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المقدمة
كل في بالغاً تأثيراً أثرت قد ، والمعلومات االتصال عالم في الوسائل ووسيلة ، الشبكات شبكة ، اإلنترنت
عالم : عالمين بين الفصل اليوم يمكن أنه قيل وحتى ، عقب على رأساً األمور قلبت حتى المعلومات دورة جوانب
النشـر هو والصحـافة المعلومات عالم في اإلنترنت معطيات أبرز من ولعل . بعدها ما وعالم اإلنترنت قبل ما
شـخصية يوميات شكل على بطيئة بداية بدأت التي والمدونات . أشكاله كأحد المدونات تأتي والذي اإللكتروني
تشـق وأخذت ، المدونات عالم ، الخاص عالمها لها وأصبـح فائقـة بسرعة اإلنترنت على وانتشرت تطورت
صحـف) ، راديو ، (إذاعة التقـليدية الصحافة تنافس عليها أصبحت التي الدرجة إلى الصحافة عالم في طريقها

وقراؤها وكتّابها المدونات) (أصحاب المدونين من مجتمعها لها وأصبح
والدعاية والتواصل للتعبير وسيلة باعتبارها المدونات إلى ينظر اإلنترنت اجتماع علم نظر وجهة ومن
االجتماعية المشابكة أساليب أحد بوصفها المدونات إلى ينظر ، آخر جانب ومن . واألفراد للمؤسسات واإلعالن
احـتياجاتهم تلبـية ألجل المحـتوى إدارة تقنيات مع والتكيف لالنخراط وروادها أصحابها تدفع أن يمكن التي

.(١) والنشاط بالحيوية ينبض افتراضي مجتمع بتطوير الخاصة
ندرة بـل لقـلة، وذلك اإلنترنت على اإللكترونية المدونات موضوع لتناول البحث هذا يأتي هنا ومن
يعود الحـال هذا أن الباحث ويعتقد . اإلنترنت على العربية المدونات عدد وقلة ، المدونات عن العربية الكتابات
على ووجودها بـالمدونات الجهل الى أدى مما العربـية البلدان في اإللكترونية المدونات ثقافة انتشار عدم إلى
في إسـهامة كونه في تتجسـد البحث هذا أهمية إن منها واإلفادة وديمومتها وإدارتها إنشائها وكيفية ، اإلنترنت
على المدونات انتشـار إلى بـدورها سـتؤدي - المدونات ثقافة أي - والتي ، اإللكترونية المدونات ثقافة نشر
من أحداث من يقع ما أو الحر الرأي أو الصحفي الخبر عن يبحث من أمام كبيرة فرص توفير وبالتالي اإلنترنت

ما غالبـاً والتي حـكومية رقابة أو اجتماعية أو سياسية بضغوط متأثرة غير ، محايدة نظر وجهة خالل
المجال سيفتح اإلنترنت على العربية المدونات انتشار أن كما . بها وتتأثر التقليدية الصحافة لها تتعرض
اسـتخدم . التقـليدية الصحافة في يمارس أن يمكن اجتهاد أو تأثير أي دون الرأي عن الحر التعبير أمام
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، اإلنترنت على اإللكترونية المدونات وتحـليل وصف على القائم الوصفي المنهج البحث هذا إجراء في الباحث
مواقع من العديد زيارة ومن ، المنشورة الموضوع أدبيات من عليها الحصول تم التي المالحظات إلى باإلضافة

وتصفحها. واألجنبية العربية - اإلنترنت على اإللكترونية المدونات

األقـدم إلى األحـدث من زمنياً ومرتبة صحفي بأسلوب المكتوبة لعنكبوتية مدونة ومفردها المدونات
نشـره لحظة منذ يتغير ال دائم إلكتروني عنوان منها مدخل لكل ويكون القديمة المدخالت ألرشفة آلية تصاحبها
أي ومنها كلمة من اختصاراً مأخوذة باإلنكليزية والمدونة . الشبكة على

بح ل ا كات محر خالل من بط ترا لم ا ا
في المنشـورة المواد بـأن الفارق مع اإللكترونية الصحـيفة إلى تكون ما أقرب هي والمدونة
التي المعلومات أولى هي حـداثة األكثر المعلومات تكون بحـيث تصاعدي زمني ترتيب في توضع المدونات

المستفيد. يطالعها

واهتماماتهم حياتهم عن بالكتابة األشخاص يقوم حيث ١٩٩٦ عام منذ يوميات شكل على المدونات بدأت
آليات وتطورت . واسـعة بـصورة واشـتهرت المدونات انتشرت بعده وما ١٩٩٩ عام وفي ، (٢) الشخصية
وظهور مثل المدونات تسـتضيف التي التدوين خدمات بظهور المدونات وإنشاء التدوين
باسـتطاعة أصبـح التطورات وبهذه مثل المدونات إنشاء برامجيات
التدوين انتشر ، بطيئة بداية وبعد . االهتمامات نفس لهم آخرين مع تربطهم التي البحث آليات استخدام المدونين
إلى فيه التدوينات عدد وصل ١٩٩٦ عام أنشئ الذي الموقع أن فمثالً ، كبيرة بسرعة اإلنترنت على
، ٢٠٠١ ســنة وفي . ٢٠٠٥ عام في تدوينة مليون عشـرين إلى وصلت أنها إال ، ١٩٩٧ عام في تدوينة مائة
في المعروفة الصحـافة مدارس وبـدأت بسـرعة التدوين مجتمع أهمية وازدادت ظاهرة المدونات أصبحـت
بـين الفرق ومالحـظة ، وتقنياته وفنونه التدوين في والدراسات البحوث بإجراء ، األمريكية المتحدة الواليات
لألخبـار ومصدراً ، األخبـار لنشـر معتمدة وسيلة المدونات أصبحت ، ٢٠٠٢ عام .في والمدونات الصحافة
كما . الناس بحـياة مسـاس ذات عديدة قضايا حول اآلراء عن للتعبير االنتخابات ومرشحو الساسة يستخدمها

التجارية للدعاية وسيلة المدونات استخدمت
عن أصحابها فيها يتحدث التي الشخصية المواقع انتشرت اذ المدونات صيت ذاع ، ٢٠٠٣ وفي
وأخذت . واحد متخصص موضوع في وأحياناً ، الموضوعات مختلف في وآرائهم الشخصية تجاربهم

وتطورها نشأتها ، ماهيتها : المدونات
؟ المدونات هي ما

والتطور النشأة
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يسمى ما بذلك مكونة المتلفزة األحداث على سريعة بتعليقات الجمهور بتزويد بدأت عندما جديداً منحى المدونات
كلمة دخلت ، ٢٠٠٤ سـنة في . واألخبـار لألحداث الحي التلفزيوني النقل نمط يشبه الذي الحي) (التدوين بـ
عامة ظاهرة المدونات وأصبحـت ، اإلنكليزية اللغة مفردات من وأصبحت قاموس في
عندما المدونات عام ٢٠٠٥ عام وأصبح . وقراءئه المدونين صفوف إلى اإلنترنت مستخدمي من العديد بانضمام
، ٢٠٠٦ عام وفي ، المدونات عن يوميات لنشـر منها الثانية الصفحـة البريطانية الكارديان صحيفة خصصت

لمحرريها(٣). مدونات الـ البريطانية اإلذاعة هيئة أنشأت
البـريد بـعد اإلنترنت في ثورة ثاني بأنها توصف المدونات أصبحت الواسعة وشهرتها انتشارها وبعد
قبـل من إليها المباشـر والوصول بالتفاعلية، تميزها انتشارها وسرعة شهرتها أسباب من ولعل . اإللكتروني
وقراءئها محرريها بين الثقافية والمنتديات الحوار وساحات ، اإللكترونية المجموعات وتشكيل ، منها المستفيدين
توفر عن فضالً هذا . اإللكتروني كالبـريد األخرى االتصال وسـائل من غيرها من فعالية أكثر بصورة وذلك ،
أنها كما . األسـاليب من غيره من ويسر سهولة أكثر بصورة إليه الوصول يتم فيها المتاحة للمواد أرشيفي سجل
دون إيجابـاً أم سلبـاً المدونات على المنشورة والمواد األخبار على والمداخلة التعليق على القدرة للقارئ تتيح
أي دون بـالكامل تُنشـر سـوف مداخلته أو تعليقه بأن القارئ ثقة مع الرأي عن التعبير حرية من للحد عوائق

.(٤) يقوله ما على اإلطالع المدونات موقع زوار جميع بإمكان وإن ، حذف أو تحريف
ونشـرها إنشائها لسهولة اإلنترنت على الحديثة الخدمات كإحدى وجدواها وجودها المدونات أثبتت لقد
ومن . بـها المنشـورة المواد من مادة كل في وقرائها معديها مع التفاعل لفرص إتاحتها عن فضالً ، وتحديثها
من أما . المعلومات توفير لمجرد أو الشـخصي أو المهني النشر ألجل تنشأ المدونات فإن ، المدونين نظر وجهة
وتتنوع . المهنية أو الشـخصية الحـاجات سد ألجل المدونات من اإلفادة تتم فإنه ، منها المستفيدين نظر وجهة
قد أنها كما . الخ ... والتكنولوجية واألدبية واإلعالمية والعسكرية السياسية المجاالت بين المدونات موضوعات

.(٥) السيارات وإصالح والطبخ الخياطة إلى تصل للغاية دقيقة موضوعات على تركز
اإلعالم وسـائل على المستقبـلية وتأثيراتها الظاهرة هذه جدية حول عدة تساؤالت المدونات أثارت لقد
إلكترونية مواقـع بإنشاء الورقية الصحف من العديد قام ، ذلك وإزاء . الورقية الصحافة مستقبل على وبالتحديد
للصحـافة كبيراً مورداً تشكل التي لإلعالنات المالية العوائد مستوى على وحفاظاً قرائها تسرب عدم لضمان لها

.(٦) الورقية

يمكن ما أحـدثت قد فيها والبحث المدونات إنشاء ثم ومن ، التدوين برمجيات إتاحة سهولة إن
هذه تسـمح معاً. وقـرائها المدونات مؤلفي من اآلالف جمعت جديدة ثقافة المدونات) (ثقافة بـ تسميته
تهيئة بـلغة الكبير اإللمام إلى الحاجة دون المدونات بإنشاء البرمجيات

Webster (blog)

(BBC)

(Blogging Software)

المدونات إنشاء
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ومصممة االسـتخدام سـهلة البـرمجيات هذه إن . معقدة عنكبوتية نماذج مع العمل أو ، المترابطة النصوص
حـيث اإللكتروني البـريد بواجهات أشبه آليات الخدمة هذه موفرو ويتيح . مستمرة بصورة الصفحات لتحديث
أو وتنقيحـها بـل ، بـالتدوينة الخاص النموذج تعبئة بمجرد تدوينات من يريد ما نشر مدونة أي لصاحب يمكن
مدخالت على التعليق خالل والزائرين المدونات محرري بين للتفاعل الفرصة وإتاحة ، أراد إذا بعد فيما إلغائها
الموقـع على يقدمها التي تلك هي بالتدوين الخاصة والبرمجيات الخدمات ابرز إن .(٧) المدونة

العربية ونسخته
.

غير لمعايير بها تصل أن يمكن بدرجة وأقسامها المدونات لتحديد تكفي خصائص في المدونات تشترك
اآلتي: فيها يتوفر أن يجب المدونة فإن ، المدونات وقراء المدونين نظر وجهة ومن . رسمية

ومتاحـة ، متعددة روابـط وربما نص على منها كل يشتمل مستقلة مداخل شكل على منظم محتوى -1
األقدم إلى األحدث من زمني تسلسل في جميعاً

التحديد وجه على المدخل هذا تدوين تم متى المستفيد يعرف بحيث ، مدخل لكل تاريخ -2
الزائرين. قبل من بسهولة إليها الوصول يمكن بحيث ، السابقة المداخل لجميع أرشيفي سجل -3

من: فتتكون الواحدة التدوينة أما
وهي: ، أساسية مكونات - أوالً

الواحدة للمدونة الثانوي أو الرئيسي العنوان  أ)
المؤلف لقب أو اسم  ب)

(المحتوى). نصالتدوينة  ج)
والسنة والشهر باليوم التدوينة نشر فيه تم الذي التاريخ  د)

والدقيقة بالساعة التدوينة فيه نشرت الذي الوقت هـ)
وهي: ، اختيارية مكونات - ثانياً

توافرها حالة في التدوينة تلك على المرسلة التعليقات أ)
. التدوينة موضوعات أو موضوع ب)

أدناه. الشكل أنظر . (٨) إليها تشير أو بالتدوينة عالقة لها أخرى تدوينات إلى روابط  ج)
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ar.sourceforge.net)
(www.blogger.com)و
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النقـاش عن مستقـالً يكون المدونات في المطروحـة الموضوعات محـتوى أن بالذكر الجدير ومن
في الواحد اليوم في مرات عدة حتى أو يومياً أو أسبوعياً متواصل بشكل المدونات تحديث ويتم . عليها والتعليقات
تمت التي األقدم المواد جانب إلى الجاري األسبوع أو بالشهر عرضها يتم التدوينات معظم وأن ، أألحيان بعض

الحاجة عند فيها البحث أو تصفحها ألجل المدونة في أرشفتها
الطريقة في غيره عن يختلف نوع وكل عديدة أنواع للمدونات فيها والبحث المدونات وخصائص أنواع

بها: تقدم أو المدونات بها تكتب التي
على تشـتمل والتي ، فديوية مدونات تسمى الفديو على تشتمل التي المدونات : الواسطة نوع حسب -1

مدوناتصور تسمى صور على تشتمل والتي مترابطة مدونات تسمى روابط
تكتب التي فالمدونات ، بها كتبت التي الطريقة بواسطة المدونات نوع معرفة يمكن : الطريقة حسب -2

. تسمى الموبايل طريق عن
المدونات تغطيه الذي الموضوع حسب -3

تجارية أو خاصة مدونات -4
ومدونات ، للفضاء ومدونات ، للتكنولوجيا ومدونات ، لألخبـــار مدونات نجد المدونات عالم وفي
والصيد ، وللخياطة ، ولإلعالم ، وللصحـافة ، للفنون وغيرها ، لألدب وأخرى ، لألقالم ومدونات ، للموسيقى
مدونات سيجد فإنه اهتماماته تكن ومهما الشخص أن بحيث ، واالهتمامات الموضوعات من مئات بل وعشرات

Kواسع عالم للمدونات أصبح فقد ، الويب على لها
الخصائصاآلتية فيها تتوفر أن بد ال الناجحة والمدونة

تدوينة كل في مفصلة أو طويلة موضوعات كتابة عدم -1
قصيرة فقرات شكل على ومركزة موجزة بصورة الموضوعات كتابة -2

مضافة جديدة تدوينة وهناك إال واحد أسبوع يمر ال بحيث للمدونات المستمر التحديث -3
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الزائرين أمام غلقها وعدم ، التدوينة على التعليقات خاصية تفعيل -4
المدونة. واجهة على تظهر موضوعية لتقسيمات وفقاً التدوينات تصنيف إمكانية -5
المدونة بموضوع الصلة ذات المواقع من لمجموعة الرابط إلى اإلشارة إمكانية -6
.(٩) المدونة بصاحب الخاصة للصفحة اإللكتروني العنوان إلى اإلشارة إمكانية -7

وفيه المدونات بناشري دليل فهناك المدونات عن وللبحث
المدونات بكشـاف االسـتعانة فيمكن المدونات في البحـث حـيث من أما . المدونات استضافة لخدمات قائمة
هو مدونات دليل يوجد العربــــية اإللكترونية البــــيئة وفي

الصلة ذات والمعلومات األخبار ولمتابعة وآخر
العرب المدونين ملتقى موقع زيارة يمكن ، عامة بصورة العرب بالمدونين

هي: فأهمها المدونات عن البحث آليات أما

عدة على للمجتمعات العامة الحياة في أثراً تحدث بدأت المدونات أن البعض يرى ، باإلعالم يتصل وفيما
جهة ومن ، السياسـيين أخطاء حول لتقارير نشرها خالل من وذلك وإعالمية وثقافية واجتماعية سياسية أصعدة
أصبحوا المدونات محرري فإن ثم ومن ، تقاريرهم بكتابة المراسلون بها يقوم التي الطريقة اختالف بسبب أخرى
من وازداد ، الرئيسية اإلعالم وسائل من جزء أنهم على اآلن إليهم النظر يتم أنه لدرجة متزايد نحو على مؤثرين
طالب فقـد هذا وفي . والصحـف واإلذاعة التلفاز جنب إلى جنباً يقف إعالمياً شكالً وباتت المدونات حضور ثم
فعالة وسـيلة المدونات أصبحـت ، التجارية األعمال وفي . صحفيين كونهم المدونين بمعاملة المدونات خبراء
تدخل وبهذا ، لها والدعاية وأفكارها وخدماتها منتجاتها عن للترويج واألفراد والمؤسسات الشركات منها تستفيد
هذا وفي . والمسـموعة والمرئية المقروءة األخرى اإلعالم وسائل شأن شأنها واإلعالن الدعاية عالم المدونات
اإلعالن وسـائل بـين لها بالنسبـة األكبر التأثير لها كان المدونات بأن الشركات إحدى أوردتصاحبة المجال

.(١٠) الكتب مبيعات على التأثير من المطبوعة التقليدية
اإلعالنات أو والمعلومات واآلراء والخبـرات األحداث لنقل أو ، األخبار لنشر وسيلة المدونات تكون

اإلعالم وسائل مع تلتقي فهي ، المجال هذا وفي . معين بمشروع صلة ذات لنشاطات تقارير أو التجارية
منها. واحدة وتكون - والتلفاز الراديو ، الصحافة - األخرى

، القـصيرة الفديو ولقـطات والصور النصوص على الواحـدة التدوينة تشتمل أن يمكن كما

K

E

(www.directory-google.com)

(www.blogdex.net ) .
(www.tadwen.com) . www.mdwnat.com)

(www.arabiskblog.com)
.

Technorati - Feedster - Blogdigger .

للمدونات اإلعالمي الدور
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االعتيادية الصحافة على المدونات تتفوق هذا وفي ، الويب على أخرى إلكترونية مصادر إلى المتعددة والروابط
صحف) ، تلفاز ، (راديو التقليدية األخرى اإلعالم لوسائل يمكن ال التي األخرى المصادر إلى الروابط مجال في

بها. القيام
خالل المحـافظين وحـزب الجمهوري الحـزب قام ، المدونات به تقوم الذي اإلعالمي للدور ونظراً

المدونات. في صحفية مواد بنشر ٢٠٠٤ عام األمريكية االنتخابات
يراقـب بـدأ المدونين من العديد أن كما . للمدونات والمصداقية التأثير من جديداً مستوى يؤشر هذا إن
كله ذلك من وبـالرغم .(١١) المدونات في ذلك ونشر الدقة وعدم االنحياز جوانب في التقليديين الصحفيين عمل
أو خاصة معلومات نشـر جراء القـضاء إلى األحـيان بعض في تقود التي المشاكل من تخلو ال المدونات فإن

التشهير. عمليات
، نازي بـأنه ووصفته معين سياسـي إلى المدونات إحـدى أشارت ، المثال سبيل على ، بريطانيا ففي
مصاريف مع غرامة على وحـصل ضده دعوى ورفع المدونة صاحـب يعرف أن السياسـي ذلك واسـتطاع

الدعوة(١٢).
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األزمة ومضاعفات العراق في التاريخية وامتداداتها وشعاراتها برموزها الواقعية دالالته العنوان يأخذ
وإشـاعة تموز من عشـر الرابع ثورة اجهاض بعد بخاصة قرن نصف حوالي امتداد على به تلم التي العضوية

العراق. في ذروتها نعيش التي والموت والعنف السالح ثقافة
واالكاديمي العلمي البحث مراكز في االختصاص أهل يتوالها تحليلية نقدية لدراسات الموضوع يصلح
الشـرق ومنطقـة العراق في االسـتراتيجي الثقافي المستوى على مهمة جدوى ذات ألنها الثقافية والمؤسسات

والعالم األوسط
ألنه عناصرها في ثقيلة أزمة عن يعبر بل فاعالً يعد ولم الحدود أبعد إلى تراجع قد العراق في البحث إن

البحث في المناسبة العلمية الشروط وتوافر الحرية إلى يفتقر
والمذهبـية واالجتماعية السياسية ومضامينه أبوابه وقراءة الملف هذا فتح التالية الصفحات في نحاول
من فاقت ألنها إما ألسماء التاريخية والشهادات "المذكرات" وكتب العراقية التأليف مراجع من باالستفادة كذلك،
الحزب مواقع في حملتها التي األعباء وزر عنها تخفف كلمة عن تبحث وكأنها المسؤولية بثقل وشعرت غيبوبتها

مماته بعد المخطوطة آرائه نشر في حريته يجد كان منها البعض ألن أو الدولة، أو
والمجتمع اإلنسان بناء إعادة أجل من والتجربة الذات نقد في ايجابية ضوء نقطة األحوال كل في وتظّل
بشـعارات وتعبـث والعراقـيين بالعراق تنهش ماانفكت التي السوداء المخالب تلك عن بعيداً جديدة أسس على

الزمن طواها
العسـكرية المؤسسة وقيام العراقية الدولة نشأة ظروف العراق في السياسي الملف في الباحث تعترض
كله العراق على واالستحـواذ النزاعات في لها دائمة قـاعدة وصارت احـتوتها التي "القـومية" بـالتكوينات
واالنتفاضات والتمرد االحتجاج حركات وقمع العسكريين القادة بين والخالفات الصراعات حّل في واستخدامها
العنصر يكون أن ويمكن و"المناطقـية" الشـخصية والعالقـات والتكتالت "االنقالبية" النزعة وظهور الشعبية

الصراعات في بـزجها عليها، والهيمنة العسـكرية المؤسسة احتواء في مؤثراً دوراً لعب قد "الطائفي"
كانت القـوميين الضباط الولئك الثقافية فالبيئة "القومية". القيادات تلك بيد األمور زمام ومسك السياسية
في العليا مراتبهم في عليها حصلوا التي العسكرية الثقافة خالل من الوظيفية مناصبهم إطار في محدودة

.

.

!
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لها كانت وعشائرية، "اقطاعية" لعوائل االجتماعية انتماءاتهم خالل من أو العثمانية الدولة وكذلك العراقي الجيش
منذ العراق في الملكي والنظام لالحتالل والمهمة األولى الدعائم احدى باعتبارها بريطانيا لدى خاصة امتيازات

.١٩٥٨ العام الوطنية تموز ثورة في اسقاطه وحتى نشأته
اعتمدت رجل. (٢٠٠٠) قـدره ببغداد ١٩٢١ العام الثاني كانون من السادس في العراقي الجيش ظهر
االسـلوب في البـريطانية المدرسة وعلى العثماني الجيش في سابقين ضباط على العراقي للجيش األولى النشأة

والتجهيز والتدريب والتنظيم
العشـائر رؤسـاء "ألبـناء العسكرية للكلية االنتماء في خاصة استثناءات البريطانية الحكومة وقدمت
من %٢٥ يقـارب ما خصصت إذ المدرسـية... الشهادة على الحصول شروط من للحكم الموالين االقطاعيين

العشائر رؤساء أبناء إلى الضباط مجموع
بـاالضطراب عرفت محـدودة، فكرية بـنية ذات كانت قادتها بكبار العراق في العسكرية فالمؤسسة
من والتحـرر العربية والوحدة الوطنية في وشعارات معاني حولها حاكت الشعب، جماهير عن والعزلة والتردد
حدث كما والتمرد االحتجاج حركات على المباشر االضطهاد سياسة تمارس كانت أنها إال واالحتالل، االستعمار
القـوة شاركت إذ ،١٩٣٢ العام البرزانية واالنتفاضة ١٩١٩ العام الحفيد محمود الشيخ حركة انتفاضة قمع في

ومناسبة مرة ١٣٠ في العشائر حركات باخماد البريطانية الجوية
كما واحراجهم، خصومه محاصرة في الشخصية ألغراضه الجيش الهاشمي" "ياسين الجنرال واستخدم
والجنوب الوسـط عشـائر رؤساء بعض مع باالتفاق سليمان" "حكمت حكومة على االضطرابات اثارة في فعل
"بـكر الجنرال وقـاد أخرى انتفاضات وقمع سكر، الحاج الواحد وعبد الياسري وعلوان طبيخ أبو مثل:محسن

.١٩٣٣ العام "اآلشورية" االنتفاضة على المعروفة العسكرية حملته صدقي"
العسـكرية المؤسسـة روجتها التي الزائفة الشعارات عن بعيداً النقدية واألبعاد التاريخية المعطيات إن
التي "االنقالبـية" بالصفة اآلخر استئصال نزعة عن تخرج ال والقومية الوطنية في بضاعتها من جزءاً وصارت
الرئيسة القاعدة تشكل فانها جماعة، أو كتلة أو حزب في تنظيمياً شكالً أخذت إذا حتى جيل إلى جيل من توارثتها
إلى لعبـورهم وسـيلة سوى االجتماعية واالشكال المدنية الحياة تكن ولم والحزبية، السياسية حياتهم في المهمة
١٩٣٥ العام وزارته خالل منها عدة مرات الهاشـمي" "ياسين فعل كما اآلخر، وإلغاء العسكري "االنقالب" صفة
المسلحـين) (واتباعهم العشائر ورؤساء الحكومة "موظفي من عدد الستدراج "االخاء" السياسي حزبه باستخدام
التسـلط بـاتجاه وأكثر أكثر والسـير الشـخصية وسـلطته قـيادته تعزيز أجل من الدين رجال قادة وبعض

صداه نجد أن يمكن فكراً أو واضحـة رؤية القوميين الضباط هؤالء عند تجد ال لهذا والدكتاتورية"(١).
الحـرب بـعد حدثت التي تلك سواء الدولية، والصراعات لالحتواء عرضة كانوا ألنهم العراقيين، بين
وتارة السـعيد" "نوري األول االحتالل رجال مع نجدهم فتارة الثانية العالمية الحرب أو األولى العالمية

.

....".

...

ثقافيتن بين العراق

20
٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

الحركة في التنظيمية واألشكال واالجتماعية السياسية االحتجاج لحركات بعدائه المعروف الهاشمي" "ياسين مع
الكبرى الدول مع ونفوذ مظلة عن بحثاً "المحور"، ودول الكيالني" عالي "رشيد مع وثالثة العمالية

الجيش في خدموا الذين الضباط من عدد معهم تعاطف وقد القومية األفكار ذوي من الضباط اولئك كان
حسـين الرزاق وعبـد سعيد وفهمي الصباغ الدين صالح أبرزهم: الحرب من األخيرة السنوات خالل العثماني
السياسيين ببعض تكوينهم... بداية في مصيرهم هؤالء ربط مشتاق وأكرم الهاشمي المجيد وعبد الدرة ومحمود
الكيالني...(٢). عالي ورشـيد السـعيد ونوري الهاشمي ياسين أمثال: القومية باتجاهاتهم عرفوا الذين القدامى
للتحـرر قومية، ورؤية شعبي فضاء لتكوين كافية تكن لم "القومية" العسكرية القيادات بعض لدى الطيبة فالنيات
إلى تميل أبـعادها، في ضيقـة اآلفاق محـدودة كانت ألنها األجنبـي، والنفوذ واالحتالل االستعمار هيمنة من
لفئات تنتمي كانت العسـكرية القيادات من كبير لعدد االجتماعية البنية أن علمنا إذا خاصة واالنحسار االعتكاف
البـريطانية الحـكومة "بركات" من والعشيرة األفراد مستوى على استثنائية بامتيازات حظيت "اروستقراطية"
جي والبـاجه والعمري "الهاشـمي التالية والقبـائل العوائل تعني كانت ماذا تعلم أن فيكفي العراق في وأدواتها
لترضية البـريطانية الحكومة اقتطعتها وأراٍض أمالك من تملكه بما واأليوبي..." والمدفعي والنقيب والكيالني
العليا االدارية الوظائف في ألبـنائهم اسـتثناءات وقـدمت ودعمه االحتالل لمؤازرة والقبائل العشائر رؤساء
والبشـر األرض على والهيمنة لالستحـواذ وتشريعية دينية سمة عليها يضفوا أن أرادوا العسكرية. والمراتب
من المستحقين بين تقسيمها الزراعي االصالح وقانون للحكومة يجوز فال بها عليهم أنعم اهللا من هبة "انها بقولهم:

الفالحين
مـن %١ فـان العالم. في نوعها من فريدة تكون تكاد العراق، في الزراعية الملكية تركيز درجة إن
الريف سـكان بـلغ ،١٩٥٧ لسنة العام االحصاء فحسب األراضي. ارباع ثالثة على يستحوذون الريف سكان

نسمة ٤,١٠٠,٠٠٠
ما أي مشـارة مليون من أكثر يملك بـعضهم فوق فما مشارة ألف ٢٠ منهم كّل يملك مالكين ١٠٤ إن
٦٩ على يستحوذون المالك كبار من اثنين "إن تقول: رسمية إحصاءات وأن الكلية(٣). لبنان مساحة ربع يعادل

للزراعة الصالحة األراضي مساحة من المئة في
أي من فارغة "هالمية" طويلة لعقـود بقـيت "الوحدوية" بشعاراتها العراق في العربية القومية فمفاهيم
"القداسـة" صفة اكتسبـت وكأنها والمناقشات للحوار قابلة وغير فكرية أو اجتماعية مضامين أو شعبي محتوى
يمكن ثقـافية سمة لها تتوافر ال بما العراقية الدولة تأسيس بعد القوميين الضباط بعض مع دخلت لكونها والعقيدة،

عدة "أوجه" حمالة فكانت والشعبي. العملي المستوى على تحقيقها وامكانات وأهدافها دالالتها استيعاب
والحزبية الشخصية والمصالح الشرق ومنطقة العراق في ونفوذها الدولية للصراعات تبعاً

"الفوقـية" العسـكرية بالمؤسسـة و"الوحدوية" "العربية" المفاهيم تلك ارتباط الباحث ويالحظ

...
"
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يسـعى ديمقراطي بعد أي مع والمنظم الحاد تعارضها وثقافياً تاريخياً يؤكد بما تالزمها ظلت سياسية وبشعارات
وحريتها حضورها للجماهير يحقق متوازن اجتماعي نظام القامة مدنية مؤسسات وبناء االجتماعي التنظيم إلى
أو خوف أو قهر دون من األوجه، المتعددة والحياة والتعليم العمل مجاالت في ذاتها عن التعبير فرص لها ويوفر

وطبقي اجتماعي اضطهاد
معارضة إلى رئيسـة بـصورة يعود وذلك يجب، كما طريقها تشق لم الشعبية أفكار إن" خدوري: يقول
تحـمل شيوعية سوى ليست الشعبية أن بعنف أعلنوا الذين القوميين قبل من المضادة والدعاية الكبار السياسيين
ويختزل .(٤) االسـالم...." تعاليم تهديم نحو وموجهة العربية القومية للتقاليد مناقضة فانها ولهذا مختلفاً، اسماً
مالكي وبـعض العرب القوميون "واصل بقوله: االصالحية واألفكار للشعبية العداء عناصر "التميمي" الباحث
.(٥) الشـيوعية...." مناهضة شـعار تحت الشعبي االصالح لجماعة عداءهم الجيش ضباط ومعظم األراضي
،١٩٥٨ تموز ١٤ ثورة بـعد السـيادة مجلس عضو أصبح "االستقالل"، حزب رئيس كبة" مهدي "محمد يلخص
وبين بينها نفرق أن علينا بقوله: واالشتراكية الشيوعية من القومية حركتهم وموقف والثقافية الفكرية حزبه رؤية
على القـائمة القومية والمبادئ تتفق القومية... حركتنا وطبيعة مبادئها تتعارض ال التي الوطنية أو االشتراكية
الشـيوعية المبـادئ أما والواجبـات... الحقـوق في ويتسـاوون النسب في أفرادها يتكافأ التي العشيرة فكرة
واحـد صعيد على يجتمعان ال ضدان هما قل نقيضأو طرفي على القومية والمبادئ وهي العالمية، واالشتراكية

وغيرها واالقتصادية والسياسية االجتماعية النواحي من ناحية أية في
واحدة اثنتين، ثقافتين بين المواجهة بدأت بها استظلت التي السياسية والبناءات العسكرية المؤسسة فمن
حـدث كما السـلطة، استالم فرصة لها توافرت حينما لها وتنكرت اصالً خذلتها "عاطفية" شعارات على تشتغل
الموضوع عن سنتحـدث أفرادها، ومصالح "دكتاتوريتها" لتؤسس جانباً ووضعتها ،١٩٦٨ والعام ١٩٦٣ العام

قادمة صفحات في
"االستقـالل" حزب بين والسياسية والفكرية التاريخية االمتدادات السياق هذا في المفيدة العالمات ومن
لقراءة منه مناص ال نموذجاً تقدم التي أخرى جهة من العسكرية" و"المؤسسة جهة من العراق في "البعث" وحزب
األطراف لتلك االنقالبية" "النزعة أكدت التي الصراعات في والثقافية السياسية أزماته ومضاعفات العراق واقع
موقفحزب سابقاً الحظنا وكما المدني، المجتمع مؤسسات وبناء اإلنسان وحقوق للديمقراطية المستحكم والعداء
السياسـية واألفكار االتجاهات ومن ١٩٤٦ العام كاوربـاغي في النفط عمال إضراب من السلبـي "االستقالل"
علي "هاشـم الراحل النقابي العرب القوميين حركة في القياديين أحد برأي االستشهاد أيضاً المفيد ومن األخرى

"لقد واالجتماعية: المدنية والحريات العمالية الحركة من ومواقفه االستقالل حزب بشأن يقول إذ محسن"
من وال بـعيد من ال يشـر لم أنه إال الوطنية، والتحررية القومية المطالب في حافالً الحزب منهاج كان
التي التامة بـالعزلة الصمت هذا الحزب ترجم النقابات. تأليف في العمال وحقّ النقابية للحريات قريب
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ينحـصر ولم العراق. في القومي النضال حركة لقيادة تصديه طوال العمالية النقابات لحركة بالنسبة يعيشها ظّل
النقابي العمال نشاط أن بل فحسب، منهاجه في النقابية الحريات ممارسة في وحقها العاملة للطبقة الحزب اهمال
بـل النقابـات، بقيام السماح رفض حد عند وقف لما يحكم أن له قدر ولو الحزب، صحافة على حتى ينعكس لم
هو العـراق في القومية الحركة نشوء رافقت ظاهرة أبرز إن بالشيوعية... اتهامهم ذريعة تحت العمال لحارب
عن السابقة الصفحات تقودنا (٦) النقابية..." وحركتهم العمال جماهير عن وعزلتها نفســــها على انغالقها
على القـومية والتيارات العسكرية المؤسسة قادة بين والحميمة المتشابكة والعالقات والثقافية الفكرية االئتالفات
وبـذات الكبرى بالدول واالرتباطات مصالحهم الثورة قوضت وممن الدين وبعضرجال واالقطاعيين اختالفها
لكن اعالنها سـاعة منذ الثورة على االنقـضاض وراء كانت بأنها المجاورة، والعربية االقليمية والدول النفوذ
التي والصراعات القومي بطابعها العسكرية" "المؤسسة أفرزته الذي العنف أبعاد قراءة الباب هذا في يهمنا الذي
تبحـث فصارت الذاتية مصالحها منها كبير جزء على هيمنت خاوية، اشالء إلى وحولته المؤسسة جسم نخرت
للتدخل علنية دعوة أو تحـريضي عمل أو عسكري بانقالب قومياً يسمونه كانوا "خالص" أو جماعة أو كتلة عن
يغذي المتحـدة" العربـية "الجمهورية مع الحـدود خلف رابضاً كان الذي "العربي" وبالذات واالقليمي األجنبي

بالقوة اآلخر وإلغاء واالنقسامات الفتنة عناصر
الوطنية تموز ثورة إندالع قبيل األحرار" "الضباط من مجموعات إلى تحولت التي العسكرية فالمؤسسة
بـرنامج وضع في الرأي وتبـادل والمشورة والنقاش الحوار في األولية المبادئ إلى تفتقر كانت ،١٩٥٨ العام
من لهيبـاً العراق أشعل الذي العربية" "الوحدة سؤال أهمها من وكان والمتوقعة الملحة األسئلة على يجيب وطني
في التاريخية "العنف" عناصر أحد شكل الذي األمر واالغتياالت، لالنقسامات بشعة ساحة إلى وحوله جدوى دون

العراق
من الجمهوري النظام وإقامة الملكي النظام اسقاط على متحمسة كانت األحرار الضباط تشكيلة أن يبدو
من أكثر الثورة بتحقـيق الكفيلة والوسائل بالسبل مهتمين كانوا انهم والتزامات... عهد ومواثيق تفصيالت دون
تعيين أو الثورة اسـتراتيجية بشـؤون يعنى متكامالً مخططاً يضعوا لم أنهم حتى وأغراضها، بأهدافها اهتمامهم
قاسـم الكريم عبد وضعه الذي المخطط كان بالثورة، للبدء وضعت التي المخططات أقدم ومن لها. الصفر ساعة
كانوا "األحرار" الضباط غالبية إن عارف...(٧). السالم عبد مع بالتعاون كان ذلك ولعّل األردن، في كان عندما
الثورية السمة ذات الحديثة السياسة يؤيدون ال المحافظة، و"العروبية" القومية الوالءات إلى أقرب فهم محافظين،
الفالحـين من مستحقـيها على األراضي وتوزيع الزراعي االصالح منها والثقافية االجتماعية االصالحات في

أفرزتها جديدة بوقائع ويصطدمون أزمات يواجهون مباشرة الثورة بعد وسنجدهم النفط، صناعة وتأميم
االجتماعي والقهر واالضطهاد الخوف سني بعد الثورة

والحـركة التنظيم في نفسها عن تعبر تلقائية وبصورة كلها العراق جماهير يجدوا أن هالهم لقد
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االسـتئثار عنصر فقـدوا انجازاتها، عن والدفاع الثورة حـماية في والمشاركة الشعبية والمبادرات والحضور
الشـارع وتزحفإلحـتالل مصالحهم تهدد الجماهير تلك بأن شعروا السياسي، القرار اصدار ومواقع والهيمنة
كلها حياتها طوال تعاني المهين، واالستخدام للسخرية أداة كانت أن بعد اإلنسانية سماتها إلعادة انتفضت بحرية،
"الســدة على تقـف الواطئة الطين وبـيوت المظلمة الكهوف من خرجت االجتماعي، واالضطهاد العوز من
من الخالص فجر بـزوغ في فرحـتهم العراقيين لتشارك والحرية والحلم الثورة بغداد على وتشرف الشرقية"،
بقامتها الجماهير وقوف بعد بقوة نفسه عن يعبر الصدام فكان الجائرة االجتماعية وقيوده واالستعمار االحتالل
عالمات فظهرت االجتماعية وتركيبـتها بـنيتها إلى الثورة أضافته جديد عنصر أنه بحقوقها، تطالب وحريتها
المحافظة االجتماعية واألصول القومية المنابت ذات العسكرية"، "المؤسسة ثقافة اثنتين، ثقافتين بين المماحكات
من الغالبة الغالبية طموح يلبي اجتماعياً مشروعاً تحمل ولم "القومية" وشعاراتها الضيقة فضاءاتها تغادر لم التي
مشروعاً يقدموا لم أنهم كما اإلنسانية، اعتباراتهم اليهم ويعيد االجتماعية كرامتهم يحقق والمضطهدين المقهورين
وتقـدمه العراق آلفاق واسـتراتيجية وطني اقتصاد ببناء ويسهموا االحتالل ومضاعفات األزمات يعالج وطنياً
"الوحـدة شـعارات في وعاطفية بتوتر "يتقافزون" األسف مع كانوا والعالم. العربية والبلدان بمحيطه وعالقاته

به النهوض وكيفية وأزماته العراق بواقع لها صلة ال الفورية"
يتناغم لكونه والوطني االجتماعي النسيج على مضاعفات وترك العراق على خطراً أشد االتجاه هذا كان
إلى العراق في القومي االتجاه ولجأ الملكي. العهد من والمنتفعين البرجوازية من وفئات االقطاعيين مصالح مع
اكتسح شعبي، مد أمام والتراجع، باالنحسار شعر أن بعد الثورة، قيام من مبكر وقت في والمواجهة العنف سياسة
"السالح" بقوة وتفريقها بغداد في السلمية الجماهيرية للتظاهرات التصدي فكان واالنغالق والسكون الجمود حال
الشعبية، التجمعات واقتحام والتهديد واالعتداءات االغتياالت حمالت صحبتها التي العنف ثقافة ركائز أهم احدى
العام اكتوبـر الثاني/ تشـرين في الرشيد شارع في القرية) (رأس في قاسم" الكريم "عبد اغتيال محاولة وكانت
غير االستجابـة دائرة شكل باعتباره الثورة على التآمر نفق في البعث" "حزب قيادة دخول على عالمة ،١٩٥٩
والتصفيات والسـالح "االغتيال لواء وحـمل الثورة، اعداء و"طوابـير" والجماعات الفئات لجميع المشروطة
الفورية"، "الوحدة شعار تحت الناصر عبد "مصر" وبخاصة وعربية أجنبية أطراف مع التعاون وإمكان الجسدية"
منها: جديدة قوانين تشريع في استراتيجية سمات ذات شعبية انجازات تحقيق آخر بعد يوماً توالت أخرى جهة من
األحـزاب وقانون الزراعي االصالح وقانون الشخصية األحوال وقانون العمل وقانون المؤقت الدستور اصدار
االقـتصادية الناحية من واستقالله العراق سيادة استكمال على واالشتغال (٨٠) رقم النفط وقانون والمطبوعات

الثورة حققـتها التي بالمكاسـب الجادرجي" "كامل أشـاد الكبرى. الدول نفوذ من والخروج والسياسية
وجوده كان اقطاعياً، عهداً أزالت ثورة، بأنه وصفه، الذي الزراعي االصالح بقانون "يتعلق فيما بخاصة
وانتهاج بـغداد حـلف وإلغاء العراق في واالقتصادي االجتماعي التطور أعاقت التي األسباب أهم من
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وانفتحت .(٨) العراقية. السياسة في ودوره الجادرجي كامل العام" القطاع في التصنيع مبدأ وقبول الحياد سياسة
كانت وعلمية وفنية وثقـافية تعليمية نهضة فبدأت وخارجه، العراق داخل في سواء جميعاً للعراقيين التعليم آفاق

والعالم العربية والبلدان األوسط الشرق منطقة في مهمة تأثيرات لها
تخشـاه نموذجاً وصار واالقتصادية، والثقافية العلمية واالمكانات الطاقات بتلك يزخر العراق وأصبح
والتقدميين والفنانين والكتاب األدباء مع ثقافية امتدادت له كانت نفسه الوقت في لكنه المجاورة، البلدان حكومات

المجتمعات تلك في
والكتابـة والفن االبـداع وثقافة والحوار المدني والمجتمع الكلمة ثقافة أن الشأن، هذا في أهمية له ومما
من واسـتفادت تنوعها على العراقية الثقافات على واالنفتاح بالعالقات ممتلئة وإنسانية حيوية أنساغ ذات كانت
القـراءة على الناس وشـجعت اإلنسـاني والتآلف المحبة دعائم فأرست والعالم، المحيط وثقافات تراثها، غنى
العشرين القرن بدايات في األوائل والمثقفين بالمفكرين امتداداتها لها كانت وفكرية ثقافية منتديات وخلق والحوار
الحـياة بنبض العراق تمد والفكرية، واالقتصادية واألكاديمية العلمية المستويات في وحضور جذوة ذات وبقيت

اآلخر واستئصال الكراهية ثقافة من األخرى األشكال على والسمو
حـزب والسيما القوميين وبين بيننا التوتر نزيل أن "حاولنا السنين): (صدى كتابه في خيري زكي يقول
الشـيوعيين"، إلى تمتد التي اليد "نقطع عنوان تحت "االشتراكي" السرية البعث جريدة في الجواب جاء "البعث"،
حتى "اسحق الموقف حسمت ١٩٦٣ العام آذار ٨ في سورية انقالب إلى العراقي البعث برقية بأن زكي ويضيف

مقاومة أية أمامه تكن لم حين في العظم"
العام شبـاط ٨ في البـعث سلطة على ١٩٦٣ العام تموز ٣ في الجنود انتفاضة قائد سريع"، "حسن قدم
المحلي العام الرأي أمام عادلة شعبية محاكمات عقد في النجاح عند وآمالها الجماهير ثقافة في آخر نموذجاً نفسه،
النسـاء واغتصاب وسحقه اآلخر قهر في الممتلئة القومية البعثية/ السلطة ثقافة من تماماً النقيض على والعالمي
والثأر االنتقام دالالت في بعثيون اقترفها تاريخية ظاهرة وتلك وديني، أو اجتماعي أو أخالقي وازع دون من فيه

اآلخر العراقي ذلك من
الضباط وبعض الصف وضباط الجنود من حشد الرشيد معسكر أبواب أمام "تجمهر شبيب: طالب يقول
أحـد على الحـديثي" "أنور نادى الخالدة". العراقية الجمهورية و"عاشت كريم" إال زعيم "ماكو يهتفون والمدنيين
الجندي رأس نحو الذيصوبه مسدسه من الرصاص أنور عليه أطلق أعاده ولما هتافه، إعادة منه وطلب الهاتفين

ميتاً الفور على فسقط مباشرة
(وزير عماش مهدي صالح وكان دجلة... سـطح على تطفو جثث عن نسمع "كنا أيضاً ويقول
من جديدة مجموعة بـاعدام فيقـوم البـالد، خارج إلى فيها نسافر مرة كل في الفرصة يستغل الدفاع)
عبـد وأعلن التحقـيق... أجهزة مع والمتعاونون والمعترفون النادمون حتى منه يسلم ولم الشيوعيين
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تواٍن أي بـأن وهدد الوتيرة، بـنفس الشيوعيين وإعدام تصفية نهج يستمر أن في رغبته بصراحة عارف السالم
اعتقـلوهم بـل أحـداً، "التقتلوا لرفاقه: سريع" "حسن قال .(٩) الجمهورية..." رئاسة من استقالته إلى سيؤدي
حـازم الداخلية وزير الحـركة إعالن من األولى الساعة في ١٩٦٣ تموز ٣ ثوار اعتقل للمحاكمة". وسنقدمهم
العزاوي، وخليل الصافي نجاد ونائبـه الونداوي منذر القومي الحرس وقائد الخارجية وزير شبيب وطالب جواد
القومي الحرس القوية والحزب الدولة ذراع وعن األمن جهاز عن مباشرة المسؤولون شبيب طالب باستثناء وهم
تموز ٣ حـركة ثوار تركيبة جاءت لقد واألحياء والقرى والنواحي المدن كل في المنتشرة التحقيقية وهيئاته
والكردي العربـي العراقـي والمذهبي والديني والقومي االجتماعي النسيج نفس من تقريباً االجتماعية، ١٩٦٣
دينية... أو عنصرية أو طائفية مثيرات أية تصرفاتهم في تتحـكم لم كما الخ، والمسيحي... والمسلم واآلشوري
الجمهورية، رئيس عارف السـالم عبـد الركن والمشير الحركة قائد سريع حسن الجندي تفكير نرصد .(١٠)
قـتل عمليات على مباشـرة بنفسه الثاني أشرف وبالمقابل المحاكمة... قبل العقاب إنزال عدم رفاقه علم األول
بعد قتيالً ومدني جندي ٢٠٠ إلى ١٥٠ بين التمرد فشل من األولى الساعات خالل ضحيتها راح جماعية وإذالل
قاسم) الكريم عبد (لواء ١٩ اللواء مقر في الرشيد معسكر في الشكرجي طه مركز كان .(١١) استسالمهم!!!...
كبـير لعدد والقتل التعذيب من مهرجانات سريع حسن حركة فشل وبعد ٦٣ شباط ٨ بعد األولى األيام في شهد قد
خليل المجيد عبـد والعميد الموسـوي إبراهيم والمقدم الجنابي داود الركن كالزعيم القادة األحرار الضباط من
مهدي صالح من بـأمر بالرصاص رميه قبل بكالبتين أذنيه الشكرجي له قلع الذي الدوري خضر حسين والعقيد

ورفعت ناظم باعدام الحكم قرار توقيعه من انتقاماً عماش،

،١٩٥٨ العام تموز ١٤ ثورة من اعتبـاراً خلت، عقود خمسة لحوالي والقراءة والمشاهدة التجربة تفيد
ثقـافة بـأن هذا، يومنا حتى حاضرة بقاياها التزال شعارات وفق شديد دموي واحتدام صراعات من رافقها وما
البـعث حـزب بـناءات في عضوية صفة كانت واشتقاقـات مرادفات من تحمله وما والقوة والسالح "العنف"
في أبـنائه و"رجولة" الحزب "فحولة" من جزءاً ويعتبرها إليه، اإلنتماء شروط من وشرطاً العامة واستراتيجيته

الضرورة. عند واستئصالهم خصومة قهر
تموز بـعد ما مرحـلة في البعث لحزب الشباب إنتماء زخم بأن "البعث"، قيادة ومصادر الوثائق وتؤكد

والثقافية الفكرية القضايا ال به، اتسم الذي المباشر والرد والمواجهة القوة مبعثه كان ،١٩٥٨
والبــيئة الثقـافية الخلفية لقـراءة المجال هذا في العلمي للبحـث يوماً تتوافر الفرصة ولعّل
في ١٩٥٨ تموز ثورة بـعد البـعث بحزب التحقت التي االرهابية الجماعات من كبير لعدد االجتماعية
والرعاية المالذ وجدت وكأنها الثورة، قبل بغداد و"عصابات" "للشقاوات" موئالً كانت محالت وفي بغداد

..."

...

.
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بقـوة المسـالمة الشعبـية التظاهرات لتفريق ركائز البعث، فاستخدمها وتنظيماته الحزب كيان في واالحتواء
بـغداد، معتقالت في بهم نلتقي أن األيام وصادفت نعرفهم من أسماء نذكر أن الباب هذا في نريد وال الرصاص،
العنف ثقـافة من خال عراق أجل من تجربـتنا نضع ألن نسعى بحتة، علمية غاية إلى االمكان قدر نهدف ألننا

اآلخر وإلغاء والموت
"المؤسسـة ثقـافة من جزءاً باعتبـارها والعنف السالح ثقافة ستظهر أوراقنا من الجزء هذا في لكننا

"الوحدوية وشعاراتها القومية بانتماءاتها العسكرية"
حزب بخاصة العراق في القومية للتيارات امتداداً باعتباره اآلخر وسحق العنف لواء البعث حزب حمل
المؤسسـة استقـطاب على فاشتغل السياسي. ونشاطه حضوره مرحلة وانتهت تدريجاً انزوى الذي "االستقالل"

مبكر وقت في الصراع في وزجها العسكرية
عدد توسـيع حدود يتجاوز الجيش داخل الحزب عمل يكن لم "١٩٦١ـ١٩٦٢، في الفكيكي: هاني يقول
هذا وكان العاصمة. من القريبـة الضاربة الوحدات وقادة الرفيعة الرتب ذوي وخاصة معه، المتعاونين الضباط
البـعث ويعجبـهم والشيوعيين لقاسم كراهيتهم تحركهم الذين لهؤالء والسياسي الفكري اإلعداد حساب على يتم
والطبقات الجنود أوساط في قاسم بهما تمتع اللذين والشعبية التأييد وحيال بشجاعة، الحكم تتحدى قوية كمؤسسة
دفعت سنية مشاعر المذكورة العوامل إلى أضيفت الجنوبي، والريف "الثورة" مدينة في وباألخص الفقيرة الشعبية
العسـكرية المؤسسـة ،١٩٥٨ تموز بـعد العراق في القـومية األحزاب اتخذت .(١٢) الحزب" نحو بالضباط
فكانت الخصوم، مع السياسـية حساباتها لتصفية والتخطيط العمل في الركين والركن األمامية القاعدة باعتبارها
بـين النزاعات احتدام أيام "المؤسسة" تلك في األولى صراعاتهم الذاكرة إلى وأعادوا جميعاً، لهم الشاغل الشغل
الفكرية الثقـافة تعنيهم فال سـلمان وحـكمت الكيالني عالي ورشـيد السعيد ونوري الهاشمي ياسين الجنرال
والنقـد للحـرية فضاء الحقبـة تلك طوال يؤسسـوا لم لهذا الوطني، المشروع أو الحوار ومبادئ واالجتماعية
والسـلطة الحـزب بـين الجمع بفعل حضورها تآكل قد منهم الغالبية ألن واإلنسان، المجتمع وبناء والمساءلة

والقوة! "القومي" والتوسع والبطش الغطرسة وسياسة الدكتاتورية إلى انتهت التي العسكرية والمؤسسة
حمالت من رافقها وما ١٩٦٣ شباط ٨ انقالب في بغداد في السلطة "البعث" حزب استالم تجربة وتعتبر
الحقـد ثقـافة عن التعبـير ذروة ،١٩٦٣ تموز ٣ حـركة في وثوارها الجنود انتفاضة إلى امتدت وإبادة بطش
على األفق وضيق الضغينة من المتراكم الكم هذا دفتيها بين العسكرية المؤسسة فحملت اآلخر وسحق والكراهية
والعدالة القـانون ثقـافة وإلغاء االستباحة في عدة معاني "اإللغاء" فاتخذ قبضتهم. في كانت السلطة أن من الرغم

العراق مستقبل بناء إلى واإلنتماء
العسـكرية المؤسسة داخل من بتصريحات واالدالء المذكرات كتابة في "االعتراف" وصحوة
في "بعثيون" عليها تدرب التي العنف لثقافة التاريخية االمتدادات تبين ،١٩٦٣ العام في "القومي" وحزبها

.

".

.
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ما أن إال المعتقـالت، من عدد على "الجنسـية" واالعتداءات وإذاللهم المعتقلين تعذيب في جديدة أشكال ابتداع
النقـد ثقـافة ونشر والتحليل البحث جانب على "االنتهازية" أشكاله في السياسي الجانب غلبة هو حقاً له يؤسف
مفهوم في والفكرية الثقافية البنية في لخلل عليها والسكوت الصفحات تلك طي إلى أدى مما الجماهيرية والتوعية
والفصل العنف ثقافة تأسيس نحو ١٩٦٣ شباط انقالب من ابتداء العراق أخذت التي العنف لظاهرة والتحليل النقد
العراق مع يتألقـون كانون وأكاديميون، ومثقـفون مفكرون عليها اشتغل التي والديمقراطية المدنية الثقافة بين
وكتاب شبـيب وطالب الهزيمة" "أوكار كتابـه في الفكيكي هاني بـمذكرات اآلن نستعين إذ والحرية، واإلنسان
بحـوث في طريقـها تأخذ لم والتعذيب والخوف الموت مشاهد من الهائل الكم هذا أن إال وغيرهم، "المنحرفون"

ونقدية أكاديمية
العصي يسـتخدمون كانوا التعذيب ذلك وفي وثأرية... بـدائية أشـكاله بـأكثر يجري التعذيب كان
بالمراوح التعليق عن قصصاً سمعت وقد المتهم... أعين عصب طريق عن بالقتل والتهديد المطاطية واألنابيب

.(١٣) منها..." بينة على نكن ولم استخدمت ربما التي األساليب من وغيرها السقفية
٨ قبل البعث لحزب العسكري المكتب مؤسسي وأحد عضواً كان الذي سباهي علي محمد الضابط يقول
الكريم عبد عنده فرأيت التحقيقات، على مشرفاً وكان علوش عمار النهاية قصر في زرت ١٩٦٣ عام "في شباط:
على ممدداً وهبي الجبار عبد بالصحافي وفوجئت طبرة، وخالد وهبي وأيوب بعد) فيما خارجية (وزير الشيخلي
(ماء)" مي تريد گواد "ها بعد): فيما عام (مدير طبره خالد ويجيبه الماء، ويطلب الموت وشك على وكان األرض
النهاية قصر في معتقالً "كنت قائالً: ٢٠٠١ عام السليمانية بمدينة أخبرني قد بابان فؤاد الدكتور وكان يعطه. ولم
شـخص جانبه إلى وكان خاصة، نشر بآلة الركبة تحت من الرجل منشور سعيد) (أبو وهبي الجبار عبد فرأيت

.(١٤) منها..." معلق واحدة يد لديه آخر
بعد تحول الذي األولمبي النادي إلى يوماً دخل مهووساً، كان شيتا)، بابن (الملقب وهبي أيوب المالزم
هذا فقـالوا هؤالء؟ نم فقال جانباً، يقفون الضباط من مجموعة فرأى وتعذيب تحقيق ومركز معتقل إلى شباط ٨
محـمد الطيار والمالزم قاسم مرافقي أحد ناصر نوري المالزم وهذا قاسم الكريم عبد مرافق علوان حافظ الرائد
أيوب فسحـب الجبـوري، شاكر غازي والرئيس صفر كريم الطيار والمالزم قاسم الكريم عبد أخت إبن صالح
وغازي كونكريتي بعامود احتمى الذي علوان حافظ غير ينج فلم تردد، دون جميعاً ورماهم رشاشته أقسام وهبي
العسكري الرشيد مستشفى إلى فأخذه حياً، مازال إنه االسعاف بسيارة الجثث ناقل بعد فيما اكتشفه الذي الجبوري
النبـي "عبد لـ الحادثة هذه بنفسه روى الجبوري غازي "الرئيس الهامش في جاء باعجوبة. أطباؤها أنقذه حيث

.(١٥)..."٢٠٠١ عام جميل النبي عبد والطيار المؤلف خاصبين حديث السلمان، نقرة سجن في جميل"
وعاد المتحدة، العربية الجمهورية إلى هرب سلوكه سوء وبسبب فاشالً، طياراً كان وهبي أيوب أن يذكر
مع للعمل عماش مهدي صالح نسبه شباط ٨ بعد وفوراً قاسم، الكريم عبد عنه عفا أن بعد شباط، ٨ قبيل

.
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في وأسـهم األولمبـي والنادي النهاية قصر دخلوا الذين السياسيين أكثر لتعذيب تطوع القومي. الحرس ضباط
بتعيينه كوفئ محاكمته وبدل غيرها، وكثيرات شيوعية سيدة التحقيق خالل واغتصب عادل سالم على االعتداء

.١٩٧٣ عام المؤلف خاصمع لقاء فرحان، الكريم "عبد برومانيا... العراقية للسفارة دبلوماسياً مستشاراً
المبـالغة لكن الثأرية... الروح توتر شـدة عن صادرة الجماعي للقـتل وغريبة مندفعة الدعوة كانت
نقـاش وبـعد الراوي... الغني وعبد البكر حسن وأحمد عارف السالم عبد على ظهرت التي الشديدة والعصبية
في عضواً الحـين ذلك حـتى يكن لم (والذي البكر حسن أحمد وافق الليلة تلك من متأخرة ساعة حتى دام وجدال
عبـد يسـافر أن على القطرية القيادة موافقة بشرط الجميع، إعدام فكرة إلغاء على البعث) لحزب القطرية القيادة
الموافقـة. فأعطوه الضباط من محدود عدد إعدام على لإلشراف السلمان نقرة معتقل إلى حين بعد الراوي الغني
تراجع ثم ١٥٠ إعدام إلى الجميع قتل من اقتراحه تغيير إلى عارف السالم عبد إضطر لموقفه، البكر تعديل وبعد
"أما بقوله: المشهد هذا "الفكيكي" يؤكد .(١٦) العدد" لقلة األمر تنفيذ رفض الغني عبد فقط... ضابطاً ثالثين إلى
وشيوعياً قاسمياً ضابطاً ٤٥٠ إعدام على والبكر عارف مقدمتهم وفي العسكريين اصرار فكانت الثانية، المفاجأة
إلى طلب السالم عبد إن الثورة... ضد المسلحة الحركة في ومشاركتهم ورفاقه سريع حسن مع تواطئهم بذريعة
بسبب الراوي رفضه الذي األمر شيوعياً، ضابطاً ١٥٠ إلعدام التحضير القاعة مغادرته عند الراوي الغني عبد
العنف مصارد لقـراءة بحتة عراقية نافذة فتح في أهدافها بعض حققت الدراسة لعّل .(١٧) وتواضعه" العدد قلة
ميادين سبـر في أخرى دراسـات مع تتواصل أن نأمل واألغراض، الجوانب ومتعددة كثيرة وهي العراق، في

العراق. في والنفسية االجتماعية واالنكسارات والخوف العنف
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مقدمة
الحرية، نسائم ،١٩٠٨ عام الدستوري االنقالب اثر العثمانية الدولة شهدتها التي التغيير رياح حملت لقد
وعلى والثقـافية الفكرية الحياة على التغيير هذا وانعكس والكتاب، الصحفيون وتنفس عقالها من االقالم فانطلقت
تلك خاللها من غادرت جديدة مرحـلة دخلت التي الصحافة التغيير بهذا تأثر ما اول ولعل والتعبير. النشر حرية

فيها. النشر وحرية الصحف اصدار حق على العثمانية السلطنة تفرضها كانت التي والمحددات القيود
فيه الصادرة الصحف عدد كان ان فبعد الصحفي، االنطالق من جديدة مرحلة شهد من اول العراق وكان
الى االولى االشـهر خالل ليصل الصحـف هذه عدد تضاعف اليد اصابـع يتعدى ال الدستوري االنقالب قبل
واسبـوعية يومية بين الصدور في تنوعت صحيفة ستين نحو الى التالية السنة في وصل حتى الصحف عشرات

المتخصصة. الصحف ظهور المرحلة هذه شهدت كما وشهرية،
بـعض ان اال الحـالي بـمعناه انذاك العراقـية الصحافة في التخصص مفهوم غياب من الرغم وعلى
من بـاكثر صحيفته يصف بعضهم راح حيث بآخر. او بشكل تخصصياً منحى بصحفهم نحوا الصحف اصحاب
البـعض وعند دينية.....)) فلسـفية سياسية ((اجتماعية، البعض عند فهي تخصص. من اكثر لها ويحدد صفة،

الوصف. من ذلك غير او وفكاهات.....))، اداب ((كشكول االخر
او موضوعاتها تحديد ولعدم الصحف لهذه الترويج الى يهدف كان والمتنوع العام الوصف هذا ان ويبدو
خاللها المجتمع سـاد معروفة تاريخية حقبة في صدرت الصحف هذه وان السيما التخصص، من بنوع تقييدها
الصحـف هذه اصحاب بان لالعتقاد مجاالً اليدع بشكل جوانبه في اطنابها االمية وضربت اشكاله بكل التخلف
مفهوم وفق اليوم الحـال هو كما معين جمهور نحو يوجهونها انما المتخصصة للموضوعات نشرهم عند كانوا

الحديثة. ومستوياته الصحافة في التخصص
((دينية مجلة بانها وصفها قد صاحبها ان اذ بحثنا- موضوع العلم- لمجلة اختيارنا جاء هنا من

٢٠٠٧ حزيران
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ونقـلب ثناياها في نبحث جعلنا متخصصة، بموضوعات حددها الوصف وهذا صناعية))، علمية سياسية فلسفية
فيها. التخصص ومجال المجلة هذه لصاحب االتجاهات اهم على للوقوف صفحاتها

عام العثماني الدسـتوري االنقـالب بـعد صدرت فردية خاصة مجلة اول كونها من الرغم على فهي
وتحــديد معرفة الى دفعنا الذي االمر والمجاالت، االختصاصات مختلف بــين توزعت مادتها فان ،١٩٠٨
الى ونسبتها العلمية الموضوعات عدد من والتأكد المنشورة موضوعاتها متابعة خالل من المجلة لهذه التخصص

صدورها. من سنتين مدى على تناولتها التي االخرى الصحفية الموضوعات باقي
عليها الحـصول اسـتطعنا التي المجلة اعداد جميع اخضاع الى البحث هدف تحقيق اجل من سعينا لقد
تمثل البحـث عينة كانت وبـذلك حفظها. او توفرها لعدم االخرى االعداد اهملنا حين في عدداً ((١٢)) وكانت
الصدور. شـهرية كونها سنتين على توزعت عدداً ((٢٤)) البالغة الكلية االعداد مجموع من المائة في ((٥٠))
الموضوعات مجموع الى ونسبـتها مجموعها على لنقـف العلمية الموضوعات نتقـصى ان علينا لزاماً وكان
من والتي البحـث. هذا في الخوض قبل وضعناها التي التساؤالت على االجابة لنا ليتسنى المجلة، في المنشورة

بينها:
المجلة؟ هذه في ونوعه التخصص مدى ما -1

العراق. في المتخصصة الصحافة عهد فاتحة المجلة هذه اعتبار يمكن هل -2
المجلة؟ عليها ركزت التي العلمية االساسية المحاور ابرز هي وما -3

الشخصية لمعرفة تمهيد خالل من المجلة هذه الى الدخول من البد كان ومبتغاه البحث هدف تحديد وبعد
في السبـق قـصب له كان الذي االول الرعيل من واحداً يمثل وانه السيما المجلة هذه اصدار وراء وقفت التي
كان وقت في جهده كل المشروع هذا في باذالً المادية وامكاناته وقدراته نفسه على معتمداً خاصة صحيفة اصدار

فيها. الدخول يصعب التي المغامرة قبيل من ذلك يرى البعض
على الوقوف ولغرض تعريفياً ومدخالً مقدمة ليكون المجلة لهذه الوصف ببعض االشارة من البد وكان
جلية ظهرت نتائج بجملة البحث خاتمة في وانتهينا الصدور. سنوات خالل لها واالخراجية الفنية المتغيرات ابرز

المذكورة. اعدادها في المجلة تناولتها التي الموضوعات لعموم الدقيقة المتابعة خالل من
الصدور بداية ... العلم مجلة

عام من االول ربـيع اخر الموافق ١٩١٠م، عام اذار شهر من والعشرين التاسع في العلم مجلة صدرت
ومديرها الشهرسـتاني، الدين هبـة علي محمد السيد صاحبها اصدرها االشرف. النجف مدينة في ١٣٢٨هـ،

صناعية))(١). علمية سياسـية فلسـفية دينية شـهرية ((مجلة االزري، الحسين عبد الحاج المسؤول
االنقـالب بـعد صدرت فردية خاصة مجلة ((اول بـانها: العراقية) (الصحافة كتاب صاحب وصفها
وكانت االقالم خيرة جمعت مجلة وهي .... العراق انحاء في وتوزع بغداد في تطبع وكانت الدستوري،
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الهمم وأيقظت التقدم بأسباب األخذ الى األفكار نبهت فقد الجريئة، واالراء الصريحة بالمناقشات طافحة اعدادها
العلم))(٢). مناهل من واالغتراف الشمل وجمع التآلف الى

