) داللة مسـتوى تحت
المئوية والنسب التكرارات أيضا.أما (%٥٠,٠٠) قــدرها المعـارض االتجـاه ونسبة قدرها(٥٠,٠٠%)

متساوية. فكانت االتجاهين لكال
العملية في االقـليات دور فئة في إحـصائية داللة ذات فروقـات وجود اإلحصائي التحليل أفرز -9
قـيمتها من أكبـر (٣,٤٦) البـالغة المحسوبة قيمة بأن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين بين االنتخابية
المؤيد االتجاه لصالح فروقــات وجــود يعني وهذا (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥ ) داللة مستوى تحت الجدولية
االتجاه في تظهر لم الفئة هذه ألن .(%٠,٠٠) المعارضقـدرها االتجاه نسبـة فيما (%١٠٠,٠) قدرها بنسبة

فقط المؤيد االتجاه في المعارضوظهرت
في انتخابات إجراء يمكن ال فئة: في إحصائية داللة ذات فروقات وجود اإلحصائي التحليل أفرز -10
من أكبـر (٣,١٦) البـالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين بين االحتالل وجود ظل
االتجاه لصالح فروقـات وجود يعني وهذا (١,٩٦) والبـالغة (٠,٠٥) داللة مسـتوى تحـت الجدولية قيمتها
في تظهر لم الفئة هذه ألن قـدرها(٠,٠٠%). المؤيد االتجاه نسبـة فيما قدرها(١٠٠,٠%) بنسبة المعارض

المعارضفقط. االتجاه في وظهرت المؤيد االتجاه
بـ: فتمثلت الدراسة إليها توصلت التي للنتائج انعكاساً تعد التي التوصيات أما

خاص بشـكل والصحـفية عام بشكل اإلعالمية الحمالت تصميم عند المسبق التخطيط ضرورة -1
مدى لمعرفة للحمالت والبعدي القبلي باالختبار القيام وضرورة التطبيق. في العلمية واألسس المعايير واعتماد

لها. المرسومة لألهداف تحقيقها
كلما عملها في عليها واالعتماد اإلعالمية بالحمالت باالهتمام العراقية اإلعالمية المؤسسات قيام -2

ذلك األمر تطلب
خالل من اإلعالمية الحمالت تنظيم في والكفوءة المتميزة العلمية الخبرات على االعتماد ضرورة -3
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عبدالصاحب مطشر سعد الباحث:
التلفزيونية للبرامج الفنية واالشكال المضامين البحث: اسم

مقارنة دراسة - السوري العربي والتلفزيون العراق تلفزيون في
دكتوراه العلمية: الدرجة

سميسم مهدي د.حميدة أ. المشرف:
المستخلص

االذاعي العمل في الرئيســة المشـاكل من والتلفزيونية االذاعية البـرامج تصنيف مشـكلة تعد
في االول السبـب ويعود الدولي، المستوى وعلى بل فقط العربي او المحلي المستوى على ليس والتلفزيوني
عن التلفزة وقنوات االذاعات مختلف في البرامج على القائمين عند عام تصور وجود عدم الى الموضوع هذا

والتلفزيوني. االذاعي العمل في متعددة عمل وطريقة اسلوب الى الرؤية هذه تتحول بحيث التصنيف كيفية
ان اال عالميا التلفزيونية للبرامج التصنيفات من والكثير واالحصائية المعايير من العديد وجود ومع
والواقع تنسجم لوائح اعتمادها عملية وان الصعبة االمور من تعد والدولي العربي الواقع في اعتمادها عملية
فلحـت وان اخر، في تفشل فانها عربي بلد في نجحت وان مجدية وغير متغيرة الزالت والتلفزيوني االذاعي

الحقة. فترة في وتخيب تعود فانها معينة مدة في
المكاني المجالين فيه حـددنا والذي دراستنا موضوع هي والدولي االقليمي البعد ذات المشكلة هذه
هما االولى) (القـناة العام البـرنامج - السوري العربي والتلفزيون السابق العراق تلفزيون فكان والزماني
في السـوري العربـي التلفزيون وضع وان ٢٠٠٢/٦/٣٠ ولغاية ١/١ من اشهر ستة ولمدة الدراسة مكان
قياسـا العراق في المعتمد للمنهج دقيقة معرفة الى الوصول الجل هو العراق تلفزيون مع المقارنة موضوع
مع معتمد ماهو مع لدينا معتمد هو ما نقـارن ان من البـد انفسنا نعرف فلكي العالمية المعايير من بالثوابت

العالمية. بالمعايير قياسا المنطقة في غيرنا
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والدراسـات البحـوث جانب الى جديد بـاب باضافة االعالمي الباحث مجلة تبدأ
االعالم كلية من اجازتها تمت التي او تجاز التي واالطاريح الرسائل توثيق هو ذلك االكاديمية

االعالم. في الدكتوراه او الماجستير درجة على لغرضالحصول
البحـثي االعالمي واالدب التراث توثيق ذلك وراء من االعالمي) وتهدف(الباحث
للذاكرة الحقيقـية الحاضنة باعتباره المذكور التراث من واالستفادة االفادة لغرض االكاديمي
الذين جميع ذاته الوقـت في االعالمي) (الباحـث تدعو كما العراق، في االكاديمية االعالمية