ودعاة المبشرين اعمال على العمر من برهة اشرفت ....)) صاحبها: يقول المجلة صدور أسباب وعن
للمكاتب وتاسيسـهم البعثات وارسالهم الدينية الجمعيات وتشكيلهم وغيرهم المسلمين بالد في المنتشرين االديان
سبـيل في القوة من استطاعوا ما وبذلهم والمجالت الجرايد ألوف ونشرهم والمستشفيات والمالجيء والمكتبات
ديانة لترويج الموظفة الجمعيات عدد بـلغ حـتى وسـيلة، بكل والضعفاء البسطاء عقائد وتحوير دينهم ترويج
الجرائد بـعض احـصت وقـد .... والحـرج عنهم فحدث العيسوية من المبشرين واما مئاتا.... (االربائية)
مابـين ورقـة مليون فناف اعدائه، بقـلم االسالم على رداً يوم كل صبيحة في العالم في يطبع ما عدد االنكليزية
الجدلية دون العصرية باالساليب عنه والذب االسالم ترويج الى دفعني وكتاب.... ورسالة ونشرة ومجلة جريدة
والعلم العقل مع واوفقها قبوالً واقربها اصوالً واقواها سبيالً واقومها دليالً الشرائع اصح البحث بعد وجدته اني
ابـنائه من والجهال بـاعاديه محفوفاً ذلك كل مع الحديثة.وكونه للمكتشفات بياناًً واسبقها الحاضرة والحضارة
تمكنت بما فادفع الدينية بعثاتهم بها حلت التي المتوحشة االقطار الى وتربتي اهلي من الهجرة الى فعزمت وذويه
لهم واذكر االسالم قاطنيها الدعوا الغرب مدن احدى الى اتغرب او الدين هذا على واعتراضاتهم شبهاتهم واهي

مشترعه. وصدق اصوله صحة لهم وابرهن تعاليمه ومحاسن احكامه منافع
قـضاء على تعينني مؤونة عن وعجزي االجنبـية بـاللغات جهلي أمران، مني العزم هذا اوهن ولكن
من لي عن ما فانشـر ببعضه ولو طلبته ما على مكاني في اظفر ان لي سنح حتى اليأس ليالي علي فمرة مأربي،
العلم واسـميتها ... والخارج الداخل في واالسالم العلم بها اخدم علمية دينية شهرية مجلة ضمن والترويج الرد
فعرضت سواه. ناصراً للعلم ار لم كما وكفاه، العلم غير عوناً وال لالسالم ناصراً العصر هذا في اجد لم اني حيث
زجاجة في حقـير واحـد محذور غير ابداً فيه محذور الى اشاروا وما اكثرهم فصوبني كثير على السانحة هذه
اذا فيها خير فال دونكموها فقـلت الدينية الرئاسة معها الانال اني وهو المحدبة، النواظر في كبير المقعرة، عيني
عن غفلوا اذا الرعاة حـال اتعس فما عروس) بـعد (والعطر اثره انمحـى او الدين عين باهللا) (والعياذ انمحت

البقية....)(٣). البان باستدرار قانعون وهم والعشرات االحاد منها تختلس باغنامهم حافة الذئاب
صناعية علمية سياسـية فلسـفية دينية شهرية ((مجلة بانها العراقية الصحافة تاريخ صاحب ووصفها
الشهرسـتاني الدين هبة علي محمد لصاحبها شهر كل في مرة االشرف النجف في وتنشر بغداد في تطبع كانت
١٣٢٨ عام االول ربـيع في االول عددها بـرز االزري، الحسـين عبد المسؤول ومديرها الشهير)) ((العالمة

مع منشئها بإرادة احتجبت ثم سنتين مدة تصدر وبقيت المتوسط، بالقطع ٤٨ في ١٩١٠م) (اذار هجرية
الكثير))(٤). الشيء واالقبال االنتشار من لقيت انها

واطراء مدحـها في والمقـاالت القصائد بجوا ود واالدباء الشعراء من العديد العلم بمجلة اشاد
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فيها: قال الذي السماوي طاهر محمد الشيخ االديب ومنهم صاحبها
تعله نهى لكل فيها مجلة ام هي احديقة

فضله وباقيهن فضل الورى مجالت في هي
أهله صحايفها ففي ((الهالل)) المرء اشتهى فاذا

جملة األوراد فبروضها سعى ((لمقتطف)) واذا
ورحله حال ها ((لمنار)) متطلعاً المنى سار

غله كل تبرد لكي النفوس فيها وتنافست
قبله للفـخر ويغتدي العراق فيها فليفتخر

محله العليا بنو عرفت الذي منشوها وليحيى
فصله الفضل كتاب في المحكم الفضل المنطق ذو

مثله العلم في ترى فمن الباهرات العلوم واخو
وبذله مواهبه احـلى ما اهللا لدين هبة
اجله وما العلوم حيث مقاله اجد ما بل
حله العلم في ومشكل سناه غامضابدى كم

رحله الفضل تبوأ ومن المسلمين فيلسوف هو
نهله كان علم كل من يجد الظامي فليقدم

سؤله البحر ذاك بسؤال ينل النائي وليسأل
ظـله اهللا ادام ظـالً للعال ربي أبقاه

وبـعدد (٢٠سم×١٤سم) صفحاتها مقاس يتجاوز ال الصغير القطع من بكتيب اشبه العلم مجلة صدرت
بخط ظهر والذي (العلم) المجلة باسم االول) (الغالف االولى صفحتها زينت وقد صفحة بـ(٥٠) يقدر صفحات
صاحـب اسم ثبت فيما جوانب ثالثة من شريفة(٦) نبوية احاديث بثالثة ومحاطاً الصفحة وسط شاغالً (النسخ)
التعلم(٨) على ويحـثان العلم شأن من يعليان الشعر من بيتان االسفل النصف في وظهر اسمها(٧). اسفل المجلة

وخارجه(٩). العراق داخل فيها االشتراك اثمان الى واشارة بالمجلة موجز تعريف االسفل الجزء شغل فيما
حتى تغيير دون ومن االول) (الغالف االولى لصفحتها التصميم هذا وفق المجلة ظهور استمر
١٣٢٩ سـنة الحـرام محـرم اخر الموافق ١٩١١ عام شباط من االول في عشر الحادي العدد صدور
عن فضالً الغالف صفحـة في وردت التي بـالمعلومات احاط مزخرف اطار فيه ظهر والذي هجرية،

عامة نظرة ... العلم مجلة
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المجلة(١٠). اسم اطر آخر وسطي اطار
مجلدين الى إصداراتها قسـمت حيث ((المجلدات)) اسلوب الصفحات ترقيم في العلم مجلة اعتمدت لقد
ورقـمت ١٩١١ عام اذار من االول في اخرها وكان ١٩١٠ اذار ٢٩ في اولها صدر عدداً عشر اثنى االول ضم
(١٠٠) الى (٥٠) من الثاني العدد استمر فيما (٥٠) الى (١) من بالترقيم االول العدد ابتدأ اذ بالتسلسل صفحاتها
وتم ١٩١١ عام نيسـان في الذيصدر االول بالعدد بدأ فقد الثاني المجلد اما عشر. الثاني العدد نهاية حتى وهكذا
حافظت لقد تلته. التي االعداد في االسلوب هذا وفق متسلسالً الترقيم واستمر (٥٠) الى (١) من الصفحات ترقيم

ذلك(١١). من باقل ظهرت التي االعداد بعض عدا اعدادها اغلب في صفحة بـ(٥٠) صدورها على المجلة
خالل صدورها مدة طيلة االول) (الغالف االولى لصفحـتها االخراجي الطابع على المجلة حافظت كما
عما الشيء بعض اختلف االول للغالف االخراجي الشكل في تغييراً الثانية سنتها اعداد شهدت فيما االولى. السنة
تاريخ تثبيت وتم باالسم. تحيط كانت التي النبوية االحاديث ورفعت اصغر بحروف المجلة اسم فظهر عليه، كان
او اطراء قـصيدة او صحفية بمادة االول الغالف صفحة في المتبقي الحيز شغل اسمها.فيما اسفل المجلة صدور
(الصفحـة الثانية صفحتها في للموضوعات (فهرس) تثبيت االول عددها في المجلة اعتمدت وقد مسابقة(١٢).
الالحقة االعداد في الفهرس هذا وانتقل صفحاتها، وارقام الموضوعات عناوين تضمن االول)، للغالف الداخلية

االخير). للغالف الداخلية (الصفحة االخيرة قبل الصفحة الى
االول، الغالف لصفحـة ومضمونها اخراجها في مشابهة االول) الغالف (بعد االولى صفحتها وكانت
عددها على تغيير طرأ اذ الثامن، العدد بـعد االمر هذا وتغير االول، الغالف صفحـة في نشر لما تكراراً فكانت
االعداد في السابـق وضعها الى عادت ما سـرعان ولكن صحفية مادة االولى صفحتها في نشرت حيث الثامن
الصدور واصلت حـيث يذكر، تغيير أي للمجلة الداخلية الصفحـات اخراج على يطرأ .لم وماتاله(١٣) التاسع
كبـيرة بحـروف ظهرت فرعية واخرى رئيسية عناوين تحمل موضوعاتها وكانت كتاب، صفحات شكل على
وفي (١٢) او (١١) قـياس الى يكون ما اقـرب صغير بحرف مطبوعة الموضوعات متون ظهرت فيما نسبياً
والمتون. للعناوين الطباعية حروفها وحدت للصدور الثانية السنة في ولكنها الحالي، (١٤) قياس االحيان بعض

الرابـع العدد في كما االعالنات بـعض لنشـر االخير) (الغالف االخيرة صفحتها المجلة استغلت لقد
من اكثر االعالنات هذه بـعض وتكررت جديدة. صحف او جديدة كتب صدور حول االعالنات وكانت وماتاله،
عليها يقتصر ال االمر هذا ولعل (الشخصية)، الفوتوغرافية او الصحفية بالصورة العلم مجلة تحفل لم . مرة(١٤)
السبـاب نشرها او الصور على الحصول امكانية لها تتوفر لم انذاك صدرت التي الصحف معظم ان اذ فحسب،

خالل من موضوعاتها المجلة تناولت لقد عام. بشكل متوفرة تكن لم الصور طبع امكانية وان سيما فنية
الفنون منها غابـت حـين في ضئيلة، نسبتها وكانت االخبار وبعض واسعاً حيزاً احتلت التي المقاالت

سابقاً. اليه اشرنا الذي االعالن عدا االخرى الصحفية
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الدين...الصحفي رجل الشهرستاني
سـامراء، في ١٨٨٤ عام ايار من العشرين في بالشهرستاني الشهير الحسيني الدين هبة علي محمد ولد
١٩٠٢ عام في االشـرف النجف قـصد وبـعدها سامراء الى عاد ثم سنوات، ثالث وعمره كربالء الى ورحل
لمدة بالصدور واستمرت النجف مدينة في العلم مجلة اصدر ١٩١٠ عام وفي علمها(١٥). مناهل من لالرتشاف
الى بـعدها عاد سـنتين دامت والهند العربـية االقطار لبعض بجولة العراق وغادر اوقفها بعدها سنتين(١٦)،

.(١٧)١٩١٤ عام العراق
التي التهديدات نتيجة كان العراق ومغادرة المجلة ايقـاف سبـب ان الشهرسـتاني جواد السيد ويروي
تتعلق التي تلك السـيما البـعض، حـفيظة وكتاباته فتاواه اثارت حيث الشهرستاني الدين هبة السيد لها تعرض
اثارت التي القـضية هذه الى فيها واشـار ١٩١١ عام اصدرها والتي الجنائز نقل تحريم في المعروفة برسالته
ومغادرة الساحـة عن باالبـتعاد والمقربـين االصدقاء بعض نصائح الى فامتثل بالقتل، وتوعدوه البعضضده
كانت ،١٩١٤ عام اواخر العراق الى عودته ولدى الرأي(١٨) هذا حـول أثيرت التي الضجة تهدأ حتى العراق
في المتطوعين قـاد حـيث االحـتالل قوات ضد الجهاد في فشارك العراق دخلت قد المحتلة البريطانية القوات

البريطاني(١٩). االحتالل ضد الفتاوى واصدار الكتابة في واسهم المحتلين، لمقاتلة الشعبية
في عليه قبـض حيث فعليه، مشاركة فيها المشاركين من الشهرستاني كان العشرين ثورة قامت وعندما
حـزيران في العام العفو في سراحه اطلق ثم باالعدام، عليه وحكم السجن في به وزج ١٩٢٠ عام االول تشرين
الذين الرجاالت بـين من الشهرسـتاني كان العراق عرش الحسين بن فيصل الملك تبؤ اثر وعلى .(٢٠)١٩٢١
الثالثاء يوم الى التتويج يوم يؤجل ان الملك على اشار انه حتى والنصح االستشارة في فيصل الملك عليها اعتمد
حـيث السبت. يوم صادف والذي أب من العشرين في مقرراً كان الذي الموعد من بدال ١٩٢١ أب ٢٣ الموافق
يوم ان كما اليوم، هذا مثل في الهاشـمية االسـرة سـليل يتوج ان واليصح اليهود عيد هو السبت بأن الملك اقنع
عليه علي االمام وتتويج الغدير عيد وهو الحـجة ذي من عشـر الثامن يوم يوافق كان أب ٢٣ الموافق الثالثاء
من بدالً الثالثاء يوم وجعله تتويجه تأجيل على ووافق الملك نفس في حسناً موقعاً االمر هذا ووقع بالوالية. السالم
حين التاريخ في التوافق هذا الى اشار قد بالتتويج فيصل الملك هنأ الذي الكاظمية الروضة خطيب ولعل السبت،
السالم عليه طالب ابي بن علي االمام جدكم تتويج عيد هما عيدين مثل (الذي اليوم بهذا مهنئاً فيصل الملك خاطب

اليوم)(٢١). هذا تتويجكم وعيد الغدير يوم
اسندت ثم للمعارف(٢٢). وزيراً الشهرستاني عين الثانية النقيب الرحمن عبد وزارة عهد وفي
عاماً عشـر احد المنصب هذا في وامضى ،١٩٢٣ أب في الجعفري الشرعي التمييز مجلس رئاسة اليه
عامي بــين بــغداد عن النواب مجلس في نائبــاً انتخب ثم .١٩٣٤ عام العمل اعتزل حــيث
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مؤسسة هي ثقافية مؤسسة وانشأ والبحث التاليف الى انصرف الحكومي العمل وباعتزاله ١٩٣٤و١٩٣٥(٢٣).
جواد السـيد المحـامي ولده ادارتها تولى ثم الزمن من فترة يديرها وكان العلم، طلبـة يرتادها العامة الجوادين

الشهرستاني.
بينها من كان عديدة مؤلفات ولسماحته

١٩٠٨ عام العروض فن اصالح في الفيوض روائم -
١٩١٨ عام واالسالم الهيئة -

١٩١١ عام المتغيرة الجنائز نقل تحريم في رسالة -
١٩٢٣ عام التوحيد اهل توحيد -
١٩٢٤ عام البالغة نهج هو ما -

١٩٢٦-١٩٥٠ عام اجزاء خمسة في والمسائل الدالئل -
الحسين نهضة -

العالية المعارف -
والتركية. واالوربية الفارسية الى مؤلفاته ترجمت وقد

ويعد كبيراً ومصلحاً وفقيها وحجة عالماً كان بانه الحديث، العراق تاريخ تناولت التي المصادر وذكرته
من فكريان (رائدان بقـوله: الفكر رواد من رائداً الوردي علي عده فقـد الحديث. العراق في النهضة رجال من
جميل هما النجف في واالخر بـغداد في احـدهما اثنان، بها، وتاثروا المصرية بالمطبوعات اولعوا الذين اوائل
ولعاً الناس اكثر من العشـرين القرن اوائل من الشهرستاني وكان الشهرستاني... الدين وهبة الزهاوي صدقي
حلقة له اتخذ وقد ومتجدديهم المالئية شبان من فيها الراغبين عند لها مرجعاً صار بحيث المصرية بالمطبوعات
والمتب المجالت من اسـتمدها التي الحـديثة العلوم مبـادئ بعض فيها يدرس كان الطوسي جامع في دراسية

زنديقاً)(٢٤). متفرنجاً المتزمتون واعتبره الضجة من شيئاً بذلك فأثار المصرية
والدينية العلمية الشهرسـتاني السـيد ومكانة بدور تشيد واطراء مدح قصائد الشعراء من العديد ونظم

والصحفية(٢٥).

اتضح البحث)، (عينة العلم مجلة في المنشورة الصحفية الموضوعات وتحليل مسح خالل من
في وكما المحـاور. مختلف ضمن صحـفياً موضوعاً ((٣٦٥)) بلغ للموضوعات الكلي المجموع ان

ادناه. المذكور ((١)) رقم الجدول

الكاظمي الصحن في العامة مكتبته في ودفن عام شباط من السادس في بغداد في ربه جوار الى وانتقل
الشريف.

الجداول تحليل
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يلي: وكما مراتبها وفق على وجاءت الموضوعات انواع حسب المحاور وتوزعت

العلمية الموضوعات محور -1
المنشـورة العلمية الموضوعات عدد بلغ حيث االولى بالمرتبة العلمية الموضوعات محور تسلسل جاء
المجلة اهتمام يؤكد ما وهو الكلي. الموضوعات مجموع من ((%٣٨,٩)) نسبـته ما محققاً موضوعاً ((١٤٢))
عليها اطلقـه الذي االسـم ومصداقية العلمي المجلة صاحب توجه ويدلل غيرها من اكثر العلمية بالموضوعات
ورودها كان مختلفة وزوايا ابـواب وفق المحـور هذا ضمن المنشورة العلمية الموضوعات وتنوعت (العلم).
الموضوعات توزيع يبـين الذي ((٢)) رقم الجدول في وكما العلمية. الموضوعات محور ضمن مراتبها حسب

المئوية. ونسبها اعدادها حسب العلمية

المئوية ونسبها اعدادها حسب العلمية الموضوعات توزيع يبين (٢) رقم جدول

المئوية ونسبها واعدادها الموضوعات توزيع يبين (١) رقم جدول
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البـاب هذا ضمن المنشـورة الموضوعات عدد وكان االولى بالمرتبة العلمية االحصائيات باب وجاء
ضمن المنشورة العلمية الموضوعات مجموع من ((%٢١,٨٣)) مقدارها مئوية نسبة وحقق موضوعاً ((٣١))

العلمية(٢٦). الموضوعات محور
في المنشـورة الموضوعات عدد بلغ حيث الثانية المرتبة في والكواكب النجوم حركة باب جاء حين في

العلمية(٢٧). الموضوعات مجموع من ((%١٦,٩٠)) مقدارها نسبة حقق وقد موضوعاً ((٢٤)) الباب هذا
الموضوعات عدد بـلغ فقد العلمية واالختراعات االكتشافات باب نصيب من فكانت الثالثة المرتبة اما

.(٢٨)((%١١,٢٦)) مقدارها مئوية نسبة وحقق موضوعاً ((١٦)) الباب هذا في المنشورة
((١٥)) فيه المنشـورة الموضوعات عدد بـلغ حيث الطبية الموضوعات باب الرابعة المرتبة واحتل

.(٢٩)((%١٠,٥٦)) مقدارها وبنسبة موضوعاً
فيه المنشورة الموضوعات عدد بلغ فقد التطبيقية، العلمية الموضوعات باب الخامسة المرتبة في وجاء

.(٣٠)((%٩,٨٥)) مقدارها مئوية نسبة حقق وقد موضوعاً ((١٤))
الموضوعات عدد بـلغ حيث السادسة، المرتبة الوقائية واالرشادات الصحية الموضوعات باب واحتل

.(٣١)((%٨,٤٥)) مقدارها نسبة وحقق موضوعاً ((١٢)) فيه المنشورة
فيه المنشـورة الموضوعات عدد وبـلغ السابعة، المرتبة في جاء فقد الفيزياوية الموضوعات باب اما

العلمية(٣٢). الموضوعات مجموع من ((%٦,٣٣)) مقدارها نسبة وحقق موضوعات ((٩))
((٨)) فيه المنشـورة الموضوعات عدد وبـلغ الثامنة بالمرتبـة الجغرافية الموضوعات بـاب وجاء

.(٣٣)((%٥,٦٣)) مقدارها مئوية نسبة وحقق موضوعات
موضوعات ((٧)) موضوعاته عدد بـلغ حيث التاسعة، المرتبة احتل قد العلمية الشخصيات باب وكان

.(٣٤)((%٤,٩٢)) نسبتها وكانت
((٦)) موضوعاته عدد بـلغ الذي الكيمياوية الموضوعات بـاب العاشـرة المرتبة في وجاء
العلمية للموضوعات الكلي المجموع من ((%٤,٢٢)) مقــدارها مئوية نسبـة وحقـق موضوعات
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المنشورة(٣٥).
الثقافية الموضوعات محور -2

عدد وكان المجلة ضمتها التي المحـاور بـين الثانية المرتبـة الثقـافية الموضوعات محور احتل لقد
المنشورة للموضوعات الكلي المجموع من ((%٣٢,٥)) المئوية نسبته وكانت موضوعاً ((١١٧)) موضوعاته
يبـين الذي (٣) رقـم الجدول في وكما رئيسـة ابواب اربعة في المحور هذا موضوعات وتوزعت المجلة. في

المئوية ونسبها اعدادها حسب الثقافية الموضوعات توزيع
المئوية ونسبها واعدادها الثقافية الموضوعات توزيع يبين (٣) رقم جدول

نسبة وحقق موضوعاً ((٧٢)) موضوعاته عدد بلغ حيث االولى المرتبة واالنتقاد التفريض باب واحتل
.(٣٦)((%٦١,٥٣)) مقدارها مئوية

مئوية نسبـة وحقق موضوعاً ((٢٦)) موضوعاته وكانت الثانية بالمرتبة واالدب الشعر باب جاء بينما
.(٣٧)((%٢٢,٢٢)) مقدارها

((١٤)) موضوعاته عدد بـلغ حـيث والمنثورات، الماثورات بـاب نصيب من الثالثة المرتبة وكانت
.(٣٨)((%١١,٩٦)) المئوية نسبته وبلغت موضوعاً

موضوعاته عدد بـلغ حـيث واالخيرة الرابـعة بالمرتبة السيئة(*) والعادات البدع محاربة باب وجاء
المئوية نسبــتها وكانت البــاب هذا في المنشــورة الثقـافية الموضوعات مجموع من ((٥)) المنشـورة

.(٣٩)((%٤,٢٧))
الدينية الموضوعات محور -3

وكان المجلة في وردت التي المحـاور بين من الثالثة المرتبة الدينية الموضوعات محور احتل
مجموع من ((%١٨,٩)) المئوية نسبـتها وبلغت موضوعاً ((٦٩)) المنشورة الدينية الموضوعات عدد
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كما رئيسة، ابواب ثالث على المحور هذا في الدينية الموضوعات وتوزعت المجلة. في المنشورة الموضوعات
المئوية. ونسبها عددها حسب توزيعها يوضح الذي (٤) رقم الجدول في

المئوية ونسبها واعدادها حسب الدينية الموضوعات توزيع يبين (٤) رقم جدول

عدد بـلغ حـيث الدينية الموضوعات محـور ضمن االولى بالمرتبـة االسـالمية العقائد باب وجاء
المنشورة(٤٠). الدينية الموضوعات مجموع من ((%٤٧,٨٢)) نسبة وحقق موضوعاً ((٣٣)) موضوعاته

موضوعاً ((٢٤)) موضوعاته عدد بـلغ حـيث االسالمية، المطالب باب احتلها فقد الثانية المرتبة اما
المنشورة(٤١). الدينية الموضوعات مجموع من ((?٣٤,٧٨)) نسبة وحقق

موضوعاته عدد بـلغ والذي االسـالمية االحـكام فوائد بـاب واالخيرة الثالثة بالمرتبة جاء حين في
الدينية(٤٢). الموضوعات مجموع من ((%١٧,٣٩)) المئوية نسبتة وكانت موضوعاً ((١٢))

الفلسفية الموضوعات محور -4
عدد وكان المجلة في وردت التي المحـاور بين من الرابعة بالمرتبة الفلسفية الموضوعات محور جاء
من ((%٥,٤٧)) المئوية نسبـتها وبـلغت موضوعاً ((٢٠)) المحور هذا في المنشورة الفلسفية الموضوعات
ابـواب ثالث على المحور هذا في الفلسفية الموضوعات وتوزعت المجلة. في المنشورة الموضوعات مجموع

المئوية. ونسبها عددها حسب توزيعها يوضح الذي (٥) رقم الجدول في كما رئيسة،

المئوية ونسبها واعدادها حسب الدينية الموضوعات توزيع يبين (٥) رقم جدول
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الفلسـفية موضوعات عدد بـلغ حـيث المحور هذا ابواب ضمن االولى المرتبة الفلسفيات باب واحتل
المنشورة(٤٣). الفلسفية الموضوعات مجموع من ((%٥٥)) مقدارها نسبة وحقق موضوعاً ((١١)) المنشورة

((٥)) فيه المنشـورة الموضوعات عدد بـلغ حـيث والفلسـفة، الشريعة باب الثانية المرتبة في وجاء
المنشورة(٤٤). الفلسفية الموضوعات مجموع من ((%٢٥)) مقدارها نسبة وحقق موضوعات

عدد بـلغ حـيث المحـور، هذا ضمن الثالثة المرتبـة والجسـد الروح احاديث باب حصة كانت فيما
مجموع من ((%٢٠)) المئوية نسبـتها وكانت موضوعات ((٤)) البـاب هذا تحـت المنشـورة الموضوعات

الفلسفية(٤٥). الموضوعات
االجتماعية الموضوعات 5-محور

وكان المجلة في وردت التي المحـاور بين من الخامسة المرتبة االجتماعية الموضوعات محور احتل
((%٤,٣٨)) المئوية نسبـتها وبلغت موضوعاً ((١٥)) المحور هذا في المنشورة االجتماعية الموضوعات عدد
كما رئيسين، بابين على المحور هذا في االجتماعية الموضوعات وتوزعت المنشورة. الموضوعات مجموع من

المئوية. ونسبتها عددها يبين الذي (٦) رقم الجدول في

المئوية ونسبتها االجتماعية الموضوعات توزيع يبين (٦) رقم جدول
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((٩)) موضوعاته عدد بـلغ حـيث المحور هذا ابواب ضمن االولى المرتبة االجتماعيات باب واحتل
المحور(٤٦). هذا الموضوعات مجموع من ((%٦٠)) مقدارها نسبة وحقق موضوعات

المجلة في وردت التي المحـاور ضمن واالخيرة السادسة المرتبة السياسية الموضوعات محور احتل
((%٠,٥٤)) المئوية نسبتها وكانت فقط موضوعين المحور هذا في المنشورة السياسية الموضوعات عدد وكان
ونسبتها عددها يوضح والذي ((٧)) رقم الجدول في كما السياسية، المقاالت باب تحت الموضوعات هذه ونشرة

المئوية.
المئوية ونسبتها السياسية الموضوعات توزيع يبين (٧) رقم جدول

سياسيين(٤٨). بموضوعين المحور ضمن سياسية)) ((مقاالت الوحيد الباب وجاء

تنوع من الرغم على انها موضوعاتها، وتحـليل العلم مجلة دراسة خالل ومن تقدم مما يتضح
حـين في العلمي الطابع عليها غلب قد انها اال واالجتماع، والثقافة والفلسفة والدين العلم بين اهتماماتها

بـلغ حـيث المحور هذا ابواب ضمن الثانية بالمرتبة االجتماعية واضراها المسكرات باب جاء بينما
االجتماعية الموضوعات مجموع من ((%٤٠)) المئوية نسبـتها وبلغت موضوعات ((٦)) موضوعاته عدد

السياسية الموضوعات محور - المحور(٤٧).6 هذا المنشورة

الخاتمــة
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المعروف توجهه في المجلة صاحـب مع يتطابـق ذلك ولعل الالحقة. بالمراتب االخرى الموضوعات جاءت
االسـم مع يتطابـق كذلك الشهرستاني. حياة عن الحديث معرض في اليها االشارة تمت التي العلمية واهتماماته
القـرن مطلع في االخرى االهتمامات بقـية على العلمي االهتمام غلبـة كان واذا ((العلم)). للمجلة اختير الذي
نحـو خطوة يعد ان يمكن هذه ايامنا في فهو االهتمامات، بقية عن منفرد اهتمام انه على يفسر ان يمكن العشرين

الزمن. من قرن نحو قبل دقيقاً وتعريفاً واضحاً مكاناً له يجد لم الذي الصحفي التخصص
او دينية تكون ان وقبـل اوالً علمية فهي العلمي، الموضوع الشـك يقبل ال بشكل المجلة على طغى فلقد
هذه واثبـتت اهتماماتها. وبيان موضوعاتها تحليل في االرقام لغة مع نتعامل ونحن السيما ذلك. غير او فلسفية
ويحقـق طموح يلبي ما وهو االخرى االهتمامات بين من االولى المرتبة احتلت العلمية الموضوعات ان االرقام
ان اال والمرض، والفقـر الجهل فيه وساد االمية عليه غلبت مجتمع في والمعرفة العلم نشر في صاحبها اهداف
هذه صدور واسـتمرار دعم وراء كانت التنوير في الشهرسـتاني شـخصية مثل شخصية لدى الجامعة الرغبة
فيض من ومدعومة لصاحبـها الشخصية المالية االمكانات على معتمدة سنتين الصدور على داومت التي المجلة
في ودورها الصحـافة اجل من شـيء بـكل ضحى الذي والصحفي الدين رجل عقلية اختزلته ومعرفي علمي

والتعليم. والتثقيف التنوير
ما القـت حتى العلم اجل ومن الجهل ضد حرباً خاضت سنواتصدورها مدى وعلى المجلة نجد ولذلك
بعد الصدور عن وتوقفت التهديد من خوفاً البالد مغادرة الى بصاحبها دفعت التي والمشكالت العراقيل من القت

الثاني. عامها
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والمصادر الهوامش
ص١. ، ١٩١٠ اذار، ٢٩/ االول العدد / العلم مجلة -1

الصحـافة تاريخ / الحسني الرزاق عبد انظر كذلك ص١٤٣ ،١٩٦٩ بغداد، / العراقية الصحافة / التكريتي بكر منير -2
ص١٨ جـ١، / العراقية

ص٥. المتين، حبل مطبعة / هجرية االشرف/١٣٢٩ النجف االول عامها في العلم مجلة حياة / الشهرستاني الدين هبة -3
ص١٨. م.س.ذ، الحسني، الرزاق عبد -4

ص٤٧-٤٨. ،١٩١٠ اذار، ،٢٩ االول/ العدد العلم/ مجلة -5
وفي ومسـلمة). مسلم كل على فريضة العلم (ص):(طلب النبي قال االعلى: في ... يلي كما الشريفة االحاديث وردت -6
من العلم (اطلبـوا (ص): النبـي قال االيسر الجانب وفي بالصين) ولو العلم (اطلبوا : (ص) النبي قال االيمن الجانب

.١٩١٠ اذار ٢٩ االول/ العدد العلم/ مجلة انظر اللحد) الى المهد
االول. العدد انظر الشهرسـتاني). الدين هبـة علي محمد السيد العالمة (تأليف االتي: بالشكل المجلة صاحب الى ثبت -7

م.س.
فيهما... جاء -8

مفاخرة تدرس لم العلم يدرس من ذاخرة انت شيء انفس ((العلم
واخـره)) اقـبال العـلم فـأول مبادئه واستقبل العلم على اقبل

م.س. . االول العدد العلم/ مجلة انظر
سنة عن الزهيد اشتراكها وادبياً).وثمن مادياً الترقي اصول في وتبحث والدين العلم تخدم (مجلة ... الى التعريف اشار -9
مؤلفها من وتطلب غرش ٣٠ الجهات سـاير وفي غرش ٢٥ وايران تركيا وفي غرش ٢٠ بغداد وفي النجف في كاملة
االول العدد / العلم مجلة انظر غرش. ٣ الخارج وفي غرش ٢ الواحد العدد وتمن العراقي بالقطر االشرف النجف في

.١٩١١ شباط ١ في ١١ العدد كذلك .م.س.
صفحة. ((٤٨)) بـ صدرا الذين والثالث الثاني العددين المثال سبيل على انظر -10

.١٩١١ الثاني تشرين ٢٣ في الصادر الثاني المجلد / السادس العدد انظر -11
تالها. وما ٧-٨-٩ االعداد انظر -12

تالها). وما ٥) االعداد انظر -13

تالها). وما ٦) االعداد انظر -14
ص٥٩٣. ،٢٠٠٠ بغداد، الحكمة، بيت االولى، الطبعة الثاني، الجزء العرب، اعالم موسوعة -15

االشـرف، النجف في العلمية الحوزة زعامة وهي الدينية بالزعامة ضحى قد كان الشهرستاني السيد ان بالذكر جدير -16
انشاء فكرة عرضت ((حينما قائالً: المجلة انشاء اسباب عن حديثه معرض في يشير حيث الصحافة، سبيل في
انال ال اني وهو واحـد... محذور غير ابداً فيه محذور الى اشاروا وما اكثرهم فصوبني .. كثير على المجلة
النجف االول العام في العلم مجلة حياة الشهرستاني، الدين هبة انظر دونكموها...). فقلت الدينية الرئاسة معها
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ص٥. المتين، حبل مطبعة هجرية، االشرف١٣٢٩
اذار/٢٠٠٥. بتاريخ الدين هبة للسيد االكبر االبن الشهرستاني جواد السيد مع مقابلة -17

نفسه. السابق المصدر -18
ص٥٩٤ م.س.ذ، . العرب اعالم موسوعة -19

نفسه. السابق المصدر -20
،م.س.ذ. الشهرستاني جواد السيد مع مقابلة -21

تاريخ الحسـني/ الرزاق عبـد انظر ، ١٩٢٢ أب ١٩ الى ١٩٢١ ايلول ١٢ من للمدة المعارف وزير منصب تقـلد -22
الخامسة/ص٦٨. ١٩٧٨/الطبعة الكتب/ دار مطبعة بيروت/ االول/ المجلة العراقية/ الوزارات

دنكور/١٩٣٦/ص٩٤٤. مطبعة الداخلية /وزارة /بغداد ١٩٣٦ لسنة الرسمي الدليل انظر -23
ص٩-١٠. جـ٣، العراق، تاريخ من اجتماعية لمحات الوردي، علي د. -24

: فيها يقول الجزائري الكريم عبد الشيخ العالمة قصيدة القصائد هذه بين من -25
فيئه األرض في فغدت جباها حبر ((درر

هيئه)) لإلسالم اظهر بها أرخوهن
منها: الشبيبي جواد محمد الشيخ وقصيدة

فلك الى فلك من رقيتنا ملك وتأييد عليا ((بهمة
املك بلغت تهوى كما فيه قلم في امالنا بلغنا

سلك الحق منهج في خاطر عن بسمطها سلكتها جواهر
لك الرحمن من وهي لنا منك هبة وتلك الدين ياهبة

قبلك)) يجعلوه حتى قبلك كاتب يصبه لم نهجاً نهجت
١٩١٠،ص٤٥. ٢٩اذار، االول، العلم/العدد مجلة انظر

الصحف واحصائيات الوفيات واحصائيات الجرائم حول احصائيا بينها، من االحصائيات من العديد الباب هذا تضمن -26
.٧،٦،٤،٣،٢،١ االعداد انظر وغيرها. العمل وايام العالم في والمسلمين والمواليد العالم في

المذنبـات وظهور البروج وحركة الشمس وحركة االرض وحركة هالي مذنب حول موضوعات الباب هذا في ورد -27
.١١،٣،٢،١ االعداد انظر وغيرها،

وغيرها، فوتوغرافي تلفون للعميان، الكاتبة االلة الطائرات ضد مدفع السماعة، اختراع الباب هذا في نشر ما بين من -28
.٧،٥،٣،٢ االعداد المثال سبيل على انظر

الحـمى مكروب القلب، ضربات الجدري، مرض كتاب التايفوئيدية، الحمى انتشار حول موضوعات الباب هذا ضم -29
.١٢،٦،٤،٣،٢، االعداد انظر وغيرها،

الشخاط، صناعة الزئبقي، البارومتر الحبر صناعة البارومتر، صناعة حول، موضوعات الباب هذا في جاء -30
.٧،٦،٥،٣،٢ االعداد، انظر وغيرها، الطائرات مقزونات

منافع والصحـة، المالح الماء المشـي، فوائد التدخين، مضاد المسـكرات، ضرر عن موضوعات نشرت -31
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.٦،٤،٣،٢،١ االعداد، انظر وغيرها، للصحة، الصوم
علمية، مقتطفات الكهرباء، وتعليلها، الجاذبية العلمي التزاحم فوائد وتبلوره، المتجمد الماء حول، موضوعات فيه جاء -32

.١٢،١١،٦،٤،١ االعداد انظر وغيرها،
انظر وغيرها، وسكونها االرض تحرك الجبال وضع االرضية، الزالزل المنشورة، الجغرافية الموضوعات بين من -33

.١٢،١١،٧،٣،٢،١ االعداد
افريقـيا، مكتشـفي اسـماء الكلدانية، العلوم استخرج من اول التلسكوب، اخترع من اول عن موضوعات فيه ورد -34

.١٢،١١،٧،٥،١ االعداد انظر وغيرها وبراهينه ديمقراطيس
العناصر اوليات العناصر، ذوبان درجة الراديوم كهربائية الكيمياوية، العناصر حول، موضوعات الباب هذا في جاء -35

.١٢،١١،٣،٢ االعداد انظر وغيرها
الجديدة للصحـف تهنئة العلم، لمجلة تقـريظ واالسـالم، الهيئة كتاب مثل الكتب لبـعض تقريظ الباب هذا في جاء -36

.٦،٥،٤،٣،٢،١ االعداد انظر وغيرها الصادرة.
واين كنا اين قـصيدة نرتقـي، وبـهم تسقطنا لم لم الصحافة، معنى مثل ثقافية مقاالت الباب هذا موضوعات بين من -37

.٧،٥،٣،٢،١ االعداد انظر وغيرها والمتنبي الحاتمي مناظرة صرنا،
اجتماعية. وكأنها عليه تبدو ما عكس على ثقافية موضوعات لمناقشتها الثقافي المحور في المجلة صاحب اوردها (*)

وغيرها (ع) علي المؤمنين المير حـكيمة كلمات البالغة، الحجة وجواب، سؤال مثل، موضوعات الباب هذا في ورد -38
.١٢،٧،٥،٣ االعداد انظر

.١١،٧،٥ االعداد انظر وغيرها واجوبة اسئلة بالحق، والتجاهر علماؤنا السالك الى ال المسلك الى الباب هذا جاء -39
االعداد انظر وغيرها المعجزات سيد القران الحيوان ذبح مانع على نقض النبوة، حول ابحاثنا موضوعات، مثال انظر -40

.٥،٣،٢،١
وغيرها واالردن االسالم المسلمين، على والمجر النمسا عصبية انتم؟ ام المتعصبون انحن مثل، موضوعات فيه ورد -41

.٧،٦ االعداد انظر
دعوة واالجتماعية، السياسـية الصوم فوائد االحـكام ومدار االسـالم لب الخمر، شرور مثل، موضوعات فيه ورد -42

.٧،٦،٥،٤ االعداد انظر وغيرها الهور في االسالم
.١٢،١١ االعداد انظر وغيرها عدمية ام وجودية حقيقة الظلمة الفالسفة، تجاريب مثل، موضوعات فيه ورد مما -43

االرواح استحضار االسالمية، والشريعة العصرية الهيئة والفلسفة، الشريعة في وجواب سؤال الباب، هذا في ورد مما -44
.٦،٥،٤ االعداد انظر وغيرها

االعداد انظر وغيرها االرواح، لمخابرة القائمين الروحيين، االحزاب كاذبة؟ ام صادقة االرواح مخابرة فيه، ورد مما -45
.٨،٧

نشترك الوطنية، القوة تؤكد قوة االسالمية الدعوة شريعة، كل ابناء في والخرافات البدع وجود فيه، ورد مما -46
.١٢،٦ االعداد انظر وغيرها الحروب بين الفرق الطريق، في وتختلف الغابة في

وغيرها الخمر، شيوع مفاسد عالج ، االمة بمستقبل الخمور ضرر الشرور، مفاتيح المسكرات فيه، ورد مما -47
47

العراق في المتخصصة الصحافة عھد فاتحة .. العلم مجلة

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

.١٢،٧،٦ االعداد انظر
.٨،٥ االعداد انظر واعتبري ايران يا اسمعي ، شرايدها عن ايران نجاة فيه، ورد مما -48
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مدخــل
الفترات على الضوء تسـليط جدا المفيد من يكون الصحـفي"، العمل اخالقيات " لموضوع التصدي في

لوجودها. مبررات لخلق او السياسية النظم لتقوية االعالم وسائل فيها استخدمت التي التأريخية

نظرية اخترعت لهذا بـعضالعيوب، اللبرالية النظرية في ان رأت االمريكية المتحدة الواليات ان غير
االجتـماعية)(١). (المسؤولية نظرية هي جديدة اعالمية

الجامحـة الرغبـة من تحد ان مجتمعة النظريات هذِه كل تستطيع لم لماذا االن، المطروح السؤال لكن
السـلطة تحالف مخاطر جديد ومن االن ظهرت ولماذا االعالم لوسائل البشع االستغالل من والحكومات للدول
القـرون في سائدة كانت التي السلطوية النظرية الى بنا يعود الذي االمر المال، وسلطة االعالم وسلطة السياسية

الفائتة؟

البـداية عشـر، والسابع السادسعشر القرنين في بريطانيا في سادت التي السلطوية النظرية تعتبر
في بـريطانيا غادرتها التي النظرية هذِه ان كما الدولة.. اركان تثبيت في السلطة امكانات الستخدام الحقيقية

وليبيا وسوريا العراق في الشمولية الدول نماذج ومنها الثالث العالم في انتشرت عشر.. الثامن القرن بداية
مارسـها بـل زواله، قبل السوفيتي االتحاد على تقتصر لم التي الشمولية السوفيتية النظرية وهناك
حتى اكـــذب اكــذب.. - مقولة صاحب االلماني غلوبز وكان المانيا، في والنازيون ايطاليا في الفاشيون

ذلك على مثال خير الناس- يصدقك
الثامن القـرن مطلع في بريطانيا دشنتها التي اللبرالية النظرية عن الحديث يمكن الثالثة المرحلة في

وفرنسا االميركية المتحدة الواليات بها تأثرت ثم عشر،

يمتلك فالرجل المخاوف، تلك برلسـكوني االيطالي الوزراء لرئيس الحـالية التجربـة عكسـت لقد
بها يستهان ال سياسة قوة الى اضافة المال، يمتلك انه كما االعالمية، المؤسسـات من مجموعة

فرنسـيس او بريطانيا، في موردوخ يد يتطورعلى ربما برلسكوني، يطرحه الذي واالنموذج
المتشعبة االعالمية مؤسساته شراء على عازم االخير وهذا فرنسا، في بويغ

.

.

.

.

.
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الخطوط بـتجاوز تسـمح ال الدسـتورية المؤسسات وقوة الغرب، في الديمقراطي النظام ان صحيح..
الرأي لهذا جديدة صيغة ايجاد ومحـاوالت العام، الرأي اتجاهات اي على التأثير ان ايضا الصحيح لكن الحمر،
ان يمكن الجنسـيات متعددة معولمة)، (شـركات وظهور االعالم عولمة ان ثم السهلة، االمور من باتت الشعبي
السـلطة اليوم تجمع التي الحـاكمة السياسـية النخبة لصالح العام الرأي اتجاهات تغيير في فعال وبشكل تساهم

واالعالم(٢). والمال

وكباحث قال:" حين الحقيقة هذِه عن كاكو ميتشيو مستقبلية)، (رؤى كتاب ومؤلف الفيزياء عالم ربع لقد
اعمل وانا للمستقبـل، العريضة بـالخطوط التنبوء االخصفي على موفقين كانوا الفيزيائيين ان اعتقد فيزيائي،
شـي..)، لكل (نظرية ايجاد في انشتاين حلم لتحقيق المحاولة وهي الفيزياء في اساسية الحقول من اكثر في مهنياَ
شـغلت التي الرئيسـية االكتشافات من عدداَ الكم فيزياء فيها تالمس التي بالسبل دوماَ اذكر فأنني لذلك ونتيجة

العشرين"(٣). القرن

ظاهرة بـروز بـعد اي الثالثة، االلفية مطلع عند البحـث حـدود رسمنا اننا من الرغم على
واخالقـيات تتنافى التي الجديدة الظاهرة تشـخيص في تكمن البحث اهمية وان االيطالي، برلسكوني

والذين والمنتفعين، الذيليين والصحـفيين المثقفيين بظاهرة االستهانة يمكن ال اخر، خطير جانب في
اخالقـيات بقـواعد تتمسك وال جانباً المهنة شرف تضع اعالمية مؤسسات في لالنخراط الكامل االستعداد لهم

االعالمي العمل
والمقابـالت الندوات على يعتمد اسـتهالكي اعالم خالل من استهالكياً فكراً يومياً ينتجون هؤالء ان
المال وسلطة السياسة سلطة ادامة على يساعد الذي هو الجاهز الفكر هذا الجاهز، للفكر تروج التي واالحاديث

االعالم وسلطة

وان وجديدة، بقـديمة العلم فيها يتداخل التي االنسـانية الدراسات من هو االعالم ان التأكيد من البد
الجديد االتصال فيزياء هي االعالمية الكشوفات

شـاركنا لقد فيقول:" االعالمية العملية خدمة في الفيزيائية الكشوفات تضع التي الحقيقة الى يصل ثم
والكومبـيوتر.. والترانزستر والرادار والراديو كالتلفزيون الرئيسية االختراعات من عدد بأدخال وثيق بشكل

. العالميـة(٤) العنكبوتية والشبكة االنترنيت وتصميم

.

.

.

www.

توطئــة...
االعالم وفيزياء العلوم كيمياء

البحث مشكلة
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السـلطات لجمع المرير المستمروالسعي التحول بهذا متكثلة قائمة، ستظل البحث مشكلة ان اال االعالمي. العمل
االعالم لوسائل تحققت التي الكبيرة الفتوحات ان علماً البحث، اولويات من سيكون االشتباك فك ان كما الثالث،

صعبة. مهمة الرصد عمليات من ستجعل

انتباهه تلفت البحر.. شاطي على يلعب صبي وكأنني لنفسي ابدو " نيوتن اسحق كَتَب قرون.. ثالثة منذ
اكتشـاف" دون ناظريه امام العظيم الحقيقـة محيط يمتد بينما اجمل.. صدفة او انعم، حصاة اخرى الى فنية من

.(٥)

في وسـاهمت االكتشافات، من مثيرة سلسلة اطالق على نيوتن، العالم والصدفات الحصى ساعدت لقد
وهو البخاري، المحرك النهاية وفي القوية اآلالت اتت نيوتن ميكانيا " فمع البشرية، للحياة وعميق جذري تحول
وادت المصانع ونشرت عِقب، على رأساً الزراعي المجتمع قلبت حيث العالم تشكيل اعادت التي المحركة القوة
السـكك طريق عن بـكاملها قارات اعماق في التوغل الى وادت الصناعية، الثورة واطلقت التجارة رواج الى

الحديدية"(٦).

واالنسان والحياة المادة على يسيطر االعالم
اعالمياََ عصراَ العشرين القرن من الثاني النصف يكون ان فكرة قبول وعدم الجدل بعض هناك كان اذا

الفريد االعالم عصر شك وبال سيكون والعشرين الواحد القرن فأن ملفتاَ،
وعصر العلمية، النهضة عصر مثل وعقوداَ عصوراَ التأريخ يسجل ان االحوال من حال بأي يمكن وال

وتأثيراته وتأريخه عصره االعالم يسجل وال العلمي، الخيال وحقبة الرومانسية، الرواية

السرية من كثيف بحجاب غلفت التي الطبيعة قوانين ذات قرون ثالثة قبل نيوتن عصر كان نعرف كما
معدومة، شبه والتواصل االتصال عمليات وكانت تحبـــو، كانت اشكالها بكل فالعلوم والخرافة، والغموض

الزمن من طويلة فترة بعد الناس الى تصل والحروب االزمات اخبار وكانت

الذرة.. اســرار اكتشاف مهمة.. حقبة نهاية الى وصل قد العالم كان العشرين، القرن نهاية وبحلول
والحوسبة والحياة للمادة االساسية القوانين الى التوصل واخيراً االلكتروني، الكومبيوتر اختراع

وتحديد الجينات على السيطرة ومحاولة ال ثورة هو اخر مهم حدث الى االشارة من البد لكن
البشري النتاج تحسين لنظرية وفقاً وبرمجتها مساراتها

يؤكد كما جديدة ديناميكية حقبـة المتجددة.. وصيته فيها العالم اودع اخرى.. حقبـة امام اليوم نحن
للعلم جديدة ديناميكية من جديدة، بحقبـة يبشر والذي مستقبلية)، (رؤى المهم كتابه في كاكو ميتشو
العام، الرأي وصياغة المصطلحـات، تحـديد في وخطيراً مهماً دوراً االعالم فيه يلعب والتكنلوجيا،

والمعتقدات االراء وعولمة

.

.

.

.
D.N.A،

.

.
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الخامس القـرن من االول النصف في غونتبرغ الطباعة مخترع يستطيع لم لماذا هنا.. المهم السؤال
تثوير على ويعمل اختصاصه مجال في الكثير ينجز ان نيوتن اسـتطاع بينما االعالمية، العملية يثور عشرين

العلمية النهضة
عصر في االنسـان حـاجة الن مكان.. في البسـاطة من المهم السؤال هذا مثل على الجواب يبدو قد
من االنسان تنتشل جديدة علوم الى الحاجة كانت الصحف، وطباعة ونشر والكتابة القراءة تكن لم (غونتبرغ)،
المواصالت، عوامل وتقـدم وبـروز الحـياة، في التقدم مظاهر انعكست وقد كان، وهكذا السائدة.. الظالمية
المتعثرة المواصالت كانت ان فبعد الفترة، تلك في الصحف مهمة تفعيل الى المدنية، المجتمعات بين والتواصل
االنسانية المجتمعات على الجديدة وفرضسلطتها انتشارها الى الجديدة المواصالت طرق ساهمت تؤخرها..

كونية.. عالقات اواصر شك وبال تخلق للمعلوماتية واليومية الجديدة والحاجة المعلومات.. ثورة ان
اخترعها التي الطبـاعة الة الى واعود والصغيرة.. المحـلية بـالمصالح تعترف ال كونية ثقـافات وبالتالي
الزراعي.. ونظامها القـرية تقـاليد من ابـعد اي االبعد.. الى يبصرون الناس جعلت شك بال فهي غونتبرغ،
العلوم تفعل كما تماماً .. تفاؤالً واكثر قربـاً اكثر المستقبـل من تجعل الجديدة النظرة هذِه مثل فأن وبـالتالي

االخرى االنسانية
ارتهن الذي االعالم ان واحدة، حقيقة تؤكد االتصال وعلوم الحياة علوم بين التأريخي االمتداد هذا ان
التي االتصال ذرات ان اي المستمر، التجزيء الى قابلة حية مادة االتصال علوم من سيجعل الفيزياء بكشوفات
الواحـد القـرن بـداية في جديدة تجزيئية لعملية خاضعة وكأنها وبـدأت العشرين، القرن نهاية في تجزأت

للسيطرة قابل غير محيرة مادة االتصال مادة من تجعل سوف والعشرين..

المتحدة الواليات في الرأسمالية النخبة يد على تطورت قد الصحافة ان التأكيد من البد هنا من
بـرطانيا، وحتى والمانيا فرنسا في البرجوازية النخبة عند مهمة كوسيلة برزت حين في االميركية،
الفترة تلك في العام الرأي عن الحـديث النخبة..فان يد على الغرب في الصحف بدايات تكون وعندما

.

.

.
"

.

االعالمي العمل اخالقيات على وتأثيرها النظرية االسس متغيرات
على تحتوي كانت ،١٦٩٠ عام بوستن مدينة وفي االمريكية المتحدة الواليات في جريدة اول ظهرت لقد
الجدد المسـتوطنين الى اوربا من االخبار تنقل خبرية جريدة وكانت شهر، كل واحدة مرة وتصدر واحدة صفحة
ان عرفنا اذا خصوصا الصحـف، لصدور مهدت التي هي الراسـمالية ان وببساطة يعني وهذا اميركا(٧). في
االخبـار ان الناشـيء الصحفي هذا اكتشف لقد هافاس.. لويس الفرنسي مع ١٨٣٤ عام كبيرة طفرة شهد العالم
ايضاً هنا من (هافاس)، وكالة هي العالم في انبـاء وكالة اول اسس قد تراه ولذلك وتشترى، تباع ان يمكن سلعة

االخبار. جمع في عمله خالل من الصحفي توجيه على ويعمل االعالم، مضمون ليحدد السوق يتدخل
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الوانه سابق التأريخية
،واهدافه االعالم منهجية على كثيراً أثرت قـد النظرية االسس متغيرات فأن بِه.. بدأنا لما واستطراداً
الصحافة ان يعني واالسبوعية اليومية الصحف انتشار ثم ومن الطباعة اختراع فأن السلطوية للنظرية وطبقاً
الجماهير.. نتاج ليسـت الحقيقة بأن القائل االعتقاد يفسر وحده وهذا القاع- الى القمة - من وظيفتها تؤدي

واخبار وافكار معلومات من الصحف تقدمه لما تنصاع ان الجماهير وعلى النخبة، نتاج انها
في بـها االسـتعانة يمكن قوة كمركز تبدو الحقيقة فأن النخبوي)، (الفهم من العام السياق هذا ضمن

المناسب الوقت

التسـلطي طابـعها تكتسب لم الشمولية االنظمة ومنها الثالث العالم في الدول فأن تقدم.. ما خالل من
على امتدت التي السـلطوية النظرية من كذلك بل وحسب.. االشتراكية النظرية خالل من االعالم وسائل على

التحديد وجه على بريطانيا وفي عشر- السابع والقرن السادسعشر القرن - كاملين قرنين
النظرية تطوير نتاج هي بل فراغ، من تأِت لم الشمولية الشيوعية النظرية ان ايضاً.. هنا القول يمكن
االعالم وسـائل على بـالكامل اطبقـت يوم ذلك من ابعد ذهبت الشيوعية الشمولية النظرية لكن السلطوية..
دكتاتورية ترسـيخ عنه نتج الخطير التطور وهذا قـوية.. اعالمية مركزية خلقت اي تصرفها، تحت وجعلتها

الماركسية-اللينينية تعاليم وحسب البروليتاريا
اساس على الليبرالية)، (النظرية تقوم االعالم، وسائل على اطبق الذي الشيوعي التحجر ذلك ومقابل

عشر والثامن عشر السابع القرن في تطورت التي الحرة الفلسفة
الميدان في الحـر والسـوق للدولة الديمقـراطية المبـادىء تطور مع النظرية هذِه تطورت وقـد
التي االعالم لوسائل الجديد الواقع مع افكاره انسجمت الذي المدني المجتمع بروز على وساعدت االقتصادي،

فقط للحكومات وليست لالفراد االعالم وسائل ملكية حرية وكذلك االختيار وحرية التفكير بحرية تبشر راحت

الى عادة تلجأ الليبـرالية االنظمة فأن السـائدة الديمقراطية القيم قوة كانت ومهما الحرب.. زمن في
الرقابة فأن لذلك ضدها.. العام الرأي بأثارة كفيالً وخطرا لوجودها تهديداً فيها ترى التي الوقائع حجب
العالمات من تكون الفردية الحـريات محـاصرة ان بـل المدنية، المجتمعات حقوق والغاء الصارمة

الرأسمالي الغرب في تحصل التي الحروب وزمن الطواريء حاالت في البارزة

.

.

.

.

.

.

.

.

ولدت للصحافة، سلطة هناك تكون ان ويبدو السلطة، مع الصحافة عكسعالقة االولي المفهوم هذا طبعاُ
قائماً(٨). يعد لم الحكومة على الرقابي الدور ان اخر بمعنى للسلطة.. صحافة

االعالمي العمل اخالقيات حدود تجاوز
السلم حالة الى الحرب حالة من اعالمية تجارب

53

االعالمي العمل بأخالقيات المرتبطة المخاطر

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

التي التقـدم درجات كل ان بـل ال االعالم.. وسائل في الحاصلة التغيرات وراء المسلحة النزاعات ان
دول مع مسـتمر صراع حـالة في نفسـها الدول تجد قوياًعندما تراجعاً تشهد االعالم ميدان في عادة تتحقق

بعيدة حتى او مجاورة

التربـية وزارة بأسـم وزارة انشـاء هتلر طلب اذ نفسـه، الشيء المانيا في حدث ١٩٣٣ عام وفي
النازية زمن في المعروف الدعاية خبير وهو غوبلز، الوزارة هذِه على المشرف وكان الشعبية،

من كبـيرة مبالغ تخصيص يعني خانقة سياسية ظروف وفي النمط هذا على دعاية وزارات انشاء ان
االخرى للوزارات بالنسبة الطويلة اليد صاحبة الدعاية وزارة وجعل الخبراء، من العديد وحشد االموال،

المتحـدة الواليات ان بل والمانيا.. ايطاليا على االعالم ميدان في الخطرة االجراءات هذِه تقتصر ولم
امتد قد الوكالة هذِه عمل وكان لالعالم، االميركية الوكالة ١٩٣٥ عام في اي الفترة نفس في أنشات االميركية
ملحـق عادة يرأسها والتي االعالم خاليا من العديد انشاء ذلك بعد تم وقد الخارج، في الدبلوماسية البعثات الى

البالد في السياسي بالقرار يمسك التي الجهات في يرتبط صحفي
وهم الصحـفيين من جديداَ أنموذجاً انتجت الصعبـة الفترات تلك ان يتضح العرض.. هذا خالل ومن
فيه تتقـلص وقـت في الدولة.. حرية اال حرية وال الدولة، رأي اال رأي لهم اليكون وهؤالء الدولة، صحفيو

االعالمية المنابر وتتعدد والتوزيع النشر معدالت

بـدأوا المرة هذِه انهم بـل ..وفلسـفاته ومدارسـه االعالمي التضليل حدود عند بالعقول يقف ولم
االسـاليب بث الى الرامية االعالمية الجهود في وكشريك كأداة العمالقة الصناعية الشركات بأستخدام

االعالمي الخطاب صياغة في الجديدة
الكترتريك جنرال شـركة فأن االعالمية، الساحة في الخطير االنعطاف هذا على نبرهن ولكي

.

.

.

.

.

.

الوزارة هذِه على اطلق وقد التوسعية، حروبها بسبب اعالم وزارة انشاء ١٩٢٧ عام ايطاليا شهدت لقد
لالفكار التبشير على اليومية الصحف حث اعمالها بين من وكان والدعــــاية"، الصحـــافة وزارة " اسم
للسـخرية عرضة جلها او انتقـادها وعدم االفكار هذِه احـترام االقل على او موسوليني، بها جاء التي الفاشية

واالنتقاد!

ان بعد الفترة هذِه في طريقه يأخذ بدأ االعالمي التضليل ان الى االشارة من البد ايضاً الفترات هذِه وفي
المجتمعات تواجه التي المخاطر اكبر من يعد والذي االعالم من النوع هذا لممارسة مضطرة انها الدولة شعرت
اضفاء من البـد بثبات.. دوره يؤدي ولكي االعالمي التضليل وان خصوصاً الديمقراطية، والمؤسسات المدنية،
عليه هي ما على هي االشـياء ان المضللون.. المتلقون يشعر عندما ناجحاً يكون التضليل ان اي ،وجوده شواهد
المسـتمر االنكار هو زائفاً واقـعاً يقتضي االعالمي التضليل ان اخرى بعبارة والحتمية.. الطبيعية الوجهه من

.(٩) اصالً. لوجوده

54

االعالمي العمل بأخالقيات المرتبطة المخاطر

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

وهذِه االميركية، هي مهمة اعالمية شبـكة انشـاء استطاعت االسلحة بأنتاج والمعروفة، العمالقة
.١٩٩١ العراق على شُنت التي الحرب ومنها العالم في الحروب اذكاء في مهماَ دوراً لعبت االعالمية القناة

هذِه مستقبـل في كذلك وحـيادها الصحـف بأستقـاللية تتعلق مهمة مسائل التسويق قضية لتطرح
المستمر المالي والضغط االبتزاز الى تتعرضدوماَ التي الصحف

اي وسـمعة مصداقـية على يحافظ الذي المتين االساس هو االعالمية للمؤسسة الكامل االستقالل ان
عن دائماَ يبحـثون الذين العاملين الصحفيين بأستقالل يرتبط ان يجب االستقالل هذا ان كما اعالمي، مشروع
(منظمة مثل المحـايدة التنظيمات قبـل من تُثار زالت وما االستقاللية هذِه اثيرت وقد الحدث، صناعة مواقع

االميركية المتحدة الواليات في المحترفين الصحفيين وجمعية فرنسا في حدود)، بـال صحفيون
بأسـم التضليل عمليات من الكثير تمارس الكبـيرة االعالمية المؤسسات ان تقدم ما تلخيص ويمكن
الصحافي وحتى المتلقي ويظل منها، الكثير وحجب المعلومات احتكار على تعمل ان بعد والديمقراطية االنفتاح

بالقطارة عادة تعطى العمالقة الشركات تهدد والتي المهمة االخبار بينما االخبار.. من التفاهات في غارقاَ
نوع على التركيز او اخر، دون بأتجاه االخبار وضخ االخباري التدفق مشكلة ان تقدم ما خالل من يفهم
يعد لم ومستقـلة نزيهة اعالم وسـائل تواجهها التي التحـديات اهم يمثل االخرى، االنواع دون االخبـار من
من ممكناَ.. امراَ االخر هو يعد لم الجوقـة هذِه اطار خارج تعزف واحدة اعالمية وسيلة ظهور ان كما ممكناَ..
من تجعل التي المخاطر حـجم لنا يتضح كذلك االعالم، بحـرية تحف التي الكبيرة المخاطرة معالم تتضح هنا

وقدسيتها والحقيقة وشرفها، المهنة لمنطق وليس والخسارة الربح لمنطق خاضعة سلعة االعالم وسائل

القرنين في السلطوية االنظمة نشوء منذ بريطانيا في االعالم مسيرة الكاتب يستطيع وعندما

N.B.C

.

.

.

.

وافالم ومقابـالت وندوات اخبـار من مشاهديها الى التلفزيونية القناة هذِه مثل تقدم ان يمكن ماذا ترى
االعالمية؟ رسالتها طبيعة هي وما وثائقية،

من تأتيها التي االموال على كبـيراَ اعتماداً تعتمد التي االعالمية المؤسسات بعض هناك اخر مكان في
التي المهمة المالية المسـاعدات الفرنسية للسيارات بيجو شركة سحبت ان حدث وقد الكبير، الصناعية الشركات
احـدى في الحدث هذا الشهرية دبلوماتيك)، (لوموند تناولتصحيفة وقد ،١٩٩١ عام مجلة(أبنيون)، الى تقدمها

المهمة.(١٠). دراساتها

بـال (قـوة كتاب ذكر دون االعالمي الخطاب اسـاليب في الجديدة المتغيرات عن الحـديث يمكن ال
في الظواهرالمؤذية يناقـش اعالمي كتاب احـدث وهو كورون جيمس البريطاني للكاتب مسؤولية)،

.(١١) االعالمية المؤسسات مسيرة

الرأسمالية الحداثة عصر االعالم دخول
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معاً.. لكليهما او للحـكومة او للملك المطلقـة السلطة فلسفة تعكس كانت والتي عشر والسابع السادسعشر
بريطانيا في المتعاقبة الحكومات سياسة وتوطيد دعم على تعمل المرحلة تلك في الصحف وكانت

التي الصحف مسيرة انقذ مما جديداً ليبرالياً مفهوماً بريطانيا تبنت عشر، السابع القرن نهاية قبل لكن
الدولة لسلطة خاضعة كانت

تمويل على تعمل عمالقـة شـركات وظهور بـالتمويل متعلقـة االساسـية المشكلة ظلت حين في
الريح مهب في اصبحت المهنية االستقاللية من كبيراً جزءاً فأن وبالتالي االعالمية المؤسسات

المؤسسـات كانت والعشـرين الواحـد القرن وبداية العشرين القرن من الثاني النصف ان والالفت
تظل انها يعني فهذا الصناعية الصفة المؤسسـات هذِه تكتسـب وعندما غيرها، مثل صناعياً قطاعاً االعالمية

للعرضوالطلب اي السوق لحركة خاضعة
قـطاع االتصال ان الفرنسـية، دبـلوماتيك) (لوموند جريدة في نشرها دراسة في شيلر وان ويؤكد
السابق في جديدة تالٍق حركة حرية اطلقت الرقمية التقنيات ان مؤكداً:" الظاهرة هذِه ويعلل غيره مثل صناعي
المعلومات، من وحـيد صنف توزيع على تعمل عملها وبطبـيعة انها بمعنى (تشابهية)، االعالم وسائل كانت
اليوم تؤدي الرقمية التكنلوجيا لكن الجريدة، النصفي ثم التلفزيون، في الصورة االذاعة، الهاتف، في الصوت
مصنفي ان ذلك الى اضف والواحـد، الصفر بين يتوزع دفق الى جميعها تتحول الخدمات من واسعة مجموعة
عن مختلفة كانت وان االدوات جميع في متشابهة مكونات يستخدمون االنتشار الواسعة االلكترونية المنتجات

الفديو والعاب النقالة والهواتف الشخصية والحواسيب التلفاز اجهزة مثل الظاهر في بعضها

تخلصت انها يعني ال الحـكومات قبـضة من وهروبها الرأسمالية الحداثة عصر االعالم دخول ان بيد
عملية تنشـأ ان الممكن ومن االعالمي، االستغالل عملية تنشأ ان الممكن ومن االعالمي، االستغالل من نهائياً
الذي هو االعالم وسـائل يمتلك الذي ان حـيث هليمي سيرج الفرنسي الكاتب يرى كما الداخل من االستغالل
مرحـلة سوى يمثل لم الشمولية والسلطة السلطوية الحقبة على االنتصار وان والسياسة، الدولة على يهيمن

المرسخة التبعية طريق على
فرض من الفائدة ما انه اذ للعيان، ظهوراً اقـل بجدران واستبدلت سقطت التي الدولة رقابة جدران ان

انه طالما الدكتاتورية، عهد خالل بـولونيا في حـصل كما االخبار مقدمي على العسكري الزي ارتداء
الرسمية البزة بلغة يتحدثون لكنهم ظاهرة قيود بدون صحفيون الحقيقية السلطة تصرف في يوجد

ويسر بسهولة يعني فهذا المهمة الصناعية القطاعات من اصبح االتصال ان اكدنا قد كنا واذا

.

.

.

.

"

..

.

صناعية مشـاريع الى المتواضعة، المشـاريع حـالة من االعالم وسائل نقل الذي السريع التطور هذا
الناجحـة والوحيدة الجديدة الوصفة ان كما الرسمالية، الحداثة عصر االعالم دخول وصف عملية سهل عمالقة

.(١٢) االسهم. ولحامل للقاريء المشترك االرضاء هي الصحيفة استقالل على المحافظة اجل من
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والخسارة، الربح العرضوالطلب، لمنطق تخضع التي التجارية العالمات من تكون ان يمكن االعالم وسائل ان
واالندماجات التكتالت منطق الى كذلك

مراكز التجمعات هذِه خالل من لينشأ بينها فيما االعالمية بعضالتجمعات تحدد ان المخاوف يثير ومما
االعالم حقل في جديدة قوى

شـركات اصحـاب من اي الى التهمة توجيه الصعب من جعلت المتشابـكة التحـالفات ان والحقيقة
االعالم

كما وبرلسكوني، موردوخ يمتلكها التي االعالمية المجموعات بعض اندمجت ان ايطاليا في حدث وقد
بـنيو)، (مجموعة ولوبـوان (هاشيت)، مجموعة اندماج االخرى هي شهدت فرنسا في االعالمية الساحة ان

ولوفيغارو ولوموند
الشعبـية المصالح حسـاب على الطبقية المصالح يرسخ ان الصناعي للتواطؤ يمكن كهذا محيط وفي

تجاري ماهو بين وما ام هو ما بين ما التمييز يصعب عندما خصوصاً
االكثر االعالمية المجموعات وصاحـب البـالد في ثراء االكثر الرجل برلسـكوني زال ما ايطاليا في
االولى التلفزيونية القناة بويغ فرنسيس اشترى فرنسا وفي حاصل، تحصيل كانت الوزراء رئاسة ان ثم تأثيراً،
اخرى امكنة في كذلك وحـدث صفوفه، الى الضاغطة والجماعات النفوذ اصحـاب من الكثير ضم بصدد وهو
موي.. اراب الرئيس مع لالعمال شـريكاً كان ان بـعد كينيا في كبيرة صحيفة ماكسول روبرت اشترى حيث
يوما تتحـول العالم في الجنسيات المتعددة الشركات فأن وهكذا الرئيس، مدح من الصحيفة تتوقف لم وبالطبع
خط في تسـير االعالمية العولمة هذِه لكن معولمة.. شـركات الى مندمجة، اعالمية مجموعات الى يوم بـعد

تفسيره يصعب

العمل بأخالقيات المرتبطة المخاطر اهم احد اليوم يشكل االتصالية العولمة موضوع ان التأكيد من البد
االعالمي

االتصال تقنية طريق عن االتجاه والثنائي الحواري التفاعل خالل من -1
الوسطى الطبقة خالل من االتجاه االحادي المونولوجي االتصال -2

والمحاكاة المنافسة خالل من -3
المؤسسات تماثل خالل من -4

االخالقـي المنهج على بـصماتها تركت والتماثالت والمحاكات واالتصاالت التفاعالت هذه

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

جديدة مخاطر بروز

.(١٣) ومترابطة متداخلة طرق اربع خالل من تتم االتصالية العولمة ان روزناو جيمس ويرى
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قد التي بعضاالجتهادات عنها ينتج مما جديدة وتفسيرات جديدة ثغرات اوجدت انها بمعنى االعالمية، للعملية
المهنة الخالق المثالية الصورة تغير

تخضع وان البـد والمذهل السـريع التطور هذا وبـعد االعالم وسائل ان التوضيح من البد انه على
قـد االنترنتيت ثورة وكذلك الصناعية االقـمار عبـر الفضائي البث تطورات وان خصوصا مستمرة لمراجعة

االتصال عالم في حقيقية ثورة احدثتا

والتباسا.. تعقيدا االمور اكثر من بات االعالمي العمل الخالقيات دقيق تعريف صياغة ان القول ويمكن
تحـديا تشكل الجديدة المخاطر ان اعتبار على ذاتها.. باالهمية اليوم التكون باالمسربما كانت التي فالمخاطر

مواجهته تصعب صارما
خالل من حـاليا االعالم وسائل تلعبه جديد ودور جديد لواقع نبهنا من هو شاوي برهان الدكتور ولعل

الصمت "دوامة نظرية

الحـديثة االعالم وسـائل قبول اليوم نراها التي االعالمي بالعمل تحيط التي الجديدة المخاطر اهم ان
العكس وليس للجمهور وهي ترسمه دور للعب

على إذ قـائم، جديد اعالمي نظام وتحقـيق المعلومات بـتدفق تتعلق ظلت الجديدة القديمة والمشكلة
المعرفي التوازن

جديد.. نظام اليجاد اليونسـكو ومباركة المصمودي التونسي االعالمي ومحاولة الثمانينيات ومنذ انه
العربية المجتمعات في قائمة المشكلة ومازالت كانت

ومواكبـة عليها التدريب وصعوبة االعالم وسائل بتقنيات تتعلق التي المشاكل بعض وهناك
على الكامل االعتماد مخاطر الى ونبـه الجمال راسم محمد االتصال خبير ذلك الى نبه وقد منها الجديد

التقنية المنتجات

.

.

.

":

.

.

.

:

.(١٤) سنو مي الدكتور تؤكد الصدد هذا وفي
الصناعية، االقـمار طريق عن التلفزيوني البـث خالل من تبرز ما اكثر تبرز اتصالية عولمة (هناك
اسئلة االنترنت حول وتدور المعمورة، انحاء مع البشر تربط التي االنترنت شبكة خالل من عمقا اكثر وبصورة
االنسان). تاريخ في معرفية ثورة اكبر الى ستؤدي امور وانتشارها وذيوعها نشأتها ان المؤكد من ولكن كبرى،

االفراد معظم فان الزمن من فترة خالل معنية اتجاهات او آراء تتبــنى حــين االعالم وسـائل (ان
يتفق بـما العام الرأي يتكون وبـالتالي االعالم، وسـائل تدعمه الذي االتجاه في يتحـركون سوف والجماعات

.(١٥) االعالم) وسائل تدعمها التي واالفكار

حضاريا تكديسا اال اعتباره اليمكن وذلك الغير لمنتجات مستهلكة الى ذلك بفعل المجتمعات هذه (تحولت
نبي)(١٦). بن مالك قال كما
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مجال في الوافدة للتقـنيات السليمة التهيئة او عربية تقنية قاعدة خلق ضرورة نغفل ال ان يجب اننا (على
.(١٧) العربي الوطن في القرار واتخاذ العامة السياسة لصنع العليا المستويات عند تكمن واالعالم االتصال

لالعالم المدني الحس وتنمية الخامسة.. السلطة
تفشــل عندما خصوصا للمواطنين، والنفسـاني االجتماعي الملجأ االعالم وسـائل زالت وما كانت
بشـكل يحـصل ما وهذا المواطنين، حماية في القضائية)، ، التنفيذية (التشريعية، التقليدية الثالث السلطات
االنظمة في االختراقـات بـعض احـياناً تحـصل كذلك الدكتاتورية، الحـكومات ظل في وجل ودون مباشر

صحيح غير بشكل يسير المنتخبة البرلمانات في التصويت يكون حيث الديمقراطية،
هم وهؤالء الخطرة.. التجاوزات هذِه مثل ضد يقف من وحدهم هم والوطنيون المستقلون الصحفيون
التجمعات التعبـير صح ان االعالمي الجمهور ان بـمعنى لالعالم، المدني الحس أذكاء على يساعدون الذين

الشمولية االنظمة الحكومة تمارسه الذي الخطير الدور يفوق تمارسدوراً والتي االعالمية(العولمة)،
يعني فهو الخمسـة، السلطة عن رامونيه انياسو االعالم خبير تحدث عندما
ودرجات االعالمية اللعبة خفايا يفهمون الذين المواطنين وبين الصالحين االعالم رجال بين التوحد هذا بالتأكيد

االجتماعية المسؤولية نظرية عن االعالم وسائل ابتعدت كلما تتصاعد التي التضليل
السـلطة افرغت الليبـرالية"، "العولمة ان اكد عندما الجرح، على اصبـعه وضع رامونيه ان الواقع
الثالث السـلطات جانب الى مهمة رابـعة كسلطة االساسية وظيفتها فشيئاً شيئاً وفقدت مضمونها من الرابعة

والقضائية التنفيذية، التشريعية، المعروفة..
وفاعالً، سـريعاً بـديالً اوجد قد المذكورة الثالث السلطات فاعلية غياب ان نغفل ان يمكن ال طبعاً هذا
تملك المعولمة الشركات بعض وهناك المال، وسلطة االعالم وسلطة السياسة سلطة وهي.. ثالثية سلطة ايضاً

الحكومات من العديد التملكه ما المال من
جعل على جميعها سـاعدت رهيبة اقتصادية كتل وظهور العشرين، القرن في االقتصادية التغيرات ان
معظم جعل الذي االمر االقــتصادية الكتل تلك واهداف نوازع وراء االتجاهات جميع في يتحـرك ذيالً االعالم
لكنها عالمي.. بعد ذات اعالمية مجموعات لتشكل تنظيمية)، (عمارات داخل فأكثر اكثر تتجمع االعالم وسائل
ضمن (رافوس)، في سنوياً يلتقون الذين الجدد العالم واسياد العولمة سلطة الى الخطورة تكمن وهنا خاضعة،
النقـد صندوق بــ المعروف العولمة ثالوث لرغبات اساساً يخضع والذي العالمي االقتصادي المنتدى اطار

العالمية التجارة منظمة الدولي، البنك الدولي،
الى الجماهير موقع من انتقل المهم القطاع هذا ان في يكمن االعالم، حقل في االبرز الحدث ان
يعني ال والحاكم الحاكم.. بيد ضاغطة اداة صار المواطن بيد فاعلة اداة يكون ان وبدل السلطة، قع مو

.

.
ignacio ramonet

.

.

.

.
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انفسهم الحكام فيها بما الجميع وراءها يلهث عمالقة شركة يكون ان يمكن بل الرئيس، او الملك بالضرورة

الكوابـل طريق عن الواسـع البـث جديدتين، ميزتين اليوم تملك الجديدة االعالمية المجموعات ان
االساسية محليتها الى باألضافة الطابع عالمية المجموعات هذِه ان والثانية واالنترنيت، والفضاء

على السـيطرة االعالمية المجموعات اسـتطاعت االعالمية واهميتها االقتصادي، وزنها خالل ومن
الليبـرالية- العولمة - اليوم علية يطلق ما وهذا والقارات، البلدان من العديد في االعالمية القطاعات مختلف
الرابـعة. السلطة صفة من الصحافة افرغت االعالم ميدان في اللبرالية العولمة هذِه ان الننسى ان علينا لكن

الجماهير حساب على والسيطرة التوسع في بل الجماهير، ومشاكل قضايا في تبحث ال اساساً النها
اخرى احيان في وسياسياً اقتصادياً هدفاً ليصبح المدني الهدف فشيئاً شيئاً تحول وهكذا

ثالث تجمع ازاء الجديد، الوضع هذا ازاء العمل؟.. ما ..طرحـه من البد الكبير السؤال ان يبدو هنا..
/ التشـريعية التقليدية، السلطات دور عملياً لتلغي االعالم، وسلطة المال/ سلطة السياسة/ سلطة هي ت سلطا
في الجديدة المجتمعات وتضع الرابعة-الصحافة- بالسلطة رجعة غير الى لتذهب بل ال القضائية.. / التنفيذية

لها حصر ال متاهات
سـلطة جمع الذي برلسكوني الوزراء رئيس يد على ايطاليا في تتجسد نراها الجديدة، االشكالية هذِه
عالمية اعالمية ومؤسسات صناعية شركات المسيرة هذِه في وتدعمه المال، وسلطة االعالم وسلطة سياسية

نظرية تدعم جديدة كنظرية الخمسـة بالسـلطة بشـرنا ان وبـعد يحاول رامونيه، االعالم خبير ان
لوسـائل المفرطة السلطة تفضح مدنية قوة تشكيل طريق عن بالجماهير يستعين ان االجتماعية، المسؤولية

الليبرالية للعولمة الترويج في المتورطة الكبيرة االعالمية والمجموعات االعالم
المدني الحـس اذكاء خالل من جديدة كقـوة يضاف لكنه وحده، يكفي ال بالجماهير االستعانة طبعاً..
االعالمية.. اللعبـة حدود فهم خاللها ومن بها يستطيع للمواطن اعالمية حصانة)، ) خلق خالل ومن لالعالم،

الكبيرة اللعبة تمرير على يساعد سريع عام رأي صياغة وخفايا االعالمي التضليل ومخاطر
دائماً وقـفت والتي اميركياً تمول التي االعالمية المجموعات وسيطرة فنزويال تجربة ان الواقع.. في

الذي الوقـت ففي االنذار.. جرس قرع في اسرعت شافيز(١٩)، هوغو الفنزولي الرئيس سياسة ضد
االعالمية المجموعات حـاولت الديمقراطية.. باللعبة يعرف ما وضمن االنتخابات في شافيز فيه فاز
االخير هذا لكن شـافيز.. لحـكومة مضاد عام رأي خلق في نجحـت ان بعد الشارع في االوراق خلط

.

.

.
.

.

.

.

.

وغيرها كوم... غلوبل يونايتد فرانس، ال تي ار الكتريك، جنرال ميكروسوت، مثل عمالقة شركات ان
حـدود كسـر الرقـمية)، (الثورة استطاعت عندما خصوصاً االتصال، مجال في ضخمة امكانات اليوم تملك
وانتشـاره االنترنيت ظهور امام المجال فتح تم لقـد والصورة، والصوت الكتابـة على القائم التقليدي االتصال

والترفيه.(١٨). واالستعالم التعبير حيث من االتصال اشكال في رابعة كطريقة
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اسـتطاعت التي الفنزولية الصحافة في االميركي االعالم تغلغل حقيقة ويكشف النهاية الى يصمد ان استطاع
الجماهير عواطف في والتالعب والكذب االدمغة وحشو االفكار، تسميم

مطلع في حـدث قـد كان اخر لسـيناريو تطوير هو فنزويال في حـدث ما ان رامونيه انياسو ويذكر
التي الدبابات وطلقات االعالم، ضربات امام تهاوى حيث اليندي، سلفادور الرئيس ضد تشيلي في السبعينيات

قصره حاصرت

ان بـل الحربي، االعالم عند تقف لم االميركية، المتحدة الواليات في االعالمية اللعبة حدود ان ويبدو
يساند داخلي عام رأي وخلق االميركية السياسة لخدمة انشاؤها تم (فوكس)، محطة مثل مهمة تلفازية محطة
التي قناة عمل عن ناهيك اميركا.. حدود خارج االميركية االدارة بها تقوم التي العسكرية المغامرات

االسلحة لصناعة الكتريك جنرال شركة تملكها
ان كما نقـطة، ابعد الى وصوالً االميال وتسير اشواطاً اليوم تقطع العمالقة.. االعالمية الصناعات ان
سوى امامنا وليس بحثها، من البد التي الخطرة المسائل من باتت بها والتحكم العام الرأي اتجاهات على التأثير
سلبـاًعلى وتؤثر الشعوب، قناعات تهدد التي االعالمي التضليل اساليب وكشف المستمر.. االعالمي التثقيف

المدنية مسيرها

في المواطنين وحـق للمجتمع.. العليا المصلحـة بأسـم جماعية مسـؤولية ممارسة الى السعي ان
الجديدة، االقـتصادية األيديولوجيات أو للضغوطات خاضع وغير وحـر مستقل اعالم على الحصول

المبدعة الحية للمجتمعات تقدم ان يمكن التي األعمال أنبل من السعي هذا سيكون

.

.

N.B.C
.

.

.

االميركية، االعالم وسائل لها روجت التي الشامل الدمار اسلحة اكذوبة نخضع ان يمكن العراق.. وفي
بـات االميركي االعالم ان نكتشف عندما خصوصاً خطير.. حد الى ملوثة باتت االعالمية البيئة ان كيف لنفهم
عسكرياً الفلوجة حصار ان منا احد يفكر اال ثم دبلوماسي.. واعالم عسكري، واعالم مخابرات، اعالم من مزيجاً
العراق، في المركزية االميركية القيادة هو مصدر من تتدفق االخبار باتت حتى رهيب اعالمي حصار صاحبه قد

جداً. عالية فيه الكذب نسبة تكون مستقل وغير واحداً يكون عندما الخبري المصدر فأن االحوال احسن وفي

تأمين الى اآل بالنهاية تسعى ال الليبرالية- العولمــــة عليه- اطلقنا ما او الجديدة، االعالم وسائل ان
المصالح. تلك لتأمين جديد موقع كسب بأستمرار تحاول وهي العامة.. المصالح حساب على الخاصة مصلحتها
الليبـرالية، العولمة لصالح وبأسـتمرار تسجل التي الجديدة العالمات من والسيطرة االحتكار عملية فأن هنا من
انشا(مرقـب الى سبـيل من وهل المراقبة.. الى الجديد التوجه هذا نخضع ان لنا يمكن كيف الملح.. السؤال لكن
على الضغط اجل من المدني المجتمع صنوف وكل والقطاعات والهيئات واالحزاب المنظمات فيه تساهم دولي)،

الجديد؟ الصناعي لألعالم الشرسة التوجهات
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الخاتمة
األعالمية الكشـوفات بمسـتوى جسيمة مخاطر تواجه االعالمي العمل اخالقيات أن تقدم مما يظهر

عديدة وفضاءات جديدة، مدارات الى تصل لكي االعالم لوسائل العنان اطلقت التي الجديدة
مجموعات تكوين الى تسـعى التي الليبـرالية)، (العولمة بـ المتمثل الجديد الخطر تشخيص تم وقد

المال وسلطة االعالم وسلطة السياسة سلطة بيدها تجمع والتي الجنسيات متعددة اعالمية
الى آشـرنا وقد الجديد، االعالمي الزحف هذا وقف على يعمل من هناك الثانية الجبهة وفي والواقع..
لكن اعالمي، مرقـب وتأسـيس خامسـة سلطة بأنشاء طالَب الذي رامونيه أنياسيو األعالم خبير محاوالت
األعالمي القـطار فأن الليبـرالية العولمة جبـهة بينما ملموساً، شيئاً المطالبات هذِه تسجل لم العمل مستوى

مدياته ابعد الى يسير الجديد
بـمضمونها تشكل جماهيرية اعالمية)، (ثقافة بث هو المطلوب فأن الميدان.. هذا في رأي لنا كان اذا
ذات خالل من االعالمية اللعبـة خيوط يكشـف ان يمكن العادي المتلقي ان بمعنى للمواطن.. اعالمية حصانة

الواحد والهدف الواحد والبعد الواحد المصدر

.

.

.

.
من يقـلل كذلك الكبـيرة، االعالمية اللعبة خفايا كشف على سيساعد الذي هو لالعالم المدني الحس ان
من النهاية في يسـتطيع ال لكن المال.. وسـلطة االعالم/ سلطة الدولة/ سلطة الثالث- السلطات بين األشتباك

الراهنة. المرحلة في والغائه تفكيكه
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المقدمــة

البحث أهمية

البحث: أهداف

يحـظى يكن لم جديدا إعالميا مناخا نيسان من التاسع بعد العراق في حصل الذي السياسي التغير أتاح
وسـائل عبر مختلفة نظر تعكسوجهات ومتنوعة عديدة أصوات انطلقت وقد الوقت، ذلك قبل اإلعالميون به
واالنترنت. المختلفة الفضائيات التلفاز، إلذاعة، ا والمتخصصة، العامة الصحافة والمتضمنة الجديدة اإلعالم
الخاص للقـطاع تابعا منها العديد أصبح بل للدولة والمملوكة التابعة المنافذ على حكرا اإلعالم وسائل تعد ولم
العراقـي الفرد بأمكان أصبح كما موجهة، غير أو موجهة مختلفة أراء بطرح لإلعالميين خاللها من ويسمح

شرط أو قيد دون اإلعالم وسائل وكافة واالنترنت والصحف المختلفة الفضائيات يشاهد أن
لم أنها إال اإلعالم وسائل عمل في الحاصلة التغيرات تقسيم لغرض عديدة ودراسات بحوث جرت وقد
يمكن مهمة كمؤشرات اإلعالم وسائل عمل عليها يتركز التي األساسية المعايير فيها تحدد مقاييسمهمة تضع
االجتماعي التقدم دعم شأنها من والتي اإلعالم مجال في والفني واإلداري المهني بالعمل النهوض خاللها من

القطر في والسياسي والتنموي

مؤشـرات على بـاالعتماد العراق في اإلعالم لوسـائل الراهنة الحالة تقييم في البحث أهمية تكمن
وديمومة قـوة لقياس وذلك (١) واليونسكو العلمي والتبادل البحث مجلس قبل من تحديدها تم دولية ومعايير
كل تقيسوتصف أهداف خمسة على موزعة المؤشرات هذه ان . ٢٠٠٣ نيسان من التاسع بعد اإلعالم وسائل

النقاط نظام خالل من اختبارها إلى نسعى التي الخمسة البحث أهداف من هدف

على والحـصول التعبـير حـرية واألجتماعية القـانونية المبـادىء تشجع/تحمي هل -1
العامة؟ المعلومات
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التالية المؤشرات الهدف هذا ويتضمن
ومدعومة موجودة التعبير لحرية القانونية/واالجتماعية الحماية

سياسيا اتجاها يتبع ومنافسوال عادل اعالمي لبث األجازات إعطاء
األخرى بالصناعات مقارنة عادلين الضريبة وبنية لألسواق الدخول يعد لإلعالم بالنسبة

تلك مثل حـصول ولكن ، بشدة اإلعالمية المنافذ او الصحفيين ضد ترتكب التي الجرائم مقاضاة تتم
نادر الجرائم

التحرير استقالل القانون ويضمن , متميزة قانونية معاملة العام أو الحكومي اإلعالم يتلقى ال
مقـامات الى العامون الموظفون ويرفع مدنية، قانونية قضية يعد النشر خالل من والتشهير القذف

النية وسوء الكذب أثبات المتضررة الجهة على عالية,
الصحفيين لجميع بعدالة مضمون المعلومات على الحصول وحق بسهولة متوفرة العامة المعلومات

اإلعالميين
األنباء ومصادر الدولية لألخبار لها قيد ال وصول حرية اإلعالمية للمنافذ

أو قـيود أو رخصة على الحصول الحكومة تفرض وال بحرية مفتوح الصحفية المهنة في الدخول
للصحفيين خاصة حقوق

التالية المؤشرات الهدف هذا ويتضمن حد؟ أي والى النوعية) الصحافة (مقاييس تلبية تتم هل -2
جيدة مصادر ومن ومحايدة عادلة تقارير كتابة

ومقبولة بها معترف أخالقية معايير الصحفيون يتبع
الذاتية الرقابة والمحررون الصحفيون يمارس ال
الرئيسة والقضايا المناسبات الصحفيون يغطي

الفساد ليمنع كاف بشكل عالية األجيرين اإلعالم وموظفي للصحفيين األجور مستويات
والمعلومات األخبار برامج تحجب ال الترفيه برامج

وكفوءة حديثة األخبار وتوزيع وإخراج جمع وأجهزة التقنية المرافق
(المحاكم،االقتصاد،المحليات،السياسة). في تقارير نوعية أفضل توجد

الهدف هذا ويتضمن حد. أي متعددة،والى مصادر من بها المحايدة/الموثوق المعلومات تتوفر هل -3
التالية المؤشرات

الدولية البث،الشبكة المطبوعات، والخاصة(مثال العامة األخبار مصادر ووفرة تعدد يوجد
األنترنت).

مقيد غير والدولية المحلية اإلعالم وسائل إلى المواطنين وصول
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المصلحـة يخدم كما متحزبـا وليس السياسي الطيف نظر وجهات العام أو الحكومي اإلعالم يعكس
العامة

المبثوثة أو المطبوعة اإلعالم لوسائل األخبار وتوزع المستقلة األنباء وكاالت تجمع
خاصة أخبارها برامج المستقلة اإلعالمي البث وسائل تخرج

بـعدد اإلعالم ملكية تتركز ال األخبـار، حـيادية على الحكم للمستهلكين اإلعالم ملكية شفافية تتيح
المجموعات من محدود

األقلية بلغات المعلومات مصادر بضمنها االجتماعية المصالح من واسعا طيفا ويمثل يعكساإلعالم
الهدف هذا ويتضمن التحـرير؟ باستقـاللية يسـمح وهل جيدة إدارة المستقـل اإلعالم يدار هل -4

Wالتالية المؤشرات
ومهني كفوء تجاري عمل مثل عملها (التوزيع،الطبـاعة) الداعمة والشركات اإلعالم منافذ تؤدي

ومربح
متعددة مصادر من إيرادات اإلعالم يتلقى

اإلعالن سوق العالقة ذات والصناعات اإلعالن وكاالت تدعم
في واسـع نطاق على المقبـولة المعايير مع الكلي الوارد من نسبة بوصفه اإلعالنات وارد يتوافق

التجارية اإلعالم منافذ
الحكومة من دعما المستقل اإلعالم يتسلم ال

حسـب المنتج وتفصيل اإلعالنات، إيراد استراتيجية،تعزيز خطط لصياغة األسواق بحوث تستخدم
الجمهور ومصالح حاجات

مستقلة وتقاسبطريقة بها يعتد والتوزيع البث تصنيف أرقام
الهدف هذا ويتضمن المستقـل. لإلعالم المهنية المصالح لخدمة الداعمة المؤسسـات تعمل هل -5

Wالتالية المؤشرات
األعضاء بخدمات الخاصونجهزهم اإلعالم مصالح التجارية الجمعيات تمثل

الصحفيين حقوق حماية على المهنية الجمعيات تعمل
المستقل واإلعالم الكالم حرية الحكومية غير المنظمات تدعم

كبيرة عملية خبرة وتعطي عالية نوعية بدرجات إعالمية برامج توجد
يرتقـوا أن للصحـفيين الخدمة أثناء والتدريب األمد قـصير التدريب وبرامج معاهد تتيح

جديدة مهارات على ويحصلوا بمهاراتهم
مقيدة وال سياسية ليست وهي الخاصة والمطابع المطبوعة األخبار مصادر تتوفر
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مقيدة وال سياسية ليست وهي خاصة األكشاك،النقالون،األنترنت) (مثال اإلعالم توزيع قنوات

المذكورة األهداف وفق العراقـي اإلعالم تقدم درجة كتقيم والنوعية الكمية الوسائل الباحث أستخدم
ونشـطاء عراقـيا وإعالميا صحـفيا (٦٤) تتمثل البحـث وعينة األهداف. تتضنها التي المؤشرات مع انفا
الى الشمال من القطر محافظات جميع في العراقي اإلعالم وسائل مختلف ليمثلوا اختيارهم تم المدني المجتمع

الجنوب
في موضح كما ومؤشراتها للبحث الخمسة األهداف تتضمن االستبيان باستمارات المبحوثين تزويد تم
المقياس وفق مؤشر لكل تقديره المبحوث يعطي حيث النقاط نظام وضع تم وقد البحث، مع المرفقة االستمارة

التالي
االجتماعية القـوى أو تعارضالحـكومة حـيث المؤشر؛ هذا متطلبات يلبي ال البلد أن يعني = صفر

حثيثة معارضة تطبيقه
المؤشـر هذا تطبـيق القـوى تعارض ال حيث المؤشر؛ هذا من األدنى الحد متطلبات البلد يلبي =1

كامالً دعماً التغيير المهنة أو الحكومة تدعم وال تدعمه ال قد العمل بيئة لكن حثيثة معارضة
على الحـكم ألوانه جداً السابـق من يكون قـد لكن المؤشر هذا متطلبات من الكثير يلبي البلد بدأ =2

السياسية القوى أو الحالية الحكومة على يعتمد زال ال أو التقدم
في التغيير و/أو سـنوات عدة منذ المؤشر تنفيذ جرى وقد المؤشر هذا متطلبات معظم البلد يلبي =3

الديمومة احتمالية إلى يشير الحكومة
وتذبذبات الحكومة في عديدة تغييرات أمام صامداً بقي وقد المؤشر، هذا متطلبات البلد يلبي نعم، =4

االجتماعية اإلصالحات مختلف و/أو العام الرأي في وتغييرات اقتصادية،
الضرورة. عند الخ) ،٢,٥ ،١,٥) الدرجة أنصاف الدرجات تتضمن أن يمكن

التقـدير هذا مثل أعطاء كيفية لتوضيح المبحوثين مع اآللية هذه مناقشة تتم ان بعد النقاط وضع ويتم
المبحـوثين لكل نقـاش جلسـة تعقـد بعدها ، مسبقا ومؤشراتها األهداف بدراسة المبحوثون يقوم ثم ومن
البحـث، كتابة عند تدوينها للباحث يتسنى لكي والمالحظات اآلراء كل وتسجيل والمؤشرات األهداف لمناقشة
األهداف. مؤشـرات من مؤشـر كل يستحقها التي المبحوثين قبل من النقاط وضع يتم المناقشة انتهاء وبعد

بالتحـليل الباحث قام ذلك وبعد هدف، لكل الرقمي الوزن تمثل هدف كل مؤشرات نقاط مجموع ومعدل
ورد ما وتحليل مناقشة عن فضال االستبيان استمارات من أستحصاله تم التي النقاط لنظام اإلحصائي

البحث. استبيان حول المبحوثين ومناقشات أراء من

البحث Wمنهجية
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: االول الهدف
العامة، المعلومات على والحـصول التعبـير حرية تحمي/تعزز التي واالجتماعية القانونية المعايير

٤ من ١,٤٦
النقاش خالل فمن المستقل و منه العام اإلعالم بحركة العوامل بعض وتتحكم المحددات بعض تسيطر
متدنية درجة تمثل اإلعالم مؤسسـات مختلف في العمل واقع في واالجتماعية القانونية المعايير هذه إن تبين
سـجل وقد . معه تقاطعها أو مخالفتها و بل العمل ظواهر من كثير على المؤشرات هذه انطباق عدم حيث من
حـرية وتعزز تحـمي التي المعايير فيه تتوفر ال البـلد ان يعني وهذا نقطة الهدف١,١٨ لهذا األول المؤشر

الصحفي. العمل
لم العراقي المجتمع لكن و عليها تزيد أحياناً و القانون كضرورة جداً ضرورية االجتماعية الحماية إن
أشـار فقد الصحفيين ضد ترتكب التي الجرائم مقاضاة بشأن .أما القضايا هذه مثل مع يتعاطى أن على بعد يعتد
يتضمن لم الجديد الدستور ان كما الصحفيين على بالعدوان يقومون الذين يحاسب من وجود بعدم المبحوثون
و الصحـافة حرية ضمن ٣٦ المادة الثاني الفصل في و الجديد الدستور فيقول التعبير حرية إلى مهمة إشارات
بشـكل الصحـافة حـرية إلى أشار قد و العامة اآلداب مع تتعارض ال أن بشرط النشر و اإلعالم و الطباعة
ال الصحـفي فان القانونية.وعليه حمايته ضمانات و الصحفي العمل تفاصيل إلى يتطرق لم و عام و مختصر

تحميه تشريعات ليسهناك انه طالما باألمان يشعر أن يمكنه
الرأي حرية عن أو عنهم بالدفاع تعنى منظمات أو جمعيات تشكيل في العراق في الصحفيون ينجح لم
و السياسـية األطراف خدمة على عملت بـذلك و سياسي طابع ذات كانت تشكيلها تم التي المنظمات فجميع ,

كبير. خلل هذا و الصحفي تجاهلت
لم الدولة إن هذا من نسـتنتج و نقطة ١,٥٩ سجل فقد األول الهدف من الثاني المؤشر بخصوص أما
هؤالء أهلية في النظر دون إعالمية منافذ لهم تكون أن من الكثير مكن الذي األمر هو و البـث على قيوداً تضع
إن بل إرسالها الفضائية القنوات تبدأ أن قبل عليها الحصول ينبغي أجازات توجد ال حيث األعمال هذه لممارسة
يفترض انه .غير فضائية قـناة أي عمل إجازة لغرض دوالر ٥٠٠ قدرها تفرضرسوماً واإلرسال البث هيئة
وإعالميا. مهنياً تأهيال مؤهالً يكون وان جيدة وثقـافة فنية مهارات يمتلك أن فضائية، قناة تأسيس يعتزم بمن
ألعمال مشابـه أنه اعتباره اإلعالم سوق مؤشر ويتناول نقطة ١,٢١ الثالث للمؤشر المبحوثون أعطى وقد
العراقـي اإلعالم إن المبحـوثون أوردها التي المالحظات من ونستنتج للضرائب خاضعة تكون اخرى تجارية

صناعة إلى يتحـول أن في فشل فقد مستقل غير مسيسا حزبياً إعالما كونه بسبب و استهالكي أعالم
اإلعالم. تفرضعلى ضرائب توجد ال وبالتالي أرباحا تحقق

األول الهدف في واحد) من (اقل النقاط اقل سجال فقد والخامس الرابع المؤشر بخصوص أما
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ضد ترتكب التي الجرائم مقاضاة يتم لم انه يعني وهذا ، واحد) (رقم جدول و المخطط في واضح هو كما للبحث
الشـيء منها وقـع والتي الجرائم هذه مثل في بعد العراقية المحاكم تنظر ولم اإلعالمية المنافذ أو الصحفيين
أو الحكومي يخصاإلعالم الذي الخامس بالمؤشر يتعلق وفيما القانون. عدالة الى الجناة يحال أن دون الكثير
ما ترعى الحـكومة إن القـول الخاصفيمكن اإلعالم على وتفضيله الحكومة لدن من دعم من يتلقى وما العام
اإلذاعات غلى باإلضافة (العراقية) الفضائية بقناتها العراقي اإلعالم شبكة وهي الدولة بإعالم اآلن عليه يطلق
الصبـاح وجريدة البـصرة في النهرين وإذاعة الدينية والبرامج الكريم القران (إذاعة تتبعها التي والصحف
الوفود الصطحـاب وممثليها مراسليها ودعوة بالمعلومات منحها في الرعاية هذه وتتجلى بغداد) في الصادرة
الفضائيات مراسلو يتمكن ال ذلك من العكس بل األخرى. والقنوات الصحف مع تحدث ال مسألة وهذه الرسمية
الصحيفة مندوب بين الشرطة تحول وقد استصراحهم أو المسؤولين إلى الوصول من الحكومية غير والصحف
من صحفي مقابلة يرفضمسئول أن يحدث ما فكثيرا المسؤولين لبعض بالنسبة أما المسؤول. وبين المستقلة
نص وجود عدم عن تنم الممارسـات وهذه , خارجية جهة من ممولة أو مشبوهة إنها بدعوى مستقلة جريدة

المعلومات. تدفق حرية على يؤكد قانوني
قـضية يعد وهل والتحـرير النشـر خالل من والتشهير القذف بعملية المتضمن السادس المؤشر أما
متطلبـات يلبي البلد أن بمعنى المؤشر لهذا نقطة ١,٤٥ البحث في المبحوثون أعطى فقد جنائية؟ أم قانونية

األدنى. الحد
على للضغط ذريعة بالتشهير) (القذف القضية هذه من اتخذوا المسؤولين بعض ان المبحوثون ويرى
يستطيع ال وقد األدلة تقديم الصحفي من القانون يطالب حيث ألعمالهم. النقد توجية مواصلة من للحد الصحافة

األحيان اغلب في عليها الحصول
وبـعدالة المعلومات على الحصول بسهولة المتضمن االول الهدف من السابع بالمؤشر يتعلق ما وفي
وضح المناقشـة خالل ومن نقـطة، ١,٤١ المؤشـر هذا سجل فقد واإلعالميين الصحفيين للجميع وصولها
فقد المعلومة على الحصول في الالمساواة من يعانون اليوم عراق في واإلعالميين الصحفيين ان المبحوثون
معوقـات هناك ان كما اخرى يخصصحـيفة وال معينة بمعلومات حزبه صحيفة المسؤول او يخصالوزير
بممارسـات المعلومات تتعلق عندما خصوصا وأخر إعالمي منفذ بين متساو بشكل المعلومات على للحصول
المعلومات ضخ عن المسـؤولة هي فيها الموجودة اإلعالمية فالمكاتب ومؤسسـاتها، وزاراتها عبر الدولة
المساس او األنتقاد عدم مقابل المعلومات واعطائهم الصحفيين بمساومة المكاتب هذه وتقوم اإلعالمية للمنافذ

المؤسسات. بسياسة
في تالحظ كما الهدف مؤشرات باقي عن ملحوظا ارتفاعا والتاسع الثامن المؤشران سجل وقد
ان يعني وهذا نقـطة ٢,٣٥ والتاسع ٢,٣٤ سجل الثامن المؤشر ان حيث واحد) (رقم ومخطط جدول
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شبـكة استخدام عبر وخاصة متاحاً أصبح األجنبية لألخبار فالوصول المؤشر هذا متطلبات من الكثير لبى البلد
أن إال أخبـار، من الفضائية ألتلفازيه والقـنوات اإلذاعات تبـثه ما أو األجنبـية الصحف قراءة أو االنترنيت
قبل من االستخدام هذا تأمين عدم من أيضا يعانون كما االنترنيت استخدام أجور ارتفاع من يعانون الصحفيين

لهم ماديا إرهاقا يشكل مما فيها يعملون التي الصحف إدارات
أو االفراد قبل من سواء للغاية سهال أصبح الصحافة مهنة الى الدخول ان على المبحوثين اغلب اتفق
تشـهد الصحافة مهنة وأصبحت اإلعالمي العمل إلى للدخول الجميع إمام الفرصالكبيرة اتاح مما المؤسسات
المهنة هذه على الطارئين سـيل تدفق من تحـد ضوابط وجود عدم بسبب المهنية الناحية من ملحوظا تراجعا
شـأن في التدخل أو احـد مسـائلة على القدرة تمتلك ال الصحفيين نقابة ان العراق في نعانيها التي فالمشكلة
خلقـت الفتره هذه ان إال الموجود الخلل هذا ورغم الصحـف، صدور ينظم قانون يوجد ال انه كما ما، مؤسسة
هذه سـاعدت كما مفيد التقـييم وهذا غيرها عن والرصينة الجيدة الجريدة بـين للفرز القراء عند توجهات

السابق. النظام ابان مغمورة كانت التي والكفاءات المبدعين من الكثير بروز على المرحلة

من٤ ١,٣٨ للنوعية المهنية المعايير مع الصحافة تتفق
صحـة من والتحقـق والعادلة المحايدة التقارير كتابة في المنظمة للصحافة المهنية المعايير لتقييم

فمن الصحفي الفن بطبيعة ترتبط القضية هذه أن على المبحوثون اجمع فقد فيها والتدقيق المعلومات
معلومة كل في صحـفيا تحقيقـا يكتب من يدقـق حين في صحته، من التحقق الى يلجا قد خبرا يكتب
الصحـفي أن الى المبحوثون واشار االخر الطرف نظر وجهة يرى ان بعد اال ينشرها وال تعرضعليه
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مثلما وأفكاره بنفسه يرتبط ألنه الموضوعية كل موضوعيا ويصبح ذاتيته عن يتخلى ان يستطيع ال حاول مهما
الحـكومة نظر عرضوجهة إلى الرسمي األعالم يلجأ ما عادة ونالحظ نشرها الى يسعى التي بالحقيقة يرتبط
سـجل قـد المبحوثين ان الرقمي األستبيان خالل من تبين وقد األخر. الجانب رأي استقصاء إلى يميل وال فقط

المؤشر لهذا األدنى الحد متطلبات يلبي البلد بان هذا من ونستنتج المؤشر لهذا ١,٢٨نقطة
على بالقـدرة تتمتع ال الصحفية النقابات فمازالت المهنة بمعايير والمتعلق الثاني المؤشر بشأن اما
أجور كتقـاضي الصحفي الوسط في جديدة ممارسات برزت لهذا و مهنية أخالقيات وضع في دورها ممارسة
معين سياسي حزب أو أداري مسؤول لمصلحة دعائيا طابعا تحمل والتي صحفية تغطية من به يقومون ما على
في مالحـظ هو كما المؤشـر لهذا األدنى الحـد يلبي البلد أن تعني وهي نقطة ١,٣٥ المبحوثون سجل وقد

(٢ رقم ) وجدول المخطط
الذاتية فالرقابـة للصحـفي، الذاتية الرقابة يتضمن والذي نقطة ١,٢٨ سجل فقد الثالث المؤشر أما
حين ذاتيا رقيبا نفسه يفرضعلى الصحفي يجعل حيث المجتمع في السائد العام النظام هو األول السبب سببان
فالصحـفي ، اإلعالمية المؤسسة داخل التحريري النظام فهو الثاني السبب .أما المجتمع داخل عمله يمارس
االرتبـاطات بسبب وذلك فيه يعمل الذي والقسم الصفحة مسؤول أو التحرير رئيس قبل من ضغوط إلى يخضع
تلعب فهي اإلعالمية المنافذ في المسـؤولة الجهات مع السياسيين للمسؤولين الشخصية والعالقات السياسية
بها يلتزم حقيقة فثمة وصراحة، بوضوح رأيه عن للتعبير المؤسسة داخل الصحفي دور تحديد في كبيرا دورا
أو خطف إلى معين مقال يؤدي وقد مستقرة غير أمنية ظروف في يعملون أنهم وهي العراق في الصحفيين كل
القوى او للمسؤولين اإلزعاج قليلة مقاالتهم تكون أن الحرصعلى شديدو فهم ولهذا الصحفي قتل أو اعتقال

النفوذ ذات السياسية
١,٥١ للبحث الثاني الهدف من الرابع المؤشر سجل فقد الرئيسية والقضايا المناسبات تغطية وبشأن
الوسـطى المناطق في وخاصة المناسبـات كل تغطية يسـتطيعون ال الصحـفيين بعض أن فالمالحظ نقطة
عرضه يصلح ال وما عرضه يصلح فيما وتتحـكم الحكم مقاليد على الدينية األحزاب تسيطر حيث والجنوبية
أحـيانا الصحفيون يتجنب قد السياق ذات في النسوية البرامج وتقديم إعداد في أضافيا عائقا المرأة تجد وهنا

والعقاب االعتقال من خشية المسؤولين ضد المظاهرات إخبار نشر
المؤشـرات من بـكثير اقـل وهي نقطة ٠,٩ الخامس المؤشر سجل فقد الصحفيين أجور عن أما
كبـير اختالف فهناك المؤشر، في الواردة الصحفيين مطلب يلبي ال البلد ان الحالة هذه وتعني للبحث األخرى

فعادة , عام بشكل واإلذاعات التلفزيونية والقنوات الصحف وبين تلك أو الصحيفه هذه بين األجور في
سبب وقد الصحف في العاملون يتقاضاه مما بكثير أكثر األذاعه أو التلفزيون في العاملون يتقاضاه ما
المعلومات على الحـصول الصحـفيين بـعض فيحاول أحيانا االبتزاز أو الرشوة تعاطي انتشار ذلك
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كبـير مبـلغ على الحـصول و لغرضابتزازهم فاضحة أخطاء بعضالمسؤولين بارتكاب المتعلقة الخطيرة
عنهم للسكوت

١,٤٢ و ١,٧٤ هي والتي النقاط من متقاربة نتائج سجال فقد والسابع السادس بالمؤشر يتعلق وفيما
سياسي طابع ذات برامجها أغلب ألن اإلعالمية بعضالمنافذ في معدومة شبه فهي الترفيهية للبرامج فبالنسبة
البـرامج تقـديم في ترى و ديني طابع ذات القنوات بعضهذه أن كما الترفيهية بالبرامج تهتم ال فهي لهذا و
التقـنية مجال وفي الشـرع ألحـكام مخالفا فعال الترفيهية) والمسلسـالت والموسيقى الترفيهية(كالغناء
في إما الفضائية القـنوات مجال في متطورة التقـنية هذه إن القـول فيمكن اإلعالمية المنافذ في المستخدمة
متأخرة فهي والمجالت الصحـف طبع في المستخدمة التقنيات أما قديمة مازالت فهي األرضية التلفاز محطات
طبـع في رئيسيا سببا ذلك وكان القديم الطراز من وهي واحدة مطبعة سوى الجنوب في يوجد ال حيث أيضا
مطابـع أحـدى في العراقي اإلعالم هيئة عن تصدر التي األخبار صحيفة تطبع حيث بغداد في الصحف بعض
تاريخ من أيام ثالثة بـعد تصل لكونها السياسي الحدث مالحقة على القدرة افقدها الذي السبب وهو العاصمة
أن بالقـول اإلعالمية المنافذ عمل واقـع الميحـوثون ويصف بغداد في المطبعة إلى الصحفية المادة إرسال
مكان في آخر..وتطبـع مكان في األلوان وتوزع آخر... مكان في إخراجها ويتم مكان في تنضد (الصحـف

اخر). مكان في وتوزع آخر..
بلغ النقاط من متدنيا مستوى سجل فقد الثامن المؤشر في الصحفية الكتابة في التخصص مجال وفي
نسبـة تراجعت بـينما الصحفيين اغلب اهتمام تسترعي زالت ما السياسة أن هو المالحظ فمن نقطة ٠,٩٣
من النوع بـهذا متخصصين محـررين وجود لعدم غيرها أو القـانون أو االقتصاد في المتخصصة المقاالت

التخصصات. بهذه تهتم مدارسإعالمية وجود لعدم وذلك الكتابة
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الثالث: الهدف
٤ من بها١,٥٧ يعتد محايدة أخبارا للمواطنين المتعددة األخبار مصادر توفر

اإلعالم وسـائل إلى المواطنين ووصول األول المؤشـر في األخبـار مصادر ووفرة يخصتعدد فيما
المخطط في يتضح كما التوالي على نقطة و٢,٥ ٢,١٩ سجال فقد والثاني األول المؤشر في والدولية المحلية
على المبحـوثون اجمع فقـد ، المؤشرين هذين متطلبات من الكثير يلبي البلد إن يعني وهذا (٣ (رقم وجدول
وعلى ، ينتقـيه منفذ أي إلى الوصول المواطن وبأمكان وطنية تغطية األحداث تغطية على اإلعالم منافذ قدرة
الممكن غير من تجعل كبـيرة بطالة نسبة وجود إن إال ثمنها ورخص وتعددها و المطبوعات توفر من الرغم
وجود إلى إضاافة هذا الصغيرة، والمدن القـرى لسـكان بالنسبة وخاصة يوميا بالصحف التزود البعض لدى
وسـائل إلى المواطنين فوصول المحافظات. وعموم بغداد في واإلذاعات الفضائيات بها تقوم واسعة تغطية
وسـيلة ألي المواطن استخدام على حكومي قيد أي يوجد فال نفسه المواطن اختيار على ويعتمد سهل اإلعالم
داخل في منتشـرا اليوم نجده بـل فقط الصحفيين قبل من االستخدام على يقتصر لم اإلنترنت إن كما إعالمية.

اإلنترنت مواقع في ينشر ما على اإلطالع المواطن بوسع وأصبح البيوت
سياسـية. أو حزبـية ميول له بـعضهم الن الصحفيين ينعكسعلى السياسي الواقع إن المؤكد ومن
الشـخصية ميولهم مع تتماشى التي األحداث ويغطون الحيادية عن يبتعدون قد المستقلون الصحفيون وحتى
ال فانه العكس كان وإذا الواسعة المساحات له وافرد وتغطيته نقله إلى سارع ميوله مع يتماشى الحدث كان فإذا
واسشـيوتد رويتر مثل الحـدث هذا غطت قد األجنبية الوكاالت نجد نفسه الوقت في أهمية، أية للحدث يعير

بريسوفرانسبريسوغيرها
المنافذ عبـر المعلومات مصادر الى المواطنين وصول على الحـكومة تفرضها التي القـيود وبصدد
ووسائل الصحف من يشاءون ما إلى يصلوا أن المواطنين كل فبأمكان لها وجود ال الحالة هذه فان اإلعالمية
الدخول الفرد بــامكان فليس المادية، المشـكلة هي الكثير تواجه التي ألمشـكله إن غير األخرى، اإلعالم
التقارير وقراءة األخبار لمتابعة الدنانير من اآلالف تكلفه ألنها يوميا الساعات من لعدد االنترنت في والتصفح
لسـاعات االنترنت مقاهي في التواجد يمكن ال ولهذا مستقر غير األمني الوضع إن كما والسياسية الثقافية

ومتأخرة طويلة
والذي متحـزب وغير العراق في السياسي الطيف كل يعكس الحكومي اإلعالم كون موضوع وبشأن
المسـألة هذه في عديدة نظر وجهات فهناك ، واحدة نقطة سجل الذي الثالث الهدف من الثالث المؤشر تناوله

أو طائفي منظار من بعضاألمور إلى وينظر ما حد إلى متحزب الحكومي اإلعالم إن على كلها وتجمع
. ذلك دون تحـول الرقيب سلطة أن إال بحيادية يعملوا أن يريدون اإلعالميين أكثر إن ويرى ، عرقي
وان الرابعة السلطة يشكل ويفترضباإلعالم الخاصوالعام بشقيه مثقف إعالم هو العراقي األعالم إن
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في وخاصة متحـزب العام اإلعالم الن للجماهير تضليل عملية هو يحدث ما ولكن للجماهير الحق صوت يكون
الحكم في المتحالفة األحزاب أراء يعكس فهو والشمال الجنوب

المؤشـر هذا تناول وقـد نقـطة بـلغت٠,٨٧ والتي النقاط من األدنى الحد الرابع المؤشر سجل وقد
وتوزيعها لألخبار تجميعها ومدى الداخل في العاملة األنباء وكاالت

وال ضعيفة زالت ما وكاالت ١٠ يقـارب ما عددها بلغ والتي كثرتها من الرغم على الوكاالت هذه إن
عملها في للتوسع الضرورية للمستلزمات وافتقارها كوادرها لقلة العراق في الحدث بتغطية تقوم أن تستطيع
الوكاالت بـعضهذه عمل اتصف وقـد ، الخارج من وتبث اإلنترنت على الوكاالت هذه مواقع معظم أن حيث
تجمع يوجد ال كما معلومة. غير ألسبـاب ذلك بـعد منهجه بـتغير البعضاخذ إن إال األمر بادئ في بالحيادية

األخبار. وتوزيع تنظيم على يعمل األنباء لوكاالت
من الخاصة بـرامجها ببث تقوم اإلعالمية بعضالمنافذ ان . نقطة الخامس١,٦٣ المؤشر سجل وقد
محدودة ما نوعا وهي والسياسية المهنية وبرامجها إلنتمائتها وطبقا بها خاصة وإذاعات إعالمية قنوات خالل

الوسائل هذه يملك من الدقة وجه على يعرفون الناسال ان غير
١,١٧ سـجل فقد ديتها حيا على الحكم في ذلك واثر اإلعالم ملكية شفافية السادسحول المؤشر أما
وقـد اإلعالمية المؤسسات مالكي عن شيء أي يعرفون ال الكثيرين ان اآلن العراق في المعروف فمن نقطة،
المؤسسات هذه بعضمالكي البعضإن ويرى ذلك. يعرفون ال المؤسسات هذه في العاملين بين من هناك يكون
يتعلق لسبـب ذلك عن آخرون يمتنع حين في األمني بالوضع تتعلق ألسباب أنفسهم عن اإلعالن عن يحجمون
اغلب ويؤكد لهم. عدو بـأنها يعتقدون العراقيون زال ما جهات لحساب يعملون لكونهم لهم بالرفضالمسبق
أو ينشـر ان يستطيع ال قد فانه األمر ولهذا حزبي و مذهبي إعالم مجموعه في العراقي اإلعالم إن المبحوثين
بـالجانب أو باألقـليات متعلقا األمر كان إذا خصوصا عليه تترتب التي العواقب من خوفا وذلك بحرية يذيع

العراق. في المتعددة الدينة للطوائف المذهبي
السابـع المؤشر تناوله والذي االجتماعية المصالح من واسعا يعكسطيفا اإلعالم بخصوصكون أما
تكون تكاد االجتماعي بالبـناء اإلعالم وسائل اهتمام آو قيام مسألة إن هذا من نستنج نقطة ١,٦١ سجل حيث
كبيرة، بمعارضة تحضى ألنها المختلفة االجتماعية القضايا تناول تمنع كثيرة محددات لوجود جدا"وذلك ضئيلة

األكثرية. ومصالح معتقدات تتعارضمع فهي األقليات بمشاكل لالهتمام كافية حرية توجد ال انه كما
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الرابع: الهدف
٤ من استقالله،١,١٦ للتحرير يتيح مما ناجحة إدارة يدار عمل المستقل اإلعالم

إدارة يتضمن والذي (٤ (رقـم وجدول المخطط في واضح هو كما نقطة ١,١٧ األول المؤشر سجل
لمنافذ الناجحـة اإلدارة إن آخر.. تجاري عمل أي مثل عملها كفاءة و الداعمة والشـركات اإلعالمية المنافذ
يدار لم وما تجاري عمل منه جانب في اإلعالمي فالعمل تجاري عمل أي مثل دورها تؤدي قـد المستقل اإلعالم
عدم هو العراق في يحـصل الذي ولكن المطلوبة، النجاحات يحقق وال فشل إلى يتعرض قد فأنه واعية إدارة
الفعاليات كل على يشـرف الذي العام المدير هو التحرير فرئيس المطبوع، وإدارة التحرير رئاسة بين الفصل
المختلفة المجاالت هذه في ناجحـة مؤسسـة نجد أن النادر فمن ولهذا ذلك.. وغير والتسويق اإلدارة ومنها
القـنوات و الصحف فاغلب التوزيع بشبكات لها عالقة وال الطباعة دور بدعم تقوم ال اآلن الدولة وان خاصة
شـركتي اسـتثنينا ما إذا لها وجود ال الصحف توزيع شركات إن التجارية الناحية من تخسر عندنا الفضائية
إلى هؤالء يلجا وقد األرصفة على واألكشاك الصحف باعة طريق عن فيتم التوزيع بقية أما المدى و االزدهار
يحجبـون قـد فهم الشـخصية مصالحهم حسب ذلك و كسادها أو بعضالصحف ترويج في مختلفة أساليب
يمارسموزعو أحيانا و أرباحهم زيادة بهدف أدنى بسعر بيعها على صاحبها حمل أجل من الرواج عن صحيفة

مبيعات نسبة أعلى تحقيق بهدف بعضاألخبار نشر يشترط حيث تحريرها على الصحفسلطة
اإلعالن كوكاالت متعددة مصادر من اإلعالم وإيرادات اإلعالم تمويل المتضمن الثاني المؤشر وحول
أو أحـزاب قبـل من عادةً يمول الخاص اإلعالم .إن نقطة ١,٧١ البحث في المشاركون سجل فقد غيرها، أو
في اإلدارة أو التحـرير سياسـات على ما نوعا والتمويل الدعم هذا يؤثر وقد . غيرها و شركات أو جماعات

بـعض يلجا حـيث اإلعالن وكاالت إلى بعضاألحـيان في اإلعالم منافذ تسئ اإلعالمية،وقد المنافذ
تحقـيق بغية اإلعالن وكاالت بذلك تتجاوز و اإلعالن مصادر مع مباشرة التعاقد إلى التحرير رؤساء
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اكبر أرباح
١,٣ الثالث المؤشـر سجل فقد اإلعالن بسوق عالقة ذات والصناعات اإلعالن وكاالت دعم وبشأن
في اإلعالن أهمية التجار و الصناعيين معظم يجهل حـيث األولى بدايته في العراق في اإلعالن ويعتبر نقطة،
, اإلعالن جلب بـكيفية الكافية الدراية تملك ال األخرى هي الصحف إدارات إن كما لهم الكبيرة األرباح تحقيق
لها اليومية الصحـف أن كما المعلنين, قبـل من أكبـر باهتمام تحظى رواجاً األكثر الصحف إن عن فضال هذا
إعالمية وسيلة ألي المهمة الموارد احد اإلعالن يشكل ,و المجال هذا في األسبوعية الصحف من أكبر حضوة
صحف تعاني فيما اإلعالن طريق عن كبيرة أرباحا تحقق صحف وهناك الخارجي او الحكومي التمويل تعتمد ال
موسـمي اليوم العراق في اإلعالن فان ذلك مع و فيها إعالنات وجود عدم بسبـب مالية مشـاكل من أخرى

السياسية. العملية متغيرات على ويعتمد
وارد المتضمنة نقـطة ١,٢٣ ١,٢٨ وهي متقاربة نقاطا الخامس والمؤشر الرابع المؤشر وسجل
في ترد فأنها االشـتراكات فبخصوصصوارد . المستقل لإلعالم الحكومة ودعم االشتراكات من اإلعالنات
المستقل لإلعالم الحكومة دعم موضوع في و للصحف. كبيرا موردا تشكل ال هي و التمويل مصادر قائمة آخر
لم هذا ولكن المستقـل لإلعالم المشـروط غير الدعم هذا مثل توفر أن الدولة واجب من إن المبحـوثون يجد

السياسية برامجها لدعم ببعضاإلعالنات تزويدها طريق عن نادرا إال يحصل
ببحـوث المتعلقة ٠,٨٦ و ٠,٧١ وهي النقاط من األدنى الحد والسابع السادس المؤشران سجل وقد
اإلعالم غالبية فان العراقي اإلعالم في لها وجود ال األسواق فبحوث ، والتوزيع البث تصنيف وأرقام األسواق
القـيام فأن ولذلك يمثله الذي الحـزب أو الجماعة بـفكرة المتلقي أقناع الى يهدف سياسي إعالم هو العراقي
يفتقـر العراق إن الجلسـة في المبحوثين اغلب يرى كما مطلقا. وارد غير المسألة هذه حول بحوث بإجراء
وربـما العهد حـديثة واإلذاعية التلفزيونية القنوات كل أو اغلب إن اذ البث بتصنيف المعنية للمنظمات تماما

البث. تصنيف بشؤون تهتم المنظمات هذه مثل نجد حتى سنوات إلى تحتاج
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الخامس: الهدف
٤ من ١,٢٥ المستقل، لإلعالم المهنية المصالح اجل من الداعمة المؤسسات تعمل

الثاني المؤشـر أما الخاص اإلعالم لمالكي التجارية الجمعيات خدمات موضوع األول المؤشر تناول
التوالي على نقـطة و٠,٨٦ ٠,٨ منهما كل سجل وقد ، الصحفيين حماية في المهنية الجمعيات دور وتضمن
لإلعالم المهنية المصالح أجل من الداعمة المؤسسات تعتبر حيث (٥ (رقم وجدول المخطط في واضح (هو كما
للمنظمات الدعم بتقـديم تهتم ولم فعالة غير اإلعالم مالكي بـمصالح المعنية التجارية كالجمعيات المستقـل
يوجد ال حـيث معدوما يكون فيكاد الصحفيين حقوق لحماية المهنية الجمعيات دور أما اإلعالميين والموظفين
بـعض ويرى . ١٩٦٩ لسـنة ١٧٨ رقـم القـانون بموجب تعمل للصحفيين واحدة نقابة سوى العراق في
النقابة لكن و منهم كبيراً عدد قتل فقد الصحفيين عن الدفاع عن عاجزة النقابية التشكيالت هذه إن المشاركين

شيئاً تفعل لم
فقد المستقل واإلعالم الرأي لحرية الحكومية غير المنظمات دعم عن يتحدث الذي الثالث المؤشر أما
اإلعالم أو الكالم حـرية تدعم منظمة أي توجد فال الحـكومية غير المنظمات يخص فيما نقطة. ١,٣٢ سجل
اإلعالم خط دخلت هذه من العديد ان حيث دورها ولضعف المنظمات هذه لحداثة يعود ذلك في والسبب المستقل
أو مساعدة أي لإلعالميين تقدم ولم والمنح المساعدات على الحصول غرضسوى لها ليس سلبي بشكل ولكن

دعم.
، نقطة ١,٢١ سجل وقد الرابع المؤشر في للصحفيين تطويرية إعالمية برامج بوجود يتعلق ما وفي
فمعظم الجانب بـهذا الحـكومية المؤسسـات اهتمام عدم إلى المبحـوثين ومالحظات الرقمية النتائج تشير
إعداد على تعمل التي العلمية والبعثات الدراسات فرص توفير وفي باإلعالم معنية غير الحكومية المؤسسات
بـالكفاءات ترحـيب رفضوعدم حالة وجود إلى باإلضافة الصحافة. مهنة في للدخول ومهنيا علميا الشباب

النزيهة غير المنافسات عن ناجم وهذا العلمية خبراتها استغالل وعدم الخارج من القادمة األكاديمية
بجفاء اإلعالم كلية خريجي مع تتعامل تزال وما كانت الصحفية المؤسسات ان الى المبحوثون ويشير
هذه وبـأمكان يدرس علما وليس موهبة الصحافة إن العتقادها وذلك التعيين في الكافية الفرص لهم تتيح وال

للتعيين شرطا األكاديمي للعلم معاييرها اعتمدت إذا الصحافة خريجي وتشغيل توظيف المؤسسات
المؤشـر هذا سجل فقد األمد قصيرة التدريب بفرص المتعلق الخامس المؤشر بخصوص أما
مهنيا إعدادا وإعدادهم الصحفيين تدريب مهمة تتولى خاصة معاهد إلى يفتقر البلد ان نقطة ٢,٦٥
تدعم ال اإلعالم منافذ إن كما عملياً فعالة غير وهي جدا قــصيرة لفترة تدريب فرص هناك لكن جيدا
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التي التدريبية الدورات أما المهنة، على بالنفع تعود ان يمكن تدريبية دورة أي في لالشتراك الكادر محاوالت
في المشتركين إن بسب أسسصحيحة على تقم لم فإنها الصحافة في العاملين لبعض دولية منظمات بها قامت
آثارها عكسـت مختلفة سياسية جهات إلى ينتمون وإنما محترفين ليسوا البلد خارج أقيمت التي الدورات هذه

الدورات عمل طبيعة على
سـجل الذي السادس المؤشر في الخاصة المطابع و المطبوعة األخبار مصادر بتوفر يتعلق ما وفي

نقطة ١,٤٦
في المطابـع شـهدته ما فأن البلدان من بلد أي في الصحافة تطور مظاهر احد يعد الطباعة تطور أن
طباعة إنجاز في المستغرق الزمن و الجهد المطابعواختصار أجهزة تطور صعيد على نوعية قفزة يعد العراق

المجلة أو الجريدة
تعمل زالت ما فهي العلمي, األسـلوب تعتمد لم إنها هو المطابـع هذه عمل على يؤشـر ما أن بـيد
قـد وهذا استثماريا تجاريا عمال المطابع عمل من يجعل البرمجة و التخطيط إلى يفتقر الذي القديم باألسلوب
يدخلوا لم و أعمالهم يطوروا لم فهم لهذا و بالثقـافة المعنيين غير من هم المطابع تلك أصحاب كون عن ينبع

المطلوبة الفنية التغييرات عليها
بسيطة بكفاءات تدار فهي الصحف موزعي و األكشاك يخصعمل فيما مشابها الحال يكون أن ويمكن
مكتب غير يوجد ال محـافظة كل ففي محدوداً مازال التوزيع مكاتب فعدد , المتطورة الفنية للخبرات وجود ال و
على(مليوني سـكانها عدد يزيد التي البصرة ففي المدن مراكز في المنتشرة األكشاك أصحاب مع يتعامل واحد
المعرفة لديهم أشـخاصليسـت من يداران المكتبـان هذان و الصحف لتوزيع مكتبين سوى يوجد ال نسمة)
نفوسـها عدد يصل و بغداد العاصمة بعد محافظة ثاني هي و نينوى محافظة الصحف.أما توزيع بنظام الكافية
صحـيفة ٣٠ صدور من الرغم على ذلك و للتوزيع واحد مكتب إال فيها يوجد فال نسمة ونصف) (مليونين إلى
عملية إن المبحوثين بعض ويرى . العراق خارج ومن المحافظات و بغداد صحف من إليها يرد عما فضالً فيها
وجود عدم عن فضالً األمنية الظروف بسبـب وذلك رديئة زالت ما المحـافظات إلى بغداد من الصحف إيصال
من كثير وفي . المواطن إلى توصله كيف تعرف و المطبــوع مع تتعامل مهنية و كفوءة تخطيط مؤسسـات
بـعضاألحـيان في و التالي اليوم في ولكن تصل أو البعيدة والنواحي األقضية إلى الصحف تصل ال األحيان

مجانية بصورة بعضالصحف بتوزيع األميركية القوات تقوم
إليه تصل و واحـد موزع غير يوجد ال مواطن ألف ٨٠٠ سكانها عدد يبلغ الذي ميسان محافظة وفي

و بـها خاصة صحيفة ميسان في توجد ال و بغداد في تصدر التي اليومية الصحف كل من نسخة ألف
السـيطرة أو البث لناقلي الحكومة مراقبة بشأن أما االستنساخ طريقة على تطبع نشرات هناك إنما
العملية بـتنظيم معنية غير والحـكومة الحـاضر الوقـت في موجود غير ذلك فان االنترنيت على
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الكفاءات إلى تفتقــر ألنها ولكن واإلعالم الصحــافة بحــرية تؤمن ألنها ليس فيها تتدخل وال اإلعالمية
والمعنوي المادي الدعم أسبـاب له وتوفر المهم القـطاع هذا في العمل تنظيم عملية تتولى التي المتخصصة

والتحديث. للتطور الضروري

األعالم لوضع الفعلي الواقع تعكس رقميه نتائج الزمتها التي واألفكار اآلراء من عرضه تقدم ما في
هذا ومن نقـاط ٤ مجموع من (١-٢) بين الخمسة لألهداف الرقمي المعدل تراوح فقد عام بشكل العراق في

البحث أهداف مؤشرات متطلبات من األدنى الحد يلبي العراق إن نستنتج
من كثير في عشـوائية عامة بـصورة وهي متعددة مصاعب تواجه العراق في اإلعالمية العملية إن
األسـس على القـائم المتقـدم بـاإلعالم يربـطها والتخطيط،وال الجيدة واإلدارة العلم إلى تفتقر و جوانبها
بدعم التنموية لبرامجها خدمة اإلعالمية مؤسساتها تطوير في عديدة دول تبنتها التي الصحيحة والمؤشرات

العالمي الثقافي التبادل مؤسسة و اليونسكو منظمة قبل من
على والحـصول الحرة الصحافة انتشار مجال في ملموساً تطوراً يشهد لتوه العراقي اإلعالم بدء لقد
والمؤسسـات اإلعالمية للمنافذ اإلدارية المهارات تطوير مجال في مبتدئا يزال ال العراق إن اال المعلومات.