بملخصعنها. المجلة تحرير هيئة تزويد الى سابقا اطاريحهم او رسائلهم اجيزت



وتحـليل تطوراته على والوقوف الموضوع عن دقيق تصور الى الوصول هو الدراسة هدف ولكون
بمقارنة قمنا فقد البرامج، من النظائر مقارنة ضوء في البلدين تلفزيون في البرامجية والفئات الوحدات مختلف
ومنهجي كامل تصور بـناء وبالتالي وموضوعية، عملية بطريقة البرامج مضامين تحليل الى للوصول منهجية
عملية كون البلدين في التلفزيوني والتنسيق التخطيط عمليتي انجاح في ويساهم يقود ما وهو المحطتين، لبرامج
في المعروضة التلفزيونية والمواد للبـرامج ومعتمدة سـنوية احـصائية معرفة بناء الى اساسا تقود التصنيف
كافة ان اذ والدولي، والعربـي المحـلي والتلفزيوني االعالمي العمل على ايجابيا ينعكس وبما البلدين تلفزيون
بـذلك االلتزام ان ولو والدولية العالمية المنظمات قبل من االحصاءات هذه مثل بعمل سنويا مطالبة العالم بلدان
ومتابعة برصد قمنا ذلك والجل البلدان هذه في المتحقق واالعالمي العلمي التقدم على يدل عمل ولكنه ملزم غير
العراق البـلدين كال في المحـلية االولى القـناة في التلفزيون شاشـة على المعروضة والبرامج الموارد كافة
قـناة لكل تلفزيونية سـاعة ٢٥٠٠ من اكثر والدراسـة للبحث اخضعت التي الزمنية المدة بلغت وقد وسوريا،
علمية معرفة الى للوصول باالسـاس تهدف الدراسـة كون من وانطالقـا الواحـد اليوم في ساعة ١٦ بمعدل
هما مفهومين بـين الربط من البد كان وسوريا) (العراق البلدين تلفزيون في التلفزيوينة بالبرامج وموضوعية
الثاني يحدد منها واحد كل وان ومترابطة جدلية بينهما العالقة وان االخر يكمل احدهما كون والمضمون الشكل
االطروحـة عنوان جاء وهكذا واالجتماع النفس وعلم االعالم في الباحثين من العديد اكده ما وهو به، ويرتبط
مقـارنة) دراسـة - السـوري العربي والتلفزيون العراق تلفزيون في التلفزيونية الفنية واالشكال (المضامين

وكاالتي: فصول خمسة على النظري الجانب ويشمل وميداني، نظري جانبين على الدراسة واشتملت
للبحث). المنهجي (االطار االول: الفصل -1

البحث منهج ومجاالته، البحث واهداف المصطلحات، وتعرف البحث، واهمية البحث، مشكلة ويضم
السابقة. والدراسات واجراءات،

والتلفزيونية). االذاعية للبرامج والعالمية العربية والتصنيفات (المعايير الثاني: الفصل -2
االذاعية البـرامج تصنيف مجال في والعالمية العربـية االحـصائية للمعايير واف استعراض وفيه

والتلفزيونية.
التلفزيونية). والسياسية االخبارية (البرامج الثالث: الفصل -3

وانواعها واشـكالها االخبـار عن وتفاصيل للتلفزيون السياسـية الوظيفة على الفصل هذا ويحتوي
التلفزيونية. واالعالمية السياسية للبرامج شرح مع تلفزيونيا عرضها يتم التي والكيفية وقوالبها ومصادرها

التلفزيونية). الثقافية (البرامج الرابع: الفصل -4
شـرح مع للتلفزيون التثقـيفية والخصائص الثقـافية الوظيفة موضوع الى تطرقت الفصل هذا وفي

التلفزيون. في الثقافية البرامج وانواع التلفزيونية الثقافية والبرامج الثقافي المفهوم
التلفزيونية). الترفيهية (البرامج الخامس: الفصل -5

الى والوصول تحقيقـها وكيفية التلفزيونية الترفيهية والوظيفة الترفيه موضوع تناولت الفصل هذا في
النواع اسـتعراضواف مع العالم يشـهدها كبرى ومنزلية اجتماعية ظاهرة كونه للتلفزيون الوظيفي المبتغى
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وظيفة انه اعتبـار على االعالن موضوع الى تطرقـت كذلك عنها، وتفاصيل الترفيهية التلفزيونية البـرامج
التلفزيونية. البرامج اشكال من ايضا مستقل شكل وهو التلفزيون يقدمها اتصالية

الميدانية). (الدراسة السادس: الفصل -6
والتلفزيون االولى القـناة العراق تلفزيون في التلفزيونية للبرامج ومقارنة مضمكون تحليل ويتضمن
تلفزيون في التلفزيونية للبـرامج تحـليلة دراسة تضمن وقد االولى، القناة العام البرنامج - السوري العربي
تقدم التي والكيفية واشكالها ومضامينها اسمائها لمعرفة البرامج من النظائر بين مقارنة واجراء وسوريا العراق
الدراسـة اجراء وبـعد البـلدين في التلفزيونية البرامج عن عام تصور الى الوصول وبالتالي للمشاهدين، بها
القـناتين في تلفزيوني بـرامجي تصنيفي معيار وجود عدم منها النتائج من جملة الى الباحث توصل الميدانية
النتائج ضوء وفي اخرى، نتائج عن فضال البـلدين في التلفزيونية البـرامج توجهات في كبيرا تشابها ووجود
البـرامج يصنف بـرامجي معيار وضع ضرورة منها والمقترحـات التوصيات من مجموعة الباحث وضع
دوليا، او عربيا عليها المتفق المعايير احد اعتماد او الفني وشكلها ولغتها ومصادرها طبيعتها بحسب التلفزيونية
الوظائف سـلم وفق البـرامج وتصنيف البـلدين في اولوياتها وترتيب للتلفزيون االتصالية الوظائف وتحديد

واالعالن. والتثقيف والترفيه االخبار وظيفة وهي االتصالية
كتب على احـتوت مصادر وهي علميا، ومرجعا مصدرا ١٥٣ على اعتمد الباحـث ان الى ونشـير
تم بـالموضوع صلة ذات رسـمية وتقـارير علمية وبحوث ورسائل وطاريح مترجمة وكتب واجنبية عربية

اعالمية. ميدانية علمية بدراسة للخروج توظيفها
الراوي جميل بشرى الباحثة:

اللفظي وغير اللفظي االتصال البحث: اسم
الفضائية قناة في لالعالنات الثقافية المكونات مضمون تحليل دراسة

٢٠٠٤/١٢/٣١ الى ٢٠٠٤/١٠/١ من للفترة
ماجستير العلمية: الدرجة

العزاوي مندوب مظفر د. أ. المشرف:
المستخلص

ووسـائل للثقافة, االساسي الناقل دور يؤدي االتصال ان فكرة من اول مستوى على البحث هذا ينطلق
وكاالت طريق عن ذلك ويتم السـلوكية االنماط ونشـر وتعزيز التأثير على تساعد ثقافية ادوات هي االتصال
البـلدان في المستهلكين طلبات وتحول العربية للثقافة تهديد فيها غريبة اعالنية اساليب من تفرضه بما االعالن
العمليات على المسـيطرة الفئات منها وتسـتفيد االنمائية, اولوياتها تفوق قـد استهالكية مجاالت الى العربية
المواد واسـتهالك وتوزيع انتاج خالل من غربـية نماذج وتفرض التقنية تحتكر حيث واالعالمية االقتصادية

هو: رئيسي تساؤل عن االجابة الى البحث يسعى ولهذا واالتصالية, االعالنية
او توافقـها ومدى العربـي للمستهلك الموجهة الفضائية لالعالنات الثقافية المكونات مضمون ماهو
اي او معلومات او واسـتماالت وازياء شـخصيات من تستخدمه ما خالل من العربية الثقافية القيم مع اختالفها
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؟ اخرى رموز
وقـد البحـث لموضوع ودقيق كامل وصف على للحصول الوصفي المنهج الدراسة هذه واستخدمت
من المعلومات لجمع المضمون تحليل اداة اختيار تم ولذلك الدراسة, لتلك الشكلي بالتصميم االهتمام ذلك تطلب
القـناة من اعالن ((١٠٠)) عددها البـالغ العشـوائية البحـث عينة ضمن الشكل وفئة الموضوع وحدة خالل
الشـرق بين الوصل وحلقة اوسطية شرق قناة انها اساس على اختيارها تم ولقد اللبنانية الفضائية
في جمهورها من االقـتراب تحـاول الوقت نفس وفي برامجها في لالنظار الالفت تحررها خالل من والغرب

اهمها: دراستها اثناء نتائج عدة الى الباحثة توصلت وقد االعالنية بعضالمضامين
اصيلة. ثقافة من اللغة هذه تحمله لما االعالنات في الفصيحة العربية اللغة مكثف استعمال -1

الجو ان النسبة هذه الباحثة وتبرر التكرارات من نسبة اعلى على التيبوغرافية المعالجة فئة حازت -2
على يركز ولكنه لالعالن المصاحبة االغنية او الحديث الى كثيرا ينتبه المتلقي التجعل قد والضوضاء االسري

الشاشة. على مشدود يكون المجموعة مع يتكلم كان لو حتى نظره الن لالعالن المرافقة الكتابة
واالبـطاء واالسـراع والطول والقصر والصوت الصمت حالتي بين المصاحبة اللغة استغالل -3

االنتباه. جذب زيادة اجل من معين ترديد او تكرار ومحصلة اللفظية اللغة مع مترابطة وجاءت
من رغم على اللفظي غير لالتصال كوسـيلة الوجه تعبيرات جانب الى الجسم حركات استخدمت -4
اتصال, كوسيلة المنطوقة الكلمة على الكثير اضفاء في ينشغل كله الجسد فان االيماءات غالبية تنتجان اليدين ان

معاني. مجموعة الى تشير منظمة تعبيرات امرها حقيقة وهي
ومن الصور, ويشمل اللفظي الجانب هما رئيسيين جانبين على المرئية االعالنية الرسالة اشتملت -5
الصياغة في تكامليا دورا سـويا يؤديان حـيث العنصرين هذين من لكل المطلقـة االهمية نحـدد ان الصعب
الموضوعية للظروف طبقـا وذلك العكس او للفظي النسبـية االهمية تزداد بـعضالحـاالت وفي االعالنية,

عنها. المعلن الخدمة او للسلعة واالتصالية االعالنية واالهداف
هناك ان نالحظ ولهذا اللفظية, غير بالرموز اللفظية الرموز عن بعضاالحيان في االستعاضة تتم -6
المتلقـي يضيف حيث االتصال في المباشرة غير التعبيرات بواسطة تتم االعالنية الرسالة محتويات من الكثير
العام والسـياق والمكان بالمرسل الخاصة وامكتنيته مفاهيمه على بناء الرسالة الى المعلومات من االكبر الجزء

اللفظية. التعبيرات عبر اليه ينتقل المعلومات من القليل بينما للرسالة

EEi _` FF

الجبوري خليفة سحر الباحثة:
الثالثة الخليج حرب في الدعائية االساليب البحث: اسم

٢٠٠٣/٤/٨ الى ٢٠٠٣/٣/١٥ من للفترة ، مضمون تحليل دراسة
ماجستير العلمية: الدرجة

الدليمي جاعد حميد د. م. أ. المشرف
المستخلص
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والمجتمعات للدول السياسـية الحياة في ومنزلتها مكانتها أخذت ان منذ واقعة حقيقة أصبحت الدعاية
األمس من اكثر اليوم الدعاية اصبحت حيث الدولية الساحة في المتميز وحضورها االتصالية األنشطة سلم وفي

والمعلوماتي الفكري الصراع صلب في
التي الدعائية الحـرب صفحـات من مهمة صفحة عن كشفه خالل من ذلك ليؤكد البحث هذا جاء وقد
الذي فالتساؤل .٢٠٠٣/٣/٢٠ يوم صبيحة العراق على امريكا شنته الذي الغزو في والعراق أمريكا بين جرت
والعراقـيين االمريكين المسؤولين تصريحات في الدعائية االساليب استخدام في تباين وجود عن البحث طرحه
اضافة البحث لهذا النظري االطار تقديم في الوصفي المنهج اعتماد وتم الثالثة الخليج حرب في استخدمت التي