الرأي وحماية اإلعالمي العمل لتطوير الداعمة
الحـر اإلعالم تطور دون تحـول التي بعضالمعوقات من يعاني العراقي اإلعالم إن تقدم مما ويتضح

أهمها:
بحـماية يثق وال بـاألمن يشـعر ال فهو العراقـي للصحفي واالجتماعية القانونية الحماية انعدام

عاجزة المنظمات هذه إن يرى انه ربما بل له، القضائية والمؤسسات النقابية المنظمات
متخصصة. معاهد وجود وعدم فرصالتدريب قلة

العمل. مقتضيات على لألنفاق كفايتها وعدم األجور تواضع -
بالتوزيع. متخصصة شركات وجود وعدم الكفاءة في وضعف المطابع في قلة

االنترنيت الستخدام المادية التسهيالت انعدام
من المزيد إلى األوضاع هذه أدت ربما انه يجد العراقي اإلعالم في الباحث فان تقدم ما وبالتأسيسعلى
وعناية والتقـدم التطور مسـتلزمات وتوفير األخطاء تالفي على تسـاعد التي اإلجراءات تتخذ لم ما التراجع

إلى يوجه لم ما ومفيدا مجزيا الدعم هذا يكون ولن المســيرة هذه دعم من عليها يجب ما إلى الدولة
أيضا ذلك ويحـتاج متطور إعالم بناء عاتقهم على يأخذون الذين المحترفين والصحفيين اإلعالميين
وتؤكد وديمقراطية حرة صحافة لنمو الضرورية الشروط بتوفير تهتم جديدة تشريعات استصدار إلى
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المجتمع. في الفاعل دورهم من وتعزز والصحفيين اإلعالميين حماية على
اإلعالم حـول جديد فكر صياغة في ميدانيا معدة تطويرية دراسـات وضع البحـث هذا خالل من ونأمل
رجال وتحـكم الحزبـي والتعصب القبـيلة موقف في المتمثلة الخلل جوانب معالجة االعتبار بنظر يأخذ العراقي
التحـرير في الفني الكادر تطوير في أيضا جديدة صيغ عن البحث وكذلك المهمة العملية هذه في والمال السياسة
من التي والميدانية النظرية والدراسات البحوث وإجراء الميدانية والمتابعة التسويقية العمليات وإدارة واإلخراج

التخلف. مظاهر تطويق على تساعد التي وتشخيصالعوامل متابعة شأنها

المصادر
1-Development of sustainability independent media in Europe and Eurasia .

Media sustainability Index 2004. IREX

2- The universal journalist by David Randall , second edition , Pluto press
,London , 2000.
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مؤسسـات بناء للعراق األميركي االحتالل تلت التي الثالث السنوات في العراقي السياسي المشهد شهد
الدولة مؤسسات انهارت أن بعد وذلك ، الديمقراطية الدول في الموجودة تلك غرار على تكون أن لها أريد سياسية
الحـزب سياسـة على القائم السابق للنظام تابعة مؤسسات بأنها توصف ما عادة والتي منها السياسية سيما كافة
يألفه لم ما وهو السياسـية التعددية مبدأ على قائمة تكون أن بدءا فيفترض بناؤها المزمع المؤسسات أما ، الواحد
كالمجتمع متنوع فسيفسـائي مجتمع في المؤسسـات تلك مثل بـناء فان وبذا ، خلت عقود منذ العراقي المواطن
تلك بـناء على القـائمين على ينبغي التي المهمة الموضوعات ومن ، والجهد الوقت من الكثير يتطلب العراقي

Kعنها حسنة ذهنية صورة تكوين هو مراعاتها المؤسسات
من غيره عن الديمقــراطي المجتمع تميز التي األساسـية الركائز من منتخب بـرلمان وجود ويعد
إجراء عبـر العراقي النواب مجلس بناء خالل من تحقيقه على العراقيون السياسيون عكف ما وهو المجتمعات،
فان ، التعقـيد بالغة أمنية ظروف في جرت قد االنتخابات عملية كانت وإذا كافة، البالد أنحاء في عامة انتخابات
بـمهامه النواب مجلس اضطالع خالل من العملية تلك ثمار جني إلى تواقـة تكون بالضرورة الشعب جماهير
الجمهور من قريبا يكون أن المجلس على يوجب وهذا ، العراق في الوحيدة التشريعية السلطة يمثل كونه الوطنية
صورة تكوين إلى يؤدي واالنسـجام والتفاهم الثقة من جو إيجاد شانه من وذلك ، معه ايجابية عالقات بناء عبر

به. المنوطة الواجبات أداء على يساعده ما الجمهور لدى للمجلس جيدة ذهنية
عشـرينيات أوائل العراقية الدولة تأسيس منذ العراق في البرلمانية الحياة تاريخ على فاحصة نظرة إن
لم الجمهوري الحـكم إبان أو الملكي العهد فترة إبان سواء العراقي البرلماني الموروث أن تؤكد الماضي القرن

يأتي(١): ما إلى يعود ذلك ومرد الحقيقي بالمعنى برلمانا يشهد
ونزيهة حرة انتخابات تكن لم البرلمانات تلك وجود إلى أدت التي االنتخابات إن -1
البالد في ووحيدة حقيقية تشريعية بصالحيات تتمتع تكن لم البرلمانات تلك إن -2

أدائها ورقابة الحكومات مواجهة في البرلمانات تلك ضعف -3
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أفراد من قـليلة ثلة إرادة عن معبـرة صورية أو شكلية برلمانات سوى تكن لم البرلمانات تلك فان وبذا
ورغبته العراقي الجمهور اندفاع يبرر وهذا ، تدعي كانت كما كافة الشعب أفراد إرادة عن وليس الحاكمة النظم
كافة الصعد على بالبـالد تعصف التي األزمات مواجهة على قـادر قـوي عراقـي برلمان وجود في الجامحة
النواب مجلس عن تكونت التي الذهنية الصورة دراسـة فان هذا وعلى ، واالجتماعية واالقـتصادية السياسـية

أهمها عدة ألسباب كبيرة أهمية تحتل للمجلس األول التشريعي الفصل انتهاء بعد العراقي الجمهور لدى الجديد
النواب مجلس أهداف لخدمة تسخيرها يمكنهم مهمة بيانات للمعنيين يوفر البحث هذا إن -1

مسـيرة وان سيما النواب. مجلس مسارات تقويم في تسهم أن يمكن علمية نتائج يوفر البحث هذا إن -2
الشروع خط في زالت ما المرحلة هذه في المجلس

المختلفة، الدولة بمؤسسات وعالقته العراقي الجمهور عن أخرى لدراسات بذرة يعد البحث هذا إن -3
معدومة شبه قريب عهد إلى الدراسات هذه مثل كانت أن بعد

والحفظ الفطنة خالل من وصفته وحقيقته هيئته في الشيء تصور هو الذهنية الصورة مصطلح كان إذا
المصطلح هذا اسـتخدام كان ،وإذا واالستدالالت األحكام إلصدار بها والتفكير األشياء إدراك وكذلك ، العقل في
حـدود غياب إلى أدى معرفيا اتسـاعاً عليه أضفى ما االجتماعية العلوم مختلف في متزايد بحـضور يحـظى
المعرفة حـدود إلى تكون ما اقـرب هي الذهنية الصورة فان ، له والمحدد الواضح واالستخدام الدقيق التعريف
عقلية عملية التفكير وان سيما به يحيط ما إزاء التفكير بعملية شروعه عند اإلنسان عقل في تكونت التي واإلدراك
ذلك كان سواء واتجاهاته لقراراته الفرد اتخاذ في تسهم الذهنية الصورة فان ،وبذا العقلي النشاط أوجه كل تشمل
قابـلة وهي سلوكه(٢)، وأنماط الفرد اتجاهات تحدد التي البدنية أو النفسية القوى إحدى بهذا إيجابا،وهي أم سلباً
االقـتصادية األوضاع وتغير االجتماعي الواقـع تطور بحسـب وتتبـدل تتغير ديناميكية عملية ألنها للتغيير
الجمهور كان إذا ،سـيما الثبات لصفة فقدانها بالضرورة اليعني ذلك أن غير والثقافية(٣) السياسية والظروف
بالضرورة األشياء،وهذا إزاء يحملها التي الذهنية الصورة مع يتلقاها التي الرسائل فيه تتوافق اتصاليا جوا يعيش
لالنطبـاعات النهائي هي(الناتج الذهنية الصورة فان سابقاً،وهكذا تكونت التي الصور ورسوخ ثبات إلى يؤدي
أو منشـأة أو بعينه، جنس أو شعب أو ما نظام أو معين، شخص إزاء الجماعات أو األفراد عند تتكون التي الذاتية
اإلنسـان، حـياة على تأثير له يكون أن يمكن آخر شئ أي أو معينة، مهنة أو دولية، أو محلية منظمة أو مؤسسة
األفراد بـعواطف التجارب هذه وترتبـط المباشرة وغير المباشرة التجارب خالل من االنطباعات هذه وتتكون
تمثل فهي التجارب هذه خالصة تتضمنها التي المعلومات صحـة عن النظر وبـغض وعقـائدهم. واتجاهاتهم

على يقـدرونه أو ويفهمونه ماحـولهم إلى خالله من ينظرون صادقـاً واقـعاً ألصحابـها بالنسبـة
لها تكون أن دون السابـق العقـلي اإلدراك على تقـوم الذهنية الصورة أي فإنها أساسها)(٤)،وعليه

والمجموعات(٥). األفراد تفاعل على سلبية انعكاسات
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البحث مشكلة أوال:
التي الرئيسـة السمة فان ،(٦) تفسير إلى تحتاج ظاهرة أو غامض موقف تعني البحث مشكلة كانت إذا
جوانبـها من والتحـليل بالدراسة لها يتصدى لمن تحتاج محددة مشكلة على تنطوي كونها العلمية البحوث تميز
يريد ما على مقتصراً يكون بحيث الموضوع حدود تضييق هو المشكلة بتحديد المقصود كان ولما المتعددة(٧)،
البحث هذا مشكلة فإن تناولها(٨)، الباحث يريد ال موضوعات من العنوان به يوحي ما على وليس تناوله، الباحث
الدولة مؤسسات عن ايجابية ذهنية صورة بناء شانها من ومخططة مدروسة علمية برامج وجود عدم في تتجسد
برلمانية حياة وجود على بعد يعتد لم العراقي المواطن وان سيما خاص بشكل النواب ومجلس عام بشكل الحديثة
نتيجة ثقـة بأزمة مرت قد والجمهور السابقة البرلمانات بين العالقة أن عن فضال ، ديمقراطية أسس على مبنية
التي الصورة على سلبـا يؤثر قـد مما الجمهور يريده ما وفق على مهامها تأدية على البرلمانات تلك قدرة لعدم
في عمره من األول التشـريعي الفصل خالل يفلح لم النواب مجلس إن الحالي،كما البرلمان عن الجمهور يكونها
وإذا ،(٩) إضافيا شهرا التشريعي الفصل تمديد إلى المجلس رئاسة اضطر مما منه تتوقع الجماهير كانت ما تقديم
البحـث مقـتضيات أملتها فرضيات اختبار أو الباحث يثيرها تساؤالت عن باإلجابة معنية البحث مشكلة كانت
النتائج أن افتراض على القـائمة الصفرية الفرضيات من مجموعة اختبار يحاول البحث هذا فان ألهدافه، تحقيقا
ذات البحـث متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروقا هناك ليست فانه وبالتالي واحد، مجتمع من جاءت

هي: الفرضيات وهذه إحصائيا(١٠) معنوية داللة
والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحـوثين إجابـات في فروق توجد ال األولى:- الرئيسة الفرضية
الفرضية هذه تحـت وتندرج ، النواب مجلس عن الجمهور معلومات بشـان التعليم ومسـتوى والمهنة العمرية

اآلتية: الفرعية الفرضيات
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -1

النواب مجلس يمارسها التي السلطة نوع بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -2

النواب مجلس أعضاء بعدد معرفتهم بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -3

النواب مجلس في السياسية الكتل معرفتهم بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -4

ونائبيه النواب مجلس رئيس بأسماء معرفتهم بشان التعليم
والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحـوثين إجابـات في فروق توجد ال -5

النواب مجلس أعضاء أسماء معرفتهم بشان التعليم ومستوى
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العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال الثانية: الرئيسة الفرضية
الفرضية هذه تحـت وتندرج النواب، مجلس عن المعلومات استقـاء مصادر بشـان التعليم ومستوى والمهنة

اآلتية: الفرعية الفرضيات
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -1

النواب مجلس ألخبار متابعتهم بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -2

النواب مجلس أخبار متابعة في يفضلونها التي الوسائل بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -3

النواب مجلس عن الصورة تشكيل في المتابعة تلك إسهام مدى بشان التعليم
والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحـوثين إجابـات في فروق توجد ال الثانية:- الرئيسـة الفرضية
هذه تحـت وتندرج ، النواب مجلس أداء بشـان الجمهور انطبـاعات بشـان التعليم ومستوى والمهنة العمرية

اآلتية الفرعية الفرضيات الفرضية
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -1

االحتالل بوجود الوطنية بمهامه القيام على المجلس قدرة بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -2

العراقي للشعب حقيقيا ممثال بجعله الكفيلة القرارات اتخاذ على المجلس قدرة بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -3

العراقي الشعب فئات لكل النواب مجلس تمثيل بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -4

ألهدافه تحقيقا أداء من النواب مجلس يقدمه بما قناعتهم بشان التعليم
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -5
في العنف أعمال من الحـد شـانها من التي التشـريعات إصدار على النواب مجلس قدرة بشان التعليم

Kالعراق
ومسـتوى والمهنة العمرية والفئة الجنس متغيرات وفق على المبحوثين إجابات في فروق توجد ال -6

الحكومة أداء وتقويم متابعة في الرقابي بدوره القيام على النواب مجلس قدرة بشان التعليم
البحث أهداف ثانيا:

يأتي بما البحث هذا أهداف تتحدد
النواب بمجلس الجمهور معرفة اختبار -1
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المجلس. بأداء تتعلق عديدة نواح من النواب مجلس عن الجمهور انطباعات عن الكشف -2
Kالجمهور لدى النواب لمجلس الذهنية الصورة مالمح تحديد شانه من وهذا -3

ومنهجه البحث ثالثا:نوع
حـيث من للظاهرة الراهنة األوضاع دراسـة إلى تهدف التي الوصفية البحـوث من البحـث هذا يعد
عن المعلومات بتقـديم تكتفي ال بـهذا وهي ذلك(١١)، في المؤثرة والعوامل وعالقاتها، وأشكالها، خصائصها،
لتصحـيح مفيدة الدالالت وهذه منها(١٢) الدالالت استخالص إلى ذلك تتعدى للبحث،بل تخضعها التي الجوانب
الوصفية البحوث فأن المستقبل(١٣)،لهذا توجيه بهدف الحاضر فهم تطويره،أي أو استكماله تحديثه،أو الواقع،أو
السـلوك ومظاهر االجتماعية المواقـف لدراسـة إليها اللجوء يمكن التي والمهمة األساسية الطرائق إحدى تعد
المنهج الباحـث أتبـع فقـد البحث ألهداف وتحقيقا ، مكوناتها(١٤) إحدى الذهنية الصورة تعد والتي اإلنساني
وانطبـاعات ومواقـف آراء وتخمين قياس إلى الرامية البحوث أن ذلك المرجوة النتائج إلى للوصول المسحي
وعينة مجتمع لطبـيعة الميداني،وبـالنظر المسح طريقة إلى تلجا ما عادة والجماعات األفراد واتجاهات وميول
من وصحيحـة دقيقة معلومات على للحصول للبحث أداة االستبيان استمارة استخدام الباحث ارتأى فقد الدراسة،
في بخاصة البيانات جمع في المستخدمة األدوات أكثر من تعد الطريقة هذه أن حيث العينة، أفراد من عالية نسبة
طرق أكثر من أنه كما األفراد، آراء أو تصورات أو معلومات على الحـصول تتطلب والتي االجتماعية، العلوم
(١٧) على االستبـيان اسـتمارة احتوت وقد أشكاله، وتعدد لتنوعه نظراً اإلعالمية الدراسات في البيانات جمع
وانطبـاعات ، النواب مجلس عن الجمهور ومعلومات العامة، البـيانات هي محاور ثالثة على توزعت سؤاال

النواب مجلس عن الجمهور
البحث رابعا:حدود

هي: أساسية مجاالت ثالثة البحث حدود شملت
الزماني: المجال أ.

شهرا إليه واسترجاعها الجمهور على االستمارة توزيع في الباحث به قام الذي الميداني العمل استغرق
لمجلس األول التشريعي الفصل من األخير الشهر في اجري البحث أن يعني وهذا ،٢٠٠٦ تموز شهر هو واحدا

النواب.
المكاني: المجال ب.

هي: عدة العتبارات وذلك (العاصمة) بغداد محافظة على الميدانية الدراسة إجراءات اقتصرت
السكانية. الكثافة حيث من العراق في األولى المحافظة تعد بغداد إن -

السكاني تركيبها وتمايز تنوع حيث من بغداد خصوصية -
نتائجها. على كثيرا يؤثر ال بغداد على الدراسة اقتصار -
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البشري المجال ج.
١٠٠ وبواقـع بـغداد محافظة سكان على عشوائي بشكل استبيان استمارة ٢٠٠ بتوزيع الباحث قام لقد

كافة. االستمارات جمع الباحث استطاع وقد والكرخ الرصافة قاطعي من لكل استمارة
البحث عينة خامسا:

باهظة وكلفة طويالً وقتاً يستغرق ذلك ألن بأكمله المجتمع دراسة أحياناً المستحيل أو النادر من كان لما
للبحث، المنهجية اإلجراءات تمليها ضرورة يعد علمي أساس على اختيارها يتم للمجتمع ممثلة عينة اختيار فأن
تكون ولكي موضوعية، علمية نتائج إلى فيها الدقــة تؤدي التي المهمة الخطوات من العينة اختيار خطوة وتعد
التي المراحـل متعددة المعاينة طريقة إتباع على حرص الباحث فان المجتمع عن ومعبرة ممثلة البحث هذا عينة
الطريقـة عشوائية(١٥)،وهذه بطريقة منها ألفراد اختيارا يتم محددة عينة إلى تصل حتى خطوة من أكثر تتخذ
ألمعاشـي والمسـتوى السـكان لكثافة مراعاة الجغرافية المواقع حصص تحديد مرحلة في العمدية بين تمزج

يأتي: بما البحث عينة اختيار في اتبعناها التي الخطوات وتتحدد األفراد، اختيار مرحلة في والعشوائية
أن أسـاس على والكرخ الرصافة هما قاطعين إلى عمدياً بغداد محافظة بتقسيم تمثلت األولى: الخطوة

كبير. حد إلى متقاربة وديمغرافية جغرافية خصائص قاطع لكل
تتمثل بحـيث قاطع، كل من أيضاً عمدية وبصورة معينة إدارية وحدات اختيار فيها وتم الثانية: الخطوة
مكونات فيها تتمثل جغرافية أو مساحية عينة لدينا تكونت وبهذا ، للقاطع العامة الخصائص المختارة الوحدات في
قاطع من والكرادة واالعظمية الصدر بمدينة متمثلة والحضاري. ألمعاشي المستوى حيث من بغداد في المجتمع

الكرخ. قاطع من والغزالية والكاظمية والمنصور الرصافة.
منه البيانات تسجيل يتم مبحوثاً بوصفه الفرد إلى الوصول هو المعاينة من القصد كان لما الثالثة: الخطوة
عن عشـوائي بشـكل االستمارات عليهم توزع الذين األفراد اختيار تم لذا إليها، المشار الجغرافية المناطق في

عشوائية. بطريقة البيوت على االستمارات توزيع طريق
والفئة الجنس متغيرات وفق على للمبحـوثين النسبي التوزيع توضح و(٤) و(٣) و(٢) (١) والجداول

الدراسي. والتحصيل والمهنة العمرية

اإلحصائية األساليب سادسا:
الوصول تضمن التي اإلحصائية األساليب بأحد االستعانة يتطلب الفرضيات اختبار أن شك ال
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المعادلة يتضمن الذي كاي مربـع هو البحث هذا فرضيات الختبار إحصائي اسلوب انسب وان ، دقيقة نتائج إلى
اآلتية:(١٦).

النتائج عرض سابعا:
والثاني النواب، مجلس عن الجمهور معلومات هو األول محـاور ثالثة وفق على النتائج عرض سيتم
مجلس أداء بشان الجمهور انطباعات فهو الثالث أما النواب، مجلس عن المعلومات استقاء في الجمهور مصادر

النواب
النواب مجلس عن الجمهور معلومات األول: المحور

النواب مجلس يمارسها التي السلطة نوع بشان الجمهور معلومات -1
إلى منهم %١٤,٥ وأشـار ، التشريعية السلطة يمارس النواب مجلس أن إلى المبحوثين من %٧٨ أشار
%٤,٥ يحـدد ولم ، قضائية سلطة يمارس المجلس أن إلى منهم %٣ أشار حين في ، التنفيذية السلطة يمارس انه

الجدول(٥). ينظر النواب، مجلس يمارسها التي السلطة نوع منهم
ولية الجد كاي مربع قيمة مع وهي٣,٥٦ الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
نوع بشان المبحوثين إجابات في فروق وجود عدم يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند

.(٦) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على النواب مجلس يمارسها التي السلطة
كاي مربـع قيمة مع ٢,٤٣ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
المبحوثين إجابات في فروق وجود عدم يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد

.(٧) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على النواب مجلس يمارسها التي السلطة نوع بشان
الجد كاي مربـع قيمة مع ٨٣,٢٦ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
بشـان المبحوثين إجابات في فروق وجود يتبين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٥ حرية درجة عند ولية

.(٨) جدول ينظر ، المهنة متغير وفق على النواب مجلس يمارسها التي السلطة نوع
مربع قيمة مع ١٩,٥٩ وهي الدراسي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
إجابـات في فروق وجود يتبـين وهي١٦,٩٢ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٩ حـرية درجة عند ولية الجد كاي
جدول ينظر ، الدراسـي التحـصيل متغير وفق على النواب مجلس يمارسها التي السلطة نوع بشان المبحوثين

.(٩)

El áàJbáàF—
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النواب مجلس أعضاء عدد بشان الجمهور معلومات -2
أعداد إلى منهم %١٣,٥ وأشار ، ٢٧٥ هو النواب مجلس أعضاء عدد أن إلى المبحوثين من %٥٨ أشار

الجدول(١٠). ينظر ، النواب مجلس أعضاء عدد منهم %٢٨,٥ يحدد ولم ، خاطئة
مربـع قيمة مع ١,٤٥ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
إجابـات في فروق وجود عدم يتبـين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد كاي

.(١١) جدول ينظر ، الجنس متغير وفق على النواب مجلس أعضاء عدد معرفتهم بشان المبحوثين
كاي مربـع قيمة ٥,٠١مع وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
المبحوثين إجابات في فروق وجود عدم يتبين ٥,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٢ حرية درجة عند ولية الجد

.(١٢) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على النواب مجلس أعضاء عدد معرفتهم بشان
الجد كاي مربـع قيمة مع ١٩,٦٩ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
بشان المبحوثين إجابات في فروق وجود يتبين ١٨,٣٢ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى حرية١٠ درجة عند ولية

.(١٣) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس أعضاء عدد معرفتهم
مع ١٤,٣٦ وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
فروق وجود يتبين ١٢,٥٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٦ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس أعضاء عدد معرفتهم بشان المبحوثين إجابات في
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النواب مجلس في السياسية الكتل بشان الجمهور معلومات -3
كتلة إلى منهم %٣,٥ وأشـار النواب، مجلس في سياسـية كتل ثالث إلى المبحوثين من %٧٢,٥ أشار
ينظر ، النواب مجلس في سياسـية كتلة أي إلى منهم %٥ يشـر ولم ، كتلتين إلى منهم اشار١٩% بينما ، واحدة

الجدول(١٥).
مربع قيمة مع ١٧,١٢ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
المبحـوثين إجابات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند الجدولية كاي

.(١٦) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على النواب مجلس في السياسية الكتل معرفتهم بشان
كاي مربـع قيمة ٧,٩٢مع وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
المبحـوثين إجابـات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد

.(١٧) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على النواب مجلس في السياسية الكتل معرفتهم بشان
الجد كاي مربع قيمة مع ١٤٠,١٥ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
بشـان المبحوثين إجابات في فروق وجود يتبين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٥ حرية درجة عند ولية

.(١٨) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس في السياسية الكتل معرفتهم
١٦,٥٧مع وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
وجود عدم يتبـين ١٦,٩٢ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٩ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
التحصيل متغير وفق على النواب مجلس في السياسية الكتل معرفتهم بشان المبحوثين إجابات في فروق

92

االول القسم - العراقي الجمھور لدى النواب لمجلس الذھنیة الصورة



العــدد

3

٢٠٠٧ حزیران

.(١٩) جدول ،ينظر الدراسي
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ونائبيه المجلس رئيس بأسماء معرفتهم بشان الجمهور معلومات -4
رئيس اسـم إلى أيضا %٢٤ وأشـار ، فقـط النواب مجلس رئيس اسم إلى المبحوثين من %٢٤ أشار
اسـم إلى منهم %٣٣,٥ يشر ولم ، نوابه واحد المجلس رئيس اسم إلى منهم اشار١٨,٥% بينما ، ونائبيه المجلس

الجدول(٢٠). ينظر ، منهم أي
مربع قيمة مع ١٦,١٧ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
المبحوثين إجابات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد كاي

.(٢١) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على ونائبيه النواب مجلس رئيس أسماء معرفتهم بشان
كاي مربـع قيمة ١٦,١٧مع وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
المبحـوثين إجابـات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد

.(٢٢) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق على ونائبيه النواب مجلس رئيس أسماء معرفتهم بشان
ولية الجد كاي مربع قيمة مع ٩,١٣ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
بشان المبحوثين إجابات في فروق وجود عدم يتبين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٥ حرية درجة عند

.(٢٣) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على ونائبيه النواب مجلس رئيس أسماء معرفتهم
١٣,٧٢مع وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
وجود عدم يتبـين ١٦,٩٢ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٩ حرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
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التحـصيل متغير وفق على ونائبـيه النواب مجلس رئيس أسـماء معرفتهم بشان المبحوثين إجابات في فروق
.(٢٤) جدول ،ينظر الدراسي
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النواب مجلس أعضاء أسماء بشان الجمهور معلومات -5
أسـماء إلى منهم %٣ وأشـار النواب، مجلس في أعضاء ثالثة أسـماء إلى المبحوثين من أشار٤٧%
ينظر ، عضو أي اسـم إلى منهم %٣٣,٥ يشـر ولم ، واحد عضو اسم إلى منهم اشار١٦,٥% بينما ، عضوين

الجدول(٢٥).
مربع قيمة مع ٢١,٧٣ وهي الجنس متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة بين مقارنة إجراء وعند
المبحـوثين إجابات في فروق وجود يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند الجدولية كاي

.(٢٦) جدول ،ينظر الجنس متغير وفق على النواب مجلس أعضاء أسماء معرفتهم بشان
كاي مربـع قيمة مع ٦,٠٣ وهي العمرية الفئة متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
المبحوثين إجابات في فروق وجود عدم يتبين ٧,٨١ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ٣ حرية درجة عند ولية الجد

.(٢٧) جدول ،ينظر العمرية الفئة متغير وفق النواب مجلس أعضاء أسماء معرفتهم بشان
كاي مربـع قـيمة مع ٢٩,٥٢ وهي المهنة متغير وفق على المحسوبـة كاي مربع قيمة مقارنة وعند

إجابـات في فروق وجود يتبـين ٢٤,٩٩ وهي ٠,٠٥ معنوية ومستوى ١٥ حرية درجة عند الجدولية
(٢٨) جدول ،ينظر المهنة متغير وفق على النواب مجلس أعضاء أسماء معرفتهم بشان المبحوثين

مع ٢٤,٩٨ وهي الدراسـي التحصيل متغير وفق على المحسوبة كاي مربع قيمة مقارنة وعند
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في فروق وجود يتبـين وهي١٦,٩٢ ٠,٠٥ معنوية ومسـتوى ٩ حـرية درجة عند ولية الجد كاي مربع قيمة
جدول ،ينظر الدراسي التحصيل متغير وفق على النواب مجلس أعضاء أسماء معرفتهم بشان المبحوثين إجابات

(٢٩)
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ص١٧. ( العربية،٢٠٠١ الوحدة دراسات (بيروت:مركز العرب لدى األتراك ،صورة الداقوقي إبراهيم -5
ص٣٤. والنشر،٢٠٠٤) للطباعة شركةالحضارة : (بغداد ج١ المنهجي، البحث أساسيات الدليمي، جاعد حميد -6

ص٦٩. (١٩٩٩ الكتب، عالم (القاهرة: اإلعالم بحوث حسين، محمد سمير -7
ص١٣٩. (١٩٩٤ الرسالة، مؤسسة (بيروت: العلمي البحث في أساسية قواعد صيني، إسماعيل سعيد -8

.٢٠٠٦/٧/٢٨ بتاريخ الفضائية البغدادية قناة بثته العراقي النواب مجلس رئيس المشهداني محمود السيد مع خاص لقاء -9
، بـغداد جامعة ، العلمي والبحث العالي التعليم (وزارة ألبياتي إبراهيم خليل ترجمة: التجريبي، النفس علم مايرز، آن -10

ص٣٠٣،٣٠٤. (١٩٩٠
صفاء دار (عمان: والتطبـيق النظرية العلمي: البحـث وأساليب مناهج غنيم، محمد وعثمان عليان مصطفى ربحي -11

ص٤٢. (٢٠٠٠ والتوزيع، للنشر
.١٢٤ ص١٢٣، سابق، مصدر حسين، محمد سمير -12

ص٧٨. (٢٠٠٠ والتوزيع، للنشر الفجر دار واالجتماعية(القاهرة: اإلعالمية البحوث أساسيات حجاب، منير محمد -13
مكتبـة (القـاهرة: وآخرون نوفل نبيل ترجمة: ط٢، النفس، وعلم التربية في البحث مناهج دالين، فان ب. بولد. ديو -14

ص٣٦١. (١٩٨٤ المصرية، االنجلو
ص٣٢٩-٣٣٠. (١٩٧٥ المطبوعات، وكالة ط٢(الكويت: ومناهجه، العلمي البحث أصول بدر، أحمد -15

الموصل، جامعة العلمي، والبحـث العالي التعليم (وزارة اإلحصاء إلى المدخل الراوي، محمود خاشع ذلك: في ينظر -16
ص٣٨٩. (٢٠٠٠

التعليم (وزارة النفس وعلم التربـية في واالسـتداللي الوصفي اإلحصاء اثناسيوس، وزكريا توفيق الجبار عبد
ص٣٠١،٣٠٢. (١٩٧٧، الجامعةالمستنصرية العلمي، والبحث العالي
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مقدمــة

إليه والحاجة البحث مشكلة : أوال

بـإعداد تقـوم مهمة حلقة فهي . اكثر او طرفين بين تواصل لكل والحساس الواقعي األساس اللغة تعد
الجميع بها ويتعايش يتخاطب عليها متفق بقواعد محكوم لغوي بناء وفق وترميزها المعاني

عن تبـتعد أن منها ألي يمكن فال . الجماهيري ، الوسيطي ، الشخصي : هي االتصال أشكال كانت ولما
مجاالتها في تنطلق أن البد فإنها ومهاراتها خصائصها منها لكل ان وبما االتصالية. وأنماطها تعامالتها في اللغة

المقصود الهدف حسب المؤثرة اللغة وعناصر مقومات وترتدي اللفظية وغير اللفظية الرموز خالل من
إن واما منها، الغاية فتفشـل الرموز تلك فهم عن يعجز أن أما : أمرين أمام المتلقي من تجعل بذلك وهي

باالتصال القائم يريده ما مع يتطابق بحيث ، وحيوية ببساطة واالسترسال بالتأمل يقوم
االتصال ويعد ، المحـيطة أو فيها تعمل التي البـيئة نسـيج من خطابها يتشكل ، اجتماعي نشاط واللغة
المجتمعات. بين والمعارف األفكار بنقل تقوم التي االجتماعية الوحدات أحد فهو النشاط. ذلك محور الجماهيري

النقل ذلك التكنولوجي التقدم لها وفر وقد
فيها يتناسب عرض وأساليب ومتجددة متعددة مهارات تستخدم أن ، الخطاب لغة المجال هذا في أفاد كما

االستخدام ذلك ليوضح البحث هذا وياتي الجماهيري. االتصال ووظائف أهداف لتحقيق المضمون مع الشكل
اآلتية: المحاور من البحث هذا في المنهجية تنطلق

، تقـنيا" تتسارع أخذت االتصال وسائل أن ذلك والمعنى الصياغة في جديدة مرحلة الخطاب لغة دخلت
والدراسة الوقوف تحتاج مستجدات فيها وظهرت

إذ المعاني. نقل في متقدمة صفات تحمل اتصالية شبكات أوجدت الماضي القرن تسعينات فمنذ
وتأثير. بفاعلية األخرى المجتمع قطاعات على تضغط مثلما ، وأجهزتها الحكومات على تضغط أخذت

وازدادت جماهيرها اتسـعت فقـد منها. واحدة اإللكترونية والصحافة الفضائية القنوات وتعد
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يقـف اذ المجتمعات. بين اشد وبترابط متقاربة مديات الى الطويل المدى من فيها التأثير وانتقل منها. المخاوف
اللغة او التفكير او المعيشـة مسـتوى بـين تفرق ان دون ، ومتنوعة متعددة اتصالية محـطات أمام الجمهور

األخرى النقالة االتصال أدوات انتشار مع ذلك وتزامن المستخدمة.
أبـعادا" أخذت الخطاب لغة إن كما جديدا" شكال" اخذ االتصالية والمضامين المعاني انتقال فان وبالتالي

ذلك: أوسع.ومن
وغيرها .. والتشويش اإلتاحة مثل اللغة معاني إيصال من تحد التي العوامل قلة -1

لوسائل األفراد أمام االختيار حرية ان ذلك مشتركة. خبرات كونها عن بدال" معزولة خبرات إيجاد -2
، المحلية الوسائل عن الجمهور األمر ذلك ابعد فقد منه. عدد اكبر كسب على الوسائل تلك بين والتنافس ، متنوعة

محددة قنوات على الرأي إجماع او
الى ذلك ودفع واإليقـاع. والحـركة الصورة خالل من اللفظية المعاني عن اللفظي غير التعبـير -3

المجال هذا في السرعة تالئم لكي المفردات اختصار
جديدة أبـعادا" واكتسبـت نفسـها فرضت العرض طريقة إن إذ المعنى. على الشكل آليات فرض -4

الخطابية ومهاراتها اللغة مع للتعامل
ان بصدده.إذ والسلبيات اإليجابيات تبلور دراسات تقابله لم ومهاراتها اللغة استخدام في التجدد ذلك إن
(والعربـية النامية المجتمعات وأصبحـت بـفاعلية اللغة دور يسـتوعب أن يجب جديدا اتصاليا واقـعا هناك

عليها الخارجية المعلوماتية والسيطرة والتجديد األصالة بين طرق مفترق في خصوصا")
المجاالت هذه في بسيط بجهد ليساهم البحث هذا ويأتي

ويستدعي ، االتصالية ومهاراتها للغة استخداماتها وكشف العربية الفضائية القنوات واقع على الوقوف
االتصال مجال في للخطاب محـددة بأسـاليب تستخدمها التي والمهارات وإشكالياتها للغة النظرية الدراسة ذلك

به المتصلة والمحاور الجماهيري

والسلبـية اإليجابـية الجوانب إبراز في والتحليل، المسح تستخدم التي الوصفية البحوث من البحث هذا
العربية الفضائية القنوات من لها العملية والتطبيقات ، جهة من نظريا" ومهاراتها الخطاب لغة الستخدام

أخرى جهة من
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البحث: حدود : رابعا

البحث: بمصطلحات التعريف : خامسا

السابقة: الدراسات : سادسا

الجماهيري واالتصال الخطاب لغة بن العالقة

في استقبالها يتم التي تلك وباألخص العاملة العربية الفضائية للقنوات العام الخطاب لغة واقع في البحث
. العراق

الرسائل ترميز في تستخدم التي اللفظية وغير اللفظية المسموعة أو المرئية الرموز من نظام : اللغة -1
.(١) لديهم المعاني استحضار بقصد اآلخرين إلى الموجهة االتصالية

المتلقـي تستوقف منطقي بشكل مرتبطة اتصالية نصوص بصفة للغة المادي النتاج وهو : الخطاب -2
.(٢) واالنسجام والفاعلية الفهم بدالالت المعنى يصله أن بعد الرفض أو بالقبول معها بتجاوب وتجعله

لكي وإيجاز بـأثارة بإيجابـية بالمعاني االرتقاء وتعني الذكاء، أو الحرفة يقابلها : االتصال مهارة -3
.(٣) وإيقاع بتناسق المعنى وتقديم ، المستخدمة الوسيلة شكل مع التوازن إلى تصل

هناك وانما . العملي بجانبـه النظري الجانب تربـط المجال هذا في دراسـات على الباحث يحصل لم
القـنوات عن بالمقـاالت) (أشبه معمقة غير دراسات أيضا وهناك . االتصالي وخطابها اللغة عن نظرية بحوث

للبحث. كمصادر منها االستفادة تم . العربية الفضائية

(اإلشكالية) والهدف الوظيفة بين الخطاب لغة 1 -1
والخطاب: اللغة بين العالقة / اوال"

اللغة بـوجود الماهية متبـاينة دالة عناصر تدخل إذ . قنوات عدة عبر إنجازها يتم رسالة الخطاب يعد
الحقيقي المقصد عن الجمهور ذهن يبتعد ال حتى ، إيصاله المراد المعنى وضبط الفهم الى تقود والتي . ومعانيها

للنص.
عملية خالل من صورة بـافضل تقـديمها على والحفاظ ، االتصالية الرسالة مراقبة هنا اللغة ووظيفة

والصورة بالصوت مواجهه مع وجمال مفردات تحتوي خطابية
وهي .(٤) ومتجانسـة مترابطة جمل في تتسلسل التي اللغوية الوحدات تلك بالخطاب ويقصد
معها والحـوار والتفاعل ، اللغة ممارسة الى بالجمهور وتدفع صياغتها في تتحكم خاصة ظروف وليدة
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بحـيث اسـتعمالها طريق عن للغة الحقيقـي المدلول يعطي الخطاب ان الباحثين أحد .ويرى عليه التأثير قصد
.(٥) االستعمال هذا قبل تصورها يصعب

، الملموسـة الداللية قـيمتها اللغوية الوحـدات فيه تكتسـب الذي المجال هو الخطاب ان آخر ويحدد
(٦) معينة مادية ظروف في إيصالها يريد التي المعرفة بناء اجل من ومفرداته اللغوي الجهاز الى يلجا فالمستقبل
بنظم الجماهيري واالتصال الشخصي االتصال في مجسدة اللغة فيه تجد مسرحا الخطاب يصبح المعنى وبهذا .

سواء. حد على والمستقبل المصدر من كل يفهمها متعددة ومعاني

والهدف: الوظيفة بين الخطاب لغة / ثانيا
خاللها من يتعايش لفظية دالالت لتؤلف البـعض بـعضها مع ترتبـط معاني ذات رموزا اللغة تشتمل

ذلك ومن . بينها فيما او المجتمعات داخل سائدة منها تجعل خصائص في وتشترك البشر.
المرء يستطيع اذ محددة. ومعاني واحكام قواعد ترتيبها ،يحكم المفردات من ذخيرة تحتوي اللغة ان -1

جديدة(٧). معاني المفردات من يكون ان القواعد هذه وفق
متعددة. مفردات أمام المرء من تجعل ، المعنى إيصال في متعددة طرقــا المفردات لبـعض ان -2

فيها يعيش التي البيئة حسب ، خاللها من المعنى دالالت تقديم اللغة وتستطيع
محدد واحد معنى على مفرد رمز من اكثر يدل ان الممكن من -3

خالل من ببـينهم الطبيعية العالقة تنظم اذ . الجماهير على والسيطرة للخطاب وسيلة هي اللغة فان لذلك
خصوصيته إعطاءه في آخر عن لمجتمع تميز تقـــدم انها عن فضال . المتداولة والمعلومات األفكار صناعة

اآلخرين. ومع أبناءه بين الفهم وتجانس , والتاريخية القومية
مسـتمرة إشكالية هناك إن إال , الخطاب على وقدرتها اللغة مصطلح تتناول التي الدراسات من وبالرغم
جديدة دالالت تكتسـب انها اذ . (٨) واإلنسـانية واالجتماعية السياسية األوضاع وتبدل التغييرات ظل في فيها

أيضا متنوعة بأبعاد والهدف الوظيفة بين فيما العالقة تظهر وبالتالي . متنوعة وميول اتجاهات مع وتتداخل
والجوالت للمعارف اسـتعراض عن تعبـر الخطاب لغة فان ، الوظيفة حـيث فمن التوسع من وبشيء
سـياق صورة في تتشـكل التي والخصوصية ، فيه اللغة إبداع سر نص ولكل . األفراد من يحملها التي الفكرية

.(٩) غموض او لبس دون معانيه ويفهم المرء يتلقاه بحيث مستقل
مع والتفاعل التفسير يجري إذ . المرء ذلك لدى السابق المعرفي الخزين الى أحتكام هناك فان وبالمقابل

نص كل في استقـالليتها لها وسـيلة الخطاب لغة إن الباحثين أحد ويرى . ذلك وفق االتصالية الرسالة
.(١٠) بأخرى وتنتهي بنقطة ،تبتدأ

حــركة إلى النظر ان إذ . الجماهيري االتصال خالل من أوســع مديات االتجاه هذا ويأخذ
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ذلك في ويتحكم . لها المرافقة الحداثة او والتقليد العادة ومواصفات اللغوية مصادرها خالل من تظهر ، االتصال
بعدان:

النص). (مظهر الصياغية الصورة أو الشكل -1
النفسية. والحاالت والعواطف باألفكار المتمثل النص) وراء (ما المضمون -2

فضال ، لها المستقبـل وحاجة المعلومات أهمية حسب تتشكل فإنها الخطاب لغة أهداف الى بالنسبة أما
على تضغط الخطاب لغة ان الباحـثين أحـد ويرى . إليهم تتوجه من لدى تأثيرهم ودرجة مصادرها أهمية عن
(١١) باالتصال القائم اراداتها الى يسعى مضمرة فتبقى غاياتها اما فيه، االثر تحدث التي هي ومعانيها المستقبل
. (١٢) المرسل يقصدها التي بالطريقة الرسالة المستقبل يفسر عندما غاياتها تدرك الخطاب لغة ان آخر ويرى .

عليها: فيتوجب أهدافها الى الخطاب لغة تصل وحتى
اليهم. تتوجه لمن واألخالقية الفكرية والخلفيات الرؤى مراعاة -1

العصرية. التغييرات حسب اللغة ألسلوب المستمر التجديد -2
للمستهدفين. األساسية التركيبة يضمن الذي بالشكل العبارات توظيف -3

االتصال مجال في الخطاب لغة أهداف وتأخذ باسـتمرار المستقبـل مع البـناء والطرح الثقة بناء -4
خطين الجماهيري

اإليجابية 1-الغاية
السلبية الغاية -2

، واألخبــار المعارف وإيصال ، العام الذوق تنمية إلى يتوجه اللغة توظيف فان األولى إلى فبالنسبـة
عن فضال ، واالجتماعية السياسـية العملية أطراف بـين التواصل من حالة وخلق ، االجتماعية المعايير وتقوية
التغيير إعاقـة إلى تهدف بطريقـة اللغة توظف فإنها السلبي جانبها في أما . (١٣) وغيرها … والتسلية اإلمتاع
زرع ، األخرى الرأي أفواه تكميم ، الخالفات إثارة بــهدف المغلوطة المعلومات تمرير ، االجتماعي والطور

وغيرها. … المجتمع أفراد على وسلوكياتها الغربية الثقافة وإدخال المجتمع في واإللهاء اإلحباط

الجماهيري االتصال أدوات من أداة الخطاب لغة 2 - 1
لفظية وغير لفظية لغوية أشـكال على اعتمادا للمعاني ومجسـدة ناقلة الجماهيري االتصال وسائل تعد
الجماهيري االتصال وبـين الخطاب لغة بين الربط فان ولذلك . عليه والتأثير متنوع جمهور إلى إيصالها بقصد

بمعزل يحققه ان الحدهما يمكن ال اجتماعي سلوك لتكوين البعض بعضهما مع يتكامالن انهما من يظهر
.(١٤) اآلخر عن

إلى األفراد األمر هذا يدفع إذ . الفهم إلى الحـاجة هي المعرفة إلى الحـاجة إن القـول ويمكن
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وسـائل وتسـعى . ذلك قبـل تنشا قد التي التوتر حالة عنده وتخف فهمه من يزيد كي للموقوف البنائي التنظيم
حتى المتناسقة المعاني ذات المترابطة المعلومات وتقديم اإلفراد، عند الغاية هذه إدراك إلى الجماهيري االتصال

لديهم االشباع تحقق
االتصال وسـيلة هي : اللغة ان الباحثين أحد يرى إذ . التقديم ذلك مستلزمات من كواحدة اللغة وتدخل
والرموز اإلشـارات من نسق إنها .اذ (١٥) المعروف بمعناها الجماهيري االتصال عملية تتحقق ال بدونها التي
للمعلومات الغوي بالبـناء هنا االتصال وسـائل اهتمام ويظهر . متنوعة بـدالالت المعنى نقل إلى تهدف التي

النص سياق في ومعانيها الكلمات تستخدم التي والطريقة المقدمة
لغة إن ، الباحثين أحد يرى لذا . االتصال طرفي بين للفهم أساسية حلقة تكون شاملة لغة إلى يحتاج وذلك
المجتمعات مع أو الواحـد المجتمع أبناء بين مضامينها عن التعبير أو األفكار توصيل أدوات إحدى هي الخطاب

.(١٦) األخرى
االتصالي الخطاب لغة إن الباحثين أحد ويرى . اللغة حيال التزامات االتصال وسائل على تقع وبالتالي

.(١٧) خالل من تأثيراتها إلى تصل
. لها الفكري االختزال وكيفية والمترادفات الكلمات من الثوابت معرفة -1

اللغة عصرنه إلى والسعي تداولها انتهى التي المفردات أبعاد : المتغيرات معرفة -2
لدى أخرى غايات لها التي المفردات اسـتخدام خطا في الوقـوع من الحـد : االحتماالت حساب -3

المنافسة الوسائل
اللغة دون ، العادية الحـياة لغة مسـتوى فوق ترتقـي بـلغة االتصال وسائل تستعين أن يستلزم وهنا
فان العربـية المجتمعات وفي المجتمع. في المتبـاينة المستويات الحتواء وذلك ، والعلوم اآلداب في المستخدمة

عليها: يتوجب االتصال وسائل
. ومعانيها المفردات في التجديد عنة البحث -1

االستهواء على قدرة اكثر لجعلها ، والفاعلية التأثير بحالة بالغيا" المعلومات صقل -2
والوضوح المعنى بذات الجميع تخاطب بحيث للغة والشمولية الخاصة السمات إبراز -3

بدقـة المعلومات وتتابـع والمكان الزمان ظروف إلى بالنسبـة اللغة الستخدامات المنطقي الربط -4
.(١٨) منطقي وترابط وسرعة

االتصال بنموذج اللغة عالقة 1-2
بالقــوة وجود : هي صورتان هنا وتدخل اللغة. طريق عن تتم بـمجملها االتصال عملية إن
وبسماته االتصال بنموذج ترتبط اللغة فان لذا .(١٩) الجمهور إلى وإيصاله المعنى التمام بالفعل ووجود
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االتصال عملية في الخطاب لغة سريان فان الدائرية، سيرورتها لها هنا العملية إن وبما وثيقاً. ارتباطا" ووظائفه
آالتية: المحاور خالل من يتم

يعمل وال الجمهور. يفهمها مفردات وفق لغوي شـكل إلى المعاني تحـويل يتولى والذي : المرسل -1
، االتصالية المؤسسـة سياسـة أهمها: عدة جهات أداءه في تتجاذبه إذ األخرى. التأثيرات عن بمعزل المرسل

. الجمهور يحياها التي النفسية الضغوط الى إضافة ، والمهنية والحرفة واالجتماعية النفسية الضوابط مراعاة
، وبالغتها اللغة بقواعد المعرفة ، الجمهور معاني إدراك ، الذاتية الثقافة : المرسل في تتوفر أن ويجب
القـوة مع ، المعلومة مع الهادئ التعامل ، (٢٠) لها المباشر الماس وعدم للجمهور الفكرية باالعتبارات االهتمام
إيصال الخطاب للغة يوفر بـمجمله وذلك وغيرها .. األلفاظ صياغة في الفني الجمال عن البحـث ، التعبير في

الالحقة تأثيراته وبناء المعنى
إلى إيصاله المراد المعنى التمام اللفظية وغير اللفظية اللغة من يتشـكل الذي البـناء هي : الرسالة -2
إلى بـالفكر واالرتقـاء الفاعلة المشـاركة من ويزيد االنتباه يجذب بما التأثير من تكون أن .ويشترط الجمهور

متقدمة مستويات
، المجازية التعبيرات ، اللفظية االستعارات ، الممل التكرار وعدم المفردات في التنوع : لذلك ويتوجب
تقـديم ، (٢١) العبـارات اسـتخدام في التبسـيط ، للجمهور النفسي المجال مخاطبة وكذلك لتعقيد عن االبتعاد

ذلك وغير .. المعلومات بناء في االتصالية الوسيلة خصائص اعتماد ، فني وامتاع بجمالية المعلومة
فرضت وقـد . االتصالية الوسائل أحد عبر معرفي محتوى تنقل التي المادية األدوات هي : الوسيلة -3
ال إذ . الوسـيلة هي الرسـالة ان الصحفية المقولة تصح لذا نوعها. حسب المضامين بناء في اللغة على قدراتها
تلفازية)، ام إذاعية أم (صحـفية التوصيل اداة عند الوقـوف دون المعلومة تقدم أن اتصالية مؤسسة الية يمكن

األساس. هذا على وتركيباتها اللغوية المفردات واختيار
بـها يتعامل ان يجب التي واللغة الجمهور نوعية بمعرفة يرتبط االتصال عملية نجاح ان : المستقبل -4
وتغيره حـجمه كبر مع ، والجغرافية والفكرية االجتماعية التركيبة متنوع االتصالية الوسيلة جمهور ويعد . معه
تسـتوجب:- هنا عالقـتها تستقيم حتى الخطاب لغة فان لذا مختلفة وبيئية إنسانية لظروف وخضوعه المستمر
(رجع معه التواصل من حـالة خلق ، لديه المألوفة ومعانيها المفردات خصائص عند الوقوف ، الجمهور تحديد
االنتماء ، االجتماعي الوضع ، الدخل (العمر، يحـملها التي الشخصية الخصائص مراعاة عن فضال . الصدى)
… حياته في المؤثرة العوامل ، بالنفس الثقة ، السلوك ، (الذكاء السيكولوجية الخصائص وكذلك والفكري) الديني

… أمامه مفتوحـة االنتقـائي االختيار فرصة ترك ، رأيه مع التناقض عدم عن فضالً .(٢٢) وغيرها)
المطلوبة. التأثيرات الى للوصول ذلك وغير
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باسـتخدام متعددة إنسانية تفاعالت وسط اجتماعي متغير يؤديه الذي اإلنجاز او الوظيفة هي المهارة ان
تصور يمكن ال بانه الجماهيري االتصال مهارات أهمية وتبرز .(٢٣) أغراضه تحقيق في تساعد محددة أدوات
السياسـية العملية وابـراز ، والقـومية التاريخية هويته ترسـيخ الى تسعى اذ . بدونها متحضر مجتمع وجود
االتصال وسـائل استخدام ويظهر داخله االجتماعية والمشاركة والتفعيل التثقيف في والمساعدة ، فيه واإلنسانية

التالية: المباحث خالل من مهاراتها ابراز في للغة

الجماهيري الخطاب لغة أساليب 1-2
الى ، اللغة خالل من الفكر عن التعبير طريقة هو األخير وان ان في واألسلوب، اللغة بين العالقة تظهر
.(٢٤) للغة الجيد االختيار هو األسـلوب ان : الباحثين احد ويرى . بتقديمها الخاصة الطريقة على داللته جانب
نظام ضمن اللغة األســلوب ويدرس الخاص(٢٥). فصالها واألسـلوب الفكرة ثوب هي اللغة ان اخر ويرى
الفنون مجال في الخطاب لغة يدير فانه وبــذلك . بـناؤه وكيفية النص ماهية على التعرف خالل من الخطاب
وتعقـب والعاطفية)، (الفكرية البشرية للنفس المختلفة األوضاع تحليل أدارته في يدخل إذ . المختلفة االتصالية

.(٢٦) اللغوي التعبير في النفسية الحاالت آثار
النص في تتسلسـل وانما الجماهيري، االتصال مجال في للعيان ظاهرة الخطاب لغة أساليب تظهر وال

يأتي: ما االساليب هذه واهم فيه. الداخلية والبنى
في والوضوح التعبـير في والدقـة الطرح في الجدية خالل من االهتمام إظهار أي -: الموضوعية -1

المعلومات مصادر من ،والتحقق المقدم المعنى
الجمهور وقت ان ذلك . واسع معنى تقدم والتي المختصرة والجمل المفردات اعتماد أي - : اإليجاز -2

منها المعقد وابعاد بشفافية واستخدمها األلفاظ بدالالت المعرفة ذلك ويتطلب . والتطويل الحشد مع يتناسب ال
للتي مشابـهة دالالت لها التي العبـارات اختيار خالل من الجمهور فكر مع المطابقـة -: التكامل -3
أخرى. عن والبحـث الوسـيلة عن النفور الى تقـود والتفسير الفهم صعوبة ان ذلك . (٢٧) يفهمها أو يتداولها

الجمهور لذلك اإلنسانية واألوضاع الفكرية الخلفية مراعاة ذلك في ويدخل
ومضمون بشـكل االرتقاء تحاول ، التكنولوجي التقدم لها يفرزه بما االتصال وسائل ان -: التجديد -4
المساس دون العصر روح وتالئم النقل ذلك مع تتناغم متجددة ورموز مفردات استخدام يتطلب وذلك . المجتمع

وبالغتها. اللغة بأصالة
الجمهور لدى االنتبـاه وقـع لها ودالالت بأبعاد المعنى إيصال على القدرة أي -: الفاعلية -5
غير العناصر مسـاعدة ، فيها المبـتكر العرض وطرق ، المسـتخدمة الوسيلة نوع هنا .ويدخل (٢٨)

الخطاب لغة خالل من الجماهيري االتصال مهارات -
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. ذلك وغير … المقدم المعنى إيضاح في صوتية ومؤثرات ورسوم وإيقاعات صور في اللفظية
اإلبـهار بمسـتوى االرتقـاء تتطلب االتصال لوسـائل اللحظية الحركة أن -: وااللتزام التنويع -6
التجريد أو الجاهزة العبارات عن االبتعاد ذلك ويتوجب .(٢٩) الجمهور لدى الفهم بمستوى واالرتقاء والتسويق
تسيء التي والحادة، المبتذلة الكلمات عن االبتعاد عن فضالً . ( العامية ) الدارجة أو المبهمة واأللفاظ الغامض،

االتصالية. الوسيلة ينفرعن وتجعله الجمهور إلى
لدى التأمل روح وخلق ( الحـركية ، العاطفية ، العقـلية ) الرغبات استثارة -: والمناشدة التدرج -7
المعنى، واعطاء السـطور وراء ما المقاصد إخفاء ومحاولة . بالجمهور المباشر االصطدام عدم مع ، الجمهور
بعضها او االساليب هذه تشترك .وبالتالي مشروع قصد وذات نبيلة الغايات تكون ان على المطلوبة. الداللية القيم

باالتصال القائم غرض حسب االهداف واضحة المعاني سليمة متطورة اتصالية لغة إيصال في

الخطاب للغة االتصالية المهارات 2 - 2
تتداخل وقد المعاني. وإيصال الخطاب، لغة تبني في متنوعة مهارات الجماهيري االتصال وسائل تعتمد
األسـلوب أما الداخلي. وبـناءها اللغة روح مع تتعامل المهارة إن بينهما الفرق إن إال الخطاب، لغة أساليب مع

. ودالالتها اللغة استخدامات خالل من المعلومة عرض طريقة مع فيتعامل
.(٣٠) متعددة بـأوجه والتمثيل التشـكيل المطاوعة على قدرة للغة فان االتصالية المهارة جانب وفي
األطر فان العربـية) اللغة (مثل الشاملة اللغات أما . المحددة أو الضيقة األطر ذات اللغات في سلبيا" ذلك ويظهر

منها يجعل مفردة لكل المتعددة والمعاني تحملها التي الداللية
اقل بكلمات متعددة معاني عن للتعبير اقتصادية وسيلة -1
االتصالية المضامين لمختلف مفرداتها معاني مالئمة -2

للغة والصياغي البالغي البعد خالل من إظهارها دون المرسل مقاصد عن التعبير -3
فيها الحركات تغيير عند معنى من اكثر تقدم المفردة ان أي .(٣١) الحركات استعمال -4

كافة الحــتواء جديدة ورموز معاني وإدخال التحـديث على القـدرة امتالكها أي المعاصرة لغة -5
والمتغيرات الظروف

بآالتي: الجماهيري االتصال وسائل في الخطاب لغة مهارات إيراد ويمكن
خالل من الجمهور لدى النفسي الجانب إثارة الخطاب لغة تستطيع اذ -: اإليحائية او الجمالية المهارة أ-

واســتثارة المفتوح التأمل الى والدعوة والتشـويق األذواق تنمية خالل من وذلك . االتصال وسـائل
لديه(٣٢). االبتكارية الروح وتفعيل واألحالم، العواطف ومغازلة الرغبات

خالل من ، لرغبـاته وفقـا" حـدة على فرد كل اسقاطات تقبل إنها الخطاب لغة مميزات فمن
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االدراكية البنية تغير هنا اللغة ودور . ألخر فرد من طبيعتها في تختلف وسياقات بمشاعر لديه الالوعي محاورة
مع األدب تفاعل -: أهمها بـأمور مستعينة بشفافية. وتقديمها المفردات تنظيم خالل من قناعاته وزيادة للجمهور
البالغي البعد وحرفة ، اللغة أساليب استخدام ، بالخبراء االستعانة ، الجديدة االتصالية الثقافة لتكوين التكنولوجيا

المجال هذا في
، متنافر غير ناجح لغوي نسـيج في مصاغة تكون ان الخطاب لغة تسعى إذ -: التوجيهية المهارة ب-

.(٣٣) السابقة النصوص مع بالمقارنة أو الواحد النص في ووحدتها األلفاظ تجانس خالل من
إلى ذلك في وتحـتاج . المرسـل يريده ما مع تتناغم أن الجمهور لدى التأثير نقـاط الخطاب لغة وتدفع
لكلمة حركة بين االنسجام عن فضال" . المجتمع في المطلوب السلوكي للتصرف أنموذج وتقديم ، والثقة التجديد
االقناع الى يؤدي بما المضمون عرض وتكنيك ، الزمنية التوقيتات مراعاة وكذلك ، له المرافقة المؤثرات وإيقاع

متقدم. حضاري وبأسلوب المجبر باإلكراه ال ، باالختيار
التشــكيل على القـدرة ، االتصال مجال في الخطاب لغة جهد ضمن يقـع : التجسـدية المهارة ج-

المختلفة. المؤثرات أو الصور غياب في حتى ، ومضامينها بأبعادها األشياء وتمثيل ، والمطاوعة
اتحاد ، يحملها التي والثقافة ، للمرسل العام المهني المستوى ، الجيد االتصالي األداء -: ذلك في ويساعد
التعامل في القدرة عن فضالً .(٣٤). الجمهور ووعي ثقافة درجة ، األسلوب في التكتيك مع للمعنى اللغة صياغة

وغيرها. االتصالية.. التكنلوجيا مع
، معهم االتصال خالل من الجمهور إشراك ،(٣٥) فيه البيئة وشكل المجتمع حاجة على التعرف لغرض

لها المصاحبة واإليقاعات الحركة سرعة خالل من الواقع محاكاة
أو مباشـرة بصورة الجمهور إلى والمعارف الحقائق إيصال الخطاب لغة تستطيع : الداللية المهارة د-
ذلك سـهولة ، واالختصارات المساندة والمدلوالت المستعارة والصور واألعجاز التشبيه ويوفر مباشرة. غير

التقديم
المعاني حدود الى المحسوسة الصور حدود المجاز بتعبيرات تجاوزت هنا الداللة إن الباحثين أحد ويرى

المقصود. المعنى إلدراك الفرصة والتأمل للتفكير أعطت وبالتالي . (٣٦) المجزئة
الشـكل بين والموازنة االيقاع ، البعض ببعضه المعنى تربط التي الكلمات استعمال صحة ذلك ويستلزم
المقـدم النص وحدة أحكام ، (٣٧) أخرى على لغوية تراكيب تفضيل خالل من التنبؤ على القابلية ، والمضمون
استيعابـه من يقـلل بـما عليه الضغط عن االبـتعاد ،مع وخصائصه بالجمهور المعرفة ، اللغوية وعناصره

إليه. المقدمة للمضامين

الجماهيري االتصال عبر الخطاب لغة معوقات 3 - 2

K

K

K

110

الخطاب لغة خالل من الجماھیري االتصال مھارات

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

إلى المعرفة إيصال حلقـات بـناء في عملها من وتحـد الخطاب، لغة طريق في تقـف عوامل هناك
تحـدثها رغم ، االتصالية الرسالة معاني فهم في يتباينون الجمهور إن اذ . متباينة بصور ذلك ويظهر الجمهور.
المتناقـض التفسـير يحـصل قـد لذا والمتشعب. الواسع أدائها االتصال لوسائل ان كما . الجميع يعرفها بلغة

بمجملها االتصالية العملية داخل دورها أداء في الخطاب لغة أمام عائقا يقف وذلك المقدمة. للنصوص
المعوقات: هذه ومن

إغفال وبـالتالي المتلقي. وفهم وحاجات نسق عن اللغة وابتعاد الفراغ في العمل أي : االستعداد عدم -1
.(٣٨) االتصالي التخاطب بسياق ربطها وعدم الفرد اليها ينتمي التي والثقافية االجتماعية العوامل

يؤدي وذلك إهماله. أو إليه الوصول دون ورأيه اآلخر وترك ، محدد جمهور الى التوجه : االنتقائية -2
محددة جماعة مصالح تحاكي مذهبية او عنصرية أبعاد لها بتفسيرات واستخدامها التطرف لغة فرض الى

مصدر او االتصالية الوسـيلة عائدية إخفاء او منها جزء إظهار خالل من الحقائق إخفاء : المغالطة -3
.(٣٩) ما مقصد لتحقيق المبهمة العبارات واستخدام االجتماعية بالمسؤولية الشعور عدم عن فضال" المعلومات.

المناسبة الوسيلة اختيار في الخطا ذلك في ويدخل المقدم. المعنى تطابق او الوضوح عدم : التشويش -4
على الحصول (صعوبة ،(٤٠) بإسهاب الدارجة اللغة استعمال ، ومعانيها الكلمات استخدام في الضعف للنص.

. االستمرار او بالتعديل للمرسل يسمح بما الجمهور طرف من الصدى) (رجع
العصر لروح اللغة مواكبـة عن بـعيداً والوقـوف الجاهزة النماذج اسـتخدام : واإلحباط التقليد -5
ويجعلها خصوصيتها االتصال وسـائل بفقـد وذلك ومفردات. معاني من االتصالية، الساحة على والمستجدات

اإلنسانية المتغيرات وتبعات واألزمات األحداث عن معزل في تعيش
الثقة بناء عن بعيدا" السلبي والجانب النكوص مضامين يعزز بما للغة استخدام هناك فان ذلك عن فضال"
االجتماعية الحـركة بتوقف الجمهور يشعر بما الوسائل هذه على الضبابية تظهر اذ .(٤١) بالمستقبل والتفاؤل

االقتصادي. والنمو

الخطاب لغة واستخدام المهارة بين العربية الفضائية القنوات في المعلومة صناعة -3
عليها تسـتند اذ . الجماهيري االتصال لوسـائل واألساسـية الشاقـة المهام من المعلومة صناعة تعد
، لها االنتمائي األداء طبيعة توضح ، وسياقات اعتبارات تبني خالل من وذلك . منها لكل االتصالية الخصوصية

Kاألخرى الوسائل بين دورها حجم إبراز عن فضال"
المحـلية من أوسـع امتدادات ولها ، االتصال وسـائل إحـدى الفضائية القنوات كانت ولما

هي: آليات عدة وجوب من تنطلق فيها المعلومة صناعة فان لذا واإلقليمية.
وذلك الجمهور قبـل من حصرها يصعب ما االتصال، وسائل من هائل كم وسط تعمل إنها -1
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وفر:
. عالية إتاحة وبدرجة اقل بكلفة ومتسارعة متنوعة معلومات -
الساعة مدار على والعمل البرامجي التخصص ظاهرة بروز -

ونماذج ثقـافات على االنفتاح له وفرت القنوات ان اذ .(٤٢) االختيار في مشكلة أمام الجمهور ان -2
متعددة اتصالية

تالئم للخطاب لغة واستخدام التكرار خالل من ، إليهم تتوجه لمن والمكاني الزماني التوقيت مراعاة -3
المشـاركة في لديه الرغبـة يدفع بما ، الذاتية قيمه ودعم االجتماعي الجمهور دور احترام عن فضال . الجميع

.(٤٣) االتصالية الوسيلة مع الفعالة
ال كسـلعة هنا الثقـافة تعد لذا . المحلية الوسائل على تفرض التي التنظيمية القيود من تحرر هناك -4
في التذبـذب عدم مع الشكل في واإلبهار والجودة الدقة يستوجب لذا (٤٤) مشارك ال مستهلك والجمهور خدمة

واالتجاهات اآلراء تتضارب ال حتى ، المضمون
مثل ابـراز يتوجب لذا الفضائيات. بعض قبل من النامية البلدان في الثقافية للخصوصية تهديد هناك -5

المتخذة. المواقف شرعية وبيان التهديدات، هذه
متعددة. وسياقات مفاصل يفرز فأنه ، العربية الفضائية القنوات واقع على المفردات هذه عكس وعند

والطموح الواقع بين العربية الفضائية القنوات 1 - 3
جديدة ثورة إلى انتقـلت فقد الماضي. القرن تسعينات بعد جديدة مرحلة العربية االتصال وسائل دخلت
بعد أدركت اذ . (٤٥) واالنترنيت والمعلوماتية الرقمية األجهزة خدمات في واشتراكها الفضائي البث خالل من
الذي االتصالي الوسـط بتطور وثيقا ارتباطا يرتبط مجتمعاتها في الحضاري التطور ان ، األولى الخليج حرب

. آخر بعد يوما يتسع
فنية ومالكات هندسـية كوادر لها وأصبحـت . وتنوع وكثافة بسـرعة العربية القنوات تزاحمت وقد
وكانت . البـرامجية واالستقـاللية المادي الدعم الحكومي) (وأحيانا الخاص القطاع لها وفر وقد ، متخصصة
والخارجية ، السياسي النظام بناء تعكس التي الحكومية الرسمية المحلية : (٤٦) مؤسستين هناك يكون ان النتيجة

تخطيها. اليمكن حدود على المتفقة الرسمية غير
من يصدر لما مستنسـخة تكون تكاد إنها اذ لديها. مفقودة الحقيقية الوظيفة تبقى القنوات هذه حداثة ومع

تقـتصر انها رغم العربـي المواطن مع الحضاري التعامل فقدانها كذلك شهرتها. لها عالمية فضائيات
مضامينها في العقـل مخاطبـة قبل والمشاعر العواطف الى اتجاهها عن فضال" ، لوحده متابعته على

االتصالية.
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االتصالية السياسـات وتغيير التخطيط يستوجب ، والعالمية اإلقليمية الى القطرية دائرة من االنتقال ان
االعتبـارات ومراعاة بناء عن فضال" فيها. العاملين لدى التفكير وطريقة الخطاب لغة استبدال وكذلك ، المحلية

.(٤٧) باالخرين اتصاله ودرجة الثقافي ومستواه الجديد للمتلقي الثقافية
متابـعة العربـي الجمهور بـإمكان اصبح إذ ، المنقولة االتصالية الرسالة على سلبا" ذلك انعكس وقد
يريد ما منها ويختار الوسائل تلك على ذوقه يفرض بالتالي واخذ متعددة. واتجاهات مشارب من القنوات عشرات

موحدة. محلية اتصالية رسالة متابعة عليه مفروضا" كان ان بعد ،
اال لديهم الفكرية الرؤى اشباع في تساهم وهي البرامج، من شاملة مجموعة أمام اليوم يقفون العرب ان
جهل الى ذلك في السبـب ويعود .(٤٨) جديد بواقع العقول وتغذية المعاصر الواقع تشويه الى بالمقابل تدفع إنها
دون نظرها) وجهة (من الصائب الرأي ومعها المعلومة تقدم انها كما ، وأغراضها القنوات تلك بعائديه الجمهور

عليها الحكم في للجمهور المجال ترك
روح دخلت وبـذلك (٤٩) وشروطها المهنة أخالقيات عن الوسيلة أبعدت الرأي تقديم في الشراكة تلك
اإلسـفاف حـالة وكذلك . حساسة موضوعات حول تجريها التي الحوارات في ألصدامية والمواجهات التجاوز
بـها الخاصة التعليقـات تقـديم عن فضال . والتنموية الجادة حساب على المقدمة البرامج من للعديد واالبتذال

الفصحى إلى إضافة العامية باللهجات
قـصورا" أوجدت كما . والفكري القـومي الفضائية القـنوات انتماء حالة ضعف ذلك مجمل خلف وقد
العربي الجمهور لدى العام الرأي وأساليب والتفكير العقل على الوسائل، هذه تأثيرات على الوقوف في واضحا"

النتائج. هذه وفق اتصالية رسالة بناء من تتمكن حتى . سلبياته او إيجابياته ومدى ، (٥٠)
تم ما الى إضافة ) ينطلق واقـعها ان وجد ، عام بشـكل العربية الفضائية للقنوات الباحث متابعة ولدى

آالتي: من ( ذكره
: السلوك أنماط تغير -1

وذلك متعددة ثقافية نماذج على واالنفتاح المعلومات من كبيرة مساحة توفر العربية الفضائية القنوات ان
، والكمالي االسـتهالكي السـلوك اتسـع فقد . فيه والسلوك التفكير وطريقة ، االجتماعي الواقع تغيير في اسهم

. البليد السلبي الى ، المعمق او المتأمل والفكر ، القيم نسق وانتقل
زالت ال الحـكومية االتصال وسـائل ان ذلك . معقدة ازدواجية في دخلت العربية االتصالية الساحة ان
الوضع زعزعة الى يؤدي بـما ، واضحـا بـينها االختالف ويظهر . (٥١) الفضائية القنوات الى إضافة تعمل

صيغتها الوطني االنتماء وروح المشاركة تفقد وهنا . والخارجي المحلي جمهورها لدى والثقافي النفسي
الطرفين. بين الصراع مراقبة خالل من ، عنها الجمهور انشغال بعد

العالم في الرئيسـة المعلومات بمصادر مرتبطة العربية القنوات ان : الحقائق أنصاف نقل -1
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إلى ذلك دفع .وقد ناقصة او متأخرة تصل إنها اال المعلومات على الحصول في إمكانيات لها أن ورغم . الغربي
.(٥٢) خارجية قواعد على بناء والمعلومات لألخبار التحريرية الصفة إعداد

عدم ، لحـدث ا الحقيقي المسبب من التحقيق عدم ذلك في ويدخل . منها األساسي الجزء فقدان وبالتالي
التطبيع وفرض خارجية سياسات تبني ، العقائدي او العرقي التطرف ورقة استعمال ، الحكومات على اللوم إلقاء

. آخر بواقع الجمهور انشغال الى بتأثيراته يدفع وذلك . معها
ان ذلك .(٥٣) األخيرة السـنوات في العربـية الثقـافية األمية نسبة ازدادت : واإلبداع الثقافة أمية -2
عن بـعيدا العقلي الجمود مع الجمهور سلبية الى دفعت وقد االتصالية الساحة على استحوذت الفضائية القنوات

Kالذهني والنشاط المشاركة
اتجاهين ذلك عزز وقد

ماديا. دعمها عن واالبتعاد العربية الدولة داخل صحف) ، (كتب المطبوع على الحكومية الرقابة -
، بـصدق العربـي الشـارع تحاكي ال األفق ضيقة ، مبتذلة برامج لتقديم للفضائيات المفتوح الوقت -

مغاير باتجاه أنظاره لفت وتحاول
قيم مع تتناسب ال التي او الغربية الحياة وأساليب سلوكيات العربية الفضائية القنوات تنقل : النمذجة -3
العرض طرق فيها بـما . هناك من المستنسخة البرامج إعداد ذلك في ويدخل . (٥٤) المحلي المجتمع وحاجات

عربيا. المنتجة والترفيهية الثقافية والبرامج واالغاني والمسلسالت األفالم على ذلك وانعكس والتقديم.
النظام ذلك ومن . يتبناها من خير الفضائية القنوات في لتجد ، الغربي العالم في المصطلحات تدخل وهنا
ويتم . وغيرها .. الحـرة التجارة ، النووية الملفات ، التطبـيع ، اإلرهاب محاربـة ، العولمة ، الجديد العالمي

ومدلوالتها. األفكار هذه تبني من تنطلق ان يتوجب العربية للمجتمعات الخالص بان ذلك تصوير
القـنوات في يقـدم ما وبين واالجتماعي السياسي الواقع بين صارخ تناقض هناك : الوعي إشكالية -4
تحكمها العصر. روح مع متكافئة غير قاسية حياة يعيش المحلي المجتمع ان ذلك .(٥٥) العربية للدول الفضائية
الصحـية غير البـيئة ، والدنيوية الدينية الموازين في اختالف ، والتشريعات بالقوانين المرتبطة الحياة روتينية
من االنسـالخ الى اضافة .(٥٦) السـلطات وسـطوة قيود من العربي المثقف معاناة ، العامة الخدمات بضعف

الخارجية. الثقافات بتعدد التأثر نتيجة الفكرية، والمنظومة التاريخية واإلنجازات القيمية المرتكزات
الفضائية القنوات ان ذلك والتعتيم. بالتقوقع مليء جديد عالم الى الواقع هذا من الهروب فكرة أضحت لذا
. رقـيب دون من واإلقناع واإلثارة والحركة السرعة فيها تندرج المنافذ مفتوحة مشاهد على المتلقي بتربية تقوم

الفكري الترابـط عن أبـعده كما . معها والحـوار السياسـية الفكرة عن الجمهور األمر هذا ابعد وقد
. قيود دون المنازل داخل من الخارجي العالم رؤية له وفرت التي الحسنات رغم . الثقافي واالنسجام
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العربية الفضائية القنوات في الخطاب لغة 2 - 3
المهارة: إشكالية -

من وحقائقه بالواقع الملتزم غير الخطاب وشيوع االتصالي القصور من العربية الفضائية القنوات تشكو
. أخرى جهة من العربية المجتمعات إليها تسعى التي اإلنسانية وبالقيم ، جهة

الواقـعية الحـياة لغة بتطوير االهتمام دون ، مادي واستنزاف واسع جهد بوجود واضحا" ذلك ويظهر
تفتقر كما والهدف. الوظيفة في والمعاصرة الحداثة إلى تفتقر الزالت الخطاب لغة إن اذ .(٥٧) العربي للمواطن

متعددة. مضامين يضم بناء هو الشكل ان مقولة يحقق الذي الترابط الى
العلم في تحـصل التي التطورات كل لغتنا الى ننقل ان ((علينا بالقول الباحثين أحد مبكرا" ذلك أكد وقد

.(٥٨) المعاصرة على نحصل لكي واألدب
يتعرض إذ .(٥٩) العربـي الجمهور لدى الرؤى منافذ وإغالق الفكر لتشويه اتصالية حمالت هناك إن
أبعادا" تخفي إنها إال ، جيدا" ظاهرها مايرى األسلوبية المعاني من تحمل تكتيكية بلغة معه تتحدث اتصالية آلة إلى
الطروحـات في والشـفافية الحـيادية يتوخى الذي ، والسياسـي الفكري وزنها لها ذكية أدوات فهي خطيرة.
أمام متكامل نسيج في ويقدمها جديد بناء في ليعيدها وحقائقها المضامين عن يبحث فهو وبالمقابل (٦٠) االتصالية

يقصدها غايات لتحقيق الجمهور هذا
واألسـس والدراية التكتيك إلى تفتقـر المستخدمة اللغة ان وجد منها األكبر للعدد الباحث متابعة وعند
المسـتوى إلى القـنوات هذه تصل لم وبـذلك . المطلوب بالشـكل الحقيقة تقديم وصعوبة الصحيحة المنهجية
على وسـاعدت وتيرتها من زادت العكس على بل ، مجتمعاتنا الى الموجهة التشويه حمالت لمواجهة المطلوب

إيصالها.
التالية: لألسباب يعود إنما فراغ من ذلك واليأتي

مهنية تشـريعات إلى تفتقر الزالت إذ : (المسايرة) العربية االتصال مؤسسات في الوصاية منطق -1
واإلرشـاد الوصاية صفات يحـمل بقـي االتصالي العمل ان ذلك ، العصر روح تحاكي متجددة معايير تحمل
أو االمناقشة التقبل التي الحكومية للسياسات امتداد هي اللغة وهذه ، الجهل تعاني الجماهير إن بافتراض الرسمية
الطرح. في الحادية إظهار مع المتنفذين تحاكي لغوية منظومة بناء إلى تسعى فإنها وبالتالي اآلخر. الرأي طرح

المال راس واصحاب القائمة األيدلوجيات في تصب تجدها ذلك وبتحليل
ما مجتمع في المتكاملة المعطيات من مجموعة القـنوات هذه قبل من المقدم الحضارة معنى اصبح وقد

، المعطيات تلك لتجاوز والمجال بها الخطاب لغة تحددت وبالتالي .(٦١) محددة وسياقات مناهج وفق
لها الرسمي الجانب بمباركة إال

سلبي. لجمهور معد سيناريو في المنفرد الحوار شكل يأخذ إذ : االتصالية اللغة في األحادية -2
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مبدعا" ال مستهلكا" القنوات هذه نظر في الجمهور ويعد مراجعة. دون الجاهزة المطلقة الحقائق تلقي فيه يستمرئ
إليه يتعرض ما لكل جاهزة فتاوى له وتقـدم ، األسئلة تزعجه الذي الكسول لغة إليه توجه لذا فاعال". ال متلقيا" ،

واحدة. معلومة على للحصول قنوات عدة في وبحثه بها الجمهور ثقة افقد وبالتالي وأحداث. قضايا من
أحد تعد لألحداث المتوازنة لتغطية أوا ، العرض شفافية في األمانة عدم ان : االتصالية اللغة قصور -3
بـها يؤمن التي األيديولوجية األفكار دس خالل من وذلك .(٦٢) والعالمية العربية القنوات في اللغة ظواهر أهم
الوقـائع عرض من بدال" األحداث انتقاء وكذلك أخالقية. شروط دون االقتصادية النفعية إلى واالنتقال ، النخبة

المطلوب. بالشكل معها المشاركة عن الجمهور ابعد وذلك الواقع. يستقرئ الجمهور وترك
على غريبـة مفاهيم وإدخال جديد واقع لتمرير مجحفة دعائية بلغة األفكار من منظومة بناء عن فضال"

الوسائل. تلك في جريمة تعد كانت ان بعد العربي، المجتمع
العالم في النتشـارها تروج وأفكار مصطلحات تحمل القنوات هذه في لخطاب لغة إن اذ : الترويج -4
والسـلوكيات العادات ونشـر الغربية الثقافة تعميم القنوات هذه على فرضت العولمة رهانات ان ذلك ، العربي
المعنى واستكشاف التنبؤ على القابلية الجمهور افقد وذلك بها. الخاصة واألدبية الفنية واألساليب الفكرية واآلثار

يحياها التي الخصوصية خالل من
المسـلمين ان : صفاتها من جديدة خطاب لغة فرض الذي األحـادية القوة منطق ذلك في ساعد وقد -5
العرب انعزال ، ثقـله بكل ويتبناها اإلرهاب فكرة يتعدى ال لإلسالم النمطي الشكل ان المتطورة، الثقافة يهددون
، وجمهورها الحـاكمة األنظمة بـين الصراع استمرار ،(٦٣) والمذهبية األيمان بين الربط بمحاولة وانشغالهم
يواجه ان يجب الغرب قبـل من السالح استخدام وان ، (إسرائيل) دولة بصفة كيان مع الطبيعي التعايش وجوب

. ذلك وغير .. واإلرهاب العنف بصفات نعت واال بالسكوت
لذا . القنوات من غيرها مع متشابهة بطريقة التقديم لغة العربية الفضائية القنوات تستخدم : المحاكاة -5
. محـاورة او مقـنعة منها اكثر مثيرة محـفزة لغة تستخدم فهي . المنظم الخطاب خصوصية منها أي تحمل ال
.(٦٤) االقـتصادي لإلعالن وقتها من مهم جزء وتستثمر الموضوعية من الخالية اإلنشائية الشعارات وتستخدم
بـالصياغات االهتمام جاء لذا . لها العام اإلرسال مجموع من بالمئة نصف فيها الثقافية البرامج نسبة تتعدى وال

الدارجة. العامية الى أحيانا ويرتكز ضعيفا اللغوية
البـرامج تقـدم ال الفضائية القنوات ان اذ . الوجداني للتقمص معدة المستخدمة اللغة ان : االقتداء -6
يمكن اجتماعية فئات والبراز . جهة من العربية الساحة على للخطاب جديدة نماذج البراز وانما . فكرية لحاجة

اخرى. جهة من سابقا ثانوية بمستويات كانت ان بعد ، بها االقتداء
األشـخاص هؤالء يحملها التي المودة وحركات السلوكيات إظهار في هنا الحوار لغة وتنطلق
سابقـة سلوكيات عن بديال أليها المجتمع حاجة توحي بسياقات وإبرازها ، لهم المختلفة التعبير وطرق

116

الخطاب لغة خالل من الجماھیري االتصال مھارات

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

. ذلك في العربية القنوات من العديد وتشترك . (٦٥)
بأسلوب للمشاعر المثير العاطفي الخطاب هنا وتستعمل . الجانب هذا في للعمل مهمة أوقات تخصص اذ
الممثلين من البـرامج ضيوف ان الباحـثين أحد ويرى . الجديدة األجيال عقول كسب اجل من ، متميز عرض
بنسبـة والمفكرين والشعراء الكتاب حساب على (%٩٩) الى يصل عارضيها أو األزياء ومصممي والمطربين
، المحـلي الجمهور يجهلهم للحـكومات معارضين تسـتضيف إنها كما . (٦٦) العربية الفضائيات في (%١)

معين مقصد ولتحقيق ، الرسمي الشكل عن استقالليتها باب من ، السياسية الساحة على إظهارهم إلى وتسعى
الفضائية القنوات تعيشه الذي الواقع بين ومترابطة بل ، متشابهة عالقة هناك ان ذلك مجمل من ويتضح
من نسـيجا وليكونا ، اآلخر على منهما كل ينعكس اذ . تسـتخدمها التي الخطاب لغة مهارات وبـين العربـية

الصعد. مختلف في جمهورها مع به تتعامل واحد سياق في تتدرج والتي والسلبيات اإليجابيات

بـدالالته يتفق للخطاب قالب في المعاني إعداد خالل من الجماهير على للسيطرة نظام هي اللغة ان -1
الطرفين. بين واالنسجام الفهم لتحقيق وذلك . واعتباراته المتلقي فكر مع

خالل: من الجماهيري االتصال أدوات إحدى هي الخطاب لغة ان -2
. بكليتها االتصال وسائل به تتعامل الذي اللفظي) وغير (اللفظي الرمزي النسيج إنها - أ

تراعي ان مستوجبـة . المكونة عناصرها خالل من االتصالية العملية سـيرورة مع تتفاعل ب-إنها
التفاعل ذلك النجاح وسياقات شروط

المجال هذا في استخدامها أسىء اذا المنقول المعنى ضبابية في دورها للغة جـ-ان
تركيبـه في وتختلف . االتصال وسـائل في متعددة أسـاليب تستخدم الخطاب للغة مهارات هناك -3

. أخرى جهة من المستهدف المجتمع ونوع جهة من للوسيلة الخصوصية حسب االستخدام
بالشـكل تستثمر لم إنها اال والمهارات المعاني من له الحصر كم فيها لغة أمام العربية القنوات ان -4

التالية: لألسباب يعود وذلك . المطلوب
منها المتوخاة األهداف عن يختلف فيه تعمل الذي الواقع إن - أ

العرض وطرق والتقديم اإلعداد في صفاتها تحمل . غربية خارجية قنوات من مستنسخة إنها - ب
بها الخاصة التشريعات إلى وتفتقر أليها تنتمي التي الحكومات بسياسات مرتبطة تزال ما -إنها جـ

زالت ما . التوصيل مقومات من العديد الى تفتقر العربية الفضائية للقنوات الخطاب لغة إن -5
التقـنيات اسـتخدامها من بـالرغم المتجددة، غير النمطية والقوالب التقليدية التحرير أساليب تستخدم

. المطلوب المستوى الى تصل لم مهاراتها فان وبذلك . المتطورة
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القصور ان وجد اذ . العربية الفضائية القنوات تعيشه الذي الذي الواقع على للغة أساسي تأثير هناك -6
. القـناة عمل محمل على ينعكس المختلفة والبرامج القضايا طرحه عند الخطاب فاعلية وعدم اللغة استخدام في

وبرامجيا فكريا الخارجية للتأثيرات عرضة العربية المنطقة يجعل مما

بلغة وااللتزام ، المستمرة االستطالعات وبناء الباحثين تشجيع خالل من المستهدف الجمهور دراسة -1
والتجديد األصالة بين الربط مع ذلك نتائج وفق خطاب

عكس أو الطرح في الرسـمية -: عن واالبتعاد . عربية قناة كل في لغوية خصوصية لبناء السعي -2
الجاهزة النماذج استخدام أو ، االتصالية مضامينها في والحكومي الرأي

في الغربية الدعاية ماكنة وراء االنسياق وعدم ، واإلسالمي العربي للواقع التشويه حمالت مواجهة -3
متجددة. بلغة للمجتمع والحضارية القومية الخصوصية البراز والسعي . طروحاتها
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الكريم: القرآن في فرعون
(إذهب : تعالى قـال . (فرعون) له يقال فيها الفساد يشيع ،أو األرض في يتجبر من أن الناس بين يشيع
ذلك اسـم هو وقيل . (٢) ملكها من لكل كالعزيز مصر ملوك من كل لقب ففرعون ، طغى)(١) إنه فرعون الى
موسـى فرعون اسم في واختلفوا للفرس، كسرى مثل ، العمالقة ملوك من ملك كل اسم إنه وقيل (٣) بعينه الملك
فرعنة ذو وهو تفرعن وقد ، الفراعنة : والعتاة ، فرعون عاٍت كل أن .ويبدو مصعب بن الوليد أو قابوس، هو هل
بـني جعل زمانه في السـالم عليه موسى سيدنا وتعالى سبحانه اهللا بعث الذي مصر وفرعون . ومكر دهاء أي
، يخدمون وصنف ، ويزرعون يحـرثون وصنف يبـنون، فصنف ، أعماله في وصنفهم وخوالً خدما إسرائيل
فقـيراً ليصبـح ؛ الجزية عليه ضربـت األعمال هذه من عمل في منهم يكن لم ومن وملوكاً، جنداً قومه وكان
عنهم القـرآن وعبر ، اناثهم على مبقيا أطفالهم ذكور يذبح وكان ، العذاب سوء وهذا ، الخدمة عمل الى يضطر

.(٤) حالهم إليه ماستؤول اعتبار على بالنساء
أنهم وتبجيله فرعون جبروت مظاهر ومن ، وتجبر(٥) عتا إذا فالن تفرعن اشتقوا الفراعنة لعتو وقيل
واألسماء االلقاب هذه تكوين واكتمل ، الملك عرش اعتالئه بمجرد عليه تطلق رسمية وأسماء باً ألقا له وضعوا
والنبـات والنسـر والصل الصقر طائر صورة ومنها ، ستة الى عددها ووصل ، الرابعة األسرة عهد أواخر في

.(٦) الشمس ابن ثم ، القاهر صور ثم ، والنحلة
في ما وكل " ، الرسـمي لقبـه كذلك ليست وهي ، الحقيقي اسمه ليست فرعون كلمة أن يرى من وهناك
(البـاب التركي يذكر كان كما ، أسمائهم ذكر من يتهيبون الذين العظماء أحد على به يدلون كانوا لفظ أنها األمر
ملكهم على (فرعون) لفظة يطلقـون المصريون كان القـياس هذا وعلى ، وحكومته السلطان عنى إذا العالي)،

(٧) " العظيم) (البيت اللغوي ومعناها العظيم
سـيدنا له بعث الذي وهو الريان بن مصعب بن الوليد هو الكريم القرآن في ذكر الذي وفرعون
وهو أوالً ذكر الذي جد وهو السـالم عليه يوسف سيدنا له بعث الذي هو الثاني أما السالم عليه موسى
انه على القـرآن ذكرفي الذي ألنه الالجد الحفيد هو البحث محور سيكون و الوليد. مصعب بن الريان
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.(٨) فرعون) ) ال (ملك) بلفظ فذكر االخر أما (فرعون)
كان فقـد ، السـالم عليهما وهارون موسى برب آمنت لما امرأته عذب أنه وتجبره علوه مظاهر ومن
، بأجنحتها المالئكة أظلتها انصرف فإذا ، بالشمس زوجه يعذب فكان ، به كافراً اهللا أعداء من عدواً هذا فرعون
: فتقـول ، وهارون موسى غلب : فيقال ؟ غلب من تسأل وألمها عذابها مع وكانت ، الجنة في بيتها ترى وكانت
قولها على مضت فإن ، تجدونها صخرة أعظم أنظروا : فقال ، فرعون إليها فأرسل ، وهارون موسى برب آمنت
في بـيتها فأبـصرت ، السماء الى بصرها رفعت أتوها فلما ، أمرأته فهي قولها عن رجعت وان ، عليها فألقوها
جبروته فلشدة . (٩) روح فيه ليس جسد على الصخرة وألقيت ، روحها اهللا فانتزع ، قولها على فمضت ، السماء
الرأي في له تابـعين عبـيده يكونوا أن الجميع على بل ، دينه أو عقيدته في ليفكر مجاالً ألحد يترك لم وطغيانه
بنبـوة آمنوا الذين إسرائيل بني آذى ،فقد الناس الى زوجه من امتد غيره على فرعون تجبر إن بل ، وفعالً قوالً
ظلمه في تبـعوه آله ان بـل ، نسـاءهم ،واستحيا ابناءهم فذبح ، العذاب سوء وسامهم السالم عليه موسى سيدنا
ثم ، الشـفار أمثال يجعل حـتى فيشقّ بالقصب " يأمر كان ظلمه من انه وذكر ، الفراعنة حكم في معه وصاروا
منهن المرأة أن حتى ، أقدامهن فيحز ، عليه فيوقفن ، إسرائيل بني من بالحبالى يؤتى ثم ، بعض الى بعضه يصف
حـتى ، جهدها من بـلغ لما رجلها عن القـصب حد به تتقي تطؤه فتظل ، رجليها بين من فيقع ، بولدها لتمصع
يقـتل أن فأمر ، وعمالك خولك وأنهم ، النسـل وقطعت الناس أفنيت : له فقيل ، يفنيهم أن وكاد ، ذلك في أسرف
فيها التي السـنة في موسى وولد ، الغلمان فيها يستحيا التي السنة في هارون فولد ، عاماً ويستحيوا عاماً الغلمان
رؤيا لمجرد منهم اآلالف فيقتل حلمه على شعبه سياسة في يعتمد أنه جبروته من اآلخر والمظهر .(١٠)" يقتلون
اشـتملت حتى ، المقدس بيت من أقبلت ناراً أن منامه في رأى أنه شأنه من كان فقد ، السحرة له فسرها ثم ، رآها
والعافة والكهنة السحـرة فدعا ، مصر بيوت وأخربت ، اسرائيل بني تركت و القبط فأحرقت ، مصر بيوت على
المقدس بيت يعنون - منه اسرائيل بنو جاء الذي البلد هذا من يخرج له: فقالوا رؤياه عن فسألهم ، والحازة والقافة
اال جارية لهم تولد وال ، ذبحوه اال غالم لهم يولد ال أن اسرائيل بني فأمر ، مصر هالك وجهه على يكون رجل -
... غلمانكم وأدخلوا ، غلمانهم وأجعلوا ، فأدخلوهم خارجاً يعملون الذين مملوكيكم انظروا : للقبط وقال ، تركت
االحـالم ليفسروا عادة الملوك بهم يستعين الذين السحرة أن بالناس وفتكه تجبره عن كالمنا ومصداق . (١١) "
عزيز منهم طلب لما السحـرة هؤالء لسان على تعالى قال ، االحالم تأويل يجيدون ال أنهم أنفسهم على اعترفوا
: يابسـات وأخر خضر سنبالت وسبع ، عجاف سبع يأكلن سمان بقرات سبع في ه رآ حلماً له يفسروا أن مصر
السحرة له وفسره رآه بحلم الناس ملك يأخذ فكيف . (١٢) بعالمين) االحالم بتأويل نحن وما أحالم أضغاث (قالوا

أنه إذ التعذيب في مؤلمة طريقة سن من أول أنه كذلك تجبره مظاهر ومن ؟ جريرة وال ذنب بال فيقتلهم ،
أو ، اليسـرى ورجله ، اليمنى يده أحـدهم من يقطع فهو ، خالف من وأرجلهم السحرة أيدي بقطع أمر
القطع هو ، بينهما ذلك في مخالفته ، القطع في العضوين بين فيخالف ، اليمنى ورجله اليسرى يده يقطع
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أن فيه نجد العذاب من النوع الىهذا نظرنا ولو . فرعون(١٣) القـطع هذا سنّ من أول إن : ويقال ، خالف من
قـطعت لو النه ؛ النزف منع على قدرة بال كله جسده من فينزف المعذب االنسان لهذا بطيء بقتل أمر قد فرعون
قـطع ولو ، احد نجدته الى يهب حتى النزف فيتوقف الفطرة بحكم األيسر جانبه على النقلب اليسرى ورجله يده
خالف من أعضاؤه قطعت وقد أما ينجده. من انتظار في النزف ليمنع االيمن جانبه على النقلب اليمنى ورجله يده
الموت فرعون فيها يضمن طريقـة فهي الحركة، على يقدر ال وجهه على منكبا او ، ظهره على منطرح إما فهو
ورد فقـد الكريم القـرآن في كثير ذكر من لفرعون ولما الموت حتى بتعذيبه أمر الذي الشخص لهذا العذاب بعد
من ادرسه أن آثرت فقد ، وتكبره تجبره ذكر فيه خطاب وكلها ، الكريمات اآليات من آية وسبعين خمس في ذكره
هذه الروائيون فيها اسـتمد التي الطريقـة مع هذا وموازنة الكريم القـرآن في فرعون شـخصية تحليل خالل
(كفاح الثالث الفرعونية محـفوظ نجيب روايات لذلك مثاال أخذت وقـد ، رواياتهم في منها ليفيدوا ؛ الشخصية
المحـدثون الشـعراء إليها عمد التي االدب في (القناع) تقنية خالل من . (ورادوبيس) األقدار)، (وعبث طيبة)،
تبدو بحيث هؤالء بصوت ال خاللها من بصوتهم فيتحدثون خالدة واسطورية تراثية رموزاً أو أبطاالً ليستخدموا

ظاهرة واضحة المؤلف (أنا) لنا
اغلب في ويكون ، األدبـي العمل في الراوي شخصية على أو المتكلم شخصية على داللة (القناع) ففي
الماضي من يسـتمدها شـخصية يختار المؤلف أن المفهوم لهذا النفسـي واألساس ، نفسه المؤلف هو االحيان
عليها نقـيس قـاعدة لتكون القرآن في فرعون شخصية فذكرتُ . وأشمل(١٤) واعمق أوضح بشكل فيظهرها
" فأهم األدب في مقبوال القناع ليكون النقاد وضعه الذي الشرط مطبقا . محفوظ نجيب لنا اظهرها التي الشخصية
محـمال وأشـمل ، أقـوى يكون وان ، األول القناع صوت مع اليتطابق أن وهو ، الجديد القناع تقنية في شرط
" الجديد قـناعه خالل من عنها ويعبر ، الشاعر إليها يهدف ، ومعاصرة جديدة وتطلعات وتجليات ورؤى بأفكار
من يعرضه ما خاللها من ويعالج المعاصر الواقـع على يسحبها بحيث تجربته عن األديب يعبر وبذلك . (١٥)

.(١٦) ورؤى وأحالم أفكار
لم لذا ؛ األحـوال من حال بأية تمس قد أنها يصدقوا أن رفضوا أسطورة لقومه بالنسبة فرعون كان وقد
تتام " أن فكان ليقتلهم وأتباعه النبي وراء خرج عذابه موعد جاء فعندما ، بسوء يمس أن أو يموت قد أنه يصدقوا
ما : إسـرائيل بـنو فقالت ، عليهم فانصفق البحر ُأمر ، إسرائيل بني آخر وخرج ، البحر في فرعون جنود آخر
ثور كأنه ، الساحل على به فرمى : قال ، السالم عليه نبيه تكذيبهم اهللا فسمع ، أبداً ليموت كان وما ، فرعون مات

.(١٧)" إسرائيل بنو يتراءاه أحمر
األمر ذلك أن يعتقد نفسه هو وكان ، عادي إنسان من أكثر كان لو كما إليه ينظرون الناس وكان
لكونه ؛ الناس نفوس الى غيره من أقـرب هو بـل ، األرباب اآللهة أحد فهو ، فيه الريب صحيح شيء
وهو صورة له يرسـمون ما وغالبـا . له إيصاله يريدون وما ، لطلباتهم اإلجابة سريع فهو منهم قريبا

.
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أنواع له وقـدموا ، لديهم عزيز كل فرعون سبـيل في بذلوا لذا ؛ ابنه األب يدلل كما يدهللا الرب فخذ على جالس
ويخصص ، األرض على ذكره إلحياء عظيماً معبداً له شيدوا اآللهة بإخوته الحقا السماء الى صعد فاذا الضحايا
فرعون بـين المصريون فرق وقـد ، بمناقبة والتغني عبادته في حياتهم يسلخون الكهنة من جماعة المعبد لهذا
الطيب) (اإلله فيدعى فرعون وأما ، العظام اآللهة تدعى ( و(بـتاح ، آمون) ) مثل فاألربـاب ، األخرى واآللهة

.(١٨)
تحـت من فيعمل بشـر بال على تخطر ال بأشياء يأمر كان أنه أسطورية فرعون شخصية كون ويتبع
عندما قـومه ألشراف قال فقد ، وألوهيته الشخص هذا بعظمة المطلق إليمانهم ؛ منفذة حقيقة الخيال بجعل أمرته
، فتعبـدون ، (١٩) " غيري إله من لكم علمت ما المأل أيها (يا : السـالم عليه موسـى وتعالى سبحانه اهللا بعث
على ياهامان لي (فأوقـد سـواي ومعبـوداً ، غيري ربـاً وله لكم أن من به جاءكم فيما موسى قول وتصدقوا
له بـني فلما ، موسـى إله الى فأنظر ، السماء في أذهب لعلي صرحاً لي فاجعل آجراً لي فأعمل ، الطين)(٢٠)
إله قـتلت قـد فقـال ، دماً متلطخة وهي إليه فردت ، السماء نحو بها فرمى بنشّابة فأمر ، فوقه أرتقى ، الصرح
ثم للبناء آجراً الطين جعلوا بأن معماريا انجازاً أتباعه له حقق فقد به. وبنى اآلجر طبخ من أول إنه ويقال . موسى
عظمة على داللة هذا وفي . شاهقـة أماكن الى مرتفعا عليه ليرتقـي ؛ الصرح شـكل هو هندسي بشكل رتبوه
صعد من هناك ان على يدل .مما بنشابه أمر أنه بدليل وحده إليه يرتقِ لم ففرعون ، وقوته صنعه وابداع الصرح
أو ، وزرائه أقـرب دائما يرافقـه أن بد فال ، أعزل شخص وهو ، رافقه من وهناك ، بالسالح مدجج وهو ، معه

أشخاص ثالثة األقل على الصرح هذا أعتلى قد أنه يعني فهذا ، مستشاريه أخلص
ويتكبـر يطغى فهو ، الوراثة منها ، النحو هذا على فرعون شخصية تكوين في كثيرة عوامل أثرت وقد
اليمكن إرادة لفرعون إن ثم ، الترد ورغبـاته ، جدال بال منفذة ،فأوامره به المحيطة البيئة ثم ، اآللهة سليل كونه
من عنها يسـتعلم فهو ، اليعلمها التي األمور وحتى . أمور من حوله ما بكل علمه ،وأخيراً بوجهها يقف أن ألحد
اآلخر بـعضهم ويستخدم ، بعضهم فيقتل ، برعيته يشاء ما يفعل أن له تسوغ التي األسباب يمنحونه فهم ، الكهنة
ينطق مما بأسرع فعل الى يحول يقول ما أن يجد ألنه ؛ وتكبر تجبر ولذا وسادة ملوكا غيرهم من ويجعل عبيداً،
لما . أكلها من والفراغ ، وطبـخها شـاه ذبح مدة على تزيد ال يسيرة مدة في الجيش بتجيش أمر أنه ذلك من . به
حـتى ليلتئٍذ ديك يصح فلم ، الديك يصيح حـتى التتبعوهم : فقال ، فرعون ذلك بلغ ، إسرائيل ببني موسى خرج
من يفرغ فلم ، القبـط من ألف ستمائة إلي يجمع حتى كبدها من الأفرغ : قال ثم ، فذبحت ، بشاة فدعا ، أصبحوا

.(٢١) سار ثم ، القبط من ألف ستمائة إليه اجتمع حتى كبدها
، ذلك الى يدفعه من كانوا إنهم إذ ؛ وإهالكهم الناس فرعون ظلم في سببـاً فرعون آل كان وقد
وبـأمره فرعون بقـوة وفعلوا ، العذاب سـوء إسرائيل بني فرعون آل سام وقد ، أفعاله له ويسوغون
كان وان ، بنفسه حي تعذيب أو ، نفس قتل باشر من كل أن وتعالى سبحانه فبين ، بأنفسهم ذلك لمباشرتهم
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. بـذلك المأمور قاهراًالفاعل اآلمر كان وإن ، إليه ذلك إضافة المستحق هو ذلك المتولي ففاعله ، غيره أمر عن
واستحـياء ، إسرائيل بني أبناء ذبح ثناؤه جل أضاف كما ، فاجراً متغلباً أو ، خارجا لصاً أو اآلمر كان سلطاناً
دعا الشـكل بـهذا وكونه ، وقوته تجبره سبب فرعون آل كان ولما . (٢٢) فرعون دون فرعون آل أي نسائهم
، عليّ وبـغى ، األرض في وعتا ، األرض في عال قـد هذا عبدك إن ياربّ " : قائال السالم عليه موسى سيدنا
آية بعدي ولمن ، عظة لقومي وتجعلها ، نقمة ولقومه له تجلها بعقوبة عبدك خذ رب ، بقومه وعالى ، عليك وعال
مختلطة مشتبـكة القبـط وبـيوت إسرائيل بني وبيوت ، الماء وهو ، الطوفان عليهم اهللا فبعث ، الباقية األمم في
يدخل ولم ، غرق منهم حبس من ، تراقيهم الى الماء في قاموا حتى ، ماء القبط بيوت فامتألت ، بعض في بعضها
جعله من هم ألنهم ؛ وحـده له وليسـت ، ولقـومه له العقوبة كانت ولهذا . (٢٣)" قطرة إسرائيل بني بيوت في

إياه. وتأليههم له بعبادتهم عاتياً فرعوناً
صاحبـها يأمر ، متجبرة عاتية شخصية الكريم القرآن في فرعون شخصية أن نجد سبق ما على وبناء

أوامره تحقيق في يجتهدون أصحابه نجد ذلك ومع ، االنفس بشق إالّ تحقيقه يمكن ال صعب أمر بكل
فقض راوده الذي كالحلم أمر حزبه حال في أصحابه مشاورته القرآن ذكرها التي األخرى الصفات ومن
ومالمحـه الجسـدية فرعون صفات ذكر عن صفحاً القرآن وضرب ، والعرافون الكهنة له فسره ثم ، مضجعه
مع وعالقاته ، نفسه دواخل الى يتعرفوا فلم ، الناس من عاصره من رآه كما كلية بصورة لنا صوره بل ، الخَلْفية
نفسـه هو وصدق البشر. من يكن ولم إلهاً كان الناس بنظر ألنه ، وغيرهم واالحفاد واألوالد كالزوجة اآلخرين

واستعبدهم. الناس على تجبر ، األرض في متكبراً عاتياً فكان ذلك

األسـاس لكونها ، حولها يتمحور المضمون ألن ؛ القصصي السرد عناصر من عنصراً الشخصية تعد
من الشـخصية يعرض فالروائي تعمل وهي الشـخصية تصوير هو فالحديث " الرواية حديث عليه ينبني الذي

عليه الشخصية تظهر الذي وااليجابي السلبي التأثير ومدى األحداث مع التفاعل خالل
أو ميدان في منها واحـدة كل تبـدو أكثر أو لشخصيته وجهين منا شخص لكل أن الى االشارة من والبد
آمراً سـيدا اخر مجال في يكون وقـد ، آخر نمط أي أو ابنا أو موظفاً أو عاشقاً أو أباً يكون قد فالرجل ، مجال
، يحبهم لمن جوانبه أضعف الشخص يظهر وأحيانا يذله من رحمة يرجو مدحورا مخذوال ثالث مجال وفي ناهيا
، الشخصيات من الخاص الجانب إظهار على منصبا الروائيين اهتمام كان لذلك ؛ ألعدائه صالبة أشدها مظهراً

تقنعنا أن من لها البد الشخصية نفهم وحتى ، الخفية زواياها على الضوء وتسليط ، اعماقها الى النفاذ بعد
شـخصية (فرعون) شخصية أن الى االشارة من هذا بعد والبد . الرواية أحداث في وتأثيرها بوجودها
الى الرواية أحـداث تحريك في كبير بشكل مؤثرة كانت الشخصية هذه حدود ،وان متخيلة ليست حقيقية

.
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ان الروائي واسـتطاع ؛ عنها تاريخية مرجعية يمتلك القاريء ألن ؛ األحيان بعض في متوقعة تبدو قد مسارات
عاش التي الحقبة في والفكرية العامة وقضاياه أفكاره يسوق ، للشخصية فهمه أدرك أن بعد القاريء اهتمام يركز
الذي المجتمع عن منفصلة والقـضايا األفكار هذه تبـدو قد وبذلك ، فرعون شخصية عاشتها التي الحقبة ال فيها

فرعون شخصية فيه عاشت
الداخلي العالم الى الولوج خالله من الروائي اسـتطاع استبطاني بأسلوب فرعون شخصية صورت وقد
رؤاها يصــــور وأحيانا ، وانفعاالتها عواطفها من يتصارع وما ، تصويرأفكارها في ، الروائية للشخصية
مثال أوضح ولعل مالمحـها وتحديد تكوينها في تأثير له الشخصية هذه يمس ما لكل إن بل . عفوية في وأحالمها
للنص تحقـق بحيث ومنسجمة متناسبة " تكون أن يجب الرواية في واأللقاب فاالسماء ، الفرعون لقب ذلك على
هذه تكوين في وأثره فرعون لقـب معنى آنفاً الحـظنا وقد . (٢٥) " ووجودها احتماليتها وللشخصية ، مقرؤيته

القديمة. مصر تاريخ دراسة خالل من التاريخ في كبير باهتمام حظيت التي الشخصية
بناؤه ذلك في بما ، ما لفرد المميزة والخلقية الجسدية الصفات تكامل " من كذلك الشخصية دراسة وتكون
" األخرون يراهــــا كما الشخص كلية إنها أي ، وكفاءته ، وقدراته ومواقفه ، واهتماماته وسلوكه ، الجسدي

.(٢٦)

محـفوظ نجيب روايات خالل من إليه األدباء ونظرة العربي األدب في فرعون شخصية دراسة يمكن
نجيب أن الباحـث نظر يلفت فقـد . بإظهارها الروائي اهتم مختلفة جوانب من شخصيته وسأدرس . الفرعونية
الجوانب وهذه ، فرعون الى القـارئ نظرة توضح الرواية خالل من يبرزها أن أراد مهمة بجوانب اهتم محفوظ

هي:
الجسدي: بناؤه : أوالً

بشخص إهتم ما إذا يفهمها أن لآلخر يمكن لغة وللجسد ، ببعض بعضهم الناس اهتمام يثير ما أول الجسد
لجالله عاشقة امرأة رؤية خالل من الفرعون محفوظ نجيب لنا وصف فقد ، وسكناته حركاته يفهم أن وحاول ، ما
وقـف كما عجلته في يقف وكان ، قالئل شهور منذ العظيم التتويج يوم في ذلك قبل رأته وكانت " : قائالً وجماله
عطف لو اليوم تمنت كما ذاك يوم تمنت وقد ، البعيد االفق الى بناظريه مرسالً ، الجمال جاهر الطول فارع اليوم
عبيده بقلوب يفوز حتى والكمال الجمال من قدركبير على يكون أن معبودا رباً كان لمن فالبد . (٢٧)" عينيه إليها

رجال لنا ويصفه . اآللهة من المستمدة ومعرفته بحكمتـه أمورهم يسوس لهم حاكما به راضين فيتبعوه
بريش محشوة وسادة الى ظهره يسلم فكان ، وديعة هادئة جلسته وكانت " : قائالً والهيئة الرجولة مكتمل
في عظمته آي تجلت وقـد ، بالذهب المنمنم الحرير من غطاء ذات نمرقة على بمرفقه ويتكىء ، النعام

.
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، األشم وأنفه المفتولين وساعديه الواسع صدره في الخارقــــة قوته وتبدت ، الرفيعة ونظرته العالية جبهته
.(٢٨) " الفراعنة مجد من وهالة ، األربعين سن من مهابه به فأحاطت

يبـهر انسـانياً انموذجا منه تجعل التي المثالية الجسـدية الصفات بكل يتحلى الفرعون جعل فالروائي
االنظار

سلوكه: : ثانيا
الروائي كان وقـد ، أوضح بشـكل فرعون شخصية نفهم ان فرعون سلوك الى النظر خالل من يمكن
باالسرة التمسك الى يميل فرعون أن محفوظ يذكر . االستسالم الى واالنفعال القوة من السلوكية بالصفات يتدرج
كاهله عن وترفع ، الرسميات أثقال من تعفيه التي العائلية الجلسات تلك يحب فرعون كان " : قال ، بها واالرتباط
تافه ويطرقـون ، والحديث النجوى الى وصحبه ويخلص ، ودوداً وصديقاً رقيقاً أباً فيها فيغدو ، التقاليد أعباء

.(٢٩) " .... المصائر وتقرر االمور وتبرم التفاهات ألسنتهم فتلوك ، وهامها المواضيع
ويتألم ويحزن يفرح سائرالبشر مثل بشراً لكونه بالملل شعوره منها أخرى بصفات فرعون يتصف وقد
تلك في كان الملك ولكن " : الروائي قـال ، وحاشيته وأتباعه شعبه له حباها التي مظاهراأللوهية من الرغم على
يلهو وأن يستريح أن لــه آن قد أنه علم فلما ، وندرتها قصــرها على الفرغ أوقات مــلل من يشكو األيام
فرعون فهز ؟ الشـراب من كأساً لموالي أمأل هل : خوميني له قال وقد ، صحبه الى ونظر السأم قلبه على ران

؟ ياموالي العازفات ندعو هل : أربو فقال باألمس وشربت اليوم شربت : وقال رأسه
مساء صباح هن موسيقا الى استمع إني : بملل فقال

؟ الصيد الى الخروج في موالي رأي ما : ميرابو فقال
؟ واألزهار األشجار بين سير من فهل إذا والبحر البر صيد من شبعت : اللهجة بنفس الملك فقال

؟ أره لم جميل مشهد الوادي في وهل : فقال
مفاجأة لوالده يدخر كان فإنه هورداديف األمير إال ، نفوسـهم وتكدرت خلصاءه الملك شـكوى وساءت

فقال ، بها له العهد سارة
ويحيي ويميت الغيب يعلم عجيباً ساحراً تشاء لو يديـــــك بين أقدم أن أستطيع إني ، الملك أبي

.(٣٠)"...
له الشعب اهمية تماما يدرك وفرعون ، المريرة النفسية واآلالم الملل نفسه عن تزيح أن تحاول فالرعية
في محفوظ رفعه شعار بمثابة وهي خوفو الفرعون أطلقها التي المقولة آخرونجد شيء أي على يقدمه فهو ولهذا ؛

حـياته تبذل أن ينبغي الذي (من : فرعون قال الرواية لهذه قاريء كل يعيه أن أراد االقدار عبث روايته
.(٣١) (! للشعب فرعون أم لفرعون الشعب ؟ لصاحبه

يؤمن بما اعتقاده وصدق إيمانه عمق . الرواية في فرعون سلوك من نستخلصه أن يمكن ومما

.
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فلم ، االيمان عظيم باسـالً رجال كان ولكنه ، وجيشـه ينتظره الذي الهول يدرك سيكنزع وكان " : الروائي قال
ثم . المخلصين) أبـناءك التنس آمون الرب (أيها : النبرات صافي بصوت قال ، السماء الى ونظر لحظة يتردد

.(٣٢) " عدوه ليلقي أمامها واندفع ، بالهجوم به المحيطة العجالت قوة الى أمره أصدر
شـخصية الن متكرر؛ بشـكل فرعون سـلوك خصائص أجمل قد رادوبيس رواية في الروائي ونجد
فورة ممسـرح مشـهد في موضحا . التراجع أو الخوف التعرف متمردة شابة شخصية الرواية هذه في فرعون
بدال الكهنة كبير محيين الشعب أفـراد بعض هتف عندما النيل بعيد فرحته عليه نغص حادث في فرعون غضب
الذين ، الرسـميين مملكته رجال يستقبل أن قبل ، كاملة ساعة ينتظر أن عليه وكان " : قال فرعون يحيوا أن من
الملكة جناح الى الهوجاء كالريح فهرع ، صبرا يستطع لم ولكنه ، النيل عيد في لالشتراك البالد أقصى من جاءوا
السـالم آي الصافيتين عينيها في تلوح ، وصيفاتها بـين جالسة نيتوقريس الملكة وكانت . بعنف بابها واقتحم ،
، مضطربـات مرتبـكات وقـفن ، وجهه في يصرخ الغضب وشاهدن الملك الوصيفات رأى فلما ، والطمأنينة

.(٣٣) " ... شيء على اليلوين مسرعات وانسحبن ، وللملكة له وانحنين
أمام أو الملكة أمام ذلك أكان سـواء فيها يظهر ان له ماكان صورة في فرعون صور الروائي أن والحق
لحـم من انساناً يكون أن قبل القديمة لمصر وملكاً معبوداً كونه الشعب له منحها هيبة لفرعون الن ؛ الخادمات
من الرواية عبر شبابه وفورة غضبه شدة وهي عنده السيئة الحالة هذه ذلك لنا كرر ما غالباً الروائي ان بل ، ودم
شبابـه ذروة في وهو موته ثم ومن الهاوية حـافة الى بـفرعون فع د الذي هو السلوك وهذا . نهايتها حتى أولها
، سوفخاتب قلب يرجو مما يشفقون دهاة الثائرين بين يوجد كان ولكن ": قال غادر بسهم مقتوال رجولته وعنفوان
، كبده في سهماً ووضعت ، قوسها الى ي فامتدت ، األبد الى قضيتهم ويخسروا ، هزيمة فوزهم ينقلب أن وخشوا
أو قوة تمنعه أن دون الملك صدر أعلى في واستقر ، الجمع وسط من السهم ،فانطلق وأطلقته فرعون الى وسددته

.(٣٤)" رجاء
حبيبـته منزل الى بـأمره فرعون نقـل المشـهد لنا وصف عندما بعد فيما المعنى هذا الروائي ويؤكد
الرحلة أتت وقد ، وهمود تراخ في نائماً وكان " : قائال أحضانها في األخيرة لحظاته تكون أن أراد التي رادوبيس
دبت الحبيب وجهــــها ورأى صوتها سمع حين ولكنه ، السريع االنحالل في اآلخذه قواه بقية على الصغيرة
بالحياة مفعما هائجاً اإل تراه تكن ولم ، خفيفة ابتسامة ظل المظلمتين عينيه في والح ، رقيقة حياة نسمة فيـــه
الذي السـهم على نارية نظرة وألقـت . طويل دهر منذ وذوى شاخ كمن تشاهده وهي تجن فكادت ، كالعاصفة

.(٣٥)" ؟! الطبيب استدعي هل ... !؟ صدرك في تركوه كيف بتألم وقالت ، هذا كل أحدث
هذا على بعضهم كالم خالل من اإلدراك هذا نلحظ ان ويمكننا غضبه الملك حاشية أدركت وقد
فخفق ، التشـريفات انتهاء بـعد وزرائه لرئيس فرعون باستبقاء ذلك بعد وعلما ": الروائي قال األمر
، والصبـر واألناة بـالتؤدة دائما ينصح كان ألنه ؛ الملك غضبة عواقب من سوفخاتب وأشفق . قلباهما
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الى االنضمام الى الملك الغضب يدفع أن يرجو فكان طاهو أما ، االعتدال بـمنتهى األراضي مشـكلة وبمعالجة
الى ينظران المخلصان الرجالن وجعل ... نهائيا إنذارا الكهنة وينذر المعابـد أمالك بنزع أمره فيصدر ، رأيه
… الهول كأبي بوجه وطالعهما ، عواطفه كتم فرعون ولكن ، أليماً قلقاً ويكابدان ، يرجوان ، موالهمــا وجه
. وأتألم أغضب أن اليوم لي يحـق : فقـال ، واالهتمام الجد هيئة وجهه عاودت ما وسرعان ، بالجلوس وأمرها
، وإشفاقـاً تألماً يديه سـوفخاتب فرفع . أخرى مرة الجريء الهتاف أذننيهما في ورن ، مايعني الرجالن وفهم

.(٣٦) " ! والغضب األلم دواعي عن موالي تعالى : متهدج بصوت وقال
ووجم " : الروائي قـال أبـدا التفارقـه سجاياه من سجية الملك غضب أن يدرك الرواية قاريء ان بل
الملك وغضب ، بلباقة األخبار بهذه مواله فأحاط ، أيضا المرة هذه تردده إخالصه وغلب ، وحزناً أسفا الرئيس

حزن في سوفخاتب فقال . شيئا واليستطيع ويرى يسمع طيبة حاكم إن : آسفاً وقال ، كعادته
بغضب: الملك فقال ، غفيرة جموع مقاومة في التجدي وهي ، الشرطة قوة إال ياموالي لديه ليس

.(٣٧)" ! كبريائي الرب وحق أدميت لقد ، مضض على االنتظار اال لدى وليس
سجاياه من وسجية عادته في عادة الملك غضب أن لنا يبدو وهنا

اليجوز انه الى انتبـاهنا لفت محـاوال لنا يبديه أن الروائي أراد آخر سلوك هناك الغضب جانب والى
يتمناه الذي الملك ذلك ليكون مجاالً له تترك لم أنها حد الى عليه رغباتــه سيطرة ،وهو به تتصف ان لفرعون

بجدة: الشاب الملك فقال " : قال الناس
نصف أن إال رغباتي سبيل في يقف وال ، عالية سعيدة بحياة اتمتع وأن ، ومقابر قصوراً أشيد أن أريد -
أو ، الفارغة الحكمة لهذه سحقا اال ؟ كالفقراء رغباتي تعذبني أن أيجوز ... الكهنة أولئك أيدي في الملكة أراضي
الملكة أيتها أرايت ... حتب خنوم الرجل ذلك باسم الموكب سير أثناء في منهم هتف لقد ، اليوم حدث ماذا تعلمين

.(٣٨)" لعين عيناً فرعون يتحدون إنهم
ان يخوله رأسـه فوق التاج وضع مجرد وكأن يريد ما يفعل أن يريد شخص أنه لنا يظهر فرعون فكالم
الشـأن خطيرة مسؤولية سوى ليست والملك السيادة أن متناسياً أو ناسياً ، العبيد رؤوس على مطلقاً سيداً يكون

بعيد. من أو ، قريب من المسؤولية هذه تمسه من كل عند سؤال موضع ليكون ؛ المرء بها يكلف
متسلطة وهي ألهوائه تابع أنه يدرك بفرعون يحيط من ان في لنا االمر هذا يوضح أن الروائي أراد وقد
في يرغب الذي باإلنسـان فرعون ليس : بشـدة وقال ، صدره على ذراعيه طاهو فقعد " : قال فيه متحكمة عليه
أهوائه فريسة كان فرعــــون إن بل .(٣٩) " به يستأثر كيف يعرف شيئا هوى إذا وهو ، عليه ويعز ، شيء

المأسـاة شاهدت فقد ، شيئا األمر من تجهل كانت وما " : الروائي قال ، ذلك الملكة أدركت وقد وشهواته
المرأة تلك الى ويهرع ، الجامح لهواه فريسة ،ويذهب الهاوية في يتردى الملك ورأت ، فصولها بدء من
قلوبـاً هناك أن اليوم لها ثبت "ولكن : وقوله . (٤٠)" شيء على اليلوي - لسان كل بحسنها شاد التي -
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اليجوز :انه بينة بعبارة لها ويقول بثه إليها يشكو حتب ختوم ذا ،وهاهو الملك تهور بسبب اآلالم تعاني قلبها غير
.(٤١). " الحكماء صفوة من المئون بقولــــه ويؤمن ، الراقصة رادوبيس بها لتلهو المعابد أمالك تنزع أن

الملكة لسان على الروائي قال أمامه األمر بهذا يصرح من يكره إنه بل
كالمها بوخز الغضوب الملك وأحس . الطاغية األهواء تشكو أن فرعون وانت ، الرب وحق يحزنني -
غضبـه يفسـد أن الملكة وخشيت . بالشر وجهه ينذر واقفا فانتفض ، رأسه الى الدم واندفع ، الغضب فأهاجه ،
أيها الحديث هذا الى سقتني الذي أنت : برجاء له وقالت ، قولها على ،فندمت أجله من جاءت الذي الغرض عليها
سياسـة تمس هامة شؤون في ألحدثك إليك قصدت أني تعلم أن ، غضبك يفرخ أن وعسى ، جئت لهذا وما ، األخ

سوياً عرشها على نجلس اتي المملكة
ليحدث غضبه ويكتم غاضب فهو .(٤٢) " ؟ الملكة أيتها ماحديثك : كالهادئة بلهجة وسألها ، حنقه فكظم

العرش. على وشريكته زوجه إليه الناس أقرب
الذي اآلخرين رأي من الرغم على يرى بما واعتداده عناده بسلوكه تتحكم التي األخرى صفاتــه ومن
مع تتكلم وهي نيتوقـريس حال واصفاً الروائي قال ، ذلك يعرف وهو رأيهم في الصواب كان وان ، رأيه يغاير
الى سـأكون : وحزم بهدوء وقالت ، إقناعه من فيئست ، عناده تعرف وكانت ، شديد بامتعاض فأحست ": الملك

بتوسل: وقال بذراعيها وأمسك ، هلع ولكنه . جانبك
الى تظهري وأن وإياك . له فابقـي بحكمه جديرة فأنت ، أراد وحسناً ، يريدك الشعب إن ، نيتوقريس -

الشعب. أمام بزوجه يحتمي الملك إن فيقولوا جانبي
؟ عنك أتخلى وكيف

.(٤٣)" األبد الى شرفي يفقدني عمل على والتقدمي ، أجلي من هذا أفعلي -
على الروائي قـال شخصيته تعتري التي العيوب أخيرا يدرك فالملك عجيبة نهاية كله األمر لهذا ولكن
معا ودخال بابها على المسدول الستار وازاح ، اعتكافه حجرة صوب بها وسار ، بذراعها أمسك ثم " : الملك لسان
السابقين والملكة للملك تمثاالن بداخله يقوم الجدار في منحوت محراب الداخل يطالع وكان . الفاخرة الحجرة الى ً
وقـال ، كئيبتين حزينتين بعينين ينظران صامتين خاشعين أمامهما ووقفا ، والديهما تمثالي الى الملكان فاتجه ،

والديه: تمثال الى ينظر وهو ، ثقيل بصوت الملك
؟! في رأيكما ما ترى

وجه على عينيه ثبـت ثم ، نفسه على فغضب انفعاله وعاده ، الجواب يتلقى أن ينتظر كأنه لحظة وسكت
على عام يمضي يكد لم ؟ بهما صنعت فماذا ، اثيالً ومجداً عظيماً ملكـاً أورثـتني لقد وقال ، أبيه
، األفواه مضغة اسـمي وجعلت ، للنعال موطئاً عرشي أذللت لقد أسفاه ،وا الدمار شارفت حتى توليت

.(٤٤) " العابث) (الملك هو ، قبل من فرعون على يطلق لم جديداً اسماً لنفسي واكتسبت
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سبيل على الهزيمـــة الى نظرته ذلك ومن االمور إزاء مواقفه نفهم ان الملك شخصية لنفهم لنا والبد
قـلت لقـد ، رادوبيس يا شيئاً األمر من التدرين أنت - " : قال رادوبيس عشيقته مع حواره في تبدو التي المثال
ال هزيمة لهم فالتسـليم ، يتحدونني انفكوا وما ، االحتجاج عن يسكتوا ولم ، كره على ونفذت ، تحترم فلم كلمتي
بغيهم بنيل علي فازوا ولو . الموت إنه ، نفسي في الهزيمة معنى تدرين ال أنت . الموت دونها وأتمنى ، أرضاها

.(٤٥) " والالحب الحياة على لي القدرة أسيفاً ، حزيناً ، غريباً وحيداً، لوجدتني
رفضها على عمل التي فرعون شخصية ابراز خاللها من محاوال الروائي إليها يشير التي األمور ومن
يجب بـما مقتنع غير وبأنه بنفسه الفرعون رأي والتراجع الخسارة الى نظرته الى اضافه (رادوبيس) روايته في
يصف وهو معها يكون أن دائما أراد الغانية برادوبيس تعرف أن فبعد ، فرعوناً لكونه اعباء من عليه يرفض ان
، مرهقـاً ثقـيالً االجتماع رأيت " : قال عنها المسؤول مصر فرعون لكونه الملك بمهام النشغاله فراقها حالة
، يســيراً عدداً فأمضيت كثيرة مراسـيم الرجل علي وعرض ، الجزع واسـتخفني ، فكري تركيز وأعياني
ولكني ، العودة في أفكر أكن ولم ، الغد الى له فقـلت ، ذرعاً شـيء بكل ضقت ثم ، مشتت بعقل إليه وأصغيت
ال موحشـاً والليل ، ثقـيلة الوحدة وجدت نفسي الى خلوت فلما ، والمناجاة للحديث بنفسي أخلو أن في رغبت
أن عتمت فما ، عاطفة أقـاوم أن عادتي من وليس ؟ الغد الى أصبـر لماذا : قـائالً نفسي لمت هنالك ، يحتمل

.(٤٦) " ... يديك بين هنا ها وجدتني
القديم العالم أعظم من هي دولة في فرعون بل ، ملك صفة هذه هل عاطفة) أقاوم أن عادتي من (ليس قال
في عظيماً مجداً وصلت وقـد يجدها القـديمة مصر تاريخ في للنظرا يتطلع فمن ، وعمراناً وحضارة تطوراً
آخر معنى شـيء كل مصر علماء اعطى فقـد الفلسفة وحتى العمران) و والبناء ، والمالحة ، والفلك ، (الطب
اليدرك فرعون عليهم يتملك حـال هذه شـعب سـيكون فهل ، غيرهم من به وامتازوا ، غيرهم عن به اختلفوا
خالل من الحياة من فرعون لموقف أخرى صورة محفوظ نجيب لنا قدم وقد ، مسؤولياته وعظم غضبه خطورة
الحقيقـي والوجه أسـرته مع حياته من مشهداً األول كان ، طيبة) (كفاح روايته في ذكرهما متناقضين موقفين
الذي الضاري القتال ذلك األعداء ل قتا الى ذاهباً يودعهم ؛ وهو أسرته مع حاله واصفاً قال ، معهم يظهره الذي
الرحمة عن وتخليهم ، ،وشراستهم وقوتهم ، العدو عدد كثرة بسبب األهل والى الوطن الى العودة في بعده أمل ال
الملك لسـان على الروائي قال وأهله وطنه عن يدافع وهو قتيالً فسقط الملك ماتوقعه فعالً حصل وقد ، والشفقة

توتيشيري.. أمنا شجاعة الى انظري ... ياأحوتبي أتبكين - " : واحفاده أوالده مخاطباً
وقبـله إليه فجذبه ، جده من صادقة صورة الغالم وكان ، شديداً كلفاً به يكلف وكان أحمس الى نظر ثم

مبتسما: وسأله
؟ أحمس يا نحذره أن يجب الذي العدو من -

اليأس. : يقول ما معنى يفقه ال وهو الغالم فقال
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مبـتدئاً جميعاً عانقـهم ثم "... نتعانق هلموا " : برقـة واقفاً قام ثم ، أخرى مرة وقبله الملك فتضاحك
واقفاً وكان ، كاموس نحو انطلق ثم : تاري ونيفر أحمس ثم ابنه زوج وستكيموس أحوتبي وزوجه بتوتيشيري

خافت بصوت وقال فقبلها عليها انحنى ثم ، بقوة عليها فشد يده الملك له فمد واستسالم جمود في
وجهه على تجلى وقـد ، ثابتتين بقدمين المكان وبرح ، بيده الملك لهم ولوح " ياأبتاه السالمة فلتصحبك

.(٤٧) " واليأس العزم
يريد من على االنتصار محـاوالً االعداء بـها سيحـارب التي قوته ووفائها أسرته حب من استمد فقد

الشر. ووطنه ألرضه
عليها الشرس العدو وضع أن بعد طيبة أسوار على بالهجوم الخطير فرعون قرار فهو اآلخر الموقف أما
على الروائي قـال ، عليه ورجاله فرعون هجوم من بـها وجنوده يحتمي بشرية دروعاً ليكونوا ، وأطفال نساء
الدنيء بـالعمل عيوني آذنتني ": قال األسوار على االعداء علق ماذا ينظر ان رجاله منه طلب وقد فرعون لسان

؟ عالمون به ونحن فيس أبو أشراك الى نساق أن ترضى كيف ولكن ، الوحشي
قومنا من واألطفال النساء بعض نبالنا تؤذي أن من إشفاقاً طيبة سبيل في الكفاح عن نكف ان يجوز هل

بمرارة أحمس الملك فقال ؟
؟ وأطفالهن البائسات النسوة هؤالء أجساد بتمزيق آمر أن أترى

الذين البواسـل جنودناً مثل مثلهن ، الكفاح قربـان إنهن ، ياموالي نعم وثقـة بحـماس القائد فقال
بعزم: وقال القواد الى الملك فالتفت سيكننرع الشهيد مليكنا مثل مثلهن بل ، حين كل في يتساقطون

يتردد ال ومن ، وأباه جده مصر سبيل في فقد الذي مليكهم إن لهم وقولوا جنودكم الى اذهبوا ، القواد إيها
من ذلك كلفنا مهما عليه واالستيالء بأكبادنا المدرع طيبة سور على بالهجوم يأمركم ، سبيلها في بنفسه الجود عن

.(٤٨) " ... بذل
، صدره في الملك يخفيهما التي والرقـة للعطف االولى: الروائي منا اما يضعها متناقـضتان صورتان
في واالنتصار للوطن، النصر تحقـيق سبـيل في واحاسسـيه مشاعره فيها يدوس ان يجب التي للقسوة والثانية

النتائج كانت مهما المعركة
ان يمكنه وما قـدراته الى ننظر أن من لنا البد فرعون شخصية من مهمة أخرى جوانب على وللوقوف
ففي فرعون شخصية محفوظ نجيب فيها لنا قدم التي الثالثة الصورة هي وهذه لشخصه، أو لنفسه الحياة في يؤديه
في اما . إليها الناس اقـرب على وحـتى وأهلها ، شعبها على متكبرة عابثة متهورة شخصيته كانت (رادوبيس)

من التحرر في العادلة ،وقضية الشعب خدمة في حياتها كل جعلت ملتزمة شخصية فكانت طيبة) (كفاح
شـخصية كان الرواية هذه في ففرعون األقـدار) (عبث في ثالثة شخصية لنا يظهر لنجده ، االستعمار
الذين األمراء من اسـرته وأفراد ووزرائه بأتبـاعه محاطة ملكية شخصية األمر أول في بدأت مدورة

:
"

...
-

:
-

: -
...