والعراقية. االمريكية الدعائية االساليب بين الالزمة المقارنة اجراء في من االستفادة الى
فصول ثالثة على توزع الذي النظري الجانب األول البـاب ضم بابـين، الدراسـة هذه تضمنت وقد
عن االول مبحـثيين، الى قسـم وقد وأساليبها، الدعاية الثاني: الفصل للدراسة المنهجي االطار االول: الفصل

الدعاية أساليب عن والثاني الدعاية
االول مبحثيين، الى قسم وقد والعراقية األمريكية الدعاية منطلقات عنوان: حمل فقد الثالث الفصل اما

العراقية الدعاية عن والثاني االمريكية، الدعاية عن
فصول ثالثة على شمل وقد للدراسة العملي الجانب ضم الذي الثاني الباب جاء ثم

الميدانية الدراسة فضم الخامس الفصل اما وأدواته البحث بعرضإجراءات الرابع تخصصالفصل اذ
والتوصيات: النتائج فضم واألخير السادس الفصل اما وتفسيرها، المقارنة نتائج تحليل تناولت التي

ابرزها: كان النتائج من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد
واضح بشكل عليها الطرفين كال اعتمد فقد الثالثة الخليج حرب في كبير دور وأساليبها للدعاية كان -1
حـجم في العراقـية الدعاية على االمريكية الدعاية تفوقـت فقد االعتماد هذا حجم اختلف وان تصريحاتهم في
الى وصلت التي االمريكي الجانب تكرارات عدد في ذلك تمثل الرسـمية التصريحـات في للدعاية استخدامها

الى(٧٧٧). العراقي الجانب تكرارات وصلت بينما (١٢١٨)
على والكذب الترغيب أسلوب على الدعائي منطقها في اعتمدت أمريكا ان التحليل نتائج أظهرت -2
الكذب حقـق فيما (%٢٠,٦) نسبة اعلى على األمريكية الدعاية في الترغيب أسلوب حاز فقد الدولي، المجتمع

األمريكية. الدعاية في نسبة(٢,٤%) ادنى التخويف أسلوب وحاز ،(%١٤,٣) بنسبة الثانية المرتبة
في األمريكية الدعاية عناصر اهم من العالم على وخطرها العراقـية الدمار أسلحـة قـضية ان -3
نسبـة محققـة الكذب أسـلوب ضمن هذه األسلحـة قـضية وظفت اذ العام، الرأي في تأثير واألكثر الحرب
قـدرها نسبـة التخويف أسـلوب في وحققت (%١٧,٦٥) نسبة التشويه أسلوب ضمن حققت فيما (%١٤,٤)
الدمار أسلحـة قـضية ان فالمالحـظ ،(%٣٢,٩) قدرها نسبة على حققت التبرير أسلوب وضمن (%٢٣,٣)

هدف. من اكثر ولتحقيق أسلوب من أكثر ضمن توظيفها تم العراقية الشامل
فكانت التوصيات اهم اما

العلمية الدعائية االسـاليب استخدام مجال في العلمي التراث من العراقية الدعاية استفادة امكانية -1
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المعادية الدعايات لمواجهه دقيق علمي بشكل وتوظيفها
عن بـعيدا العلم قـوانيين على االعتماد خالل من مسبق علمي تخطيط على العراقية الدعاية قيام -2

االرتجالية
يرتكز اساسـية قاعدة لتكون واالعالم الدعاية مجال في متخصصة عراقية بحوث مراكز انشاء -3

المهم. الحقل بهذه االرتقاء بغية المجال هذا في الباحثون عليها
الربيعي عبدالكاظم فاطمة الباحثة:

االنسان وحقوق العامة العالقات البحث: اسم
حقـوق منظمات في ووظائفها العامة العالقـات الهداف مسحـية دراسة

العراقية االنسان
٢٠٠٥/٤/١ لغاية ٢٠٠٤/٤/١ من للمدة

ماجستير العلمية: الدرجة
الهيتي نعمان هادي د. أ. المشرف

المستخلص
ادى حـيث العراقية االنسان حقوق منظمات في ووظائفها العامة العالقات اهداف الدراسة هذة تعالج
الى الحديث العصر خاصفي بشكل االنسان حقوق ومنظمات عام بشكل المدني المجتمع منظمات ميادين اتساع
ومع ، بـها المرتبطة والجماهير المنظمات هذه بين العالقة توطيد في العامة العالقات اهمية الى الحاجة ظهور
العامة العالقات عاتق على يقع واصبح معها تتعامل التي الجماهير لذلك تبعاً زادت المنظمات هذه نشاط ازدياد
وخدماتها بسياسـتها واعالمها المنظمات هذه مع التكيف من نوع ايجاد في يتمثل ضخم وعبء جسـيمة مهام
من فكثير ، اخرى جهات على ميزاتنيتها في وتعتمد بـالمجان خدماتها تقـدم انها خصوصاً نشـاطها واوجه
الحديث المجتمع حاجات لمواجهة العليا المثل ذوي االفراد من قليل عدد يد على تنشأ االنسان حقوق المنظمات
ويعمل العاملة االيدي ناحـية من الجمهور تأييد على تعتمد وقـد الحـكومية او االهلية مسـاعدات على تعتمد
بـعض الزالة التوعية بحمالت االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات وتقوم ، اجر دون فيها المتطوعون
العامة العالقـات تقوم ان اجل ومن المجال هذا في نشاطها على الجمهور اطالع وتعميق المواطنين لدى الجهل
بجمهورها يتعلق االول االتجاه بأتجاهين تعمل فأنها لذلك العام الرأي ومن االعضاء من الدعم الى تحتاج بذلك
يعملون بحيث اعمالهم اداء على وتشجيعهم العضائها المعنوية الروح برفع العامة العالقات تقوم حيث الداخلي
العالقـات تقـوم حيث الخارجي بجمهورها فيتعلق الثاني االتجاه اما ، المنظمة اهداف لتحقيق منسجمة كوحدة
للمنظمة الطيبـة السـمعة تكوين من تؤديه ما خالل من الخارجي وجمهورها المنظمة بين الصلة بتقوية العامة

الصادقة والمعلومات الحقائق من اساس على معها المتعاملة الفئات مختلف لدى
االنسـان بحقـوق الوعي بتنمية مطالبة العام الرأي في تأثيرية قوة من به تتمتع لما العامة والعالقات
والجماهير التكوين الحـديثة المدني المجتمع منظمات بين واالنسجام التوافق وتحقيق الحقوق هذه عن والدفاع
وحـريات حقوقـه انتهاك في المحن اشد من منحة من العراق يعاني حيث الحرجة المرحلة هذه في خصوصاً
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حقـوق لمنظمات الميدانية وزيادتها الموضوع هذه على اطالعها خالل من وجدت الباحـثة ان االساسـيةاال
" انها اآل االنسـان حقـوق منظمات في العامة للعالقـات الموكل االساسـي الدور من الرغم على انه االنسان
على والتعتمد متخلفة التزال التي ووظائفها واهدافها مضمونها الغموضفي يشوبـها اليزال " العامة العالقات
اعتمادها وعدم انشـطتها تخطيط في او تهمها التي الجماهير ودراسة البحوث اجراء في سواء العلمية االسس
هذا السـليم الوجه على نشاطها تقويم واخيراً بجماهيرها اتصالها في والفعالة الحديثة واالساليب الوسائل على
بالشـكل واجبـها اداء على تعوقها التي الصعوبات من الكثير من تعاني التزال العامة العالقات ان عن فضالً
((ماذا التالي تتلخصبالتسـاؤل التي الدراسـة مشـكلة جاءت ماسبق اطار وفي ، المنظمات هذه في الصحيح
وتأتي ؟)) العراق تاريخ من الحـرجة المرحلة هذه في العراقية االنسان حقوق لمنظمات العامة العالقات حققت
واحـد آن في واقتصادية وثقافية وحضارية وسياسية مدنية قضية على الضوء تسلط لكونها الدراسة هذه اهمية
االنسان القاه لما نتيجة االخيرة االونة في القضية بهذه االهتمام ازداد حيث االرض، في اهللا بخليقة تتعلق لكونها
مدة العالم اجتاحت التي واالضطرابات الثورات قيام عن فضالً المختلفة العصور عبر واالضطهاد التعذيب من
وعدم واالستعبـاد الظلم من عاناه وما العراق منها وشعوبه العالم دول من كثير في تتزايد زالت وال الزمن من
اصبح حيث العامة العالقات اهمية ازدياد الى باالضافة هذا ، االساسية حرياته على وحصوله االنسان انصاف
في الحـديثة بوسـائله يمتاز الذي " والمعلومات العلم "عصر الراهن عصرنا في خصوصاً مرموقة مكانه لها
العالمي المسـتوى على االنسان حقوق حركة دعم في دورها لعبت التي العوامل اهم من عدت والتي االتصال
صغيرة الكترونية قـرية الى كله العالم حـولت فقد االقليمي المستوى عن الحركة فصل الصعب من وجعلت
التعذيب وقـائع ماضاخفاء زمن في الممكن من كان واذا ، العالمي العام الرأي عن الحقائق اخفاء فيها يصعب
وكاالت تتناقلها اخبار الى اليوم عالم في تتحول واالحداث الوقائع هذه مثل ان اال االنسان حقوق انتهاك واحداث

عالمي انساني ضمير خلق في شك بال الدور هذا نجح وقد العالم بقاع من بقعة اية ومن العالمية االنباء
هذه جاءت لذلك االنسـان بحقـوق المعنية االعالمية الدراسـات ندرة من الدراسة هذه اهمية وتأتي
من لكونها العلمية للمعرفة جديدة اضافة ولتقـدم الدراسـات هذه في الحـاصل النقص من حيزاً لتسد الدراسة
االنسـان حقـوق منظمات في العامة للعالقـات الحديثة العلمية االسس تطبيق تتناول التي الحديثة الدراسات

العراقية
على النظري الجانب احـتوى ولقـد ، ميداني والثاني نظري االول الجانب جانبين الدراسة وتتضمن
ثالثة تضمن االنسان حقوق الى مدخل فكان الثاني الفصل اما ، للبحث المنهجي االطار االول كان فصول ثالثة
المراحل الثاني المبحث وتضمن وسماتها مفهومها حيث من االنسان بحقوق التعريف ، االول المبحث مباحث،

االنسان حقوق انواع الثالث والمبحث االنسان لحقوق التاريخية
لخدمة واسـاليب وظائف من العامة العالقات امكانيات وضع الى الثالث الفصل في الباحثة وتطرقت
العالقـات في االتصال الثاني والمبحـث العامة العالقات هية ما االول ، مباحث ثالثة خالل من المنظمات هذه
الفصل اما ، االنسان حقوق وثقافة العامة العالقات الثالث والمبحث االنسان حقوق منظمات في واهميته العامة
العراقـية االنسـان حقـوق منظمات في ووظائفها العامة العالقات الهداف ميدانية دراسة فهو واالخير الرابع
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االهمية الثاني والمبحـث العراقية االنسان حقوق منظمات عن تاريخية نبذة االول كان مباحث خمسة وتضمن
والمعوقـات المشـاكل الرابع المبحث اما العراقية االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات الهداف النسبية