-

.
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خوميني وزيره قال الشعب مع توحد نظرة إليه ينظرون . (٤٩) السبل بشتى يرضوه أن يريدون
كالرأس منه وأنتم مصر شعب وبين ، العالية ذاتكم بين تفرقون لماذا ! الربانية الجاللة صاحب موالي

.(٥٠)" الجسد من واروح
؛ مكانته تماماً يعي وهو . لمليكه منه كبيرة تضحية سيكون هرمه بناء سبيل في شعبه موت أن يرى فهو
فجلس وجلس الذهبـية األريكة الى واسـعة بخطى وعاد ، ارتياحاً الملك فابتسم " : قال عظيمة دولة ملك لكونه

له: فقال والده وساوس الى تاح بمر العهد ولي رعخعوف األمير يكن ولم ، القوم
، إنسان بإدارة ال اآللهة بمشيئة الحكم توليت لقد ؟ الوساوس هذه بأمثال ياموالي صفوكم تكدرون لماذا -

يسألون! وهم تفعل عما التسأل تشاء كيف الناس تحكم أن ولك
خوفو: فقال

وقـال مسـموع بصوت تنهد ثم " مصر فرعون أنا : يقول الملوك تفاخرت إذا أباك إن ، األمير أيها -
نفسه: يحدث وكأنه

وما ... مصر فرعون الجبارخوفو خوفو الى ال ضعيف حاكم الى يوجه بأن حري رعخعوف كالم إن
لمن جافة دمعة التساوي إنها ؟ الفرد حياة قيمته وما ، األفراد تضحيات على اال لبناته التقام عظيم عمل اإل مصر
األلوف مئات وأسوق ، حديد من بيد وأضرب ، تردد دون أقسو لهذا ... المجيد والعمل البعيد المستقبل الى ينظر
الوطن هذا مجد على فتطلعان األفق سـجف خلل تنفذان عيني وكأن ، أثرة تحـكم أو طبـع لبالدة ال الشدائد الى
، مفترس نمر جلد يرتدي ، النظر بعيد حكيم اال خوفو ما ، كال . والظلم بالقسوة مرة الملكة اتهمتني لقد . المنتظر

.(٥١) " كريم مالك قلب صدره في ويخفق
األخير مرقـده ليبني الموت الى العمال آالف يسوق متجبر القلب قاسي شخص أمامه لمن يظهر فالملك
.بعد يسألون)(٥٢) وهم يفعل عما (اليسأل : العزيز كتابه في تعالى قوله الروائي استعمل وقد . العظيم هرمه في
للمتلقي االستعمال بهذا موحياً تفعل) عما (التسأل الجملة فصارت الحاضر الى الغائب من الضمير اتجاه غير أن

ذلك: بعد قوله لوجدنا النص تتبعنا ولو ، الفراعنة زمان غير زمان في عاش شخص سوى ليس الملك هذا أن
توضح أن محفوظ نجيب أراد شخص على لتشتمل اتسعت قد الصورة فكأن ، ضعيف) حاكم الى (يوجه
يصب األمر هذا كان اذا الهائجة بحارالموت في برعيته يزج ، قوية لدولة قوي حاكم أنه في شخصيته معالم لنا
يتمنى حزين عليهم حسرات نفسه تذوب نفسه الوقت في ولكنه ذلك، اليهمه وعظمتها ومجدها مصر، صالح في

األمر. هذا ضد
هدد فعندما عنه، دفاعاً الدماء سـفك اليهمه بعرشـه متمسك أنه الرواية أول في فرعون وبدا
وقـال فرعون فابتسـم ": قال عرشه عن دفاعاً ليقتله بنفسه إليه سار رضيع صغير طفل وجود عرشه

باطمئنان

:
-

-

.
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الى- سأقودها الحربية العربات من حملة أعد أربو القائد أيها فيا ، يسير منا بعد على رضيع طفل أمامنا
الصغير. األقدار مخلوق قتل بنفسي ألشهد ، أون

وقال: الملك فضحك ؟ بذاته فرعون يذهب هل : دهشاً خوميني فقال
؟(٥٣). الذهاب لي يحق فمتى عرشي عن للدفاع أذهب لم إذا -

أخرى نظرة وهذه يفعل، عما سـئل واال يجب كما يؤديها أن عليه حـتماً صار واجبات فرعون وعلى
فرعون أما ، ألسـرته أو لنفسـه الحياة في يسعى مصري فكل ، الكاهن أيها أحسنت ": قال لما الروائي لنا قدمها

.(٥٤)"... الرب أمام جميعاً عنها ويسأله ، الماليين أعباء بحمل فينهض
الذين هم بـل تفعل عما التحاسب التي المعبودة اآللهة هم الفراعنة ان المصريين عند السائد واالعتقاد
عليه موسـى سـيدنا مخاطبـا قال العزيز كتابه في ذلك وتعالى سبحانه ذكر وقد . يفعلون عما الناس يحاسبون
، الكبرى اآلية فأراه ، فتخشى ربك الى وأهديك ، تزكى أن الى لك هل فقل ، طغى إنه فرعون الى اذهب السالم)
أمامنا الصورة صارت لهذا . (٥٥) االعلى) ربـكم أنا فقـال ، فنادى فحشـر ، يسعى أدبر ثم ، وعصى فكذب
آخر للملك صورة وإنما قـديماً مصر حكم الذي فرعون ليس هو الرواية في عنه نقرأ الذي الفرعون أن واضحة

محفوظ. نجيب مخيلة عنه تمخضت
يميل " فصار عليه مرت التي الحوادث غيرته فقد الرواية قراءة في تقدمنا كلما فرعون شخصية وتتغير
وفلسـفته الالهوت، كتب يقرأ مخدعه في جالس وهو الفجر عليه طلع ربما فكان ، والقراءة والتفكير التشاؤم الى

.(٥٦) " والريبة الظن سوء من التخلو سخرية الى االولى فكاهته وتطورت قاقمنا
في كان الفرعون أن يشـعرنا والروائي به تمر كانت الفرعون تعتري التي المؤلمة المشاعر هذه كل
في سـعيداً ليس وهو هذا وكل . مصر أهرام أعظم العظيم هرمه بناء اليوم انتهى فقد مجده، وقمة عظمته، اوج
اهتمامه كان ان بـعد بشعبه واهتمامه تغيره سبب نفهم لكي اذهاننا حضر الذي الروائي ذلك على دلنا كما داخله
مرشـد اكبـر للمصريين منه يجعل ان يرجو عظيم كتاب تأليف في " منهمك وهو بعد فيما نراه لهذا . هو بمجده

.(٥٧)" الحرب مسألة في جدياً للتفكير استعداداً جاللته يبدي فلم ، والدنيا للدين
ويجعلنا اآلخر ضد واحدهما ، البال وهدوء ، االستقرار الى يحتاج الكتب وتأليف الحركة تعني فالحرب
اآللهة عالم عن مبـتعداً الفاني البشـر عالم الى بانتمائه أحس بشر فرعون أن ندرك الرواية نهاية في الروائي
السـاعة هذه في إني لكم أقـول الحق ": احتضاره ساعة في قال البشر من واحد كل نهاية هو الموت وان الخالد،
أبوتي تغلب للعباد بأبوتي وأحس ، البشرية العواطف على السمو على عظيمـــة قوة نفسي من أحس الرهيبة

هو من يدي بين أجد ،ولكني لكم أبوتي أمجد ال إني والحق ... وفعلته الحق قول على فأعينوني ، األبناء
الى همته به علت شاب وهو . طاهرة أخوتكم لكم يصون بأن حري للملك توليه ومن منكم، بالعرش أحق
العرش يتولى كيف تقـولوا أن وإياكم ... للوطن عزيزاً نصراً شجاعته له وحققت ، األوان قبل القيادة
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.(٥٨)"... الفراعين دم عروقه في يجري ليس من
لكل شـعاراً يكون أن أراده الموت الى لحظاته اقرب في وهو فرعون يقوله قوالً الروائي يقدم وأخيرا
الفتوة جهل ولوال ، النافع العلم فيها يزدهر مملكته كأرض صالحة تربة فرعون إن ": قال والحكم الملك يتولى من
الذي كتابـه في سطرها التي األخيرة حكمته هذه .وكانت (٥٩)" ذنب بغير بريئة نفوساً قتلت ما الشباب وعماية

.(٦٠) " الحبيب شعبه الى خوفو رسالة تمت ": شديد اعياء في ذلك بعد وقال شعبه، الى أهداه
ال آخر عالم الى سيذهب النه اآلن؛ األمر هذا انتهى فقد (فرعون) أو (ملك) بلقب نفسه يلقب ان غير من
عليها خيم موتة مات ان نصيبـه فكان أحـد مع خالف بال هدوء في يموت أن إختار االلقاب،وقد الى فيه حاجة

.(٦١) " سماوي بنور اكتسى وقد وجهه فرأت " موته لحظة عليه الملكة مالت فقد الدعة، وحفتها السكون
جمعية نظرة الى وذاتي فردي هو ما كل من رؤيته حقـل وسـع قد محفوظ نجيب أن سبق مما نخلص
الى للوصول مستعمال األشياء، جوهر الى الوصول الى وتوقه الحياة، تأمله في الفنان نظرة عمق اساسها حياتية

الكريم القرآن في عنها قرأنا كما والغرور والتجبر، التكبر مثال هي لشخصية بشرياً انموذجا ذلك
ان الروائي فأراد متجبر عات فرعون ان القراء اذهان في الراسخ الشائع ألن فرعون؟ شخصية ولماذا
الدولة إن قائال الشخصية- هذه عبر هو- بصوته يتحدث ان الى فرعون فردية من انطالقته هي النقطة هذه تكون
الى شعبـه حـب في تفانيه خالل من اال عظمته التكون العظيم الفرعون وان العظيم، الفرعون اساسها العظيمة
ألف سنجده الفرعونية محفوظ نجيب روايات الى نظرنا ولو ووطنه، لشعبه فداء فيجعلها نفسه ينسى الذي الحد
يذكره المجدعندما بـلوغ على قـادراً يكون الذي الملك مالمح فيها حدد التي وهي . ١٩٣٩ عام االقدار) (عبث
بيد الموت قدره كان عابثاً ملكاً وصف وفيها ، ١٩٤٣ عام (رادوبيس) ألف الملوك،ثم اعظم من واحد بأنه شعبه
مع عادالً اليكون من جزاء هو هذا : يقـول محفوظ فكان ، ألهوائها نفسه وترك سبقوه ممن يتعظ لم النه ؛ شعبه
هاتين عن مختلفة صورة وفيها ، ١٩٤٤ عام طيبة) (كفاح ألف نجده ثم نفسه نزوات قبل مصالحه ويراعي شعبه
،وفرعون ونفيس غالٍ كل الجله وبـذل قوة بكل حياته في عرشه عن دافع األقدار) (عبث ففرعون الصورتين
جهاده بـدأ فرعون فهو طيبـة) (كفاح فرعون اما ، نفسـه سبيل في بالموت راضياً لقدره استسلم (رادوبيس)

الجليل. األمر لهذا مؤهالً يكون لكي وفكرياً جسديا نفسه بنى عندما اظفاره نعومة منذ وكفاحه
الشـخصية من اعمق تكون أن يجب الروائية الشـخصية ان في القناع تقنية شرط محفوظ حقق وبهذا
االمور الى المبـدعة ونظرته الحـياة في تجربته عن المبدع يعبر ،وبهذا فكرته االديب منها استمد التي األصلية

المتلقي. به يعيش الذي الواقع أرض الى كله ذلك ساحباً

.
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الكريم. القرآن -
.١٩٩٠ ، /،ط١ البيضاء الدار - بيروت ، العربي الثقافي المركز ، بحراوي حسن ، الروائي الشكل بنية -

.ت. ،بال الكويت ، الكويت مطبعة ، الزبيدي مرتضى محمد ، القاموس جواهر من العروس تاج -
، مصر ، وأوالده الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، الطبري جرير بن محمد جعفر أبو ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع -

ت. . بال
الكتب دار مطبـعة ، المصرية الكتب دار ، القرطبـي األنصاري أحـمد بـن محمد اهللا عبد أبو ، القرآن ألحكام الجامع -

.١٩٣٥ - ١٣٥٣ ،٢ ط ، القاهرة ، المصرية
.١٩٥٨ ، ٣ ط ، للطباعة مصر دار ، محفوظ ،نجيب رادوبيس -

.١٩٧٥ ، ٢ ط ، لبنان - بيروت ، العودة دار ، رشدي رشاد . د ، القصيرة القصة فن -
مطابـع ، (٤٥٦) الصغيرة الموسوعة ، شلش جميل ،محمد ومختارات دراسة ، الحديث العربي الشعر في القناع قصيدة -

م. ٢٠٠١ ، ١ ط ، العامة الثقافية الشؤون دار
الزمخشـري عمر بـن محـمود اهللا جار القاسـم أبـو ، التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف -

هـ. ١٣١٨ ، ٢ ط ، مصر ، االميرية الكبرى المطبعة ، ٥٢٨هـ) ) الخوارزمي
.١٩٥٧ ، ٣ ط ، للطباعة مصر دار ، محفوظ نجيب ، طيبة كفاح -

.ت. بال ، للطباعة مصر دار ، محفوظ نجيب : تر ، بيكي جميس ، القديمة مصر -
.ت. بال ، مصر ، الكوثر مطبعة ، حسن سليم ، القديمة مصر -

.١٩٧٧ ، ١ ط ، لبنان - بيروت ، للماليين العلم دار ، عاقل فاخر ، النفس علم معجم -
١٩٧٩ ، مكتبة ، المهندس كامل ، وهبة مجدي ، واالدب اللغة في العربية المصطلحات معجم -

ت. . بال ، السعودية العربية المملكة ،الرياض- المنان عبد حسان أعده ، الكريم القرآن آليات الموضوعي المعجم -

.

.
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المقدمة
حياتهم تمس فهي للقراء، أهمية من لها لما الصحافة موضوعات من مهماً موضوعاً المحلية األخبار تعد
المحلي الخبر أهمية تأتي هنا ومن بأستمرار. لها ومتابعين بها مهتمين يجعلهم الذي األمر بآخر أو بشكل اليومية

القراء. من واسعة شريحة يهم كونه
ذاتية مصادر الى المصادر هذه تتوزع حيث المحلية األخبار على الحصول في الصحف مصادر وتتعدد

خارجية. ومصادر بالصحيفة خاصة
األخبـار هذه على الحصول يمكن بواسطتها والتي بالصحيفة الخاصة المصادر هي الذاتية فالمصادر
هذه على الحـصول في الصحـيفة جهود تتمثل فيها.وهنا العاملين والصحفيين ومراسيلها الجريدة مندوبي مثل

األخبار.
األرضية التلفازية والقـنوات والعالمية المحـلية األنبـاء وكاالت الى فتتوزع الخارجية المصادر أما
عن يميزها مجهود أي تبـذل ال الجريدة فأن الحالة هذه والمجالت.وفي والصحف األذاعة ومحطات والفضائية
أن تقـديرنا، وفي المصادر. هذه من جاهزة تأتيها وأنما األخبـار هذه على الحـصول في اإلعالم وسائل باقي
أكثر كانت كلما المحـلية األخبـار على الحـصول في الخاصة مصادرها على أعتماداً أكثر كانت كلما الجريدة
هي األخبار هذه على الحصول في فأنفرادها اإلعالم. وسائل باقي عن وتميزاً الصحفي العمل في وحرفية نجاحاً
طريق عن العراقـية الصحف في المحلية األخبار مصادر بدراسة يعنى البحث وهذا الجريدة. لشخصية أنعكاس
على الحـصول في الجريدة تعتمدها التي المصادر أهم معرفة لغرض الزمان جريدة وهي لها انموذج دراسـة
دراسـة عن الخارجية.فضالً المصادر أم بالجريدة الخاصة الذاتية المصادر أعتماداً أكثر وأيهما المحلية األخبار

للصحف. وأهميته عامة بصورة المحلي الخبر موضوع

٢٠٠٧ حزيران
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للبحث المنهجي اإلطار األول: المبحث
البحث: مشكلة

البحث: أهداف

الزمنية: وحدوده البحث مجتمع

البحث: منهج

البحث: عينة

اليوجد للدراسـة مشـكلة وجود فبدون وأهمها البحوث أجراء خطوات اولى البحث مشكلة تحديد يعد
بحث.

الى يحـتاج موضوع حول الباحث ذهن في يدور تساؤل وهي الدراسة، موضوع هي البحث ((ومشكلة
(١) (( تغيير

دراسة طريق عن العراقية،وذلك الصحف في المحلية اإلخبار مصادر دراسة في البحث مشكلة وتتمثل
الزمان. جريدة وهي لها انموذج

جريدة ) العراقـية الصحـف عليها تعتمد التي المحلية مصادراألخبار على التعرف الى البحث يهدف
للجريدة الذاتية المصادر هي هل الجريدة قبل من عليها أعتماداً أكثر المصادر أي وتحديد ( لها انموذجاً الزمان

الخارجية. المصادر أم

سياسية يومية جريدة وهي بغداد) (طبعة الزمان جريدة وتحديداً العراقية بالصحف البحث مجتمع يتمثل
والنشر. للطباعة الزمان مؤسسة عن تصدر عامة

أشـهر سـتة هي البحث مدة ان أي ٢٠٠٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠٠٦/١/١ من فتبدأ الزمنية البحث حدود أما
البحث. أهداف تلبي مالئمة بنتائج الخروج أجل من كافية مدة تقديرنا في وهي

دقيقـة ومتابعة رصد على يقوم الوصفي ((والمنهج بحثه، في التحليلي الوصفي المنهج الباحث أستعمل
الظاهرة على التعرف أجل من فترات عدة أو معينة زمنية فترة في نوعية أو كمية بطريقة معين حدث أو لظاهرة
المنهج الواقع))(٢).وهو فهم في تساعد وتعميمات نتائج الى والوصول والمضمون المحتوى حيث من الحدث أو

البحث. لهذا االنسب

بسـعة الطريقـة هذه المنتظمة،((وتمتاز العشوائية العينة بطريقة البحث هذا في المعاينة تمت
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األفراد))(٣) أختيار في لألخطاء التعرض التكاليف،وقلة وقلة األجراء وبساطة األنتشار
كاآلتي: البحث عينة أختيرت وقد

الشهر من األول األسبوع من االول لليوم االول العدد
الشهر. من الثاني األسبوع من الثاني لليوم الثاني العدد
الشهر. من الثالث األسبوع من الثالث لليوم الثالث العدد
الشهر. من الرابع األسبوع من الرابع لليوم الرابع العدد

البحـث،كما مدة بـين موزعة عددا (٢٣) من مكونة منتظمة عشوائية عينة الباحث لدى بذلك فتكونت
اآلتي: الجدول في موضح

التحليل: أجراء
وكاآلتي: خبر كل بداية في الجريدة ذكرته وكما العينة أعداد في ظهورها وفق األخبار مصادر تقسيم تم

العراق. داخل ومراسلوها الجريدة مندوبو - 1
العراق. خارج الجريدة مراسلو -2

األنباء. وكاالت -3

األعالم. وسائل -4
التحليل: أسلوب

أهم ،النها فقـط األولى للصفحة الزمان جريدة في المحلية األخبار مصادر بتحليل الباحث قام

K

البحث: أجراءات
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فيها. األخبار أهم وتضم الجريدة صفحات
صفحات من غيرها من أكثر شخصيتها فيها وتبرز الصحيفة واجهة هي األولى الصفحة أن بأعتبار و((

الجريدة))(٤)
لمدة الجريدة في األولى للصفحـة للتحليل خضعت التي المحلية األخبار ألعداد الكلي المجموع بلغ وقد

خبراً. (١٩٢ ) البحث

تقـتصرعلى المحلية االخبار إن حيث ، المحلية بالبيئة المتعلقة الموضوعات تغطي التي االخبار ((هي
ألخبارها))(٥). كمصدر والبلدية والمقاطعة الوالية

أو محـدد بأقـليم الخاصة والمشاكل الحوادث تتناول التي االخبار ((بأنها الغنام العزيز عبد د. ويعرفها
في وتؤثر يعيشـونها والتي بـهم المحـيطة المشـاكل تعالج أذ القـراء، الى أقـرب فأنها ولهذا . معينة مدينة
(٧) (( الصحـيفة فيه تصدر التي المجتمع داخل تقع التي االخبار ((أنها زيد أبو فاروق د. ويعرفها حياتهم))(٦)
مصالح تمس والتي ، الصحيفة فيه تصدر الذي البلد داخل تقع التي االخبار بأنها المحلية االخبار تعريف ويمكننا

. لها متابعتهم و أهتماهم تثير والتي مباشر غير أو مباشر بشكل الجمهور

أهمية تأتي هنا ومن ، الصحيفة فيه تصدر الذي المجتمع بأخبار أو الداخلي بالشأن المحلية االخبار تعنى
ومن . االشكال من بشكل أهتمامهم تثير أو مباشر غير أو مباشر بشكل الجمهور مصالح تمس االخبار,فهي هذه
الدين جالل ويشـترط الناس))(٨) هي االخبـار ((أن يقـول حـيث لالخبـار أيفانز هارولد تعريف يأتي هنا
واالخبـار االجتماعي))(٩) ومحـيطهم بمصالحـهم الرتباطه القراء أهتمام يسترعي ((أن بالخبر الحمامصي
الحـدث وقوع مكان أن ،أي أيضاً القرب عنصر تتضمن فأنها الجمهور مصالح تمس كونها عن فضالً المحلية

القراء. لجمهور قريباً يكون
في والقـرب الناس أهتمامات ((تلبـي أن الناجحة االخبارية بالتغطية يشترط سترنز هربرت فأن لذلك
شريحـة تهم لكونها وذلك المحلية لالخبار الصحيفة من كبيرة مساحات الصحف وتفرد والزمان))(١٠) المكان

. اليومية حياتهم في أهمية من لها لما المستمرة بمتابعتهم وتحظى القراء جمهور من واسعة
وبـالتالي ، االنواع من غيرها قبـل الصحف جانب من البالغة العناية تجد المحلية ((فاالخبار
في الصحـف ((وتختلف (١١) االنواع)) من غيرها سـيطرة من أكثر مساحات على سيطرتها تكون

K

المحلية االخبار طبيعة الثاني: المبحث
المحلية االخبار تعريف

المحلية االخبار أهمية
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أرتباط ضرورة يرى من فهناك أخرى ناحية من باالخبارالخارجية أو ناحية من المحلية باالخبار أهتمامها درجة
االنسان رغبة قلت الحوادث مركز بعد كلما أنه ،ذلك الصحيفة فيه تصدر الذي بالوطن أو المحلي بالمجتمع الخبر
لالهمية وذلك ، االنواع بقـية من أكثر القراء من عالية بنسبة المحلية االخبار وتحظى بأهتمام))(١٢) تتبعها في
تتعلق ألنها القـراء من عالية بنسبـة تحظى المحلية االخبار أن الدراسات أظهرت ((فقد لهم تشكلها التي الكبيرة
تأثيرها أن أال المواطنين هؤالء حـياة في تؤثر قد التي الخارجية االخبار من أكثر بالهم وتشغل المواطنين بحياة

وقت))(١٣) الى يحتاج
وماقـد لهم ألهميته نظراً القراء من كبير عدد بمتابعة فيحظى كبير بشكل مهماً يكون قد المحلي والخبر

. اليومية حياتهم في كبير تأثير من يشكله
بـعض في والخطورة االهمية من يكون قـد الداخلي ((فالحـادث القراء من واسعة شريحة يهم أنه أي

درجاتهم))(١٤). أختالف على القراء أنظار يلفت بحيث االحيان
متتابع بشكل تفاصيله تورد وأن مستمر بشكل الحدث هذا تغطية على تعمل أن الصحيفة على يجب وهنا

. ناجحة تغطية تغطيتها تكون حتى
ويبحـث بأستمرار لها متابعاً القراء فجمهور االحداث, هذه مثل تغطية على بينها فيما تتنافس فالصحف

اليومية. حياته تهم فهي تفاصيلها عن
تبذل أن عليها يوجب الذي االمر ، التفاصيل هذه لجمهورها توفر أن الناجحة الصحيفة على ينبغي لذلك

. التفاصيل هذه على الحصول في كبيراً مجهوداً
على ولتتفوق النواحـي جميع من المعلومات على لتحصل مجهوداً ،تبذل االنتشار الواسعة ((فالصحف
تهم فهي للصحـف كبـيرة أهمية تشكل المحلية االخبار أن الى نخلص (١٥)(( لها المنافسة الصحف من غيرها
غير أو مباشـر بشـكل اليومية حياتهم في تؤثر و مستمر بشكل أهتمامهم وتثير وتمسمصالحهم القراء جمهور
حـتى التفاصيل من ممكن قدر وبأكثر مستمرة بصورة تغطيتها على تعمل أن الصحف من يتطلب مما ، مباشر

االخبارية. لتغطياتها النجاح الصحيفة تضمن

خارجية. ومصادر بالصحيفة خاصة ذاتية مصادر بين المحلية األخبار مصادر تتعدد
مصادر وبـين بـينها للتفرقة وذلك األخبار مسالك األحيان بعض في الجريدة أخبار مصادر ((وتسمى

الصحفي))(١٦). المندوب أخبار
باآلتي: الصحف في المحلية األخبار مصادر إجمال ويمكننا

على الحـصول في للصحـف المصادر أهم الصحـفي المندوب يعد الصحفي: المندوب -1

المحلية األخبار مصادر الثالث: المبحث

145

العراقیة الصحف في المحلیة األخبار مصادر

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

المحلية. األخبار
في الجريدة أنفراد على ويعمل المحـلية لألحـداث األخبـارية التغطية في الصحـيفة جهود يمثل فهو

األخبار. هذه على حصولها في األعالم وسائل باقي عن التميز وفي األخبارية تغطياتها
تعتمد الذي وهو تنشـرها التي األخبـار من كبيرة بنسبة الصحيفة ((يغذي الذي هو الصحفي فالمندوب

صحفي))(١٧). سبق تحقيق في أو معينة بأخبار األنفراد في عليه
بقـية حصول عدم حالة في الجريدة به تنفرد قد للصحيفة الصحفي المندوب يجلبه الذي المحلي فالخبر

عليها. الحصول حالة في منه أوجوانب تفاصيل بنشر تنفرد أو عليه اإلعالم وسائل
التأتي ((فاألنبـاء ناجحة، تغطية ويغطيه الحدث موقع الى يصل أن يستطيع الذي هو الناجح والمندوب

ويتعقبها))(١٨) عنها ينقب الذي هو الناجح الصحفي مكتبه،وأنما جالسعلى وهو الصحفي الى
بها. صحيفته تزويد لغرض الحدث تفاصيل بجميع باأللمام مطالب الناجح الصحفي والمندوب

الخبر))(١٩) تفاصيل كل على الحصول من له والبد يجمعه ما ويسجل األنباء يجمع ((فهو
مندوبين تعيين على تعمل فأنها المحلية باألخبار تزويدها في للصحف أهمية من الصحفي للمندوب ولما
تشـكل أن يمكن التي المهمة األماكن من وغيرها الحكوميةالمهمة والجهات والدوائر الوزارات مختلف في لها
التي الصحـيفة الى األنبـاء ((مختلف أرسـال على يعمل الصحفي المندوب فأن هنا لألخبار.من مهماً مصدراً

وأخبارالمجتمع))(٢٠). والهيئات الوزارات هذه أخبار تتناول
الصحيفة نشاط مجاالت من معين مجال تغطية في يتخصص ما غالباً الجريدة في الصحفي ((والمندوب
أن أي الصحـيفة))(٢١). فيه تصدر الذي المجتمع في العامة الهيئات من هيئة أو بوزارة مندوب كل فيتخصص
ممكن قدر أكبر على الحصول يمكنها حتى بالمندوبين المجتمع في المهمة المجاالت كل تغطي أن يجب الصحيفة

. ناجحة تغطية وتغطيتها االخبار هذه نقل في التميز يمكنها ثم ومن مندوبيها، طريق عن المحلية األخبار من
والركيزة االخبـاري العمل جوهر يمثل )) الصحفي المندوب يمثله والذي بالصحيفة الخاص فالمصدر

(٢٢)(( االخبارية بالمادة امدادها في الصحيفة عليها تعتمد التي االولى
في الصحـيفة جهود يمثل فهو للصحف المحلية االخبار مصادر أهم هو الصحفي المندوب أن الى نصل

. االعالم وسائل باقي عن تميزها ويعكس االخبار هذه على الحصول
بـعض على الحـصول في والعالمية المحلية االنباء وكاالت على الصحف االنباء:تعتمد وكاالت -2

االخبارالمحلية.
أو عليها حـصولها عدم حالة في الوكاالت هذه عن نقالً االخبار هذه بعض الصحف تورد فقد

. الحدث تفاصيل بجميع االلمام من تمكنها عدم
((ويدل المحـلية باالخبـار تزويدها في للصحيفة الخارجية المصادر أهم االنباء وكاالت وتعد
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ودقة))(٢٣). بسرعة ذلك ويحدث ورودها فور وتنشرها االخبار تجمع فهي وظيفتها ذلك على
شبـكة توفر عن فضالً لها الكبـيرة المالية االمكانات بتوفر منها العالمية السيما االنباء وكاالت وتتميز

أخبارها. تغطية على تعمل التي الدولة مناطق مختلف في المراسلين من لها واسعة
. االحداث ومواكبة بالسرعة أخبارها وتميز عملها تسهل التي المتطورة التقنية االمكانيات وتوفر

.(٢٤)(( الصحفي المجال في االنباء وكاالت به تقوم الذي الرئيس الدور ينشأ هنا ((ومن
وسائل باقي عن متميزة الصحيفة من التجعل االنباء وكاالت مصدرها يكون التي المحلية االخبار أن اال

الوكاالت. هذه عن نقالً االخبار هذه تغطية في االعالم
هنا. تنتفي المحلية االخبار نقل في للصحيفة والتميز االنفراد صفة ان أي

وفي المحـلية االخبـار نقل في الذاتية جهودها على ممكن قدر أكبر االعتماد الصحف على يوجب مما
. المحلية االخبار تغطية في االنباء وكاالت على االعتماد من التقليل

. االذاعة ومحطات والفضائية االرضية التلفاز وقنوات والمجالت الصحف وتضم االعالم: وسائل -3
تتصف التي االعالم وسـائل السيما االعالم وسائل عن نقالً المحلية االخبار بعض الصحف تستقي فقد

. الناس الى قرارات من أيصاله ماتريد أو الحكومة مواقف عن معبرة فهي ، الرسمية بالصفة
االذاعة فيها تخضع التي الدول في خاصة االنبـاء مصادر من هاماً مصدراً تعتبر المحلية ((فاالذاعات

للدولة))(٢٥). الرسمية االتجاهات عن تعبراالذاعة حيث وسيطرتها الحكومة الشراف
هذه بـعض تورد التي االخرى الخاصة القـنوات أو والفضائية. االرضية التلفازية القنوات عن فضالً

. الخاصة مصادرها على باالعتماد عليها الحصول من الجريدة تتمكن لم التي االخبار
التطور بــفعل ظهرت التي الحـديثة المصادر من وهو االعالم لوسـائل آخر مصدر أضافة ويمكننا

. ((االتنرنيت)) العالمية المعلومات شبكة على االخبارية المواقع وهو والعلمي التكنولوجي
. الصحف منها تستفيد أن يمكن التي االخبار من وماتوفره المواقع هذه من العديد يوجد حيث

لها االخبـار من الجديد أضافة يتم حـيث لالخبـار نقلها وسرعة تحديثها بسرعة المواقع هذه وتتميز
المحلية االخبار مختلف على طريقها عن الحصول ومجانية سهولة عن فضالً . نسبياً قصيرة وبأوقات بأستمرار

المجاالت. مختلف وفي
االخبار. هذه على الحصول مقابل ثمن أي التدفع فالصحيفة

هذا عن أستقـاؤها يتم فاالخبـارالتي تقـديرنا في السلبية المصادر من تعد المصادر هذه جميع أن أال
لها والتضمن عليها الحصول حالة في االعالم وسائل باقي عن الصحيفة والتميز جاهزة تكون الطريق

. المحلية تغطيةاالخبار في واالنفراد السبق
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الزمان جريدة في المحلية االخبار مصادر تحليل نتائج الرابع: المبحث
المحلية االخبار تغطية في الزمان جريدة سياسة

الشعب من واسعة شريحة يهم أن يجب أنه هو المحلي الخبر تغطية في نعتمده الذي االساس المبدأ ((أن
. والمصداقية الموضوعية من ممكن قدر بأكبر الخبر يتحلى وأن العراقي

والمصداقية اآلنية هي النشر تقديرنا في يستحق حتى المعايير من مجموعة عليه تنطبق أن يجب والخبر
. واالهمية والموضوعية

في ومراسـلينا مندوبـينا على االولى بالدرجة نعتمد فأننا الخبر على حصولنا مصادر يخص فيما أما
المحـافظات من محـافظة كل في ومراسل الوزارات من وزارة كل في مندوب فلدينا . والمحافظات الوزارات

. والمحافظات الوزارات هذه وأخبار نشاطات تغطية على يعملون . العراقية
، والعالمية العربـية العواصم بعض في الجريدة مراسلو بها يمدنا التي االخبار من االستفادة عن فضالً
، مدريد ، روما ، أنقرة ، طهران ، المنامة ، القاهرة ، (عمان في مراسلين فلـلجريدة المحلي الشأن تخص والتي

برلين). ، طوكيو ، تورنتو ، نيويورك ، الرياض ، ،دمشق ،الخرطوم واشنطن ، لندن
وذلك المحـلي الخبر على الحصول في الجريدة فيها تشترك التي الوكاالت على نعتمد الثانية وبالدرجة
الفرنسـية االنبـاء وكالة في أشتراك لدينا أذ ومراسلينا مندوبينا بواسطة الخبر هذا على حصولنا عدم حالة في

. االلمانية االنباء ووكالة رويترز ووكالة
من غيرها أو أقتصادية أو أجتماعية أو سياسية كانت سواء المحلية االخبار أنواع جميع تغطي والجريدة

تقديرنا))*. في أهمية االكثر للخبر هي واالولوية االخبار أنواع من
المحلية االخبار على الحصول في عليهاالجريدة تعتمد التي المصادر يبين (١) رقم جدول
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التحليل: نتائج
للمدة األولى للصفحـة الجريدة في للتحليل أخضاعها تم التي المحلية األخبار إلعداد الكلي المجموع بلغ

.(٢) رقم جدول في مبين .وكما خبر (١٩٢) ٢٠٠٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠٠٦/١/١ من
تم التي الجريدة في األولى للصفحـة المحـلية األخبـار ألعداد الكلي المجموع يبـين (٢) رقم جدول

للبحث أخضاعها
في ظهرت كما المئوية ونسبها وتكرارها الزمان جريدة في المحلية االخبار مصادر يبين (٣) رقم جدول

البحث لمدة التحليل نتائج

هذه العداد الكلي المجموع العراق:بـلغ داخل ومراسـلوها الجريدة مندوبو مصدرها التي األخبار -1
.(٤) رقم وجدول رقم(٣) جدول ينظر (٥،٧٦) وبنسبة خبراً (١٤٦ األخبار(

االولى. المرتبة على وحصلت
العراق داخل الجريدة ومراسلو مندوبو مصدرها التي المحلية االخبار تكرار يبين (٤) رقم جدول
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لمدة األخبار هذه ألعداد الكلي المجموع بلغ العراق: خارج الجريدة مراسلو مصدرها التي األخبار -2
.(٥) رقم وجدول (٣) رقم جدول ينظر ( ٥٤،١٣ ) وبنسبة خبراً (٢٦) البحث

الثانية. المرتبة على وحصلت
الذاتية مصادرها على رئيساً أعتماداً تعتمد الزمان جريدة أن (٢) رقم ونقطة (١) رقم نقطة من لنا يتبين
المحلية. األخبار على الحصول في العراق خارج ومراسليها العراق داخل الجريدة ومراسلي بمندوبي والمتمثلة

البحث لمدة العراق خارج الجريدة مراسلو مصدرها التي المحلية األخبار تكرار يبين (٥) رقم جدول

وبنسبـة خبراً (١٨) األخبار هذه إلعداد الكلي المجموع بلغ األنباء: وكاالت مصدرها التي األخبار -3
الثالثة. المرتبة على وحصلت .(٦) رقم وجدول (٣) رقم جدول ينظر (٣٧،٩)

مقارنة المحلية األخبار على الحصول في األنباء وكاالت على الزمان جريدة أعتماد قلة يعني الذي األمر
الذاتية. بمصادرها
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البحث. لمدة األنباء وكاالت مصدرها التي المحلية األخبار تكرار يبين (٦) رقم جدول

(٤،١) وبنسبة (خبران) االخبار هذه لعدد الكلي المجموع بلغ االعالم: وسائل مصدرها االخبارالتي -4
جريدة أعتماد قـلة يعني وهذا . واالخيرة الخامسـة بالمرتبة وجاءت .(٧) رقم وجدول (٣) رقم جدول ينظر

الذاتية بمصادرها مقارنة المحلية االخبار على الحصول في االعالم وسائل على الزمان
البحث لمدة االعالم وسائل مصدرها التي المحلية االخبار تكرار يبين (٧) رقم جدول
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٢٠٠٧ حزیران

البحث نتائج
بـمجموع االولى بالمرتبة العراق داخل ومراسلوها الجريدة مندوبو مصدرها التي االخبار جاءت -1

خبراً. (١٤٦) بلغ كلي
بـلغ كلي بـمجموع الثانية بالمرتبة العراق خارج الجريدة مراسلو مصدرها التي االخبار جاءت -2

خبراً. (٢٦)
عليها الحـصول في الذاتية مصادرها الجريدة أعتمدت التي المحلية لالخبار الكلي المجموع فأن وبذلك
مصادرها على وكبـيراً رئيساً أعتماداً تعتمد الجريدة أن يعني الذي االمر خبراً. (١٥٢) بلغ البحث لمدة

المصادر. باقي من بكثير أكثر المحلية االخبار على الحصول في الذاتية
خبراً. (١٨) بلغ كلي بمجموع الثالثة بالمرتبة االنباء وكاالت مصدرها التي المحلية االخبار جاءت -3

. المحلية االخبار على الحصول في االنباء وكاالت على الجريدة أعتماد قلة يعني وهذا
خبران. بلغ بمجموع واالخيرة الرابعة بالمرتبة االعالم وسائل مصدرها التي االخبار جاءت -4

بمصادرها مقارنةً المحلية االخبار على الحصول في االعالم وسائل على الجريدة أعتماد قلة يعني وهذا
. الذاتية

(مندوبـو الذاتية مصادرها على وكبـيراً رئيساً أعتماداً تعتمد الجريدة أن البحث نتائج من ظهرلنا -5
. المحلية االخبار على الحصول في العراق) وخارج داخل الجريدة ومراسلو

في الجريدة أوردتها التي المحـلية لالخبار الكلي المجموع من خبراً (١٥٢) االخبار هذه مجموع بلغ أذ
للتحليل. والخاضعة خبراً (١٩٢) بلغت والتي البحث لمدة االولى صفحتها

هي البحـث) (لمدة المحـلية لالخبار الزمان جريدة بها قامت التي االخبارية التغطية أن الى يشير وهذا
الخارجية المصادر على أعتمادها وأن ، التغطية هذه في بها الخاصة الذاتية جهودها أعتمدت كونها ناجحة تغطية

الذاتية. بمصادرها مقارنةً قليالً كان
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الهوامش
الملكية الجمعية ،مطابـع عمان ، واالنسـانية االجتماعية العلوم في العلمي البحث ،أساليب وآخرون غرايبة فوزي د. -1

،ص١٩. ١٩٧٧،
.٤٧ ص ، وائل،١٩٧٧ دار ، عمان ، العلمي البحث منهجية ، وآخرون عبيدات د.محمد -2

،ص٤١. ١٩٩٢، االكاديمية المكتبة ، القاهرة ، كتابته طريقة و أسسه العلمي البحث ، مبارك محمد الصاوي محمد د. -3
ص١٧. ، ١٩٨١، العلم ،جدة،مكتبة الصحفي الخبر فن ، زيد أبو فاروق د. -4

،ص٥٠. ١٩٩٩ ، البشير دار ، عمان ، فارع د.شحدة ترجمة ، االعالم وسائط لعبة ، وآخرون البير أينز ستيفن -5
.١٩٠ ص مصرية,١٩٧٧, االنجلو مكتبة الصحافة, عالم الى ,مدخل الغنام العزيز د.عبد -6

ص٨٥. ، سابق مصدر ، زيد أبو فاروق د. -7

. ،ص٩٦ ١٩٦٣ ، المعارف دار ، القاهرة ، الصحفي المندوب ، الحمامصي الدين جالل -9
للنشر الدولية الدار ، القاهرة ط٢، ، سيف أبو سميرة ترجمة ، االخبار ومصادر الصحفي المراسل ، سترنز هيربرت -10

،ص١٢٥. ١٩٨٩، والتوزيع
. ص١٣٤ ، سابق ،مصدر الغنام العزيز عبد د. -11

. ص٨٥ ، سابق مصدر ، زيد أبو فاروق د. -12
. ص٨٥ ، نفسه المصدر -13

،ص٩٩. تاريخ ،بال ط٤ ، العربي الفكر دار ، القاهرة ، الصحفي التحرير فن في المدخل ، حمزة اللطيف د.عبد -14
. ص١٧١ ، تاريخ ،بال المعارف دار ، القاهرة ، وعلم وفن وأستعداد رسالة الصحافة ، صابات خليل د. -15

. ص١٧٠ ، سابق ،مصدر زيد أبو فاروق د. -16
. ص١٧٢ ، نفسه المصدر -17

. ص١٢ ، تاريخ ،بال للنشر دار بال ، سرايا الحميد عبد ترجمة ، صحفياً تصبح كيف ، وارين كارل -18
ص١٢. ، ١٩٦٦، العربي الفكر دار ، القاهرة ، غنيم مصطفى محمد ترجمة ، الصحف مخبرو ، بوتر دافيد -19

. ص١٧٠ ، ١٩٦٤ ، المعارف دار ، القاهرة ، العالم في الصحفي الفن ، فهمي محمود د. -20
. ص١٧٣ ، سابق ،مصدر زيد أبو فاروق د. -21

،ص٢٢٢. سابق ،مصدر الغنام العزيز عبد د. -22
. ص٧٥ ، نفسه المصدر -23

. ص١٨٢ ، سابق مصدر ، صابات خليل د. -24
. ص١٧٦ ، سابق مصدر ، زيد أبو فاروق د. -25

8.F.W Hodgson,Modren news paper , Second editon practice , N.P Henamann
professional publishing , 1989 , page 9
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بـغداد في الجريدة مقـر في بـغداد) (طبعة الزمان جريدة تحرير رئيس المجيد عبد احمد د. مع الباحث اجراها مقابلة (*)
. ٢٠٠٦/٨/١ بتاريخ

. ١٩٨١ ، مكتبةالعلم جدة، ، الصحفي الخبر فن ، د.فاروق ، زيد أبو -1
. ١٩٦٣، المعارف دار ، القاهرة ، الصحفي المندوب ، الدين ،جالل الحمامصي -2
. مصرية,١٩٧٧ االنجلو مكتبة , الصحافة عالم الى العزيز,مدخل عبد د. ، الغنام -3

.١٩٩٢ ، االكاديمية المكتبة ، الفاهرة ، كتابته وطريقة أسسه ، العلمي البحث ، مبارك محمد د. ، الصاوي -4
. تاريخ بال ، ط٤ ، العربي الفكر دار ، القاهرة ، الصحفي التحرير فن في المدخل ، اللطيف عبد د. حمزة -5

.١٩٩٧ وائل، دار ، عمان العلمي، البحث منهجية ، محمد د. ، وآخرون عبيدات -6
، الملكية الجمعية مطابع ، عمان ، واالنسانية االجتماعية العلوم في العلمي البحث ،أساليب فوزي ،د. وآخرون غرايبة -7

. ١٩٧٧
. تاريخ بال ، المعارف دار ، القاهرة ، وفن وأستعداد رسالة الصحافة ، خليل د. ، صابات -8

.١٩٦٤ المعارف، دار ، القاهرة ، العالم في الصحفي الفن ، محمود د. ، فهمي -9

.١٩٩٩، البشير دار ، عمان ، فارع شحدة د. ترجمة ، االعالم وسائط ،لعبة ستيفن ، وآخرون البير اينز -1
.١٩٦٦ ، العربي الفكر دار القاهرة، ، غنيم مصطفى ترجمةمحمد ، الصحف مخبرو ، ،دافيد بوتر -2

للنشـر الدولية الدار ، القـاهرة ، سـيف أبو سميرة ترجمة ، االخبار ومصادر الصحفي المراسل ، ،هيربرت سترنز -3
. ١٩٨٩، والتوزيع

. تاريخ ،بال للنشر دار بال ، سرايا الحميد عبد ،ترجمة صحفياً تصبح كيف ، ،كارل وارين -4

بـغداد) (طبعة الزمان جريدة تحرير رئيس المجيد عبد أحمد الدكتور مع الباحث أجراها شخصية مقابلة
.٢٠٠٦/٨/١ بتأريخ بغداد في الجريدة مقر في

المصادر
العربية الكتب : أوالً

المترجمة الكتب : ثانياً

االجنبية الكتب : ثالثاً

الشخصية المقابالت : رابعاً

1.F.W Hodgson,Modren news paper , Second editon practice , N.P
Henamann professional publishing , 1989 .
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: تقديم

البحث مشكلة

البحث أهداف

اكبـر لموضوع ممراً او محـوراً يكون والصناعيين األعالم وسـائل بين ما العالقة عن الحديث يكاد
وبـالنتيجة السـلع بـأهمية المستهلك وعي زيادة اوالً وبالتالي المبيعات زيادة في الوسائل هذه دور هو وأعمق
السـتيعاب متواصلة عميقـة وبحـوث دراسـات يتطلب الذي األمر االسـتثمار زيادة وثانياً للمنتوج الترويج
نحـن الذي البحث يندرج ثانياً، الجمهور أذواق وعلى اوالً السوق أوضاع على باستمرار تطرأ التي المتغيرات
اليوم العراق في للمنتوج الترويج في اإلعالمية الوسائل هذه دور الصناعيون يرى كيف معرفة إطار في بصدده

مستقبالً؟ الدور هذا يتطور ان يرون وكيف

الغموض يكتنف كما المحـلية االعالم وسـائل في لإلعالن الصناعيين قبل من عزوفا هنالك ان لوحظ
التساؤالت على االجابة ينبغي ولذلك المحلي للمنتوج الترويج في المحلية األعالم وسائل لدور الصناعيين رؤية

التالية
منتجاتهم؟ عن لالعالن الصناعيون يفضلها التي االعالمية القنوات ما -1

المحلية؟ االعالم وسائل في االعالن عن المحليين المنتجين عزوف اسباب ما -2
للصناعيين؟ مالئمة تسهيالت المحلية االعالم وسائل تقدم هل -3

إلى: البحث يهدف
الترويج في المحـلية االعالم وسائل دور في الصناعيين نظر وجهات معرفة عن الكشف -1

المحلي للمنتوج
االعالم وسـائل في االعالن عن المنتجين عزوف وراء تقـف التي االسباب عن الكشف -2

W

W
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المحلية
المحـلي للمنتوج الترويج في االعالم وسـائل لدور برؤياهم الخاصة الصناعيين مشكالت تحديد -3

الصدد. بهذا ومقترحاتهم الوسائل هذه دور لتطور ورؤيتهم

الترويج في االعالم وسائل تسهم كيف تحديد في تكمن االهمية في غاية منطقة على الضوء البحث يسلط
وعدم الغموض يلفه امر وهو الوسـائل هذه دور المحـلي المنتوج على القـائمون يرى وكيف المحلي للمنتوج

الوضوح

Kعناصرها وتحليل الظاهرة ضوء على يقوم الذي الوضعي المنهج الباحث اعتمد

((ادرة االستبـيان(١) الن ذلك االسئلة من ومجموعة محاور ثالثة ضمن استبيان استمارة الباحث اعد
االجابة يتطلب االسئلة من عدد بشكل يقدم معين بواقع مرتبطة وحقائق وبيانات معلومات على للحصول مالئمة
تم اللتين المجموعتين على اسـتمارات بتوزيع وقام االستبيان)) بموضوع المعنيين االفراد من عدد قبل من عنها
وهي بالخبـرة، االختيار او المقـصودة ((الطريقة تسمى(٢) والتي قصدية او عمدية عينة وفق على اختيارهما
الباحـث اختار اذ البحث)) مجتمع تمثل تلك او المفردة هذه بان ومعرفته الباحث خبرة االختيار اساس ان تعني
نسبـة وهي (%٩٠,٩) نسبـتها بـلغت استمارة ٥٠ منها استرجع استمارة ٥٥ ووزع الصناعيين من مجموعة

جداً مرتفعة
النتائج الى للوصول االحصائي نظام باستخدام االحصائي التحليل اجرى وقد

اإلعالم مفهوم يتناول نظري واطار واجراءاته البحـث مشـكلة يتضمن منهجي اطار الى البحث قسم
واالذاعة الصحـافة الثالثة االعالم وسـائل في االعالن وخصائص اإلعالن مفهوم ثم ومن وسماته االقتصادي
تحــليل التطبيقــي االطار كان فيما االعالن على بـاالنفاق العالمي االعالمي االهتمام واخيراً والتلفزيون،

Kومناقشتها النتائج الى للتوصل الباحثان اعدها التي االستبانة الستمارات
Kاالقتصادي األعالم : اوالً

االحـداث بـمعالجة اساسـاً المعني ((االعالم بـانه المتخصص االقتصادي االعالم يعرف
والتغيير التطور مسارات في التاثير الى والهادف المختلفة بجوانبها االقتصادية والتطورات والظواهر

مصالحها))(٣). ويخدم وتوجهه االعالم هذا تملك التي القوى افكار عن يعبر بما االقتصادية الحياة في

K

K

K
K pmpp

البحث: أهمية

البحث منهجية

البحث إجراءات

البحث: تقسيم
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أقسام(٤): أربعة إلى عادة والمجالت الصحف في االقتصادي التحرير وينقسم
Kالمباشر الخبري التحرير -1

التحليل -2
والتنوير التنبؤ -3

التعليق -4
اإلعالن ثانياً:

ونريد بيعه نريد ما بتعريف نقوم بواسطته والذي الترويج في شخصية غير ((وسيلة بأنه اإلعالن يعرف
شراءه))(٥).

منها(٦): اإلعالن إلى اللجوء وراء عديدة أسباب وتقف
الجديدة السلعة -1

المنافسين تجاه موقف التخاذ -2
الشخصي البيع فاعلية زيادة -

السلعة استخدامات زيادة -4
المستهلكين وإجبار لتذكير -5

البيع تقلبات في التقليل -6
التصدير مجال في -7

البيع(٧): انجاز الى تقود ان يمكن قوى ثالث اعتباره في يأخذ ان المعلن على ولذلك
المنتج؟ يستخدم من -1
بالفعل؟ يشتريه من -2

عليه؟ الحصول يقرر من -3
لتوافق االعالنات صياغة اعادة في منه لالسـتفاده وذلك لالعالن المسـتهدف الجمهور تحديد وينبغي

مضامين من تقدمه بما االعالمية الوسيلة تشده الغالب في الذي الجمهور احتياجات
المزايا(٨): هذه بعض تحديد يمكن للصحافة فبالنسبة االعالنات لنشر مزايا اعالمية(*) وسيلة ولكل

االعالن مرونة -1
شاملة جغرافية مناطق وتغطية االنتشار سعة -2

الثمن رخص -3
االعالن لدراسة الوقت من كافي قدر المستهلك اتاحة -4

المستفيدين من العديد قبل من االعالن الى الرجوع وسهولة االلوان استخدام -5

K
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اإلعالني باألنفاق اإلعالمي االهتمام : ثالثاً
زيادة على يحـثهم بـما المرغوبـة األربـاح تحقيق على المنتجين يساعد االعالن ان من الرغم على
ثابتة مسلمات عن الحديث ان اال القومي(٩) والدخل الفردي والدخل العمالة في زيادة عنه ينتج ومما االستثمار،
قليلة وهي الرصينة العلمية الدراسات اال تقنعها ال إثباتات الى بحاجة يظل الصدد بهذا لإلعالن مطلق دور حول

ما حد الى
بـعض شهدت وقد الصدد بهذا دقيقاً تصوراً تقدم االعالني االنفاق على تصرف التي االرقام ان ويبدو
والواليات %٤٣ واليابان وايطالياً %١٨٢ مثالً اليونان في بلغت اعوام سبعة بين ما االنفاق هذا في زيادة الدول

.(١٠) %٣٠ االمريكية المتحدة
الى وصل ١٩٩١ عام دوالر مليون ٣٥٥ الخليجي التعاون مجلس دول في االعالني االنفاق بـلغ وقـد
التي التطورات مع لالعالن المالية التخصيصات في التطور هذا تماثل .١٩٩٥وقــد عام دوالر مليون ٥٩٧
الشبـكات لنقل االقتصادية للنشاطات فرصة قدمت التي المتخصصة الفضائيات وظهور االعالم وسائل شهدتها
لهذه المحـتملة التأثيرات وان معدودة ثوان في مباشـراً نقالً انواعها اختالف على والبيانات والصور والفواتير

االقتصادية. بالتغيرات الخدمات لتلك العالمية الشرائية القوة ارتباط تؤكد الصناعية االقمار عبر الخدمات

للمبحوثين العامة الخصائص أوالً:
ما وهو مبحـوثاً (٤٩) البحـث في المشاركين الذكور نسبة أن البحث استمارات تحليل خالل من تبين
طبيعة يعكس أمر وهو اإلناث من (%٢) وبنسبة واحداً مبحوثاً وجدنا حين في البحث مجتمع من (%٩٨) يشكل
الذي األمني الظرف بسبب وكذلك مجتمعنا مثل مجتمع في النساء من أكثر الرجال يمارسه الذي الصناعي العمل

الجدول(١): يظهر وكما البلد به يمر
الجنس حسب الدراسة عينة توزيع (١) جدول

K

األول المبحث
الدراسة منهجية
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عدد بـلغ إذ الفئات من غيرها عن الصناعيين بين المتزوجين نسبة ارتفاع االستمارات تحليل أظهر كما
فبـلغ ثانياً العزاب حـل حـين في البحث، مجتمع من (%٧٦) وبنسبة متزوجاً (٣٨) المبحوثين من المشاركين
أرمالً، منهم أي يكن لم فيما ،(%٤) وبنسبـة (٢) منهم المطلقين عدد بلغ حين في ،(%٢٠) وبنسبة (١٠) عددهم
ساند جو خلق في يسهم قد والذي الجانب هذا في مستقراً عائلياً وضعاً تعيش منهم كبيرة نسبة أن يعني الذي األمر

الصناعي للعمل
هذه أن ذلك خطيراً وضعاً تعكس فأنها وأعزب مطلق بـين ما المبحوثين ربع الى تصل التي النسبة أما

:(٢) الجدول يظهر وكما عائلي استقرار عدم من تعاني التنمية في عليها المعول الفئة
االجتماعية الحالة حسب الدراسة عينة توزيع (٢) جدول

إذ غيرها, عن سـنة (٣١-٥٠) بين ما العمرية الفئة من الصناعيين عدد ارتفاع التحليل خالل من وتبين
التي المهنة طبيعة تعكس جيدة نسبة وهي ,(%٦٤) وبنسبة مبحوثاً (٣٢) الصفة لهذه الحاملين المبحوثين عدد بلغ
الفئة حـلول أن غير مبـكراً، بـالمهنة المباشرة تولدها كافية وتجربة خبرة تحمل األعمار هذه في فئات تتطلب
فرصة أن على يدل مما (%٢٤) نسبـته ما وشـكلت مبحوثاً (١٢) في وجدت إذ فأكثر)ثالثا، سنة ٥١) العمرية
حـين في العمر في التقدم عليه تساعد ال قد كبيراً جهداً يتطلب عمل في غيرها عن تقل المرتفعة العمرية الفئات

مما (%١٢) وبنسبـة (٦) المبحوثين عدد بلغ إذ األخيرة المرتبة في سنة (٢٠-٣٠) العمرية الفئة حلت
:(٣) الجدول في مبين وكما العمل. من سنوات تولدها خبرة يتطلب عمل في الشباب فرص قلة على يدل

K
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العمرية الفئات حسب الدراسة عينة توزيع (٣) جدول

دراسـات في شـهادات على الحـاصلين أن للمبحوثين الدراسي بالتحصيل الخاص التحليل أظهر وقد
ثانياً اإلعدادية شـهادة على الحاصلين حل حين في ،(%٥٢) وبنسبة مبحوثاً (٢٦) عددهم فبلغ أوالً حلوا جامعية
حـملة وجاء ،(%١٢) وبنسبة مبحوثين (٦) بـ المتوسطة خريجو جاء حين ،(%٢٤) وبنسبة مبحوثاً بـ(١٢)
وبنسبة مبحوثين (٢) ويكتبون يقرأون اللذين عدد بلغ حين في ،(%٦) وبنسبة مبحوثين (٣) بـ العليا الدراسات
أن حقيقة تعكس األرقام هذه أن (%٢) وبنسبة واحد مبحوث عددهم فبلغ االبتدائية شهادة حملة أخيراً وحل (%٤)
أكاديمية مؤهالت لديهم أن يعكس مما جامعية دراسات خريجو هم الصناعي الوسط في العاملين نصف من أكثر
فرص وجود عدم من القطر بها مر التي األوضاع التدرج باقي يعكس حين في عملهم، في يوظفونها الصدد بهذا
انخفاض أما مباشرةً الصناعي العمل في واالنخراط األكاديمية التخصصات لتوظيف السابق النظام خالل حقيقية
الميدان هذا في األكاديمي العالي التخصص توظيف في هائل نقـص وجود فيعكس العليا الشـهادات حملة نسبة

:(٤) الجدول يظهر وكما
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العلمي التحصيل حسب الدراسة عينة توزيع (٤) جدول

المحلي والمنتج األعالم وسائل ثانياً:
الصحـف يتابـعون البحـث مجتمع من (%٦٨) يشكلون وما مبحوثاً (٣٤) أن التحليل خالل من تبين
أن يعكس مما ، والمجالت الصحـف متابـعة بعدم (%٣٢) نسبته وما مبحوثاً (١٦) أجاب حين في والمجالت
ثلث يقارب ما وجود وان األعالم، وسائل بعض يتابعون البحث شملهم ممن الصناعي الوسط في العاملين غالبية
الدراسة خريجي من غالبيتهم كون مع تتالئم ال خطيرة حالة يعكس والمجالت الصحف يتابعون ال ممن العاملين

:(٥) الجدول يظهر وكما بالعمل انشغالهم يفسر قد الذي األمر الجامعية
والمجالت الصحف متابعتها حسب الدراسة عينة توزيع (٥) جدول

ال الذين عدد بلغ إذ تماماً والمجالت الصحف لمتابعة مغايرة النتائج جاءت اإلذاعة يخص وفيما
منهم لإلذاعة المتابعين عدد بلغ حين في ،(%٦٢) وبنسبة مبحوثاً (٣١) المبحوثين من اإلذاعة يتابعون
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المتعلمين نسب ارتفاع وان غيرها عن الوسائل ببعض يكتفون قد أنهم يعكس مما ،(%٣٨) وبنسبة مبحوثاً (١٩)
(٦) جدول في مبين وكما الدراسات. بعض أثبتت كما اإلذاعة عن والمجالت الصحف الى يميلون يجعلهم

لإلذاعة متابعتها حسب الدراسة عينة توزيع (٦) جدول

في ،(%٦٨) وبنسبـة مبحوثاً (٤٣) عددهم بلغ إذ التلفزيون، يتابعون البحث شملهم من غالبية أن تبين
العديدة القـنوات متابعة حقيقة يعكس هذا أن للتلفزيون. متابعتهم بعدم (%١٤) وبنسبة مبحوثين (٧) أجاب حين

:(٧) الجدول يظهر وكما مؤخراً انتشر الذي الستاليت طريق عن اإلتاحة بسبب القطر الى تصل التي
التلفزيون متابعتها حسب الدراسة عينة توزيع (٧) جدول

نسبـته ما مبحـوثاً (٢٦) أن تبـين إذ المحلية، األعالم بوسائل الثقة بصدد المبحوثين آراء تباينت لقد
ما مبحـوثاً (٢١) أجاب حـين في المحلي، المستهلك تثقيف في المحلية األعالم وسائل بدور يعتقدون (%٥٢)
نسبـته ما مبحوثين (٣) أجاب وقد المحلي، المستهلك تثقيف في الوسائل لهذه بدور اعتقادهم بعدم (%٤٢) نسبته
األعالم بوسـائل جداً كبـيرة ليست الصناعيين ثقة أن حقيقة تعكس األرقام هذه أن بذلك. معرفتهم بعدم (%٦)

الوسـائل هذه بدور وثقتهم شيء الوسائل لهذه متابعتهم أن يبدو إذ لها متابعتهم مع يتناقض وهذا المحلية
:(٨) الجدول يظهر وكما ... آخر شيء المحلي المستهلك تثقيف في

المحلي المستهلك تثقيف في المحلية االعالم وسائل بدور الدراسة عينة اعتقاد (٨) جدول

162
٢٠٠٧ حزیران

والمســتھلك االعــالم



العــدد

3

الصناعة لدعم التلفزيون يبـثها التي اإلعالمية البـرامج بـكفاية المبحوثين غالبية اعتقاد عدم تبين كما
ال الذين حـل حـين في اإلعالمية، البـرامج هذه كفاية بعدم (%٨٦) نسبته ما مبحوثاً (٤٣) أجاب إذ الوطنية،
وبنسبـة مبحـوثان اإلعالمية البرامج هذه بكفاية يعقدون ،(%١٠) نسبته ما مبحوثين (٥) الصدد بهذا يعرفون

.(%٤)
البرامج بهذه الثقة ان وتعكس أوالً، المحلية األعالم بوسائل الثقة عدم تعكس جداً المرتفعة النسبة هذه أن

:(٩) جدول في مبين وكما للتلفزيون متابعتهم ارتفاع توازي ال الصناعيين لدى التلفزيونية
الوطنية الصناعة لدعم التلفزيون يبثها التي اإلعالمية البرامج بكفاية الدراسة عينة اعتقاد (٩) جدول

والمجالت الصحف تنشرها التي المواضيع بكفاية تعتقد ال المبحوثين من مرتفعة نسبة أن النتائج وتبين
بعدم (%١٨) نسبته ما مبحوثين (٩) أجاب وقد ،(%٦٨) نسبته ما (٤٣) عددهم بلغ إذ الوطنية، الصناعة لدعم

هذا أن المواضيع. هذه بـكفاية (%١٤) نسبـته ما مبحوثين (٧) أجاب حين في الصدد، بهذا معرفتهم
إزاء الوسائل هذه أداء في بقصور يشعرون المبحوثين وان أوالً المحلية بالوسائل الثقة عدم أيضاً يعكس

:(١٠) الجدول يظهر وكما الصناعي. نشاطهم
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الصناعة لدعم والمجالت الصحـف تنشـرها التي المواضيع بكفاية الدراسة عينة اعتقاد (١٠) جدول
الوطنية

الى والمجالت والصحـف التلفزيون في والمواضيع البـرامج لكفاية العارفين غير نسبة ارتفاع أن كما
لدعم تقـدمه أن يمكن وما اإلعالمية الوسائل هذه لدور وعي وجود عدم يعكس (%٢٨) نسبته وما مبحوثاً (١٤)

الوطنية الصناعات
عينة في مبحـوثا (٢٥) إن المبحـوثين إجابات تحليل خالل من تبين واإلعالنات المحلي المنتج ثالثا:
أجاب حـين في المحـلية، األعالم وسائل في منتجاتهم عن إعالنات بنشر يرغبون ال (%٥٠) وبنسبة الدراسة
إن ويبدو الصدد، بهذا معرفتهم عدم عن (%٨) وبنسبة مبحوثين (٤) وأجاب بنعم، (%٤٢) وبنسبة مبحوثا (٢١)
ال فهم ولذلك نشـاطهم إزاء المحـلية اإلعالنات وسـائل بأداء يثقون ال البحث شملهم الذين الصناعيين نصف
إال الحقيقـة في تعكس ال ولكنها مرتفعة، بنسبة هم إعالناتهم بنشر الراغبين وإن فيها، إعالناتهم بنشر يرغبون
أال تعكس ال الصدد بـهذا العارفين غير األخرى المجموعة أن وتبين األعالم وسائل بجدية الثقة من محدود مدى

الجدول(١١): يظهر وكما الوسائل. هذه بدور وعي قلة
المحلية األعالم وسائل في منتجاتها عن إعالنات نشر في الدراسة عينة رغبة (١١) جدول

عن المعروضة اإلعالنات مساحـة كفاية عدم عن (%٥٨ نسبـته( وما مبحوثا (٢٩) عبر وقد
نسبـته وما مبحـوثاً (١١ ) عبر حين في المنتوج، عن للترويج والتلفزيون اإلذاعة في المحلي اإلنتاج
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إذ األخيرة المرتبة في المعروضة اإلعالنات مساحة بكفاية يعتقدون الذين وجاء بذلك، معرفتهم عدم عن (%٢٢)
الدراسة شملهم الذين الصناعيين نصف من أكثر أن يعكس ذلك أن (%٢٠) نسبته وما مبحوثين ( ١٠) عنه عبر
تأخذ ال منتجاتهم عن اإلعالنات ألن وذلك لهم بالنسبـة مقنع غير نشاطهم إزاء األعالم وسائل أداء أن يعتقدون

يظهر(١٢): وكما االنتشار الواسعتين والتلفزيون اإلذاعة في وخاصة كافية غير وهي مقنعة مساحات
في المحـلي اإلنتاج عن المعروضة اإلعالنات مساحـة كفاية عن الدراسـة عينة اعتقاد (١٢) جدول

للترويج والتلفزيون اإلذاعة

في اإلعالنية المادة نشـر بطبـيعة مقـتنعين غير (%٤٢) وبنسبة مبحوثاً (٢١) إن التحليل اظهر كما
مبحـوثا (١٤) أبـدى وقـد الصدد بهذا شيئاً يعرفون ال (%٣٠) وبنسبة مبحوثا (١٥) وان والتلفزيون اإلذاعة
بقـصور الصناعيين اعتقـاد في ذكرناه ما أيضا يفسر الذي األمر النشر، بطبيعة اقتناعهم عن (%٢٨) وبنسبة
عدم أما يعكس الذي األمر الصدد بـهذا شئ يعرفون ال المبحوثين ثلث أن حين في نشاطهم، إزاء األعالم وسائل
السيما النسب لباقي قياسا قليلة نسبة منهم المقتنعين نسبة إما األمر، إزاء وعيهم في نقص أو بالموضوع اكتراثهم

:(١٣) الجدول يظهر وكما محلية إعالم وسائل مع يتعاملون وهم
والتلفزيون اإلذاعة في اإلعالنية المادة نشر بطبيعة الدراسة عينة اقتناع يوضح (١٣) جدول

المادة نشـر بطبيعة البحث مجتمع الصناعيين قناعة يخص فيما المبحوثين إجابات تحليل وبين
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حين الى النشر هذا بطبيعة قناعتهم (%٤٢) نسبته ما أي مبحوثا أبدى(٢١) وقد والمجالت الصحف في اإلعالنية
معرفتهم، بـعدم (%٢٤) وبنسبـة مبحـوثا (١٢) اظهر حين في قناعتهم، عدم (%٣٤) وبنسبة مبحوثا (١٧)
قياسـا الصحـف كثرة بسبب ربما والتلفزيون لإلذاعة قياسا والمجالت الصحف في الثقة ارتفاع النسبة وتعكس

:(١٤) الجدول يظهر وكما المحلية والمرئية المسموعة لإلذاعات
والمجالت الصحف في اإلعالنية المادة نشر بطبيعة الدراسة عينة اقتناع يوضح (١٤) جدول

اذ المحلية األعالم وسائل في اإلعالنات نشر عن الصناعيين لظروف عديدة أسبابا التحليل نتائج وبينت
وبنسبـة مبحـوثا (١٢) حين في أعزى اإلعالن، تكلفة ارتفاع إلى ذلك ( %٢٦,٤) وبنسبة مبحوثا (١٣) أعزى
عربـية إعالم لوسـائل وتوجهه المحلية األعالم وسائل عن المشاهد بعزوف لالعتقاد يعود ذلك إن (%٣٣,٣)
(٩) أكد فيما المحـلية، األعالم وسائل في الثقة عدم إلى ذلك (%٢٢) وبنسبة مبحوث (١١) أعزى وقد وأجنبية،
مبحـوثين وعبر(٥) المبيعات زيادة في اإلعالن جدوى بعدم لالعتقاد يعود ذلك إن (%١٨,٣) وبنسبة مبحوثين
عن تعبر المعطيات هذه وان الوطنية للصناعة دعم وجود وعدم األمنية الحالة إلى يعود ذلك أن ( %١٠ ) وبنسبة
وتظهر الصناعي، النشـاط لدعم بـه تقوم أن المفترض والدور األعالم لوسائل الصناعيين يحمله التي النظرة
وأجنبـية، عربية قنوات وراء انسياقا عنها المحلي المشاهد بعزوف واالعتقاد الوسائل بهذه الثقة عدم بوضوح