والتوصيات النتائج واخيراً وفعالية بكفاءة العالقات نشاط ممارسة امام عائقاً تقف التي
ابرزها: من كان نتائج عدة الى الدراسة وتوصلت

يفتقـر العامة للعالقات مفهوماً يحملون االنسان حقوق منظمات في العامة بالعالقات العاملين ان -1
على يركز المفهوم هذا وان ، المنظمة ازاء ومواقـفه اتجاهاته ومعرفة العام الرأي لقـياس العلمية االسس الى
عملية العامة العالقـات بـأن يقـر ولم ، الداخلي باجمهور اهتمامه يبرز ان دون للمنظمة الخارجي الجمهور

مستمرة
تلك ان نجد وبـذلك وتحقيقها االنسان حقوق منظمات اهداف تبني على تعمل العامة العالقات ان -2

االهداف لمجموع النسبية الخاصباالهمية المرتبي التسلسل في االولى المراتب احتلت االهداف
الخارجي بـالجمهور االتصال على االنسـان حقوق منظمات في العامة العالقات اهداف تتركز -3

الخارجي بالجمهور الخاصة االهداف من اقل اهمية احتل الذي الداخلي الجمهور ثم االساس بالدرجة
وتركز بـجماهيرها اتصالها في حـديثة وغير تقليدية وسائل تستخدم االنسان حقوق منظمات ان -4

االساسية بالدرجة الشخصي االتصال اساليب على
في الخبـرة لديهم ليس العراقـية االنسان حقوق منظمات في العامة بالعالقات العاملين معظم ان -5
العامة العالقات كادر ان عن فضالً المنظمات تلك في العمل بمتطلبات التفي قليلة فهي توفرت وان عملهم مجال

االنسان حقوق منظمات اهداف للنهوضبتحقيق كافي غير
اهمها: التوصيات من جملة النتأئج تلك عكس وقد

خصوصاً العامة للعالقات ناجح نشاط كل اساس النه للمنظمة الداخلي بالجمهور العناية ضرورة -1
يؤدي حـتى الداخلي للجمهور جداً مهم المعنوي الدعم فان لذلك ، المادي الدعم على التعتمد المنظمات هذه ان

تفاني وبكل متكاملة كوحدة عمله
تقـنية امكانيات من لها لما العام الرأي الى الوصول في الجماهيرية االتصال بوسـائل االستعانة -2

وواسعة متنوعة جماهير وصولهاالى عن فضالً
وحــدات في للعمل ومؤهالت خبــرات تمتلك ، متخصصة اعالمية كوادر اجتذاب ضرورة -3

االنسان حقوق منظمات في العامة العالقات
السـليم والتقـييم الفعال واالتصال المدروس والتخطيط الدقيق العلمي البحث يكون ان ضرورة -4

االهداف تحقيق فعالية الى يؤدي مما العامة العالقات نشاط عمل اساس
مسـتمرة بـصورة الضرورية المعلومات بـكل وتزويده خاصبالمنظمة الكتروني موقع انشاء -5

وانجازاتها المنظمات لهذه المهم بالدور للتعريف
ثقـافة لنشـر ومدروسة عامة خطة لوضع االنسان حقوق بمنظمات خاصة بيانات قاعدة تكوين -6

ونشراتها بيانتها احترام على االعالم وسائل تجبر ان يمكن كما ، والحريات الحقوق
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توزع وان منتظماً اصدارها يكون ان على والعمل االنسـان حقوق بأسم صحيفة او نشرة اصدار -7
بـهذه التعريف نفسـه الوقـت وفي االنسان حقوق بقضايا التوعية لنشر الجمهور من ممكن قدر الكبر مجاناً

المنظمات.
العنبكي ابراهيم خالد يسرى الباحثة:

العربية الفضائية القنوات في المتخصصة العلمية البرامج البحث: اسم
العلمي للبحث المصرية المنارة قناة في العلمية للبرامج تحليلية دراسة

.٢٠٠٤/٦/٣٠ ٢٠٠٤/٤/١ـ من للمدة
ماجستير العلمية: الدرجة

الخفاف قاسم مؤيد د. م. أ. المشرف:
المستخلص

والتكنولوجية العلمية الثورة عصر الراهن العصر في كبـيرة أهمية العلمية البـرامج موضوع يشكل
اصبحـت إنتاجية قـوة الى وتحوله باسره والمجتمع التكنولوجية بقيادة العلم تحكم هو مميزاتها اهم من والتي
الحديثة والمواصالت االتصاالت أجهزة الى وصوال المصنعة المالبس من ابتداء العالم في فرد كل حياة تالمس
الفضائية القـنوات من الهائل الكم هذا من يحمله بما الفضائي البث تطور وجاء صغيرة قرية العالم جعلت التي
قنوات مجموعة ظهور فكان جديدة قنوات ابتكار على بينها المنافسة واحتدام والحكومية والمتخصصة الخاصة
العلمية الثقـافة نشر هدفها علمية برامج بتقديم المتخصصة العلمي) المنارة(للبحث بينها ومن المتخصصة النيل

الجماهيرية
افراد كافة الى يصل ناجح جماهيري عربي علمي برنامج الى الوصول كيفية هو البحث مشكلة فكانت
بناء وكيفية العلمية للمادة العلمي بالمضمون االحتفاظ مع والعمرية والعلمية الثقافية فئاته بكافة العربي المجتمع
جماهيريتها. وعدم العلمية البـرامج جاذبية عدم حول السائدة النظرة تلك تغيير ومحاولة العلمية، الثقافة مجتمع
تتناوله لما مستمرة ومتابعات معمقة دراسات الى تحتاج التي الهامة الموضوعات من العلمية البرامج فموضوع

الساعة مدار على علمية ومستجدات حيوية قضايا من
البحث قضايا تناولت المجال هذا في عربية علمية فضائية تجربة اول العلمي للبحث المنارة قناة وتعد
بتحـليل الدراسة هذه فجاءت والفضائية والبايولوجية والتقنية والزراعية والصحية البيئية جوانبها بكل العلمي
لدورة مدتها وحددت لتطويرها المناسبة االساليب واقتراح العلمية البرامج هذه واقع عن للكشف محاولة وصفي
العلمية والمعايير الثوابـت على التعرف لغرض ولغاية٢٠٠٤/٦/٣٠ ٢٠٠٤/٤/١ من للفترة واحدة برامجية
يطمح التسـاؤالت من عدد بطرح الباحثة قامت وقد والمعالجة الطرح اساليب في والسلبية االيجابية والجوانب

وهي: التحليلية الدراسة خالل من عنها االجابة البحث
البرامج؟ هذه تطرحها التي العلمية الموضوعات نوعية ماهي -1

العلمية؟ والثقافة المعرفة مجتمع نبني ان يمكن كيف -2
جماهيري؟ علمي برنامج العداد انسب البرامجية االشكال أي -3
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التي والموضوعات المعلومات اختيار في المعتمدة العلمية المعايير ماهي -4
معلومات؟ من ماتقدمه ودقة العلمية البرامج تطرحها

؟ عليها والتركيز طرحها العلمية البرامج تحاول التي الرئيسية المحاور -5
البرامجية؟ موادها منها تستقي التي المعلومات ومصادر االساسية الوحدات -6

الناجح؟ العلمي للبرنامج المناسبة الزمنية الفترة ماهي -7
نوعها؟ في تاثير البرامج لهذه الكمي للحجم هل -8

؟ البرامج لهذه الفني االعداد واساليب المعتمدة العلمية السياقات ماهي -9
المادة ومانصيب الجماهيرية؟ العلمية الثقـافة مرتبـة الى يرتقي اليوم العلمي االعالم واقع هل -10

الثقافة؟ هذه ترسيخ في العلمية
العلمية؟ الثقافة نشر في اهمية باالتصال للقائم والتخصصالعلمي العلمية التغطية لنوع هل -11

جماهيريا؟ العلمية التصورات نقل في ودورها االرقام اهمية -12
مجتمع الى والوصول العلمية الثقـافة نشر في النجاح والتكنولوجيا العلوم برامج استطاعت هل -13

علمية؟ بثقافة يتمتع
ذات العلمية القـضايا ومناقشـة طرح في الجماهير عقـول العلمية الثقافة برامج احترمت هل -14

اليومية؟ بحياتهم المتصلة الحساسية
المخرج)؟ ـ المقدم (المحررـ جذابة ليست العلمية المادة ان فكرة عن المسؤول من -15

العامة؟ ثم ومن اوالً المتخصصة الفضائية القنوات في يطرح ما على العلمية المادة نصيب ما -16
كاالتي وهي فصول ثالثة البحث ضم وقد

ومفهومه العلمي االعالم نشأة : االول الفصل
العربي الوطن في الفضائي البث تطور : الثاني الفصل

هما مبحثين ضم العلمية للبرامج التحليلية الدراسة الثالث: الفصل
التحليل لفئات اجرائية تعريفات : االول

المتعلقة الجداول خالل من العلمي للبحث المنارة قناة في العلمية للبرامج وصفي تحليل عملية : الثاني
استخالص ثم ومن الكلي البث وزمن عرضها ومدة ولغتها انتاجها ومصادر موضوعاتها حيث من البرامج بهذه
لتطوير مناسبة الباحثة تراها التي بالتوصيات الدراسة مختتمة العامة والنتائج الميدانية بالدراسة الخاصة النتائج

المتخصصة. الفضائية القنوات في العلمية البرامج واقع
فاضل تغريد الباحث:

والمعارضة المؤيدة للحـمالت مقارنة دراسة العراقية/ الصحافة في اإلعالمية الحمالت البحث: اسم
٢٠٠٤/٦/٣٠م. لغاية م ٢٠٠٤/١/١ من للمدة التشريعية لالنتخابات

ماجستير العلمية: الدرجة
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الدليمي جاعد حميد د. م. أ. المشرف: اسم
المستخلص

للحـمالت مقـارنة دراسة العراقية/ الصحافة في اإلعالمية "الحمالت موضوع الدراسة هذه تتناول
٢٠٠٤/٦/٣٠م. لغاية ٢٠٠٤/١/١م من للمدة التشريعية لالنتخابات والمعارضة المؤيدة

التشـريعية االنتخابـات مسـألة مع العراقـية الصحافة تعامل كيفية على التعرف الدراسة وتهدف
اتجاهات على التعرف وكذلك العراقية. الصحافة في اإلعالمية الحمالت تنظيم في اعتمادها تم التي واألساليب
الرئيسـة الفئات بـين إحصائية داللة ذات فروق توجد إذا وفيما التشريعية االنتخابات حول العراقية الصحافة
حـول الرأي في واالختالف التباين في البحث أهمية وتكمن المعارض، لالتجاه الرئيسة والفئات المؤيد لالتجاه
المجال العراقـية الصحافة وتمثل معارضة وأخرى لالنتخابات مؤيدة صحف بين التشريعية االنتخابات مسألة
طريق المؤتمر، بـغداد، العدالة، البـيان، الصباح، هي: عراقية صحف عشر اختيار تم حيث ، للبحث المكاني
عن المقارنة ثم ومن والتحليل للدراسة الصحف هذه إخضاع وتم البصائر السالم، دار االتحاد، التآخي، الشعب،

بالبحث الخاصة الزمنية المدة خالل باالنتخابات الخاصة اإلعالمية للحمالت الشامل الحصر طريق
الوسائل من عدد استخدام تم وكذلك المقارنة. بالدراسة وأخذت الوصفي المنهج على الباحثة واعتمدت
األول: الفصل التالي النحـو على عدة فصول إلى الرسـالة قسمت دقيقة.وقد نتائج على للحصول اإلحصائية
االنتخابـــات الثالث: والفصل النظري، اإلطار / اإلعالمية الحــمالت الثاني: والفصل المنهجي، اإلطار
مقارنة الخامس: والفصل الميدانية، الدراسة / وأدواته البحث إجراءات الرابع: والفصل اإلعالمية، والحمالت