:(١٥) الجدول يظهر وكما

المحلية األعالم وسائل في اإلعالن عن للفروق الدراسة عينة أسباب يوضح (١٥) جدول
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اإلذاعة إن (%٩٤) وبنسبـة مبحوثا (٤٧) اعتقاد الدراسة موضح الصناعيين إجابات خالل من وتبين
الوسائل هذه إن (%٦) وبنسبة مبحوثين (٣) ذكر حين في المحليين للمنتجين مالئمة تسهيالت تقدم ال والتلفزيون
ذكرناه ما ويؤكد والصناعيين المحلية األعالم وسائل بين ما الفجوة تؤكد النسبة هذه أن للمنتجين، تسهيالت تقدم

:(١٦) الجدول يظهر وكما المحلية األعالم وسائل في ثقتهم عدم في سابقا
للمنتجين مالئمة تسهيالت والتلفزيون اإلذاعة بتقديم الدراسة عينة رأي يوضح (١٦) جدول

المحـليين للمنتجين مالئمة تسهيالت والمجالت الصحف تقديم عدم وبنسبة(٩٢%) مبحوثا (٤٦ ) اشار
طبـيعة أن يعني مما للمنتجين مالئمة تسهيالت تقدم الوسائل هذه أن وبنسبة(٨%) مبحوثين ٤ ذكر فيما
وجود أثبـتت سابقـة جداول أن رغم للصحفيين بالنسبة الصدد بهذا معيارا تشكل ال اإلعالمية الوسيلة
يشكل ال اإلذاعة عن النسب هذه انخفاض أن وكما القضايا بعض في الوسائل هذه من آرائهم في فروقات
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:(١٧) الجدول يظهر وكما للتميز واسعا حداً
المحليين للمنتجين مالئمة تسهيالت والمجالت الصحف بتقديم الدراسة عينة رأي يوضح (١٧) جدول

اإلعالن إلى المحـليين المنتجين تدفع التي األسباب أهم حول البحث مجتمع الصناعيين إجابات وبينت
قلة الى يعود ذلك أن (%٢٧,٦) وبنسبة مبحوثا (١٤) أشار إذ والتلفزيون، اإلذاعة دون والمجالت الصحف في
الصحفي اإلعالن تصنيع سهولة الى يعود انه (%٢٤,٧) وبنسبة مبحوث (١٢) أشار حين في اإلعالن، تكاليف
اإلعالن نشـر سرعة الى ذلك (%٢١,٢) وبنسبة مبحوثاً (١١) أعزى وقد والتلفزيوني، اإلذاعي لإلعالن قياسا
يعود ذلك أن (%١٦,١) وبنسبـة مبحوثين (٨) أشار حين في والتلفزيون لإلذاعة قياسا والمجالت الصحف في
فعالية أن (%١٠,٤) وبنسبـة مبحوثين (٥) قال حين ،في والتلفزيون باإلذاعة قياسا أكثر الصحف في الثقة الى

السبب هو والتلفزيون لإلذاعة قياسا والمجالت الصحف إعالنات مندوبي
عن بـالترويج الراغبون الصناعيون منها يعاني مشكالت الحقيقة في يعكس األسباب في التدرج هذا ان
الفنية المميزات بعض رجحت حين في أوال، اإلعالن تكلفة قلة المستغرب من وليس األعالم وسائل في منتجاتهم
وهو والمجالت الصحف في أوسع والتلفزيون اإلذاعة انتشار ان رغم الصدد بهذا الكفة والمجالت الصحف في

الجدول(١٨): يظهر وكما تجاوزها للصناعيين ينبغي مشكلة يشكل

الصحـف في اإلعالن إلى الححـليين المنتجيين تدفع التي األسبـاب أهم يوضح (١٨) جدول
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والتلفزيون اإلذاعة دون والمجالت

(٣٢) أشار فقد المحلية، الصناعية المنتجات نحو المستهلك بتوجيه الخاصة الصناعيين مقترحات وعن
وبنسبـة مبحـوث (١٣) أشـار حين في الصدد، بهذا مقترحاتهم بتقديم معرفتهم عدم (%٦٣,٣) وبنسبة بحوث
اقـترح فيما المرضي، اإلعالن وبنسبـة(٤,٦%) مبحوثين عبر(٧) حين في المحلي، المنتوج تحسين (%٨,٧)
الدولة دور زيادة (%٦) ونسبـة مبحوثين (٩) اقترح وقد الوطنية، الصناعة حماية (%٤) وبنسبة مبحوثين (٦)
أشار فيما اإلعالن، أسعار وتخفيض العراقي المنتج على واالعتماد االستيراد وتقليل العراقية الصناعات دعم في
وعمل تلفزيونية بـرامج وعمل المحـلي المنتج عن التعريف ضرورة الى (%٩,٨) وبنسبـة مبحـوثا (١٤)
إعالن بواسـطة صناعي تنافس وخلق الخاص اإلنتاج دعم قـي الدولة ودور النتائج ونشر للمنتجات فحوصات
وبنسبـة مبحـوثين اقترح(٦) حين ،في نوعية سيطرة وجود وضرورة المحلي المنتج في والثقة المصنع يدعم
في تسهيالت وتوفر المنتج على للتعرف للمصانع الموقعية والزيارات المحلية المنتجات عرض زيادة (%٣,٦)
معرفة عدم ،إن اإلعالن في واألمانة اإلعالن في السـلوك وتحسين اإلعالن على الرقابة وتشديد اإلعالن أجراء
هذه مثل تقديم جدية عدم أو الصدد بهذا وعي قلة أما تعكس مقترحات بتقديم الدراسة موضوع الصناعيين غالبية

الصناعي القطاع يعانيها عديدة لمشكالت تمنيات الواقع في فيبقى للمقترحات المتبقي التسلسل أما Kالمقترحات

االستنتاجات
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التالية االستنتاجات البحث خالل من تبين
الصناعي الوسط في للعاملين بالنسبة اإلناث عن الذكور نسبة ارتفاع -1

ما حد الى مستقراً عائلياً وضعاً يعيشون المبحوثين غالبية -2
باقي عن الصناعي الوسط في العاملين سنة (٣١-٥٠) بين ما أعمارهم تتراوح اللذين نسبة ارتفاع -3

الفئات
العليا والدراسات البكالوريوس شهادات حملة من هم الصناعيين غالبية -4

مرتفعة نسبـة أن حين في لإلذاعة المتابعة قليلو لكنهم والمجالت، الصحف الصناعيين غالبية يتابع -5
التلفزيون يتابعون منهم جداً

حين على العراقي المستهلك تثقيف في العراقية األعالم وسائل بدور يعتقدون الصناعيين نصف ان -6
ذلك تعتقد ال منهم كبيرة نسبة أن

لدعم التلفزيون يبـثها التي اإلعالمية البرامج كفاية بعدم تعتقد الصناعيين من جداً مرتفعة نسبة ان -7
لدعم والمجالت الصحـف تنشرها التي المواضيع كفاية بعدم تعتقد الصناعيين غالبية أن كما الوطنية، الصناعة

الوطنية الصناعة
ويعتقدون المحلية األعالم وسائل في منتوجاتهم عن إعالنات بنشر يرغبون ال الصناعيين نصف أن -8
نسبـة عبرت حين في ، كافية غير والتلفزيون اإلذاعة في المحلي اإلنتاج عن المعروضة اإلعالنات مساحة أن
النسبـة هذه نفس أبدته حين في والتلفزيون اإلذاعة في اإلعالمية المادة نشر بطبيعة اقتناعها عدم عن منهم كبيرة

والمجالت الصحف في اإلعالمية المادة بنشر قناعتها عن
مقـدمتها في المحلية األعالم وسائل في اإلعالن عن المنتجين عزوف وراء عديدة أسبابا هنالك ان -9
عربـية أعالم لوسـائل وتوجهه المحلية األعالم وسائل عن المشاهد بعزوف االعتقاد او اإلعالن تكلفة ارتفاع
الحـالة وكذلك المبيعات زيادة في اإلعالن جدوى بعدم واالعتقاد المحلية األعالم وسائل في الثقة وعدم وأجنبية

الوطنية للصناعة دعم وجود وعدم األمنية
والمجالت الصحف تقدم ال وكذلك المحليين، للمنتجين مالئمة تسهيالت والتلفزيون اإلذاعة تقدم ال -10

أيضاً مالئمة تسهيالت
ألسبـاب والتلفزيون اإلذاعة دون والمجالت الصحف في اإلعالنات نشر يفضلون الصناعيين أن -11
وسرعة والتلفزيوني اإلذاعي لإلعالن قياساً الصحفي اإلعالن تصنيع سهولة ثم اإلعالن تكاليف قلة مقدمتها في

قياسـاً أكثر الصحـف في الثقة وكذلك والتلفزيون لإلذاعة قياساً والمجالت الصحف في اإلعالن نشر
والتلفزيون. لإلذاعة قياساً والمجالت الصحف إعالنات مندوبي وفعالية والتلفزيون باإلذاعة
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الهوامش

جامعة ، الجميلة الفنون كلية ، االكاديمي مجلة الجماهيري االتصال البحوث في العينات استخدم : الدليمي القادر عبد د. -1
.٢٠٠٤ ص٦٨/ العدد٢٣٩/ بغداد

الثقـافية، الشؤون دار بغداد ص١٨ الصغيرة،عدد٣٥٣، الموسوعة العلمي البحث الى المدخل المجيد: عبد عصمت د. -2
.٢٠٠١

منشورة غير ماجستير رسالة ، عربية قناة برامج ، دبي حسين عن نقالً المتخصص، اإلعالم خضور، أديب -3
.٢٠٠٥ بغداد جامعة ص٧ اإلعالم، كلية ،

،ص١٥٨. ١٩٩٩ ، للطباعة نوبار دار . القاهرة ، والمرئي المسموع او المفرد العمل : راغب نبيل د. -4
الكتب دار مديرية الموصل، جامعة العلمي، والبحـث العالي التعليم وزارة التسـويق، ادارة جي، الديوه سـعيد ابي د. -5

والنشر،١٩٨٧،ص٢٥٢. للطباعة
٢٥٥ - ص٢٥٣ السابق المصدر -6

الخزاعي، احـمد الحـكيم عبـد ترجمة ناجحة، اعالنية وحملة مقاالً اعالن وتدير تنتج كيف االعالن، فن فاربي أ.د. -7
ص٣٨. ،٢٠٠٤ والتوزيع، للنشر الفجر دار نشر لالمكان

التلفزيون االذاعة، الصحافة، به المقصود (*)
.٢٦١ - ٢٦٠ ص ذكره، سبق مصدر جي، الديوه سعيد ابي -8

ص١٥، بـغداد، جامعة االعالم، كلية منشور، غير بحث واالجتماعية، االقتصادية الحياة في االعالم دور جاسم، حيدر -9
.٢٠٠٥

تغيرت قديمة احصائيات وفي ١٩٨٢ - ١٩٧٥ الى تعود واالرقام ص٢٦٤، ذكره سبق مصدر جي، الديوه سعيد ابي -10
بالتاكيد. اليوم

(CNBC)
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المصادر

الكتب إدارة مديرية الموصل، جامعة العلمي، والبحـث العالي التعليم وزارة التسـويق، ادارة جي: الديوه سعيد أبي د. -1
.١٩٨٧ والنشر للطباعة

.٢٠٠٤ والتوزيع للنشر الفجر دار نشر مكان بال الخزعلي، احمد الحكيم عبد ترجمة االعالن، فن فاربي: أ. -2
.١٩٩٩ للطباعة نوبار دار القاهرة، الصحفي، العمل راغب: نبيل د. -3

.٢٠٠١ الثقافية الشؤون دار بغداد، ،٥٣ عدد الصغيرة، الموسوعة العلمي، البحث الى المدخل المجيد: عبد عصمت د. -4
.٢٠٠٥ بغداد، جامعة االعالم، كلية منشورة غير ماجستير رسالة عربية، قناة برامج دبي: حسين -5

جامعة الجميلة، الفنون كلية االكاديمي، مجلة الجماهيري، االتصال بحـوث في العينات استخدام الدليمي: القادر عبد د. -6
.٢٠٠٤ ،٣٩ عدد بغداد،

عدد الزمان، جريدة العراقـي، الجمهور لدى االذواق النماط ميدانية دراسـة فاضل، وسام د. و طوينة حسين علي د. -7
.٢٦/٩/٢٠٠٤ ،١٩٢٥

.٢٠٠٥ بغداد، جامعة االعالم، كلية منشور، غير بحث واالجتماعية، االقتصادية الحياة في االعالن دور جاسم: حيدر -8
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مدخـــل
اإلدارة في البحـث يصعب ثم ومن ، الحـاضر الوقـت في المعرفية الحقـول أهم أحد اإلعالم يشكل

ذاتها المعرفة إدارة إلى التطرق دون اإلعالمية
اإلنسـانية - والحضارية العلمية والمعارف والثقافة الفكر بحقول وتعني تهتم المعرفة إدارة كانت فإذا
لدراسـة بـدورها تؤسـس التي اإلعالمية والعمليات باإلعالم بالنتيجة معنية فإنها . اإلنساني الفكري واإلنتاج

الحياتية وممارساته والجماعية الفردية تجاربه عبر ذاته اإلنسان يبدعها التي الفكرية المنتجات وتداول
تشـكل التي المعلوماتية مجال في المماثل التطور بـفعل المعرفة إدارة وأهمية ضرورة برزت وكذلك
عمليات بـمجمل وتتحكم تستحوذ ، المعلوماتية أي ، فهي الحاضر. الوقت في اإلنساني المعرفي النشاط محور
اإلدارة أن ، اكثر وبتحـديد . المتطورة تقنياتها عبر وتعميمه اإلنساني الفكري المنتج وتبادل الفكرية الحوارات
إلى . األخرى وجود لضرورة انعكاس منهما كل أن المعرفة.وربــما إدارة عن ينفصل ال جزء هي اإلعالمية

منها كل حدود بين التداخل تميز يصعب التي الدرجة
لو أخرى كبـيرة خطوات تقـدمت وإنما ، والتقني العلمي الجانب على المعرفة تثوير عملية تقتصر لم
في تجري التي والعمليات ، البـيئية النظم دراسة و ، والموسيقى ، التنظيم نظرية من .بدءاً كافة المجاالت لوجها
والتركيبـات ، والفوضى االتزان بـعدم الخاصة الدراسـات إلى إضافة ، التعلم ونظريات ، واللغويات ، المخ
المعرفة فروع جميع تحـولت ثم ومن ، االصطناعي والذكاء ، العصبـية الشبكات بمجاالت وانتهاء ، المتبددة
االختراعات إلى الوصول في مباشــرة بـصورة ذاتها.وسـاهمت المعرفية للثورة قـاعدة إلى هذه المذكورة

المعرفية وبنيته اإلنسان وفي ذاتها المعرفة طبيعة في نوعية نقلة أحدثت التي واالكتشافات
الثانية العالمية الحـرب أعقبـت (حققت) التي المثال سبيل على واإلنجازات العلمية التطورات تتبع أن

الوراثي العامل واكتشف ، الحاسوب اخترع فقد . مطلق ذهول حالة في منا كل يجعل ، هذه اللحظة حتى
الفضاء واختراق ، القـمر إلى والصعود ، لإلنسـان الجينية الخارطة رسـم اكتشاف وتم
، النفاثة الطائرات وانتاج ، البعيدة الكواكب من كثيراً واالقتراب ، الصناعية األقمار بواسطة الخارجي

.

.

.

.
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محسن جاعد حميد أ.م.د.
بغداد جامعة - االعالم كلية



بـالغة درجة إلى رقيقـة المادة من طبقة خلق من اإلنسان تمكن إلى إضافة والليزرات ، المصغرة والمعالجات
كما المتر". من بليون ٢٠ منها كل سمك يتعدى ال خطوطاً يحفر " أن اإلنسان بإمكان اصبح .كما للتصور ومثيرة
نقـل على واسعة وقدرات ، الدقة وعالية كفؤة موصالت وبناء فذرة ذرة االشياء تجميع من أيضاً اإلنسان تمكن
تام انقـالب هو بل تقدماً ليس هذا ، توفلر تعبير حد وعلى . الواحدة الثانية في نبضة بليون إلى تصل المعلومات
المجتمع على عصية بقـيت التي المشـكالت معالجات وأساليب تقنيات وفي ، المعرفية والبنية اإلنسان حياة في

البشري

هي ببساطة ؟فاإلدارة بينهما العالقة ، طبيعة هي وما بالمعرفة نعني وماذا ، باإلدارة هنا نعني ماذا إبتداء
ما مؤسسة في السياسي القرار إدارة أو ، اجتماعية ، انتاجية ، اقتصادية ، اإلدارة طبيعة كانت أياً ، القرار سلطة
، العمليات أو ، المؤسسـات ، الجماعات ، االفراد : شؤون وتسيير تنظيم حق تملك التي الهيئة أن ، أخر .بمعنى
التي المادية اإلشـياء تصريف عن مسؤليتها إلى إضافة ، صغيراً أو كبيراً عددهم كان أياً معينين ناس تمنح التي

بها التصرف الناس هؤالء تمنح
. بينهما يجمع واحد عامل من اكثر هناك نجد حدة على كل والمعرفة اإلدارة ومضمون معنى أخذنا وإذا
اإلداري القرار بناء مرتكزات وضع كيفية في وأساسي رئيسي كعنصر المعرفة استخدام إلى بالضرورة ويدعو

تعنيهم. التي المادية باألشياء التصرف الناسوحق بإدارة يتعلق المذكور القرار كان إذا خاصة ،
تمثل ألنها المتوفرة والمعلومات للبـيانات المعرفي المحـتوى تجاوز اإلدارة تستطيع ال ، آخر وبتعبير
ازدادت(وأصبحت االثنين بين العالقة أن أي : اإلداري القرار وصحة ضرورة تقييم في واألخير األول المعطى
وأنماط ، وتقنياته اإلنسان حركة على تأثيرها في تلعبه والبيانات المعلومات أخذت الذي الدور بفعل متانة أكثر)
القـرار بـين كبـير حد إلى زاوجت وإنما الحد هذا عند العالقة هذه تتوقف ولم . سلوكه ثم ومن وانتاجه تفكيره

تشكلها وطبيعة اإلدارة بنية على كبيره درجة وإلى ، تأثيره في كله ذلك انسحب .وقد والمعرفة
خبرة تعلم إلى باإلضافة ، اليومية الحياة في القائمة المعرفة على المؤسسات ، الجماعات ، األفراد يعتمد

تاريخيا المتراكمة والمعرفة الممارسة على االعتماد أخرى أو بدرجة جديدة
باتخاذ المعنية الجهة كونها فاإلدارة ، ومدياتها والمعرفة االدارة بين العالقة إدراك يتم المفهوم هذا عبر
االنسـانية الخبرة وتعميم ، السلوك وانماط ، التعامل ،وأساليب العالقات تنظيم بشأن االحكام واصدار القرارات

توفير في بمعطياتها واالسترشاد المعرفة منظومة إلى اللجوء غيرها من حاجةً ، أكثر اصبحت ، الجديدة
وإحكامها اإلدارة قرارات إليها ترتكز التي الصلدة البيئة

الهرم قاعدة في تقبع تعد ولم . المال برأس أيضاً تتحكم التي القرار لسلطة حكراً تعد لم المعرفة

.

.

.

.
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االهتمامات قائمة إلى بالمعلومات المتعلقة الماسة الحاجة دفعت فقد . قمته على تتربع األن هي وإنما ، السلطوي
مسـائل ومعالجة التقـنية مسـائل إلى إضافة ، الدولية والعالقـات ، واالقـتصاد ، بالسياسة بدءاً : االساسية
والمتاجرة ، والتعليم ، األلية الحاسبــات وأمن واالتصاالت ، المنتجات وقـرصنة ، والسـرية ، الخصوصية
. لإلدارة المعرفية االحـتياجات مقـدمة إلى دفعت ، المعلومات بشبـكات وأنتهاء االعالم وكذلك بالسـندات.
ال األمر حقيقـة في إنها إال الجديدة المعرفية البـنية عليها تهيمن التي وغيرها االمور هذه ضخامة من وبالرغم
التي المعارف هذه جميع أن له اإلشـارة يجب وما . المعاصر المعرفي التشـكيل من جداً صغيراً جزء إال تمثل

والمعلومات البيانات من متنامي جليدي جبل قمة إال النهاية في تمس ال ذكرت
جداً ملحـة حـاجة هي وإنما فقـط معرفية ضرورة تمثل ال ، واإلدارة المعرفة بين العالقة فإن هنا من
وبتعبـير . فيها الرموز توظيف إلى اضافة ، استخدامها وكيفية ، وتوزيعها ، المعرفة انتاج تنظيم إعادة لغرض
من هرمية سلسـلة ببـعضعبـر بـعضها المفاهيم ربـط بقصد ، المعرفة من جديد نسق خلق ، تحديداً أكثر
والمقـدمات ، المعلومات تراكم عن الناتجة المعطيات لمجمل جديدة فروض بـناء على تسـاعد االستنتاجات

العلماء لها توصل التي المعرفية
بإن دائماً والتذكر العلمية المعطيات إلى االرتكاز هو ، وأخيراً أوالً ، اإلدارة عرف في ، اقراره يجب فما
مدعومة بشـرية، مهارة النهاية في تبقـى معرفة إلى المعلومات تحـويل عملية في الحقيقية المهارة أو الخبرة
المتغيرات لمواجهة يفي يعد لم السابـق في اليومية الحياة إلدارة المعرفة من كافياً كان وما تقنية. ونظم بوسائل

األيام هذه الناس حياة في المتالحقة الجديدة
فعالية حـول متكررة أسـئلة طرح الحقيقـة لهذه واإلنتاجية االجتماعية اإلدارة إدراك على ترتب وقد
معنى حول أسئلة طرح وكذلك وخططه. التعليم برامج بواسطة له الترويج يتم الذي الكالسيكي المعرفي النموذج
يكن األخر.ولم السـتكمال منها كل حـاجة أو بـينهما، العالقة ثم ومن البشرية، والمهارة المعرفة، ومضمون
وتراكم عميق، تاريخي تطور ناتج هو وإنما عابـرة، ومضة أو محضصدفة هو الحقيقة لهذه المذكور اإلدراك

عام ثالثمائة قبل ، الثانية الحضارة موجة إلى بجذوره يرجع كبير، معرفي معلوماتي
الثورة وانتشـار العلمي، التقـدم ازدياد حينها.أثر غيره أدركها كما مبكراً الحقيقة هذه بيكون أدرك وقد
أصبحـت التي تلك إجماالً والمعرفة خاصة، والفكري عامة، الثقافي المجتمع بيئة على وانعكاساتها الصناعية،
العلماء قبل من اإلقرار هذا أهمية مع قراراتها. وأنماط اإلدارة منطق في عليهما تتقدم لم أن والثروة للقوة موازية
إن بـعد " حـالياً المعرفة على تعتمدا والثروة القوة بها أصبحت التي المذهلة الدرجة " يدرك احد يكن لم أنه إال

حـددتا ثم ومن حـركتها، على مفروضة كانت التي القسـرية القيود من والمعلومات البيانات تحررت
من الالمحدودة العقل قدرات وإطالق اإلداري الهرم في الحقيقي موقعها إلى العودة من ومكناها المعرفة

عقالها

.
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في الثروة أصبحت ثم اإلطالق. على رأسمال أهم - الزراعية - األولى الحضارة األرضفي كانت فقد
فـي تكمن الثروة فان اليوم له.أما الالزمة والمواد واإلنتاج واآلالت المصانع في تكمن الصناعية الثورة عصر
قوتها اإلدارة تستمد التي والقوة الثروة من أهم أصبحت أنها بل ومعرفة، معلومة و خبرة من تحويه وما الجمجمة
عناصر مواقـع تغيير إلى يؤدي لن سوف له أساساً المعرفة يعتمد الذي الثروة إلنتاج جديد نظام ظهور أن منها.
أصبحـت فقـدا ذاتها. اإلدارة في السلطة تشكل نمط يغير سوف وإنما فقط، منها كل ودور اإلدارة، في السلطة
الصناعات أن إلى اإلشارة: ويكفي الثقيلة. والصناعة األرض من بدالً المعرفة على كبيرة بصورة تعتمد الثروة
تحوالت من تحدثه سوف ما إلى إضافة والمقبلة، القائمة للمرحلة الهيكلية الصناعات تشكل التي الرئيسية األربع

وااللكترونيات الحاسوب صناعتنا هي تلك واالجتماعية، والسياسية االقتصادية القوة في
،وعلى بشـري نسـق أو ، جماعة أو مؤسسـة أي في اإلدارة سلطة على الصراع حسم أن إلى إضافة
ورصيده للغنى سـمة هي والقـوة الثروة كانت وكما المعرفة. على أساسـاً يعتمد ،سوف أجمع العالم مستوى
بـين المشـترك القاسـم أنها ، لالغنياء هي ما بقدر للفقراء الحقيقي الرصيد اصبحت المعرفة فإن ، اإلحتياطي

والثروة القوة يملكون والذين المعرفة يملكون من بين القادم الطبقي الصراع سمات .وأحد األثنين
ومعياراً المذكورة، المصادر أهم تمثل اآلن هي وإنما اإلدارة، مصادر احد المعرفة تعد لم أخر، وبمعنى
تعكس طويلة تاريخية لفترة بقـيت والتي المال بـرأس المتمثلة المادية القـوة مواجهت في اإلدارة فعالية لقياس

ممارستها صيغ وكذلك تشكلها وكيفية اإلدارة في التحكم
والقـرار الحكم موقع في منازع بال يضعها المال ورأس (السلطة) القرار لمفهومي المعرفة احتواء أن
القـرن نهاية في قـال عندما توفلر يخطأ ولم السلوكية. وأنماطه عالقاته، ومستقبل اإلنسان مستقبل يؤشر الذي
. العالم نطاق على بشرية مؤسسة كل في القيادة على صراع من سيدور ما لب هو المعرفة في التحكم أن الماضي
مصادر بـين التوازن ضمان مسـتوى على ديمقراطية لها الركون يمكن التي الوسائل أكثر المعرفة ستبقى لهذا

االجتماعية المؤسسة في االستثمار وحجم والقرار بالمعرفة المتمثلة اإلدارة
فقد واالستمرار. الحياة معنى عن البحث نطاق في والجماعات لألفراد اليومية الواسعة االهتمامات تبرز
(قـيمة التعامل وصيغ عالقـاته، نمط نشـاطه، دائرة حـركته، مفاهيمه، وتوسـيع تطوير على اإلنسان تعود
المفاهيمي التطور شروط أنتاج إعادة على عمل وإنما فقط، ذلك وتوسيع تطوير على يقتصر لم وهو وأخالقياته).

عدة فروع إلى وامتدادها العلوم قاعدة توسيع بواسطة استخداماته وإعادة ذاته، هنا المعني
التطور مضمون تجسـيد هو األكاديمية، وخاصة العلوم، قـاعدة توسيع الغرضمن أن أخر، وبتعبير

امتداد وبواسـطة العلمية، الفروع تنوع بواسطة إنتاجها وإعادة اإلنسانية المهارات تمثل في التاريخي
لدى معروفة تكن لم جديدة حقـول إلى الخ) الصناعة.. الزراعة، الرعي، (الصيد، اإلنسانية النشاطات
والتأويل بالتعقيد تتسم كانت بل بسيطة، عملية المعرفة، إنتاج عملية تكن قبل.فلم من المجتمع - اإلنسان
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إنتاجه وإعادة للتبــادل قابـل معرفي وإنتاج معرفية بـنية إلى وصوالً وكبـيرة مضنية جهود بـذلت وقـد
تعكس التي تلك الخ)، الطينية... واأللواح الحـجر، على كالنحـت عدة مبتكره وسائل عبر

انذاك المكتسبة والخبرات المهارات معنايين
المعرفة. لمعنى جديداً بـعداً الحاضر الوقت في والجماعات لألفراد الواسع اليومي البحث نطاق ويبرز
اإلضافات في يتمثل يومي، منتج إلى الخ) االنترنت... (الحاسـوب، والتقـني العلمي التطور بفعل تحولت التي
منتج وإنما الدعاة، أولئك رؤوس و الخاصة، النظريات ثنايا في يقبع سائب منتج وليس المتواصلة والتقنية العلمية
ومراكز الجامعات، مســتوى على كبـيرة درجة إلى وعملياً نظرياً، ومصنف منظم، ممنهج،

العالمية والمنظمات البحوث،
المجربـة الممارسـات من مجموعة على تقـتصر تعد لم هذه المعرفة إدارة فكرة أن أكثر وبتحـديد
في واسع نطاق على تستخدم التي بالتوجهات االهتمام أي أخر، منحى المعرفة إدارة أخذت وإنما فقط، والمختبرة
فكرة ذلك، من أكثر ربما محيرة فكرة وكأنها تبدو المعرفة، إدارة فكرة أي ذاتها، الفكرة أن والتعلم.ومع التنظيم،

غيرهما دون األعمال وإدارة االقتصاد وعلم اإلدارة بعلم إلصاقها عبر متناقضة،
ومن اليومية، الحياة في الخاصة معرفته نتائج على يعتمد مجتمع أو فرد، كل اليومي، البحث نطاق ففي
فهو ثم ومن تعلمه. ما استخدام أي استخدامه، وكيفية تعلمه، طريقة تنظيم مارسها التي األشياء ضوء في يعيد ثم
الفردية، المعارف شك، من وما المذكورة. المعرفة إدارة وكيفية اكتسبها، التي بالمعرفة النظر إعادة إلى بحاجة
وحـضارات كبـيرة، إنسانية مبادرات وإلى مهمة، أشياء إنتاج إلى تاريخياً أصحابها قادت التي تلك والجماعية
يبرر ما يوجد وال األعمال، وإدارة واالقتصاد، اإلدارة، بعلم المعرفة إدارة لتحييد مبرر هناك يعد لم لهذا عظيمة.
الثقـافية، منتجاتها وإدارة المعرفة، بـإدارة غيرها من ومعرفة تفهماً األكثر باعتبارها المذكورة العلوم لمعاملة

العلمية والخبرات والتقنية،

تلك أوسـع إلدارة وتابع موحد كل وكأنها تعامل ذاتها، المعرفة من جزء السابق في المعرفة إدارة كانت
ممثلة المال، رأس جانب إلى السـلطوي الهرم قـاعدة عناصر احـد من أكثر تكن لم وإدارتها.فهي السلطة هي

بعد. فيما المصنع باألرضأو
الصناعية الثورة اثر اكتسبـته الذي الجديد الدور بـفعل به تتمتع أخذت الذي المعرفة استقالل بدء ومع

بها تدار التي وبالكيفية بالمعرفة االهتمام وتيرة تصاعدت الثانية، الموجة وحضارة
تاريخية بدايات ذو حديث موضوع المعرفة قدم رغم المعرفة, إدارة موضوع أن أخر، وبمعنى
سياقات في ونشاطاته، هيكلته بتشكيل بعد فيما سمحت التي تلك خطوة إثر خطوة بلورته تمت معاصرة
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ضرورة الصناعية الثورة حـاضنة في نشـأة التي المؤسسـات أدركت فقد محددة. وتقنية واقتصادية اجتماعية
منهم معينين ألفراد إتاحتها أو فيها، العاملين لإلفراد وتوفيرها منهجية، بطريقة جديدة وخبرات مهارات احتواء

أو اإلجراءات من مجموعة لتنفيذ ومبـادرتها اإلدارة، منهجية تغيير عن المذكورة اإلدراك أسـفر وقد
تعبـير تحـت بـمجموعها تنظوي التي والبيانات المعلومات وتوفير التدريب برامج إعداد تدابير من مجموعة

المعرفة "إدارة ومفهوم
الحركة إعقاب في المنهجي للتفكير كمحور اإلنتاجية المعرفة مفهوم تبلور عشر التاسع القرن نهاية مع
السابقـة األسـاليب تكن لم أن انتهت، تايلور حركة أن العمل.أي تجهيز إدارات مفهوم تبلور وكذلك التايلورية،

التقني. والتقدم الكفاءة على المؤسسات تركيز مع تتفق جديدة أساليب مكانها وحلت المعرفة، إلدارة
الذي " التعلم منحـنى " مفهوم وظهر العشرين القرن بداية مع المجال هذا في البحث حركة نشطت وقد
بـلورة إلى الفترة تلك في الجديدة النجاحـات وأدت الحديثة. اإلنتاجية العملية في بعد فيما رئيسية أداة إلى تحول
تحولت وبذلك القياس. ورش وتحليالت االختبار، إدارات واحد آن في جمعت التي المهارات إدارة من جديد نوع
المهارات وتوزيع إنتاج على العمل ثم ومن " المعرفة إدارة لـ" آلي مجال إلى المنتجة، وخاصة المؤسســات،
حيازة وراء الكامن التفكير ماهية عن بذلك المعنية المؤسسات عن صدرت التي األدبيات كشفت عليها. لالعتماد

إدارتها بعد وفيما العملية، المعرفة وإنتاج
بـل التدريب، بـرامج مع التعامل في المعتاد اليومي النمط المعرفة إدارة اتخذت العام السياق هذا وفي

المؤسسات في الفعلي العمل وسير دعاتها، يد على جوهري تغيير أداة إلى وتحولت التدريب روتين تجاوزت
للتنظيم، مجرده عامة بـرؤية عنها واسـتعاضوا التاريخية، الرؤية الدعاة بـعض إغفال من وبالرغم
التعامل وكذلك -اإلعالمي(، الـسيبيرنيتيكي النموذج هيمنة بفعل للمعلومات، تجهيز ومنظومة هيكالً باعتباره
التعامل اإلنتاجية، وخاصة بالموارد، المعنية المؤسسات اندفاع ثم ومن ذاتها. المعرفة عن كبديل المعلومات مع
تنظيم تراجع وبـالتالي األموال. ورؤوس واآلالت، كاألفراد، الموارد، مكونات أحدى باعتبارها المعلومات مع

مرتدة تغذية مجرد إلى والتعلم التعلم،
مهماً أساساً تشكل فيه الشبكات فكرة أصبحت الذي االتصالي الــسيبيرنيتيكي النموذج تحول وبالتالي
المعرفة إدارة مع التعامل المذكورة األدبيات من الكثير بات درجة المجال.إلى هذا في األدبيات الهتمام ومحوراً
البــيانات إلى الوصول سـهولة المذكور، االتجاه وبـلورة دعم على للشبكات.وسـاعد تنظيم مجرد وكأنها
دراسـات خالل من واضح هو االنترنت.ومما مثل االلكترونية الشبـكات عبر المعرفة) والمعلومات(مكونات

ذاتها، المؤسسات بنشاط ارتبطت إذا إال كبيرة فاعلية لها ليس المعنية الشبكات أن المؤسسات، وتجارب
وأعمق المجردة، البيانات من أوسع بالنهاية المعرفة ألن المعرفة. بإدارة المعنيين أولئك عليها واشرف

البيانات من المستقاة المعلومات من

.

".

.

.

.

.

178

االعالم وإدارة المعرفة إدارة



العــدد

3

٢٠٠٧ حزیران

واإلعالمي المعرفي التشكيل إدارة
موضوعين: على كافة والثقـافية اإلنتاجية المؤسسـات اعتماد العشرين القرن من األخير الربع تميز
في التجديد تكثيف والثاني، األهداف. أنجاز في عالية نجاح نسب إلى الوصول لغرض المنافسة استمرار األول،
إضافة والمؤسسات، األفكار، األفراد، إدارة في المستخدمة واألساليب تفكيرها، وطريقة اإلدارات سلوك أنماط
تقدم التي الجديدة والخبرات المهارات جانب وإلى التجديد. تكثيف مظاهر أهم كأحد المتطورة التقنيات إدارة إلى
التي العناصر جميع على تشتمل ربما التجديد كثافة أن األمر، حقيقة وفي كافة. المستويات على اإلدارية للكوادر

المذكورة العناصر من واحداً إال تشكل ال التي التقنية لها مضافاً للتكثيف الحقيقية القيمة تشكل
تجديد على الخصوصالعمل على واإلعالمية الثقافية، المؤسسات دأبت فقد

تقنيتها. - 1
خبرتها. - 2
كادرها. - 3

منتجاتها. - 4
تفكيرها نمط ذلك من واالهم -5

اإلعالمي: المنتج وعلى اإلعالمية المؤسسـات على ومباشرة خاصة بصورة له المشار التجديد أثر وقد
السـمات إلى المذكور التأثير انسحـب وقد الخ الترفية... برامج المنوعات، األخبار، البرامج، المسلسل، الفلم،
من المسـتهدفة والبيئية اإلنسانية القيم ومن . يؤديها إلتي والخدمات تقديمة، وأشكال للمنتج، االتصالية الوظيفية

اإلعالمية العملية إطار في المنتج
وأماكن مجاالت في ويبـرز يظهر ربما المعني التجديد أن االعتبار، في أخذها يجب التي األمور ومن
وكذلك التقنية قطاعات من عدد في المالحظة هذه تلمس ويمكن المستمر. بالتنوع اتسامه جانب إلى متوقعة، غير
حقـل في وكذلك المحلية. والصحف التناظرية المرئية أو المسموعة اإلذاعات في العاملين اإلداريين معظم لدى

الحديثة الرقمية البث وتقنيات المعلومات، تكنولوجيا
محـددة استخدامات ذات تقنية من المحمولة الهواتف صناعة تحول هو وضوحاً األمور هذه أكثر ومن
يأت لم المعنى التجديد االنتشـار.وتكثيف الواسـع الجماهيري لالستهالك أدوات إلى
التجديد عملية تجسـدها التي واألبـعاد الجوهرية االجتماعية التغيرات ومسـتوى طبيعة يعكس وإنما اعتباطاً

عمليات وتواكب تتعامل التي االجتماعية الفئات هيكل وتركيب بــنية في التغير ذلك إلى ذاته.إضافة
كافة المستويات على التجديد تكثيف

اتسـاع بـفعل المتخلفة الدول في وكذلك الغنية، الدول في الوسطى الطبقة وتوسعت نمت فقد

.
:

.

.

.

Mass Production

.

179

االعالم وإدارة المعرفة إدارة



العــدد
3

٢٠٠٧ حزيران

زبـون إلى الجديدة الفئات تحول إلى ذلك قاد وقد المتخلفة. المناطق حساب على المدن وتوسع التعليمية، العملية
التجديد عمليات مع التطور هذا المرئية.وتزامن المنتجات خاصة وبصورة اإلعالمي، للمنتج نشط ومستهلك دائم
المعلومات، وتبادل والحوار، الحركة، حرية اتساع ومع ، االجتماعية الفئات وتركيب بنية في المستمر التنوع و
والتقـاليد كالعادات االجتماعية. القيم من عدد تتعارضمع ربما التي واألفكار اآلراء عن التعبير حرية ثم ومن

الجديدة الحياة ومستلزمات شروط إطار في للتطبيق قابلة تعد لم التي والممارسات
الصراع معالم ليفتح وممارساتها، المجتمعات عولمة في المتمثل و الجديد، العالمي النظام جاء هذا، فوق
كثافة أن له اإلشـارة يجب وما واأليديولوجي. الثقـافي الصراع خاصة وبصورة والقديم الجديد بين أخرى مرة
الصناعية الثورة إلى بأصولها النهاية في ترجع وإنما الجديد، العالمي النظام نواتج من الحقيقة في ليست التجديد
المفاهيم اسـتيعاب إلى طريقـهم في ربـما اإلعالمية واإلدارة األعالم أن القول ويمكن عشر. التاسع القرن في

المعاصرة المعلوماتية الثورة إعقاب في الجديدة
أي , منها كل يحــتاجها التي العمل وأسـاليب الوظائف، المفاهيم، تغير في والنوعية الهائلة والطفرة
وتنوعه، اإلنتاج مسـتوى على المذكورة النوعية الطفرة أثار ويتجاوز يواكب كي , األعالمية االدارة و األعالم

المشاهد للجمهور (للشارع) واالستجابة األداء، مستوى وعلى
تتطلبـها التي الجديدة والمهارات المعرفة إدارة بـين العالقـة جوهر في البحث ضرورة تنبثق هنا من

اإلعالمية. اإلدارة
مدى على شـهدت قد الصحفية وخاصة اإلعالمية، اإلدارة أن باألعالم، المعنيين ويعرفه نعرفه “الذي
الجديدة العولمة أن إال االيدولوجيا. مسـلمات أو السوق مسلمات وفق والعمل االستقرار، من شيء قرون، ثالثة
المنطق عن مسـؤلة ذاتها حد في ليست العولمة، أي أنها، ومع السابق. من أوسع نطاقاً اإلعالمية اإلدارة أعطت
اإلدارة ومفهوم نطاقـها، ووسعت الكثير، إليه إضافت شك، وبدون هي وإنما التجديد، وتراكم كثافة وراء الكامن
المؤسسـات وتنوع نمو فإن بـوضوح، الجديد المفهوم عن للتعبير قادراً يعد لم , الجديدة التحوالت ,إثر السابق
الصناعية األقـمار شبـكات عبـر البث ومضاعفة الرقمي، المباشر البث مع جديدة أنشطة وظهور اإلعالمية،

لوظائفها ووسائله األعالم ممارسة وعلى ذاتها اإلدارة على جديدة مخاطر معه حمل وغيره
يشترطها التي المعرفية واإلبعاد ، الجديد التطور جوهر عن البحث باالعالم المعنيين على لزاماً وأصبح
،والمشـاركة ،والتنظيم التعليم عمليات تتطلبـها التي بالمعرفة والمتزايد االوسع االهتمام اظهار أكثر .وبتحديد
ادارة كيفية إلى ،إضافة اإلعالمية العمليات لها تحـتاج التي الكوادر نوعية وكذلك . الحديثة التقنيات ،واستخدام

والقـرارات اإلدارة بـها تتمتع التي .والسلطات وصياغتها القرارات اتخاذ وكيفية ، ،والبرامج االفراد
الجديدة التقنيات استخدامات معرفة على اإلداء قدرة كله هذا من واألكثر . تصدرها التي

تساهم أن تستطيع الذي والمدى المعرفة تشكل كيفية رصد من اإلدارة تتمكن كي ، آخر وبمعنى

.

.

.

.

.
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. عنها المسؤول أو يمكنه الذي ،ومن المذكورة التشكل عملية وضوح عدم المعني.بسبب المعرفي التشكل في به
التقـنيات توظيف أمكانية توفر األعتبـتر بنظر تأخذ ان بد ال بها ،واالهتمام تنميتها يجب التي الجوانب وماهية
واإلعالميين لإلعالم اإلدارية المهارات تنمية أي . ذاتها المعرفة معطيات على بـدورها ترتكز والتي الحـديثة

االعالمية الرسالة انتاج وإعادة بانتاج المعنيين
فقـط ليس ، اإلدارة أي ، تتميز والتي عملي معنى المعرفة على المبـنية اإلدارة مفهوم يكتسب وعندئذ
المنتجة (المولدة) للمعرفة المسبوق غير بالتدفق أيضاً تتميز بل ، سابقتها عن المعرفي للتراث التاريخي بالتراكم
ما االتصاالت.ولكن تقـنيات تطور بـفعل المذكور التدفق حجم أزداد .وقد تدميرها أو تبادلها يتم ،والتي حديثاً
أن .كما المعرفة من جديدة الشكال دائمة حاجة هناك تكن لم ما معنى بال يصبح التقنية هذه توسع أن إقراره يجب
االمامي الخط يمثلون الذين القـرار اصحـاب أي ، عليه االشخاصالقائمين عن ينفصل ال هنا المقصود التدفق
االخرى باالقسـام المعنيين وجميع واإلنتاج المنتج اتجاهات بتحـديد المعنيين االشخاص باعتبارهم لإلدارات

للمعرفة الجماعي (االبداع) باالنتاج ،والمشتغلين
المتاح ،والتداخل االعالم وإدارة المعرفة إدارة عن إعاله قـيلت التي والمالحظات االعتبارات لكل وفقاً
إدارة اطروحة اطار في واالعالم المعرفة إدارة معالجة إلى بنا يدفع وممارسة فكراً واالعالم المعرفة من كل بين
مجاالً تحتل التي الموضوعات إدارة أطروحة تحت تندرج المعرفة إدارة أن القول يمكن وعموماً الموضوعات.
جمع وخاصة المعلومات العمليات إدارة تنسـيق إطار في الوظيفية واتجاهاتها الحديثة اإلدارة ادبيات في واسعاً
المعرفة ادارة اوجه احد باعبتارها اإلعالمية اإلدارة ومعالجة جمع ثم ومن والمعلومات. البيانات ونشر ومعالجة
دائرة نطاق في تقـع اإلعالمية اإلدارة أن القـول يمكن فإنه ، والمعلومات البيانات تداول حقل ،في لها وأمتداد
اإلدارة مرجعية على الوقوف يمكن كي أكثر .وبتحديد ذاتها المعرفة ادارة تشتمل التي تصنع التي الموضوعات

الموضوعات. إدارة إلى العود من البد اإلعالمية
؟ الموضوعات ادارة اذن هي ما هنا والسؤال

جاس،الذي هاورد الخبير بواسطة أشرنا كما عام١٩٧٦ مرة الول الموضوعات إدارة مصطلح استخدم
(تحريض)، ،والتحريك الفهم قدرة عن عبارة هي الموضوعات إدارة التالي: النحو على المعنى المصطلح عرف
العالقـات خبـرات جميع فهم إلى اضافة ، واالسـتراتيجي السياسي التخطيط وظائف جميع ،وإدارة والتعاون
التي ،تلك العامة السياسة إبداع في المعنيين المساهمين اقناع هو ذلك واحد هدف انجاز ".لفرض العامة والشؤون
في عملياً تحـديدها يمكن والتي ، الموضوعات إدارة إطار في التأثير في واالفراد المؤسسـات نصيب تحـدد

التالية: الخمس الخطوات
وخاصة اإلدارة بــها تتمتع أن يجب التي تلك مع ومقـارنتها الموضوعات تشـخيص -1

االعالمية.

.

.
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الناس. عامة على تأثيره تقدير مع حدة على موضوع كل وتقييم تحليل -2
لإلدارة. المتوفرة المختلفة الستراتيجية عرضالخيارات -3

تصورات تأثير مدى لمعرفة االتصالية المؤسسة في اإلدارة نظر وجهات يعكس فعلي برنامج تنفيذ -4
البرنامج. يتبناه الذي الموضوع على المستقبل

تسـتطيع التي والكيفية اإلدارة أهداف إلى الوصول لغرض واضحة مصطلحات في البرنامج تقييم -5
اهدافموضوعاتها. انجاز وفقها

المصــادر

1.١٩٩٧ االردن، عمان، آرام، دار االعالمية، المؤسسات ادارة اصبع: ابو خليل صالح -
.١٩٩٢ ليبيا، طرابلس، الجماهيرية، الدار عثمان، ونبيل شتوان بن فتحي ترجمة: السلطة، تحول توفلر: الفن -2

.١٩٩٠ ليبيا، طرابلس، الجماهيرية، الدار قاسم، الشيخ عصام ترجمة: الثالثة، الموجة حضارة توفلر: الفن -3
.١٩٩٢ المعرفة، دار واالتصال، االعالم ودراسة االجتماع علم الجوهري: محمد -4

.١٩٨٠ االعالم، وزارة العراق، في االعالمي والتخطيط التنمية محسن: جاعد حميد -5
،١٧١ عدد اليونسـكو، االجتماعية، للعلوم الدولية المجلة للتخطيط، التوجه ذات األدارة من وآخرون: تشويل ارماندها -6

ص٣٧-٥٤. ،٢٠٠٢ آيار،
.٢٠٠٤ نيويورك، المعرفة، إدارة منهجية آسيا، لغربي االقتصادية اللجنة -7

الطبع. تحت مخطوطة اإلعالمية، اإلدارة محسن: جاعد حميد -8
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تمهيــد
، وانتشـارها تطورها عوامل من وعامل تكوينها منبع وهو للثقافة الرئيسة العناصر أحد االتصال يعد
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية الجوانب من يتجزأ ال جزء وهي "ديناميكية" ثقافية عملية فاالتصال
الثقـافية والمجتمعات االفراد وحركة مسار في الجماهيري االتصال وسائل تساعد ان المهم من كان لذا للشعوب
المؤثرة والقـوى الرئيسية العوامل من العديد يكتنفها عالقة هي المنظور لهذا وفقاً والثقافة االعالم بين والعالقة
تمهيداً والدراسـة البحـث الى تدفع مشكلة عالقة فهي أخرى أحيان في وتتشابك أحيان في تتناسق تجعلها التي

الجمهور. نحو التوجه في الصحيحة االسس لوضع
وظائف اليونسـكو منظمة أقـرت حيث االساسية الوظائف من بالعديد الجماهيري االتصال ويضطلع

باالتي: الجماهيري االتصال
االجتماعية التنشئة -٢ االعالم -1

والنقاش الحوار -٤ الدوافع خلق -3
التربية -٦ التكامل -5

والجماعة الفرد حاجات اشباع -٨ الترفيه -7
الثقافي النهوض -9

عن ما وتعبـيراً ، وحاضرتِه المجتمع لثقافة تجسيد هو الجماهيري االتصال ان القول اليمكن لذلك وفقاً
للمجتمع المرجعية بالثقـافات االتصال على القـائمين اهمية يؤكد مما الثقـافة هذه من المستمدة والمعايير القيم
البـرامج من بأحـتياجاتهم ومعرفتهم الشـرائح لتلك النفسـية بالتركيبة درايتهم عن فضالً المختلفة وشرائحِه

الثقـافية ووظيفتها االتصال وسـائل أداء أن ذلك الى يضاف الخصوص، بهذا واختباراتهم ورغباتهم
في الجماهيرية الثقـافية الرسالة ومضامين متنوعة فعاليات أجادة النشاط هذا على القائمين من يتطلب
تقديمها ثم ومن الثقافية والجوانب االفكار واستيعاب الراقي الفن فهم على قادرين يكونوا لكي واحد وقت

٢٠٠٧ حزيران
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والتحريف الحذف الى اللجوء دون ومن التعقيد من خال مبسط باسلوب للجمهور
وضعها التي البـديهية من أنطالقاً بالوسيلة الثقافة عالقة موضوع حول التساؤالت من العديد أثيرت لقد
االتي: االستفهام يضع من فهناك الوسيلة) هي (الرسالة مفادها والتي الجماهيري االتصال مجال في المختصون

ظهور على سـاعدت التي التقليدية التربية محل تحل ان اليوم نعيشها التي االلية الحضارة تستطيع هي
االمثل الطريقة عن تساءل من المختصين من وهناك ؟ البشرية العظيم الحضاري االرث وهذا والفالسفة العباقرة
بـعد المقـروءة والصحافة كالكتاب الجماهيري االتصال وسائل مصير عن آخرون يتساءل فيما الثقافة؟ لنشر
استطاعت والتي الفضائي والبث االلكترونية والصحافة كاالنترنيت الحديثة الجماهيرية االتصال وسائل ظهور
واالراء والمعلومات والعلوم المعرفة من هائل كم تقـديم ثم ومن الكبيرة واالوقات البعيدة المسافات تختصر ان

كبيراً؟ جهداً المتلقي يبذل ان دون من واالفكار
للوقـوف محاولة في والجمهور الثقافية البرامج بين العالقة اشكالية على للوقوف محاولة البحث وهذا
بالثقـافة المتمثلة االتصالية بالرسـالة الجامعة) (طلبـة شريحـة هي مقصودة فئة جمهور تعرض حقيقة على
وبأشـكال مختلفة أوقـات وفي - أنموذجاً - الفضائية المنار (قناة العربية الفضائيات عبر والمقدمة التلفزيونية

عديدة). ومضامين فنية وبأساليب مختلفة

العامة ، وخاصة عامة ثقـافية رسائل توجيه على والمحلية والعربية الدولية الفضائيات جميع تحرص
اليها يسعى التي االهداف مختلف وتحقيق التأثير بغية معين جمهور او بفئه تخص والخاصة الجماهير لعموم منها

باالتصال. القائم
وجمهور العراقـي الجمهور فأن عليها والمتفق الباحـث لدى المتوافرة االولية المعلومات ضوء وفي
بشـكل الثقـافية التلفزيونية والبرامج عام بشكل الثقافة لمنابع التعرض محدودية من يعاني خاص بشكل الطلبة
من العراقـي المجتمع عاشـه مما متوارث بـعضها واسباب عوامل عدة من ناتجة وانماط عادات وهي خاص
والصحـف الكتب ودخول االنترنيت وشبـكة االطباق استخدام ومنع المعلومات مصادر طال وحصار ظروف

وهي: التساؤالت من جملة الباحث ويضع ، العراق الى والمجالت
؟ الفضائية المنار قناة شاشة على المعروضة الثقافية للبرامج بغداد جامعة طلبة يتعرض هل -1

؟ الفضائية المنار قناة عبر اليها يتعرضون التي الثقافية البرامج نوع ما -2
؟ ثقافتهم زيادة على التلفزيونية الثقافية البرامج تعمل هل -3

الثقـافية أم العلمية الثقـافية هي هل ، اليها التعرض الطلبة يفضل التي الثقافية البرامج ما -4
؟ االدبية

K

K

البحث مشكلة -: أوالً
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العلمية االقسام طلبة الفضائية المنار قناة شاشة على المعروضة الثقافية للبرامج تعرضاً أكثر أيهما -5
؟ االنسانية االقسام طلبة أم

؟ الطالب أم الطالبات الثقافية للبرامج تعرضاً اكثر أيهما -6

وسيلة أصبح التلفزيون ان اال الباحثين من العديد أشار اذا الثقافية الوظيفة اهمية من البحث أهمية تنطلق
الثقـافة لنشر الجماهيرية الوسيلة هذه خصائص من االستفادة وباالمكان طويلة لفترات الفرد لها يتعرض ثقافية
وعلمية متنوعة ثقافية لبرامج الجامعات طلبة جمهور الى التوجه في االستفادة وكذلك عامة بصورة المجتمع في
أو الفكرة عن وواضحة دقيقة تفصيالت ونقل معلوماتهم وزيادة للطلبة الثقافي المستوى رفع في يساهم بما وأدبيه

. المتلقي الفرد الى ايصالِه المراد المعنى

خالل من الفضائية المنار قـناة عبـر الثقافية للبرامج بغداد جامعة طلبة تعرض مدى عن التعرف -1
. ومستوياتِه وانماطِه التعرض حجم معرفة

المنار قـناة شاشـة على المعروضة الثقافية للبرامج للتعرض الجمهور تدفع التي االسباب معرفة -2
. الفضائية

. الفضائية المنار قناة شاشة على المعروضة التلفزيونية الفضائية للبرامج المفضلة االوقات معرفة -3
التلفزيون. عبر الثقافة لتدقيم االفضل الفني واالسلوب الشكل على التعرف -4

العلمية) االقسام (طلبة والتلفزيونية الثقافية للبرامج تعرضاً االكثر الطلبة جمهور ونوع جنس تحديد -5
. االنسانية) االقسام (طلبة أو

الفضائية القـنوات ام المتخصصة الفضائية القنوات في الثقافية البرامج الطلبة يفضل هل ، معرفة -6
؟ العامة

المتعلقـة الراهنة الحقـائق دراسة في يفيد الذي الوصفي المسحي البحث منهج على البحث هذا اعتمد
وتحليلها(١). تفسيرها محاولة أو جديدة أستبصارات التوصل بقصد المدروسة بالظاهرة

البحث أهمية : ثانياً

البحث أهداف -: ثالثاً

واجراءاته: البحث منهج -: رابعاً

البحث: إجراءات -: خامساً
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. االستمارة(*) أسئلة في االختصاص اصحاب من عدد استشارة وتم استبيان استمارة بإعداد الباحث قام

من مختلفة اقسام من وهم رشد ابن التربية كلية من طالباً (٥٠) ، بغداد جامعة طلبة : البشري المجال -1
أيضاً. مختلفة أقسام من وهم العلمية االقسام الهيثم ابن التربية كلية من طالباً (٥٠) و ، الكلية

ولغاية /١/٩ من واحـدة تلفزيونية لدورة أي أشـهر (٣) الميداني العمل استغرق : الزماني المجال -2
.٢٠٠٦/١٢/٣١

. الفضائية المنار قناة -: المكاني المجال -3

: الجماهيري االتصال لوسائل :-التعرض أوالً
العرض) (اسم وعرض أياه وأراه الشيء أظهر لغوياً وتعني عرض هي العربية اللغة في التعرض كلمة
والكيفيه (الكمية هي الثمان المقوالت الى بالجملة وينقسم الزوال السريع الشيء هو الجمهور عند يدل بما منقول

. (٢) وينفعل) يفعل وان والوضع ومتى وأين واالضافة
واضحاً العرض هذا يكون وقد والوقائع للحقائق عرض من الفرد عن مايصدر فهو التعرض مفهوم اما
. ( للعرض(٣ المعد المكان أيضاً وتعني والتفسير والبيان الشرح يعني المصطلح فأن وبذلك غامضاً او ضمنياً او
الرسـالة بـين الصله حـدوث عن يعبر وهو االتصالية للعمليات الرئيسة الحلقات أحد التعرض ويمثل

أخرى(٤). جهة من والجمهور جهة من الجماهيري االتصال ووسائل االتصالية
المصدر على تعتمد االتصال عملية كانت واذا فيه والتأثير المتلقـي الى رسالتِه أيصال المرسل يهدف
الجمهور استقبـال خالل من اال االتصالية العملية التتم اذ فيه ويؤثر االخر يتطلب منهما كالً فأن اوالً والمستقبل
يعرف ما هو وفهمها المعاني وادارك الرموز وفك المشاهدة او االستماع او القراءة طريق عن االتصالية للرسالة

. ( بالتعرض(٥
لذلك ووفقاً ، بها اهتمامِه ومدى للرسالة الجمهور واستجابه االتصالية العملية اكتمال عن يعبر فالتعرض

. أخرى جهة من والجمهور جهة من والوسيلة الرسالة بين رئيسه صله فهو
أو الجماهير الى المعلومات مصادر من المعلومات وصول عملية هو التعرض بــأن باحـثون ويرى

. ( ٦) مباشرة غير او مباشرة بصورة االفراد
-: يلي بما ايضاحها يمكن اشكال وللتعرض

مثل وسيط ودون االفراد الى مباشرة بصورة المعلومات وصول ويعني : المباشر التعرض -1

البحث: حدود -: سادساً

الثقافية للبرامج الجمهور تعرض
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.( التلفزيون(٧ مشاهدة او للراديو االستماع او المطبوعات قراءة
وسـيلة من االولى اساسـيتين مرحـلتين عبر المعلومات بأنتقال ويتجسد : مباشر الغير التعرض -2
تلقوها التي والمعاني واالفكار المعلموات بنقل بدورهم يقومون وهؤالء االفراد الى الجماهيرية االتصال

. المجتمع(٨) في رأي قادة بمثابة وهؤالء االخرين الى الوسيلة من
(التعرض عليه يطلق واحـد بشـكل ويدمجهما السابقـين النوعين يشـمل للتعرض أخر تقسيم وهناك
بـها يهتمون التي االعالم وسائل طريق عن للرسائل أختيارياً أنفسهم التعرض الى االفراد ميل ويعني االنتقائي)
قـد التي االعالم وسـائل رسائل شعورياً ال أو شعورياً ويتجنبون أرائهم أو التجاهاتهم مالئمه يجدونها التي أو

. (٩ اتجاهاتهم( مع تتالئم ال التي او مثيرة تكون
ومخزونهم تتفق التي المعلومات عن يبحـثون الناس ان على أيضاً االنتقـائي التعرض مفهوم ويقـوم
، (١٠ ومواقـفهم( وأفكارهم وميولهم معتقداتهم مع التتفق التي المعلومات ويجتنبون لها ويتعرضون المعرفي
رؤيتِه وكيفية النفسية الفرد أدارك طبيعة في تتدخل اجتماعية عناصر هناك ان الى االتصالي السلوك هذا ويستند
تعني والتي الشـخصي االنتقـاء عملية تنجم هنا ومن ومعايره االنسان بأتجاهات الخاص القيم لنسق وفقاً للعالم

. باالتصال) القائم الى الجمهور (انحياز
الباحثان أطلقها التي الشهيرة العبارة في تتجسد الجماهيرية االتصال وسائل لجمهور التعرض عملية ان
بـمعنى انتقائياً يكون دائماً االعالم لوسائل التعرض ان يران اللذان وجوديت) وبيرلسون فيلد (الزار االعالميان
ان الى يميلون عامة بـصفه الناس وان ، قراءتِه أو سماعه يختارون وما الناس آراء بين معنوية عالقة توجد انه

. ( الراهنة(١١ واتجاهاتهم تتالئم التي الجماهيرية االتصاالت لتلك يتعرضوا
: الجماهيري االتصال لوسائل الجمهور تعرض معوقات : ثانياً

بوسـائل عالقـة ذات بعضها عدة معوقات الجماهيرية االتصال لوسائل الناس تعرض طريق في تقف
المعوقات:- تلك أبرز ومن ، بالجمهور عالقة ذات واالخر االتصال

الطريق عادة ينتقي الفرد الن للتعرض المعوقة العوامل من عامل يؤلف حيث الوسيلة: تيسر درجة -1
. تعرضِه في االسهل

واجادة والكتابـة القراءة في المهارات هذه وتتجسد : الجمهور لدى االتصالية المهارات في 2-القصور
. الحاسوب على العمل

الى يميلون فاالفراد : وأفكارهم ومعتقداتهم آرائهم مع تتوافق التي للرسائل التعرض الى االفراد ميل -3
. اتجاهاتهم مع اليتوافق لما التعرض عن ما حد الى ويعزفون أفكارهم مع يتوافق ما

وللقـائم للوسـيلة الفرد يوليها التي الصدق درجة بـالمصدر الثقـه تعد : بالمصدر الثقة -4
يحــدث وقـد التعرض وانخفاض التعرض عن العزوف الى ذلك يؤدي وقـد بـاالتصال
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. العكس(١٢)
في المشاركة على يعتمد االعالمية الرسالة نجاح ان حيث : االتصالية الرسالة في المستخدمة اللغة -5
مستواه دون الشديد الهبوط أو المستقبل مستوى فوق فاالرتفاع والمستقبل المرسل بين واالفكار الخبرات

. االتصالية(١٣). للعملية التعرض عملية من يقلل وبالتالي التفاهم عملية يفيد اللغة في
من ويعد االتصالية للرسـالة الطبـيعي النقـل سالمة في اضطراباً يسبب ما كل ويعني التشويش: -6

-: وانواعِه االتصالية للوسيلة التعرض معوقات
السايكلوجي. التشويش ج. الداللي. التشويش ب. . الهندسي التشويش أ.