التشريعية. والمعارضلالنتخابات المؤيد االتجاهين بين
أهمها: النتائج من بعدد الدراسة خرجت

العكس بل والمعارض المؤيد االتجاهين في الرئيسة الفئات بين توافق وجود عدم التحليل من تبين -1
الصحيح هو

الشهر في واحدة حملة بمعدل ، حمالت ست تنظيم بلغ قد الصحفية اإلعالمية الحمالت تنظيم إن -2
واعتمدت المعارض. االتجــــاه صحف من عدداً و(١٨٥) المؤيد االتجاه صحف من عدداً شملت(٣٤٠)

متعددة. أجناسصحفية على للحمالت تغطيتها في الصحف
والتزايد المحـدودة البـداية أسـلوب على العراقـية الصحف في اإلعالمية الحمالت اعتمدت -3
المعارض. واالتجاه المؤيد االتجاه بين والمواجهة اإلعالمية، الحمالت حدة في والتصاعد والتدرج التدريجي.
فقـد المباشرة االنتخابات فئة على العراقية الصحف في اإلعالمية الحمالت اعتماد التحليل أفرز -4
على وعربـي دولي إشراف فئة احتلت فيما قدرها(١٩,٨٢%)، بنسبة المؤيد االتجاه في األولى المرتبة احتلت

قدرهـا٥٨ر٢٠%. المعـارضبنسبة االتجاه في األولى المرتبة على االنتخابات
بـين المباشـرة االنتخابات فئة في إحصائية داللة ذات فروقات وجود اإلحصائي التحليل أظهر -5
تحـت الجدولية قـيمتها من أكبر هي (٩,٧٨) البالغة المحسوبة Z قيمة أن فتبين والمعارض المؤيد االتجاهين
بـينما (%٧٥,٦٩) قدرها بنسبة المؤيد االتجاه لصالح الفروقات وهذه (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥) داللة مستوى
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المعارض٣١ر٢٤%. االتجاه نسبة
االنتخابات على اإلشراف فئة في إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل أفرز -6
تحـت الجدولية قـيمتها من أقل (١,٦٣) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين في
المؤيد االتجاه نسبـة أن من بـالرغم متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥ داللة( مستوى

(٨٨ر٤٤%. المعارضقدرها االتجاه نسبة فيما قدرها(٥٥,١٢%)
في األمنية الحـالة فئة في إحـصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل من تبين -7
مستوى تحت الجدولية قيمتها من أقل (٠,١٣) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين
المؤيد االتجاه نسبــة أن من بــالرغم متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦ ) والبـالغة (٠,٠٥) داللة

المعـارضقدرهـا االتجـاه نسبة فيما قدرها(٥٠,٤٥%)
العملية في المرأة دور فئة في إحـصائية داللة ذات فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل أظهر -8
الجدولية قيمتها من أقل (٠,٠٠) البالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين في السياسية
المؤيد االتجاه نسبـة ألن متقاربـة االتجاهين أفكار أن أي (١,٩٦) والبـالغة ( ٠،٠٥) داللة مسـتوى تحت
المئوية والنسب التكرارات أيضا.أما (%٥٠,٠٠) قــدرها المعـارض االتجـاه ونسبة قدرها(٥٠,٠٠%)

متساوية. فكانت االتجاهين لكال
العملية في االقـليات دور فئة في إحـصائية داللة ذات فروقـات وجود اإلحصائي التحليل أفرز -9
قـيمتها من أكبـر (٣,٤٦) البـالغة المحسوبة قيمة بأن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين بين االنتخابية
المؤيد االتجاه لصالح فروقــات وجــود يعني وهذا (١,٩٦) والبالغة (٠,٠٥ ) داللة مستوى تحت الجدولية
االتجاه في تظهر لم الفئة هذه ألن .(%٠,٠٠) المعارضقـدرها االتجاه نسبـة فيما (%١٠٠,٠) قدرها بنسبة

فقط المؤيد االتجاه في المعارضوظهرت
في انتخابات إجراء يمكن ال فئة: في إحصائية داللة ذات فروقات وجود اإلحصائي التحليل أفرز -10
من أكبـر (٣,١٦) البـالغة المحسوبة قيمة أن فظهر والمعارض المؤيد االتجاهين بين االحتالل وجود ظل
االتجاه لصالح فروقـات وجود يعني وهذا (١,٩٦) والبـالغة (٠,٠٥) داللة مسـتوى تحـت الجدولية قيمتها
في تظهر لم الفئة هذه ألن قـدرها(٠,٠٠%). المؤيد االتجاه نسبـة فيما قدرها(١٠٠,٠%) بنسبة المعارض

المعارضفقط. االتجاه في وظهرت المؤيد االتجاه
بـ: فتمثلت الدراسة إليها توصلت التي للنتائج انعكاساً تعد التي التوصيات أما

خاص بشـكل والصحـفية عام بشكل اإلعالمية الحمالت تصميم عند المسبق التخطيط ضرورة -1
مدى لمعرفة للحمالت والبعدي القبلي باالختبار القيام وضرورة التطبيق. في العلمية واألسس المعايير واعتماد

لها. المرسومة لألهداف تحقيقها
كلما عملها في عليها واالعتماد اإلعالمية بالحمالت باالهتمام العراقية اإلعالمية المؤسسات قيام -2

ذلك األمر تطلب
خالل من اإلعالمية الحمالت تنظيم في والكفوءة المتميزة العلمية الخبرات على االعتماد ضرورة -3
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