في والجاذبـية التشـويق كعدم الجماهيري االتصال لوسـائل التعرض من تقلل اخرى معوقات وهناك
(الحالة للفرد المالي والوضع للفرد المناسب الوقت في الرسالة تقديم وعدم النفسية الفرد وحالة االتصالية الرسالة

. الخاصة ومعالجة االقتصادية)
التعرض: وعادات وانواعهم (خصائصهم المتلقين جمهور : ثالثاً

وتجمع خاصة صفات أو بخصائص غيرها عن تتميز الناس من جماعة أو (فئة الجمهور مصطلح يعني
مؤقتاً انفسهم وجدوا أفراد مع متضامنه (جماعة بأنه آخرون عرفه كما معينة) روابط أو مشتركة صفات افرادها

. (١٤) متشابهة) وانفعاالت عواطف يعانون واصبحوا مشتركة بقيم ودمجوها
يستقبلون الدين (أولئك) يعني واصبح أخر شكالً الجمهور مصطلح أكتسب االتصال وسائل ظهور ومع
هدا من ويفهم . (٥ ) الناس) من كبيرة أعداداً ويشكلون مختلفة أماكن في وينتشرون الجماهيري االتصال وسائل
يصعب بحـيث متفرقـة اماكن في وموزعة متنوعة ومتبـاينه مختلفة كبـيرة جماعات الجمهور بأن التعريف
واحد وقت في المتماثلة االتصالية بالرسائل تلقي التي الجماعية والتوزيع االنتاج انظمة خالل من اال بها االتصال
جعل مما كانوا أينما الناس الى وااللوان والحـركات االصوات نقل تستطيع وسائل أوجد الحديث التطور ان أي
االجتماعية والطبقـات واالجناس االعمار مختلفي افراد من الجمهور ويتكون االتصال لوسـائل جماهيراً منهم
من عدد أو بجماعة بينهم فيما عادة يرتبطون وهم الثقافية والمستويات والمهن المراكز مختلف ومن واالقتصادية
بعضهم يجهل الغالب في ولكنهم المدارس وتالميذ العمل وجماعة الجامعة وطلبة واالصدقاء كالعائلة الجماعات

. (١٦) االخر
استقبـاله الى اضافة اخرى قدرة الجماهيري االتصال لوسائل يعطي للجمهور والواسع المزيج هدا ان
اليها ينتمون التي الجماعات الى المعاني بعض بدورهم ينقلون االفراد أولئك فأن االفراد قبل من مباشرة بصوره

بذلك(١٧). هم ينتظروا ان دون الناس اغلبية في يؤثر ثقافياً نشاطاً يبرز السائد االتجاه وهدا
مجرد ليس منه وتجعل تميزه التي الخصائص من عدداً الجماهيري االتصال وسائل ولجمهور
النقابـات او الحزب عن يختلف فهو وبدلك تنظيم او اتفاق او مشترك انتماء لديهم ليس افراداً يضم حشد
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: يأتي بما يتميز الجماهيري االتصال وسائل جمهور ان القول ويمكن المهنية
. المجتمع في مختلفة جماعات الى ينتمون افراد يضم اد : تركيبه في متنوع 1-انه

كبيرة. الجمهور 2-اعداد
. شخصية معرفة الجمهور افراد باالتصال القائم يعرف ال -3

عن معلومات من مايسـتطيع اقـصى يجمع ان المرسـل على االتصال علم في الباحـثون يشترط لدا
العوامـل مـن واكثـر االتصالية عاداتهم على تؤثر االولية االفراد خصائص ان منهم الكثير ويرى ، الجمهور

-: والخصائص السمات هده ومن بشخصيتهم المتصلة
فالجماهير المجتمع هدا أبـناء على المجتمعات من مجتمع أي في التعليم نظام ويؤثر -: التعليم -: أوالً
بابنائه المختلفة مراحل في للتعليم الباب ويفتحوا الجديدة واالتجاهات بالقيم اساساً يهتم تعليمي نظام يسودها التي
االفق واسـعة جماهير بأنها تتصف والخلق االبتكار على ويشجع الفردية الفروق ويحترم معوقات او تميز دون

. واالبتكار التجديد الى تنزع االتجاه عملية ، التفكير جادة
للرسـالة استيعابه ودرجة الدهنية الفرد مقدرة بين ايجابياً ارتباطاً هناك ان المختلفة الدراسات اثبتت فقد
التعليم من اكبـر نصيب على حـصلوا الدين عند دائماً اكبر للمعلومات االفراد استيعاب ان هدا معنى االعالمية

. عالية(١٨) ذهنية بقدرات يتمتعون الذين
االتصال لوسائل التعرض نسبة ازدياد وبالتالي التعليم نسبة زيادة الى تؤدي والتحضر التمدن زيادة ان

. الجماهيري
بعض عاجزين افرادها يقف منخفضة فيها التعليم ونسبة متأخر تعليمي نظام يسودها التي الجماهير اما

. ومنغلقة(١٩) جامده جماهير بأنها توصف لدلك االتصال في لحقهم ممارساتهم امام الشيء
كالً اتصال عادات على يؤثر االختالف وهذا مختلفة عمرية فئات الى الجمهور ينقسـم -: العمر : ثانياً
بالشـؤون واالهتمام الشبـاب أو السن صغار بين واقع سلبي اختالف وجود المختلفة الدراسات تؤكد حيث منهم
الى الكبار يميل الخيال الى الصغار يميل حين ففي الواقع الى الخيال من االهتمام يتحول السن ارتفع فكلما العامة
بقدر االعالم لوسائل التعرض من النمط هذا يتسم حيث والمرئيه والمسموعة المقروءة الجادة المواد عن البحث

الواقع(٢٠) من الهروب وعدم الثبات من كبير
: هما للجمهور والسمات الخصائص تحديد في كبيراً دوراً لهما اساسيان عامالن وهناك

لعملية االستجابـه على تؤثر التي الداللة ذات النفسية والمتغيرات العوامل وهي النفسية العوامل : أوالً
والخلفيات للجماعات عضوية خالل من تنمو التي الحياة بأنماط العوامل هذه وترتبط والسلوك االتصال

. التعليم ومستويات وأنواع لالفراد الثقافية
الذهنية لتصوراتِه طبقـاً الجمهور تقسـيم ويستهدف الموضوع عن الجمهور انطباعات : ثانياً

K
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بكفاءة االتصالية االهداف تحديد على القدرة باالتصال للقائم يتيح مما الفكرة أو الموضوع عن الحالية وانطباعاتِه
المتفق من ولكن سعديدة أغراض على التصنيف فئات تعتمد اذ االراء تباينت فقد الجمهور تصنيف يخص وفيما ،

-: الى ينقسم الجمهور ان عليه
المشـاكل أو المسـائل حول موحد رأي له الذي الجمهور اصناف النوع هذا :ويشمل العام الجمهور أ-
السـلطة وأصحـاب والعلماء المواطنون لها يقدم التي المسيطرة بالقوة العام الجمهور ويشبه العام االهتمام ذات
التعقـل حـاالت من حـالة مع يتجاوبـون او عقـيدة يمارسون أنهم لو كما ذلك يفعلون وهم والوالء والطاعة

. والحكمة(٢١)
، العام الجمهور من جزءاً يمثل النه بـالجزئي الجمهور من النوع هذا ويسمى : الخاص الجمهور ب-
أسـاس على الجمهور يقسم كما واحد وقت في والعام الخاص الجمهور في عضواً يكون ان فيه للفرد يمكن حيث

-: كاالتي الثقافية تكوينِه طبيعة
: فرعين الى وينقسم أمي جمهور -1

. والكتابة القراءة على قادرين غير واصحابها : ابجدية أمية أ-
الى ماينتمي الى اليميلون ولكنهم والكتابـة القـراءة على قادرون أي -: الثقافة من بموقفهم اميون ب-

. واالدب(٢٢) والثقافة العلم
النتائج أسـاس على والفلسفات لالفكار تقييمه في يعتمد الجمهور من نوع :وهو الذرائعي الجمهور -2

جيد. جمهور بأنهم المتلقين هؤالء ويتصف العلمية
الصورة يجعل بـما ويحللونها االمور يربطون الذين االفراد من مجموعة وهم : الفكري الجمهور -3

ومبدعين(٢٣). مفكرين يعدون فهم لذا لالخرين واضحة

والتلفزيون الثقافة -: أوالً
وتحـفل واالعالمية الثقـافية االدبـيات في والخالف الجدل من الكثير الثقـافة تعريف محاولة أثارت
مجتمع حياة طريقة (بأنها البعض يراها فالثقافة ، بعضها نورد الثقافة لمفهوم التعاريف من (الكثير) بـ المصادر
الجميع يسـتخدمها والتي عليها المتعارف والمعتقدات المكتسب السلوك (أنماط بأنها أيضاً وتعرف ، (٢٤) ما)
يعرفها فيما ، السـكانية(٢٥) التجمعات عن االنسـاني المجتمع تميز التي وهي استخدامها منه االخرون ويتوقع

وما الفنية واللوحـات الكتب من االجيال مر على االنسـاني االبـداع تراث من تجمع ما (بأنها البعض
السـلوك وآداب والعادات واللغة واالجتماعية الطبـيعية البـيئة مع التكيف بـطرق ومعرفتنا شاكلها

. واالخالق(٢٦) والدين والمعاملة

العربية الفضائيات في الثقافية البرامج
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تضيفه الذي العقلي الكمال من الرفيعة الدرجة تلك هي عليه متفق منظور من الثقافة ان القول وخالصة
. االنسان(٢٧) على الحس ورهافة المعرفة

الثقـافي الجانب في ظهر الفضائي والبـث الحديثة والتقنيات االتصاالت مجال في الكبير التطور ومع
والثقافة الثقافة وعولمة الثقافة ومشكلة الوطنية والهوية االفراد بثقافة تتصل التي المشاكل من العديد للمجتمعات
لالذاعة الثقــافية الوظيفة أهمية تأتي هذا ومن ، الفكري والغزو لمجتمعاتنا الرديئة والثقــافة ، الجماهيرية
عملية في متعاقب وبشكل لالفراد متوازنه تطورات بأحداث اليها المجتمع حاجة من أهميتها وتكتسب والتلفزيون
ومن مختلفة مهمتها كانت وان التعليم عملية في واالتصال االعالم وسـائل بذلك وتشترك والتثقيف التعليم تسمى
، للجماهير الثقـافة تقدم ان يمكنها موازية مدرسة هو التلفزيون بأن االعالم مجال في الباحثون يؤكد التالقي هذا
بـأن يعتقـدون وهم للجمهور التلفزيونية البرامج تقديم خاللها من يتم التي بالكيفية يهتم من الباحثين من وهناك
الجمهور رغبات تراعي ان قبل مراعاتها يجب التلفزيون على تقع كبيرة وتعليمية وتربوية ثقافية مسؤولية هناك

واذواقهم(٢٨).
في كبـيراً تغيراً عنه نتج الذي الحد الى العالم يشهده الذي والتقني العلمي التطور بفضل ذلك كل ويأتي
يتمتع الجهاز فهذا المجتمعات لتلك والثقافية االجتماعية والنظم العلمية واالتجاهات االنسانية المفاهيم من الكثير
نقل في ويساهم االكبر االثر يحقق انه عن فضالً مفهومه وبطريقة وفاعلية بأتقان وظائفِه تأدية في عالية بأمكانات
والحـوار الحـضاري االتصال في ويسـاهم أخر الى مجتمع ومن آخر الى جيل من المتراكمة والتقاليد التراث
وله اسـتخدامه احسـن ما أذا المختلفة المجتمعات في االفراد عند السـليم االجتماعي الوعي وزيادة الحضاري
قـدراته على معتمداً االفراد بين المهارات ونقل التدريب خالل من المجتمع في االفراد مهارات رفع على القدرة
االشـياء يظهر فهو الواعي واالنصات الدقيقـة والمالحظة المتواصل االهتمام واثارة االنتباه جذب في الكبيرة

. حيوية(٢٩) وحركة وبمرونه وفعاليه واضحة بصورة
النه والتفسير التفكير من االدنى الحد على االستقرار على يشجع التلفزيون ان الرأي هذا أصحاب ويرى
عقـالنيه هي مما أكثر عاطفية مواقـف استبـاط على يشجع بما الموقفي التأثير عن فضالً جاهزة االشياء يقدم

. الفعلية(٣٠) القدرات النخفاض نتيجة هو الثقافي التدهور ان الرأي هذا اصحاب أكد كما ، الفاسدة والمعرفة
ماتؤديه عبر تتبلور تثقيفية وظيفة التلفزيون ان على اتفاقاً هناك ان اال االراء في التناقضات هذه كل ومع
المجتمع قـيم عن والتعبـير السـلوك وأنماط والمعلومات االفكار بث من فعاله أتصال كوسيلة المرئية االذاعة
الحـضارة وانماط القـومية للمبادئ واٍع استلهام عبر االجيال تنشئة في والمساعدة االصيل تراثه على والحفاظ

. المتطورة(٣١) االنسانية
: والمضمون الشكل وأشكالية التلفزيونية الثقافية البرامج -: ثانياً

هذه وموضوعات مضامين طبـيعة بـتنوع وذلك الثقافية بالبرامج الخاصة التعريفات تعددت
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بعض اتخذت فيما البرامج هذه تؤديها ان الممكن من التي الوظيفة جانب على اعتمدت التعريفات فبعض البرامج
تأخذ الثقـافية البرامج من فقسم الجمهور الى التوجه في يتخذه الذي القالب او الشكل من معانيها االخرى المفاهيم
العلمي الطابـع ذات واللقـاءات والندوات والحـوارات الفنية واالشـكال الثقافية والموضوعات االفالم شكل
في يتمثل أخر قالب هناك بينما ، وصريحة مباشرة بصورة المشاهد على تطرح مضامين تعتمد وهي والمعرفي
بـصورة مضامينها تطرح والتي الثقافي الطابع ذات العالمية والموسيقى والمسلسالت واالفالم الثفافية البرامج

. مباشرة(٣٢) غير
التلفزيون خالل من تقدم التي البرامج تلك "هي الثقافية البرامج ان على اتفاقاً هناك ان اال التعدد هذا ومع
التلفزيوني الفن أمكانيات من االفاده على تقوم مقبوله تلفزيونية صورة في ثقافية فكره أو موضوع تبسيط بهدف
ذات المستويات ذلك يمس ان دون نطاق أوسع على والعلم والفكر الفن تراث تقديم في والتبسيط بالتحديد وتتميز

. واالجادة(٣٣) التفوق من مزيد الى لها دفعاً اال الثقافي االنتاج في الكبرى القيم
او تقديمها طريق عن والعلوم والفنون باالداب تختص التي البرامج بأنها أيضاً الثقافية البرامج وتعرف
للجماهير والعلوم واالداب الفن منجزات تقـديم بـأنها الثقافية البرامج يعرف من ومنهم ، نقدها او بها التعريف

. الغاية(٣٤) هذه تحقيق اجل من المجتمع في الفكرية الحركة ورعاية فعال بأسلوب المختلفة
الثقافي الوعي نشر الى تهدف التي البرامج هي التلفزيونية الثقافية البرامج بأن القول المناسب من ولذلك
من معيناً قـدراً البرامج هذه تحقق ان حقيقة ذلك واليلغي العامة الثقافة الى رئيساً مدخالً بأعتبارها الجمهور بين
أو االخبار وظيفة مع ذلك واليتعارض المجتمع في الثقافة لنشر استغالله يمكن ثقافياً منبراً التلفزيون ان ، الترفيه
الى الترفيهية البرامج تشد ان تستطيع وهي ، الجذاب الفني والشكل والقيم المضمون روعي ما اذا خاصة الترفيه
متدنيه مرتبـه الى التلفزيون عبـر وظيفته اداء في الثقـافي الجانب يتراجع ان من بدالً واالنفع األرفع مستواها
لثقـافة عظيمة خدمة يحقـق فأنه جيدة بصورة التلفزيون استغل ما واذا والترفيه لالخبار االول المراتب ويترك
الرؤية طريق عن الثقـافة يتلقى ان للمشاهد تتيح تثقيفية وسيلة اقرب وانه (الثقافة) لكلمة المعاني بأشمل المجتمع
تقـديم الممكن من بـأن البـرامج من غيرها عن الثقافية البرامج وتتميز والحركة(٣٥) الصوت واحياناً واللون
الحـديث شـكل على وكذلك الدرامي القالب وفق تقديمها الممكن فمن البرامجية الفنية االشكال بشتى مضامينها

السردي.
العربية الفضائيات في الثقافية بالبرامج االهتمام حدود -: ثالثاً

مؤتمر خالل السـتينات منتصف الى العربية الدول بين لالتصال الصناعية االقمار استخدام فكرة تعود
العرب المواصالت وزراء اجتماع وخالل ١٩٧٦م عام نيسـان وفي ، بتونس بنزت في االعالم وزراء
الدول جامعة اطار في ، الفضائية لالتصاالت العربـية المؤسسـة اتفاقـية على الموافقة تمت بالقاهرة
عن المالحـظات من عدد تأشير ويمكن التسعينات مطلع في العربية الفضائيات انطلقت فيما ، العربية

192

والتلفزیونیة الثقافیة للبرامج بغداد جامعة طلبة تعرض مدى

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

: في وتتمثل العربية الفضائية التلفزة محطات في الثقافية البرامج واقع
. الثقافية للبرامج محددة ضوابط وجود وعدم الثقافية البرامج مفهوم حول واضح خلط هنالك -1

في الثقـافية البرامج نسبة نجد ان عجب فال التلفزيون برامج مخطط على الترفيهية البرامج طغيان -2
تلفزيون وفي البـث ساعات مجموع من %٥ نسبة الى تصل المتحدة العربية االمارات دولة تلفزيون
البـرامج اليها مضافاً %٢٠ نسبـة الى تصل السعودي التلفزيون وفي %٢٠ نسبة الى تصل البحرين
مجموع من %٣٠,٧٨ نسبـة الى تصل العراق تلفزيون وفي (٣٦) %٢٤ قـطر تلفزيون وفي الدينية
البرامج مجموع من %٤٧,٨٦ نسبة الى تصل المحلي السوري العربي التلفزيون وفي ، العامة البرامج

. العامة(٣٧)
الحـديث على واعتمادها واالبداع الخلق روح عن بعيده محددة قوالب في الثقافية البرامج صياغة -3

. المملة الطويلة والمقابلة ، المباشر
الحـديث على واعتمادها واالبـداع الخلق روح عن بعيدة محددة قوالب في الثقافية البرامج اعتماد -4

. المملة الطويلة والمقابلة المباشر
على اعتماداً الثقـافية الرسـائل وتقـديم التلفزيون برامج مخطط في الثقافية السياسة الى االفتقار -5
البـرامج في عابرة لقاءات او منتظمة غير سهرات ضمن والمبدعين المفكرين بعض لزيارات الصدفة

. المحلية
بـها تخرج التي السطحـية تلك منها كثيرة العتبـارات التلفزيون لبرامج المثقفين بعض مقاطعة -6

. المطروحة المواضيع استيعاب على المذيعين بعض قدرة وعدم الثقافية البرامج
. والثقافية التعليمية السلطات على القائمين لدى الثقافة نشر في التلفزيون دور اهمال -7

بـرامجها ويجعل الحقيقي مدلولها عن الثقافة يخرج الذي االمر الرسمية التنمية ببرامج الثقافة ربط -8
. الحكومي(٣٨) الروتين عجلة ضمن

واالسـالمية العربية الثقافة تدعيم الى تهدف التي الثقافية البرامج من العديد الفضائية المنار قناة تعرض
التوصيفية المعلومات وبعض عرضها وأوقات الثقافية البرامج بأسماء جدوالً وادناه ، تأسيسها ميثاق في جاء كما

: عنها

الفضائية المنار قناة في الثقافية للبرامج عام توصيف
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االحـداث على نافذة يفتح واالحـد السبت عدا الهواء على مباشر يومي برنامج : اليوم هذا لبنان : أوالً
العلمية ، السياسية ، االخبارية ، الثقافية ، المنوعة الفقرات من مجموعة ويتضمن اتجاهاتها بكل والحياة والوقائع
التي الحياتية المجالت شتى في ويحاورها المعنية الشخصيات استضافة عبر الفقرات بين ويمازج االجتماعية ،
بـالتواصل يبنى افضل غد رسم أجل من ثقافياً المجتمع تنمية الى ويهدف يومي البرنامج ، اللبناني المجتمع تهم

: التالية الفقرات البرنامج ويتضمن يوم بعد يوماً المواطن مع المباشر
عن فضالً - ثقافية نوافذ - سنابل ، الناس مع - حديثاً صدر - علماً زدني - الحدث مع - الصحف (من
، شـري محـمد وتقديم اعداد من البرنامج - الطقس حالة ، المطار حركة ، العمالت اسعار عن سريعة فقرات

. شري محمد واشراف مرتضى عمادة وتنسيق ايوب بتول - بدير فاطة - شومان توفيق - مسلماني صفاء
التربـوية القـضايا مختلف يناقـش الهواء على (يومي) مباشر حواري برنامج -: االخر الوجه : ثانياً
الفكر ورجال االختصاص ذوي من نخبـه البـرنامج ويستضيف واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية
في يشـارك ، تحـفظ دون آرائهم يطرحون وصراحة وموضوعية بجرأة ويتناقشون والصحافة والثقافة والعلم
(ثقـافية محـددة قضايا تناول يتم حيث االستوديو داخل والجامعيين والصحافيين المهتمين من جمهور البرنامج
أرائهم ابداء للمشاهدين البرنامج ويتيح حقيقتها بكل وعرضها وتسجيلها القضية رصد الكاميرا وتحاول وفكرية)

. أخضر ناصر وحاور مصطفى أمين اعداد من ، العام الرأي توجه تحدد احصاءات عبر او مباشرة
الثقـافية االحـداث واهم اخر حلقـة كل في يعرض ثقافي اسبوعي برنامج -: والقلم ن : ثالثاً
الثقافة اهل من نخبه ويحاور واالدبية العلمية االنجازات أخر ويرصد والفكرية الثقافية القضايا ويناقش
فاطمة وتقديم بدير وفاطمة حمود الحليم عبد اعداد من والبرنامج وتحليالً نقداً االدبية النتاجات ويعرض
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بدير حسان واشراف بدير
ويحـاول ومستجداتها الحياة قضايا يتناول الهواء على مباشر حواري برنامج والحياة:- الدين : رابعاً
الدينية النواحـي من المجتمع واقـع بمعالجة متهماً االسالمي المنظار من الناس ومشاكل تساؤالت على االجابة
واللبـنانين خصوصاً المسلمين مجتمع تواجه التي والعقائدية الفكرية التحديات ويعرض واالجتماعية والفكرية
المشاركة مع معين موضوع حول حلقة كل تتمحور والمفكرين الدين علماء من نخبه يستضيف البرنامج ، عموماً

. الموسوي خضر وتقديم اعداد من البرنامج ، للضيف الموجهه واسئلتهم اتصاالتهم عبر للمشاهدين المباشرة
ويقـدم واالسالمية العربية العواصم مختلف من الجمعة خطباء يرصد برنامج -: الصالة نداء : خامساً
تعبـر مقارنة مادة في والشخصيات االراء هذه ويعرض ، السياسية وكذلك والفكرية الدينية آرائهم من مقتطفات

. أمهز حكم وتقديم دهيني محمد اعداد من البرنامج ، الراهن والثقافي والفكري الديني المشهد عن
مخصصة االسبـوع مدار على يومياً تلفزيونية سـاعة يقـدم يومي برنامج -: الصغير المنار : سادساً
حيث معلوماتهم وتنمي االعمار مختلف تراعي البرامج من مجموعة عبر والمعلومات الترفيه تتضمن لالطفال
التالية البـرامج الصغير المنار ويضم المحببة الشخصيات من مجموعة بوساطة وذلك والوسائل االهداف تتنوع
المنار بريد - حكايا سلتي في - وجدو الحسون - الصغير المنار مواهب - الصغير المنار مجلة - منار آلو ) -:
جعفر وكابي الدين نصر غادة تقديم ، مختص فريق بأعدادها يقوم مجموعة عن عبارة الفقرات وهذه - الصغير

. صعب سلوى واشراف الدين قمر ومحمد خليل ابو وابراهيم عيتر ورشاد ميقاتي عمر تمثيل وهبي وفاتنه
الرسـم مجاالت في االطفال لمواهب عرض عن عبـارة البرنامج -: الصغير المنار مواهب : سابعاً

. االطفال لدى االبداع روح وتنمية الجديدة المواهب تنمية على ويشجع والتمثيل وااللقاء والشعر
والفقـرات الرسـوم من مجموعة عبـر اسئلة تعرض الهواء على ثقافية مسابقة -: المنار الو : ثامناً
. شيق بأسلوب للطفل والفكرية اللغوية القدرات تنمية الى البرنامج ويهدف ، هاتفياً االطفال عنها ويجيب التمثيلية
للطفولة العالمي االدب روائع من لالطفال تقدم يومية قصة عبارة البرنامج -: حكايا سلتي في : تاسعاً

القصة على تمثيلية اجواء تضفي ودميه رئيسه شخصية تقدمها
االطفال بتربـية يعني الهواء على مباشـر تربوي توجيهي حواري برنامج -: اكبادنا اطفالنا : عاشراً

لها يتعرضون التي والنفسية والصحية التربوية المشاكل ويناقش
مسـتعرضاً واالنسـان والكون الخلق في القرآني االعجاز يبرز برنامج -: وااليمان العلم : عشر أحد

. القرآنية والحقائق العلمية النظريات بين مازجاً الكبيرة المعجزات لهذه القرآنية االشارات
من نخبـة يسـتضيف دقيقـة عشرون مدته اسبوعي برنامج -: الشعراء مجالس : عشر أثنى

. والزجل الشعر في مسابقات حلقة كل وتتضمن الشعراء
والغربـية العالمية السينمائية االفالم والتعليق بالنقد يتناول برنامج -: وعسل سم : عشر ثالثة

K

K

K
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الحقـائق عن ومحرفه سيئة انطباعات وتركت صورتهم وشوهت والمسلمين العرب ضد خصيصاً صنعت التي
الدرامي البـناء وتحـليل االفالم وصناعة تركيب الليات تحـليله عبـر البرنامج ويظهر واالنسانية التأريخية
صورة تشويه في ودورهم االفالم هذه لصانعي الحقيقي المظهر يبرز كما والشخصيات للنص المؤذي والمستوى

. ماجد) (اسد اعداد من البرنامج والمسلمين العرب
، سـاعة نصف لمدة اسبوعياً يقدم حايك) (حسيب تقديم من برنامج وهو -: االسالم فقه : عشر اربعة
عن اجوبتهم البرنامج ضيوف يقدم اذ الناس حياة ويتناول معين موضوع في للحوار ضيف استضافة على ويقوم
يتناول برنامج فهو ، (ص) محمد الكريم الرسول وسنة الكريم القرآن الى ذلك في مستندين اليهم الموجهه االسئلة

. الدينية باالمور بتبصيره وذلك الجمهور خدمة البرنامج من والهدف دنيوية موضوعات

الميداني الجانب ففي ، والبشـري الميداني للمجالين التمهيد من البد ، الميداني الجانب في الخوض قبل
: يلي ما نعرض الفضائية) المنار (قناة

من لبـنان في تلفزيون محطة اول في العمل وبدأ ، الخاص القطاع قبل من لبنان في التلفزيون تأسس -
بـدأت ١٩٦٢ العام وفي ، ١٩٥٩ العام في للتلفزيون اللبنانية الشركة اسم تحت بيروت في الخاص القطاع قبل

. والمشرق(٣٩) لبنان تلفزيون شركة اسم تحت البث ثانية محطة
والمميز الطويل(٤٠) االعالمي تأريخه لتشـكل كلها تتداخل االعالم من اشـكال اربعة لبنان وعرف

: وهي
الحروب اعالم أ.

االعالم حروب ب.
االعالم سالم ج.
السالم اعالم د.

وموجهة مسيسـه بأنها الجديدة التلفزيونية المحطات تميزت لبنان على مرت التي السنوات هذه وخالل
التي الطاحنه الحروب بفعل والمهشم المجزء لبنان صورة واظهرت معين حزب او ما طائفة عن يعبر منها وكل

الفترة. تلك في عاشها
اعالم بمرحـلة تسـمى التي المرحـلة هي ١٩٩١ حزيران ٦ في ظهر فقد المنار تلفزيون اما
لها المرحـلة هذه ان ومع ، الطائف اتفاق اعقبـت التي الجديدة المرحـلة ضرورة عن ليعبـر السالم
ظهرت المنار قـناة ان اال الحرب اعقبت التي والممارسات والتوجهات االنفتاح حيث من خصوصيتها

الميداني اإلطار
الفضائية المنار قناة في الثقافية للبرامج بغداد جامعة طلبة تعرض
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في والفضائي ١٩٩١ عام االرضي ارسـالها باشرت مرئية اعالمية قناة بأنها ميثاقها في وجاء المرحلة هذه في
سياسـات وتنتهج منفتح توحيدي بخطاب العالم اقطار كل في والمسلمين العرب الى المحطة وتتوجه ٢٠٠٠ عام
واالعالمية العربية والمجتمعات لالجيال افضل غد بصنع المشاركة في كبير طموح ذلك الى يحفزها موضوعية
والتعاون والتالقـي الحوار ثقافة وتعزيز ، السمحاء الدينية القيم على التركيز خالل ومن ، كافة االرض بقاع في
عليه والتركيز االنسـان قـيمة ابـراز على المحطة وتركز ، االنسانية والحضارات السماوية االديان اتباع بين
شخصيته(٤١) في والمعنوية الروحية االبتعاد وتنمية وحريته كرامته صون الى تهدف السماء لرساالت كمحور

.
هاماً حيزاً الثقافية البرامج تحتل حيث والدينية الثقافية بالبرامج خاصة دائرة الفضائية المنار قناة وتمتلك
تداعيات ظل في سـليمة اسـس على االسـالمي العربي الثقافي المشروع بناء على تعمل المنار قناة الن وذلك
بأشـكال الثقـافية بـرامجها الفضائية المنار قناة وتقدم ، واالسالمية العربية المنطقتين على وتأثيراتها العولمة
تحمل الديني الطابع ذات البرامج فحتى ، المشاهد عند المعرفية الحالة بناء هو منها الهدف لكن مختلفة ومضامين
االخر وبـعضها مسجلة وبعضها وثائقيه او حوارية عديدة فنية واشكال بأساليب وتقدم والفكر الثقافة طياتها في

. مباشرةً(٤٢) الهواء على يكون
: االتي النحو وعلى استبيان استمارة (١٠٠) بتوزيع الباحث قام -: البشري الجانب : ثانياً

التربوي النفس علم قسم رشد ابن التربية كلية بغداد جامعة طلبة على توزيعها تم استبيان استمارة (50)
بـغداد جامعة طلبة على توزيعها تم استبيان استمارة (٥٠) و ، االنسانية االختصاصات طلبة النسبة هذه وتمثل
اسئلة وهناك ، اختيارات مجموعة تضم االسئلة وبعض سؤال (١٧) االستمارة وضمت ، الهيثم ابن التربية كلية

: التالية االساسية) المتغيرات االستمارة وضمت اختيار(*) دون من مفتوحة اجاباتها تكون
. االسرة) افراد عدد ، مسائي) ، (صباحي الدراسة نوع ، االجهزة ملكية ، التخصص ، الجنس -1

. ( االجهزة عدد ، (ملكيتها ، والتلفزيون) (الستاليت االجهزة حيازة -2
. دولية)) ، عربية ، محلية ) متخصصة) ، (عامة القناه (نوع التعرض اولويات -3

. ( مساء ، عصراً ، ظهراً ، (صباحاً (الوقت المشاهدة أنماط -4
. متفرق) بشكل ، اسبوعياً ، يومياً ، بالدقائق ، (بالساعات التعرض حجم -5
تلفزيونية). صحفية فنون ، فقرة ، (برنامج الثقافية المادة ومضمون شكل -6

. مقدمة) ، مقدم ، أديب ، صحفي ، (مذيع بواسطة التقديم -7
االنسانية: االقسام رشد) (ابن التربية كلية : اوالً

بغداد جامعة في االنسانية كلية وهي رشد أبن التربية كلية طلبة على استمارة (٥٠) توزيع تم -
-: يأتي كما النتائج وكانت االستمارات جميع واستعادة
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نسبـة شكلت فيما ، الكلية هذه في العينة من (%٦٦) أي استمارة (٣٣) الذكور على الموزعة االستمارة
وتراوحـت عوائلهم مع يعيشـون الطلبة جميع أن ظهر البيانات تحليل ولدى (%٣٤) أي استمارة (١٧) االناث
استقبال وجهاز تلفزيون جهاز من اكثر لديهم بأن المبحوثين من (٤٨) واجاب ، فرد (٥-١١) من اسرتهم افراد
جهاز لديهم بـأن المبحـوثين من (٢) أجاب بـينما العينة من (%٩٦) نسبة مايشكل وهو بيوتهم في (ستاليت)
من (%٤٢) واجاب ، المبحـوثين من (%٤) نسبة يشكل ما وهو بيوتهم في واحد استقبال وجهاز واحد تلفزيون
من (٢٩) اجاب بـينما ، الفضائية المنار قـناة في الثقافية البرامج يشاهدون بأنهم مبحوثاً (٢١) أي العامة النسبة
، (%٥٨) مايشكل وهو الفضائية المنار قناة شاشة على المعروضة الثقافية البرامج اليشاهدون بأنهم المبحوثين
ان تبـين فقـد الثقافية البرامج متابعة في الطالبات من اهتماماً أكثر الطالب ان تبين االستمارات هذه فرز ولدى
البـرامج فقـط طالبات (٦) تتابع بينما العامة النسبة من (%٣٠) مايشكل وهو البرامج هذه يتابعون طالباً (١٥)
ان اال المبحـوثين آراء تعددت فقد المشاهدة اسباب عن اما ، العامة النسبة من فقط (%١٢) مايشكل وهو الثقافية
والتعرف للمشـاهد الثقافي الوعي وزيادة المعلومات عن الحصول على تركز كانت االجابات من الكبرى النسبة
مبحـوث واجاب(١١) الناس وعادات والمدن واالدب والشـعر والجغرافية التاريخ واخبار الشعوب حياة على
الثقافية البرامج يشاهدون مبحوث و(٢٩) ، (%٢٢) نسبة مايشكل وهو المحلية الفضائية القنوات يشاهدون بأنهم
البـرامج يتابـعون بأنهم مبحوثين (١٠) اجاب بينما ، العامة النسبة من (%٥٨) ويشكل العربية الفضائيات من
البـرامج يتابـعون بـأنهم (%٣٤) واجاب المبحوثين من (%٢٠) يشكل ما وهو الدولية الفضائيات في الثقافية
(١٦) جاب بـينما ، المبحـوثين من (%٦٨) يشكل ما وهو العامة العربية الفضائية القنوات من المقدمة الثقافية
المبحوثين من (٢٨) واجاب ، (%٣٢) ونسبتهم المتخصصة الفضائية القنوات يتابعون بأنهم المبحوثين من طالباً
النسبـة من (%٥٦) يشـكلون وهم الثقافي المحتوى من ووافي ممتع كم تقدم النها الثقافية البرامج يتابعون بأنهم
الثقـافي المضمون تقدم النها الثقافية البرامج يتابعون بأنهم المبحوثين من (٢٢) اجاب بينما ، للمبحوثين العامة

. االنسانية الكلية هذه في للمبحوثين العامة النسبة من (%٤٤) نسبة يشكلون وهؤالء وممتع جميل بشكل
من (%١٢) أي التعليمية البـرامج عبـر المبحـوثين من (٦) اجاب الثقافية البرامج تقديم طريقة وعن
وعبـر ، (%٢٦) نسبـة أي التسجيلية والوثائقية العلمية البرامج عبر المبحوثين من (١٣) واجاب ، المبحوثين
المجالت بأن مبحوثين (٦) ويرى (%٢٢) مايشكل وهو مبحوث (١١) أجاب الثقافية والندوات الحوارية البرامج
بـأن مبحـوثين (٧) واجاب (%١٢) نسبـة يشـكلون وهم الثقافية البرامج لتقديم االفضل الطريقة هي الثقافية
، (%١٠) نسبـة هؤالء ويشكلون مبحوثين (٥) اجاب المقابالت وعبر (%١٤) ونسبتهم االفضل هي التحقيقات

(%٤) ونسبـتهم التلفزيون عبـر الثقـافة لتقديم االنسب هي االخبار ان المبحوثين من (٢) يرى بينما
أجاب بينما ، (%٧٤) ونسبتهم الثقافية البرامج تقديم في االفضل هو االعالمي بأن مبحوثاً (٣٧) واجاب
من (%١٤) نسبة يشكل ما وهو ، االفضل هو الثقافية للبرامج االكاديمي المقدم بأن المبحوثين من (١٧)
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العامة النسبـة من (%١٢) ونسبـتهم الطلبـة من (٦) اجاب فيما ، الكلية هذه في المبحـوثين من العامة النسبة
السـاعة تتجاوز لم اجابـة (٤٥) بـلغت فقد التعرض ساعات عدد عن اما ، استمارة) ٥٠) والبالغة للمبحوثين
وهو سـاعة من اكثر كانت اجابـات و(٥) ، المبحـوثين من (%٩٠) تشكل نسبة وهي الواحد اليوم في الواحدة
ساعات (٦) من اكثر أجابة (٤٠) العامة للبرامج التعرض نسبة كانت بينما المبحوثين من (%١٠) نسبة مايشكل
نسبـة يشـكل وهذا العامة للبـرامج التعرض ساعات) ست الى (ساعة من اجابات (١٠) و ، (%٨٠) وبنسبة
من االفضل هو التلفزيون بأن الكلية هذه في المبحوثين من (٣١) واجاب ، للمبحوثين العامة النسبة من (%٢٠)
يشـكل ما وهو بـكال منهم (١٩) اجاب بينما ، (%٦٢) ونسبته الثقافة تقديم في الجماهيري االتصال وسائل بقية
بأن مبحوثين (٦) اجاب فقد الثقافية الفضائية للبرامج التعرض الوقات وبالنسبة ، العامة النسبة من (%٣٨) نسبة
من (٧) اجاب بـينما ، (%١٢) نسبة يشكل ما وهو البرامج من النوع هذا لمشاهدة االنسب هي الصباحية الفترة
المبحـوثين من (١١) واجاب ، (%١٤) نسبة يشكل ما وهو ، للتعرض االنسب هي الظهيرة مدة بأن المبحوثين
الخاصة االجابـات عدد بـلغ حين في ، (%٢٢) يشكل ما وهو للتعرض االحسن هي المبكرة المسائية المدة بأن
الليل من المتأخرة بالمدة الخاصة االجابات بلغت حين في ، (%٤٨) تشكل نسبة وهي اجابة المسائية(٢٤) بالمدة
البرامج حساب على الثقافية للبرامج الزمنية المساحة زيادة ضرورة مبحوثاً (٤٦) ويرى ، (%٤ ) أي أجابة (٢)
(٥٠) أصل من مبحوثاً (٤٢) واجاب ، ذلك عن مبحوثين (٤) يجب لم حين في (%٩٢) تبلغ نسبة وهي السياسية
يؤيد لم حـين في (%٨٤) نسبة يشكل ما وهو ، له الثقافي المستوى رفع في ساهمت الثقافية البرامج بأن مبحوثاً

االنسانية. الكلية هذه في للمبحوثين العامة النسبة من (%١٦) نسبة يشكل ما وهو المبحوثين من (٨) ذلك
العلمية االقسام الهيثم) (ابن التربية كلية -: ثانياً

في العلمية االقسام من عدداً تضم كلية وهي الهيثم) (ابن التربية كلية طلبة على استمارة (٥٠) توزيع تم
التالية: النتائج ظهرت وتحليلها بالكامل واستعادتها االستمارات جمع وبعد ، بغداد جامعة

االسـتمارات عدد كان المبحـوثين من (%٤٤) نسبة مايشكل وهو استمارة (٢٢) االناث نسبة شكلت
ممن هم المبحـوثين من (%٩٦) نسبـة وان ، (%٥٦) نسبـة مايشكل أي استمارة (٢٨) الذكور على الموزعة
االقسـام في يعيشـون ممن المبحوثين من (٢) أي (%٤) نسبة وبلغت طالباً (٤٨) وعددهم عوائلهم مع يعيشون
تلفزيون جهاز من أكثر لديهم بـأن طالبـاً (٤٥) وأجاب أفراد) ٣-١٠) مابين اسرهم اعداد وتراوحت الداخلية
لديهم بـأن مبحـوثين (٥) اجاب بينما المبحوثين من (%٩٠) أي بيوتهم في (ستاليت) استقبال جهاز من وأكثر
من (٣٦) واجاب ، المبحـوثين من فقـط (%١٠) أي واحـد (سـتاليت) استقبال وجهاز واحد تلفزيون جهاز

(١٤) اجاب بينما البحث عينة من (%٧٢) نسبة مايشكل وهو الثقافية البرامج يشاهدون بأنهم المبحوثين
اسبـاب وعن المبحوثين من (%٢٨) نسبة يشكل العدد وهذا الثقافية البرامج اليشاهدون بأنهم مبحوث
تبين االستمارة فرز ولدى العلمية المعلومات عن يبحثون بأنهم المتعرضون قال الثقافية البرامج مشاهدة
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ان تبين الثقافية البرامج يشاهدون طالباً (٣٦) بين فمن الطالبات من الثقافية للبرامج تعرضاً اكثر هم الطالب بأن
يشاهدون الذين طالباً (٣٦) الـ بين من الثقافية للبرامج يتعرضن فقط طالبات (٧) وان الطلبة من هم منهم (٢٩)
نسبـة مايشـكل وهو المحلية القنوات في الثقافية للبرامج يتعرضون بأنهم طالب (٧) وأجاب ، الثقافية البرامج
القـنوات يشـاهدون الذين عدد بلغ حين في (%٧٢) بنسبة أي طالباً (٣٦) العربية القنوات يتابع بينما (%١٤)
(%٧٤) نسبـة وهي (٣٧) أجاب للمشاهدة المفضلة القنوات وعن (%١٤) نسبة أي طالب (٧) الوافده الفضائية
بـأنهم طالباً (١٣) أجاب حين في العامة الفضائية القنوات طريق عن الثقافية البرامج مشاهدة في يرغبون بأنهم
من (%٢٥) بـلغت نسبـة وهي المتخصصة الفضائية القنوات طريق عن الثقافية البرامج مشاهدة في يرغبون
من ووافي ممتع كم تقدم النها (%٥٦) ونسبتهم طالباً (٢٨) أجاب التفضيل اسباب وعن للمبحوثين العامة النسبة
وجميل واضح بشكل تقدم النها يعود السبب بأن (%٤٤) نسبة وهي طالباً (٢٢) اجاب حين في الثقافي المحتوى
لتقـديم طريقة أفضل وعن ، العامة واالداب الذوق تخالف التي والمظاهر والبهرجه االسفاف من وخال وممتع
والوثائقـية العلمية البـرامج عبر العامة النسبة من (%١٢) أي المبحوثين من (٦) اجاب التلفزيون عبر الثقافة
وهذا الثقافة لتقديم طريقة افضل هي الثقافية والندوات الحوارات برامج بأن الطلبة من (٩) أجاب فيما ، التسجيلية
هي الثقـافية المجالت بـرامج بأن الطالب من (١١) أجاب حين في العامة النسبة من (%١٨) نسبة يشكل العدد
من (٩) أجاب بـينما التلفزيونية التحقيقـات عبـر االجابات من و(٦) (%٢٢) نسبة يشكل العدد وهذا االفضل
اجابة على حصلت فقد االخبار اما ، (%١٨) تشكل نسبة وهي االفضل هي التلفزيونية المقابالت بأن المبحوثين
لتقـديم طريقة أفضل وعن ، العلمية الكلية هذه في للمبحوثين العامة النسبة من (%٢) تشكل النسبة وهذه واحدة
أو ادبـياً يكون كأن بالثقـافة متخصص المقـدم يكون ان يفضلون بأنهم الطلبة من (٣٧) أجاب الثقافية البرامج
من (٨) اجاب فيما العامة النسبـة من (%٧٤) تشـكل نسبة وهي ناقداً أو مسرحياً أو روائياً أو قاصاً أو شاعراً
(٥) اجاب حين في العامة النسبة من (%١٦) تشكل نسبة وهي جامعية استاذه أو أستاذاً يفضلونه بأنهم المبحوثين

. العامة النسبة من (%١٠) تشكل نسبة وهي برنامج مقدمة أو برنامج مقدم يفضلونه بأنهم طلبة
أقـل الثقافية للبرامج يتعرضون (%٧٢) أي أجابة (٤٦) االجابات فكانت التعرض ساعات عدد عن اما
الكثر يتعرضون بـأنهم (%٨) أي طلبة (٤) أجاب فيما ، العامة للبرامج ساعات (٦) من والكثر يومياً ساعة من
من (٣٤) وأجاب العامة للبرامج ساعتين الى ساعة من يتعرضون وأنهم الثقافية البرامج من النوع لهذا ساعة من
النسبـة من (%٦٨) تشكل نسبة وهي ، الثقافة تقديم في االتصال وسائل بقية من أفضل التلفزيون بأن المبحوثين
اسـتمارتان وخلت ، العامة النسبة من (%٢٨) تشكل نسبة وهي ، بكال المبحوثين من (١٤) أجاب بينما ، العامة

المدة بـأنها المبحـوثين من (٢٤) فيرى الثقافية البرامج لمشاهدة المناسب الوقت وعن ... االجابة من
المسـائية المدة بـأن (%٣٢) أي المبحـوثين من (١٦) يرى بينما (%٤٨) تشكل نسبة وهي المسائية
أي الطلبـة من (٧) الباقية االجابات توزعت حين في ، والمشاهدة للعرض المناسب الوقت هي المبكرة
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للمدة (%٢) أي واحـدة واجابـة ، الصباحـية للمدة (%٤) أي الطلبـة من و(٢) ، الظهيرة لمدة (%١٤) نسبة
. الليل من المتأخرة

من (%٨٦) أي المبحـوثين من (٤٣) أجاب الثقـافية للبرامج المخصصة الزمنية المساحة زيادة وعن
من (٧) يجب لم حـين في ، واالخبـارية السياسـية البـرامج حساب على ذلك يتم أن يرون بأنهم العامة النسبة
رفع في الثقافية البرامج مساهمة وعن ، العامة النسبة من (%١٤) تشكل النسبة وهذه السؤال هذا عن المبحوثين
، العامة النسبـة من (%٥٦) نسبة وهي (نعم) بـ المبحوثين من (٢٨) أجاب الجامعي للطالب الثقافي المستوى
تشـكل نسبـة وهي المبحـوثين من (٨) أجاب بينما (%٢٨) تشكل نسبة وهي (كال) بـ أجاب مبحوثاً و(١٤)

. بحدود) (نعم بـ (%١٦)

شاشة على المعروضة الثقافية للبرامج تعرضاً أكثر العلمية الدراسات طلبة ان البحث نتائج أظهرت -1
. االنسانية الدراسات طلبة من الفضائية المنار قناة

قناة شاشة على المعروضة الثقافية للبرامج تعرضاً أكثر هم الذكور الطلبة ان النتائج خالل من تبين -2
. والعلمية االنسانية الدراستين في الطالبات من الفضائية المنار

طريق عن الثقـافية البـرامج يتابـعون بأنهم الهيثم) وأبن رشد (أبن الكليتين في الطلبة آراء أتفقت -3
وان ، بالثقـافة المتخصصة الفضائية القـنوات من أكثر الفضائية المنار قـناة ومنها العامة الفضائيات

. معلوماتهم زيادة في تساهم البرامج هذه وان يومياً الساعة عن اليزيد للتعرض العام المعدل
وتتلخص واحد رقم االجابة في االراء واتفقت ، التعرض أسباب عن الكليتين في الطلبة آراء تباينت -4
من ومفهوم سـهل بشكل المعلومة استالم خالل من الثقافي الوعي وزيادة المعلومات على الحصول في

. الفضائية المنار قناة به تقوم ان ماتحاول وهو التلفزيون شاشة
البـرامج لتقـديم طريقة أفضل هي الفضائية المنار قناة في الثقافية المجالت ان على االراء اتفقت -5
التلفزيونية والمواد البرامج بقية حول االراء تباينت فيما االخيرة المرتبة في جاءت االخبار وان الثقافية

. الفضائية المنار قناة شاشة على المقدمة الثقافية
وان الثقـافة تقديم في الجماهيري االتصال وسائل أفضل كونه التلفزيون يخص فيما االراء تشابهت -6
هذه لتقديم االحسن هي المسائية الفترة وان الثقافية البرامج لتقديم االنسب هو بالثقافة المتخصص المقدم

المنار شاشـة على للتعرض بالنسبـة االسـوأ هي الليل من المتأخرة المدة كانت فيما البرامج
. الفضائية

على الثقـافية للبرامج المخصصة الزمنية المساحة زيادة يتم بأن الكليتين طلبة أراء أتفقت -7

النتائج
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واالخبارية. السياسية البرامج حساب على الفضائية المنار قناة شاشة

الهوامش
ص٣٩. ، ١٩٨٤ القاهرة ، العربي الفكر دار ، الجامعي والشباب التلفزيونية الدراما العليم، عبد الدين محي -1

: العلمية الدرجة حسب االساتذة (*)
. بغداد جامعة - االعالم كلية - الفضائي البث مادة استاذ / العزاوي مندوب مظفر الدكتور االستاذ -1

جامعة - االعالم كلية - الجماهيري االتصال مادة اسـتاذ / الشـمري كاظم المنعم عبد الدكتور المساعد االستاذ -2
. بغداد

. بغداد جامعة - االعالم كلية - والتلفزيونية االذاعية الصحافة قسم رئيس / عالوي المجيد عبد طالب الدكتور -3
. والتلفزيون االذاعة في متخصص خبير / شاهين كامل خالد الدكتور -4

ص٤٣٨. تاريخ، بال ، بيروت ، العرب لسان دار ، الرابع المجلد ، والفنية العلمية المصطلحات معجم ، الخياط يوسف -2
١٥٤ ص ، ١٩٨٥ ، بيروت ، اللبناني الكتاب ودار المصري الكتاب دار ، ط١ ، االعالم مصطلحات معجم ، بدوي زكي أحمد -3

.
، العربـية الدول اذاغات اتحـاد ، لالذاعة التعرض في العربي الجمهور وعادات خصائص بحث ، للبحوث العربي المركز -4

.١٠ ص ، بغداد
للنشـر الدولية الدار ، القاهرة ، الرؤوف عبد كمال ترجمة ، االعالم وسائل نظريات ، روكيتس - ساندرابول وبفلير ملفينزل -5

. ص٢٧٥ ، ١٩٩٢ ، والتوزيع
.٢٧٦ ص ، سابق مصدر ، االعالم وسائل نظريات ، مؤلفين مجموعة -6

، ١٩٨٠ ، االعالم كلية ، القـاهرة جامعة ، منشـورة غير دكتوراه رسـالة ، العراق في الجماهيري االتصال ، الهيتي هادي -7
ص٧.

ص٧١. ، ١٩٧٢ ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، ج١ ، االتصال نظم ، رشتي جيهان -8
ص٤٤-٤٥. مصرية،القاهرة،١٩٨٠، االنجلو مكتبة ، االجتماعية والتنمية االعالم وسائل طلعت، شاهيناز -9
ص١٤٦. ،١٩٨٦ ، عمان ، اليرموك جامعة ، الجماهيري االتصال فن في المدخل ، موسى سليمان عصام -10

ص٤٥-٤٦. ، سابق مصدر ، االتصال نظم ، طلعت شاهيناز -11
ص١٧. ، ١٩٧٩ ، القاهرة ، الكتب عالم ، الدولي االعالم في التكنيك دور ، العويني علي محمد -12

ص٤٨. ، ١٩٧٨ ، القاهرة ، المعارف دار ، االذاعي الفن ، فهيم فوزية -13
ص١٨٨. ، ١٩٧٣ ، العراق ، الديوانية مطبعة ، ج١ ، الجمعي السلوك ، الكعبي حاتم -14

. ص٢٠٥ ، ١٩٨٤ ، القاهرة ، الشرق نهضة مكتبة ، ط١ ، االتصال في دراسات ، رشاد الغفار عبد -15
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، ١٩٩٢ ، بـغداد ، والنشـر للطبـاعة الكتب دار ، الحسـن محمد احسان ترجمة ، النظري االجتماع علم ، منهايم كارل -16
ص١٥٤.

السـنة ، االجتماعية للعلوم الدولية المجلة ، توفيق تماضر ترجمة ، الجماهيرية االتصال ووسائل الجمهور ، روجر كلوس -17
ص٧٨. ، القاهرة ، اليونسكو مطبوعات مركز ، ١٩٧١ ، الثاني العدد ، االولى

ص١٥٠. ، ١٩٨٨ ، االسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، اعالمية دراسات ، االتصال علم الى المدخل ، مرزوق يوسف -18
ص١٥١. ، نفسِه المصدر ، االتصال علم الى المدخل ، مرزوق يوسف -19

ص٤٧١. ، ١٩٧١ ، القاهرة ، للنشر العربي الفكر دار ، الحديث العصر في ونظرياته االعالم ، رشتي أحمد جيهان -20
ص٥٤. ، ١٩٧٣ ، الكويت في المطبوعات وكالة ، العامة السياسة في العام الرأي دور الشعب صوت ، بدر احمد -21

. ص١٠٨ ، ١٩٩٠ ، بغداد جامعة ، الجماعة خدمة ، شهاب أحمد بهيه ، الحسن محمد أحسان -22
ص٦٦. ، ١٩٩٢ ، بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار ، مدخل العام الرأي نظرية ، سميسم حميدة -23

مجلة ، الجماهير وصوت بـغداد أذاعتي من المقـدمة الثقـافية البرامج من عينة مضمون تحليل ، وآخرون عبد علي رحيم -25
. ص٢٢ ، ١٩٨٩ ، بغداد ، نيسان ، (٢٥) العدد ، البحوث

، ١٩٦٧ ، بـيروت ، الناشـر اسـم دون ، الناشـق الملك عبد ترجمة ، الحديث العالم وأزمة االنثربولوجيا ، الفتون رالف -26
ص١٧٤.

كلية ، االعالم قسـم ، منشورة غير دكتوراه اطروحه ، ١٩٧-١٩٩ العراق في التربوي التلفزيون ، علي حميد العزيز عبد -28
٢٦. ص ، ١٩٩٣ ، بغداد جامعة ، االداب

، بغداد ، حزيران العدد(١٧) ، البحوث مجلة ، العالم في كاسيت الفيديو انتشار مشروع ندوة عن أولي تقرير ، عدوان نواف - 29
ص٣. ، ١٩٨٦

ص٢٤. ، ١٩٩٩ ، دمشق ، االعالمية المكتبة ، خضور أديب ترجمة ، والمجتمع التلفزيون ، برنز جون -30
االعالم قسم ، االداب كلية ، بغداد جامعة ، منشورة غير دكتوراه اطروحه ، للتلفزيون الثقافية الوظيفة ، النعاس الرزاق عبد -31

. ص٤٠ ، ١٩٩٦ ،

ص٤١. ، سابق مصدر ، للتلفزيون الثقافية الوظيفة ، النعاس الرزاق عبد عن نقالً
. ص٧٠ ، ١٩٧٥ ، القاهرة ، ناشر اسم دون من ، والتلفزيونية االذاعية البرامج ، جاد سهير -33

العدد ، العربـية الدول اذاعات اتحاد ، اذاعية وبحوث دراسات مجلة ، االذاعة في الثقافية البرامج ، طاهر الدين بهاء محمد -34
. ص٩٠ ، ١٩٧٥ ، القاهرة ، التقدم مطبعة ، (١٦)

. ص٢٥ ، ٢٠٠٠ ، الثانية الطبعة ، النشر دلفين دار ، الخليج دول في التلفزيون -36
- السـوري العربي والتلفزيون العراق تلفزيون في التلفزيونية للبرامج الفنية واالشكال المضامين ، مطشر سعد -37

. ١١٨-١٢٣ ص ، ٢٠٠٥ ، بغداد جامعة ، االعالم كلية - منشورة غير دكتوراه أطروحه - مقارنة دراسة

24- Columbia disk encyclopedia, newyork,1960.

.27- Cherif Khazender Radio et . Culture masse Grandeurs ed Faiblesses de la Radio,
parjean Tardien unesco, 1969 , P.19

32- Heath, R.B. The Mass Media: Red ioed Television, London , Hamish hamilton,
1969, P10 .

35- Mary 6/0 Ziro Broadcasting, Oxford , University Press , Oxford, 1958, P.212.
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. ص٢٦ ، ٢٠٠٢ ، قطر ، الدوحة ، ط١ ، علي بن علي مطابع ، والتربية والثقافة االعالم في دراسات ، الملك عبد احمد -38
ص١٨٧. ، (١١) ، والنشر للطباعة العربية النهضة دار ، بيروت ، العربي والعالم لبنان في التلفزيون ، سنو اهللا العبد مي -39

(اطروحـات سلسـلة العربـية الوحدة دراسات مركز ، بيروت ، اللغوية السلطات وانهيار العربي االعالم ، الخوري نسيم -40
ص٢٩. ، ٢٠٠٥ ، (٥٠) الدكتوراه)

االنترنيت شبكة على المنار قناة موقع وك\لك ، تاريخ بدون ، لالعالم اللبنانية للمجموعة خاص أصدار المنار" قناة " كراس -41
.www.manar tv.com

دكتوراه اطروحـه - السياسية للبرامج مقارنة تحليلية دراسة - العربية الفضائية للقنوات السياسية الوظيفة ، الجابري علي -42
ص٢٩٦. ، ٢٠٠٥ ، المستنصرية الجامعة ، والدولية السياسية للدراسات العالي المعهد ، منشورة غير

: وهم ، واالختصاص الخبرة ذوي من االساتذة من عدد على االستمارة عرض تم (*)
بغداد1 -جامعة االعالم كلية والتلفزيونية االذاعية الصحافة قسم رئيس المندوب- مظفـر أ.د. -

. بغداد جامعة - االعالم كلية - الجماهيري االتصال أستاذ الشمري- المنعم عبد أ.م.د -2
بغداد جامعة - االعالم كلية - والتلفزيونية االذاعية التقنيات أستاذ الحميد- عبد طالب د. -3

. والتلفزيون االذاعة في اختصاص خبير شاهين- كامل خالد د -4
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هذا في وشـد جذب بـين وكانت االعالم لغة مجال في وواسـعة كثيرة دراسات االعالم بحوث شهدت
لهذا العلمية والجهود الفكرية حـصيلته من بعض االصل في وهو الهيتي هادي للدكتور الكتاب هذا وجاء المجال
لغة موضوع تناولت التي االعالمية الدراسات من عدد عن عبارة فهو العلمية مسيرته خالل طوال لسنوات العالم
وتحديد العلم هذا معالم لتحديد وسط اتفاق الى للوصول محاولة في واللغويين االعالم لغة بين واالشكالية االعالم
يهدف . االعالم لغة في المهمة الجوانب معالجة في تنوعت سـت دراسـات الكتاب وضم ... المنهجية مساراته
والعمل العلوم بقية مثل تحكمها وضوابط شروط ووضع اللغة هذه لمعالم تحديد الى الوصول خاللها من الباحث
لغة بحـوث في جديدة افاقا يفتح معينا ليكون الباحثين خالله من يسترشد االعالم للغة اساسي مرجع تحديد على
اليات وتحديد اللغوية المفاهيم من للعديد تقييم وضع على العمل الدراسات هذه خالل من فحاول ومجاالته االعالم
مسـتهال االعالم لغة مفهوم عن مفصال بحـثا لتضم االولى الدراسة فجاءت . المجال هذا في المعرفي التعامل
اللفظية وغير اللفظية والمسـموعة المرئية الرموز من (نظام كونها اللغة لمفهوم اجرائي تعريف بوضع البحث
الرموز موضحـا لديهم). استحضارالمعاني بقصد االخرين الى الموجهة االتصالية الرسائل ترميز في تستخدم
(الهدف لمعايير تبـعا وانواعه االتصال مفاهيم الى الدراسـة تطرقـت كما االتصال النظمة اساسـية وحدات
باعتبـارها اللغة لسـريان نموذج وضع الدراسـة هذه خالل من وتم االتصالي) والموقف والحاسة والوسيلة
عملية في والطبـيعية واالجتماعية النفسـية المعوقات دور على مركزا المنهجية االبنية من عنصر هو النموذج

الجمهور افراد قبل من الواحدة للرسالة مختلفة تفسيرات حدوث الى يؤدي مما اللغة سريان
كانت فكلما المعاني في مشـاركة عن يعبر التي اللغة على وسلطانه االتصال جو اهمية الدراسة وتبين

الجمهور الى الموجهة اللغة تحويها التي والعاطفة الفكر انماط فان االتصال في اساسيا موقعا تمثل اللغة
جوانب مجمل على وسـلطانها اللغة اهمية في وصايا عدة بتقـديم الدراسة تختتم ثم اتصاليا. جوا تشكل
حـدود عن اللغة التخرج ان اهمية على مؤكدا والشـخصية السـلوك وعلى واالنفعالي العقلي النشاط

.
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٢٠٠٦ لنشر الثقافیة الدار - القاھرة

٢٠٠٧ حزیران



العــدد

3

لذا والتمويه التضليل في الطواعية ولها واالتصال للتغير وعاء هي اللغة وكون للجمهور، اللغوي القـــاموس
واالتصال. التعبير في اللغة بوظيفة والتمسك االتصال باخالقيات االلتزام مسؤولية المصدر على يفرض

حدثا كونها النهضة عن الدراسة هذه تحدثت القومية) والنهضة االعالم (لغة بعنوان الثانية الدراسة وفي
بين ربط كما القومية للنهضة التاريخية الصفة الحساب من يسقط ان دون اجتماعي تغيير وعملية مستمرا تاريخيا
عند وخاصة التاثير احـداث في ودورها واالجتماعية النفسية ووظيفتها اللغة تحليل خالل من التغيير وبين اللغة
عناصر خالل من المعاني وتجسيد والسعة الشيوع لها يتاح حيث الجماهيري االعالم وسائل خالل من استخدامها
اللغة لتشكل الحضارية للنهضة المولدة والثقافية والتكنولوجية والبيئية االقتصادية العوامل اهمية على مؤكدا عدة

الحضارة صور من صورة
جوهر على الضوء خاللها من سلط الثالثة الدراسة عنوان فهو اللغويين؟) من االعالميون يريد (ماذا اما
االنطبــاعات وشـيوع الذاتية االجتهادات طغيان في متمثلة االتصال عملية في اللغة تواجهها التي المشـكلة
احد انه او مستقل كعلم الجماهيري االتصال بين التمييز في البعض قدرة وعدم العلم منطق عن البعيدة الشخصية
بحـوث كون اللغويين قبـل من اللغة بحـوث في القصور جوانب الى البحث تطرق وقد االنسانية العلوم فروع
اللغة بحوث التزال بينما المعاصر العلمي البحث واساليب مناهج تطبيق في دقيق مستوى الى ارتفعت قد االعالم

تطورها. تأخر في سلبية اثارا اللغة مع العاطفي للتعامل وكان المستوى ذلك دون
فتطرق العربـي) االعالمي الخطاب في الحديثة اللغوية (الظواهر الباحث تناول الرابعة الدراسة وفي
االعالمي الخطاب في اللغوية الظواهر اهم بـين ثم ومن مميزات خمسة له وحدد االعالمي الخطاب مفهوم الى
وتصبـح التفكير على الكلمات تتسلط حيث العربي المثقف منها يشكو التي اللفظية داء مشكلة على الباحث واكد
الفكر يكون الذي هو االنسان سلوك كان واذا بينهما بالعالقة واخالل والفكر اللغة بين خلطا تحمل ثانوية المعاني
بـدء منذ ذهنه في واضح غير الكالم مفهوم الن سهل امر العربي الفرد تضليل فان الكلمة من يستوعبه ما بمقدار

تعلمه مرحلة
العربي) الشباب ثقافة في الصورة ثقافة وشيوع الدولي التلفزيون قضية تناولت فقد الخامسة الدراسة اما
الصورة اسـتخدام في كبـرى انعطافة يمثل كونه الدولي الفضائي االتصال على الضوء الدراسـة هذه سلطت
على الفضائي البـث تاثير وبـين التلفزيون لغة وحـدات من اساسـية وحدة فهو الحدود عبر االتصال بحركة
واالشـارات االشـكال خالل من يفكر ان لالنسان التلفزيون اتاح حيث والشعوب للمجتمعات الثقافية المكونات
ويرى معا. والفردي االجتماعي السـلوك على هيمنة الصورة لغة فمارسـت والحركات وااللوان واالصوات

من الكثير شـيوع وراء وكانت سطحية ثقافة هي التلفزيون يبثها التي الثقافة ان الدراسة هذه في الباحث
ثقـافة فكانت الشبـاب من واسـعة قطاعات بين الالمباالة عن ينم والذي المسؤول غير السلوك انماط
قراءة عن وابتعادهم للمضمون السهل التلقي على يعتادون واالطفال الشباب جعل الذي السبب الصورة

.

.
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بحـوث مجال في تقليدي غير بموضوع السادسة الدراسة انفردت بينما العميق الفكري المضمون ذات الكتب
(االسـتماالت بـعنوان وكانت الواقع ارض في المواجه االتصال لعملية ميدانية دراسة عن عبارة فهو االعالم
البحـث هذا خالل من اخضع المواجهي) االتصال صيغ من صيغة في دراسـة المتسولين نداءات في العاطفية
شـكل يستوعبه محتوى على تنطوي وهي متكاملة اتصالية عملية كونها المتسولين نداءات هي اتصالية صيغة
اللفظية اللغة تعتمد النداءات تلك تستوعبها التي العاطفية االستماالت على المضمون تحليل طريقة وباتباع معين
االسـتماالت هذه استخدام عن اساسية مؤشرات تعطي نتائج الى التوصل خاللها من الباحث تمكن اللفظية وغير
االتصال من الجانب هذا بدراسة االهتمام قلة هو الموضوع هذا تناوله سبب الباحث ويبين المواجهي االتصال في

المواجه
مادة في كبـير جهد عن عبارة فهو واالتصال االعالم لغة مجال في القيم الكتاب هذا مراجعة خالل ومن
خاللها من تحــدد هوية عن لها تبحـث مازالت التي االعالم لغة وهو االعالم ميدان في واسـع ومجال مهمة
في ونخلص وضوابـطه العلمي التفكير شروط بامتالكها علما تصبح تجعلها مقومات من تمتلك وما خصائصها

وهي: النقاط من عدد الى العرض هذا
العلمي. للبحث المنهجية الشروط مبادئ يعتمد نموذج بوضع االهتمام -1

بـنهضة ومرتبـط االنساني الفكر بتطور مرهون وتطورها الحضارة صور من صورة هي اللغة -2
االنسانية المجتمعات

والمنهجية العلمية واالسـس القواعد وضع على لالتفاق الجانب هذا بدراسة لالهتمام اللغويين دعوة -3
الذاتية االجتهادات من بدال له

تشـهد اللغوي االنحطاط فعصور اللفظية داء من وتخليصه االعالمي للخطاب معينة شروط تحديد -4
بالمعنى االهتمام من اكثر باللفظ االهتمام

بـتفضيلهم لديهم والمعرفية العقلية العمليات ونمو الشباب ثقافة على سيء اثر التلفزيونية للصورة -5
العميق الفكري المضمون ذات الكتب قراءة عن بدال السهل التلقي

اخر. لحساب جانب اهمال دون االتصالية بالعملية المتعلقة الجوانب كافة بدراسة االهتمام -6

.

.

.

.

.

.

المعلومات تناول على االولى بـالدرجة اعتمد یومي معلوماتي تعامل عن عبـارة حـیاتنا اصبحت
الیومیة، حـیاتنا على سـلطة فللمعلومات بـعینھا الغراض توظیفھا بھدف المتباینة االطراف بین وتبادلھا
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معا والطرق المفاھیم تجمیع بــھدف المعلومات ونقــل خزن عملیات یتضمن تخصصیًا علمًا المعلومات علم ویعد
بــھدف وذلك االخرى والتقـنیات والعلوم والریاضیات واللغویات االتصال الحاسـوبوعلم مثل متنوعة علوم من
من القـصوى الفائدة االنسان ولیحقق المعلومات، واسترجاع السریعة المعالجة على تساعد ولجھزة تقنیات تطویر
وافي بــعرض الكتاب فكرة جاءت ھنا ومن خزن وســائط طریق عن وتوثیقـھا المعلومات حـفظ فعلیھ العملیة ھذه
الفكري النتاج واتســـاع لنمو استجابـــة العلم ھذا نما فقـــد الكترونیًا، المعلوماتي التعامل وكیفیة التوثیق لمصطلح
خالل من المطبـوعات اسـتوجبتحـلیل كما مسـاندة وسـائل والصحـفبـوصفھا الدوریات وتنوع وتعدد والعلمي
مصادر في اصال والمنشـورة الباحثاالساسیة معلومات تعزیز على تعمل الفھرسةوالتكشیفواالستخالصالتي

متنوعة

المعلومات تقصي -1
áåÑçêã ~íáçåoÉíêáÉî ~äالمعلومات استرجاع -2

áåÑçêã ~íáçå ã ~å~ÖÉã Éåíالمعلومات ادارة -3
áåÑçêã ~íáçå ëóëíÉã aÉëáÖåالمعلومات نظم تصمیم -4

áåÑç ã ÉíêáÅ المعلومات قیاسات -5

.

.

وهو الثانية العالمية الحـرب بعد حدثت االولى اساسية مراحل ثالث في تكمن المعلومات علم جذور ان
مفهوم الثالثة والمرحـلة نوربرت به/ جاء الذي السبرنتيكا بمفهوم الثانية والمرحلة شانون وضعه الذي النموذج
تسـمح للمعلومات الحديثة فالتقنيات المتسارع وتطورها الحاسوب اجهزة اختراع احدثه الذي السريع التقدم اثر
عالية موارد وفرت المعلوماتية االتاحـة وهذه جديدة فرضيات لخلق مختلفة بطرق منها االستفادة للمستخدمين
نقل ومصادر وسائط تعدد على ساعد المعلومات علم ان التقنية. المعرفة لنمو ومماثال متسارعا نموها صار حيث
مراكز وتوسـع تنوع على سـاعد مما التقـليدية المصادر عن فضال االلكترونية المصادر ليشـمل المعلومات

التالية: المجاالت في ينحصر المؤلف برأي المعلومات علم جوهر ان البحوث

فضال المعلومات علم واهداف المعلومات بيئة منها المجال هذا في النقاط من العديد الكتاب بين وقد هذا
المعرفة وتكوين التكنولوجي التطور في واثره االتصالية العملية في ودوره المعلوماتية مصطلح تحــديد عن
الجمهور وتوعية علمية قاعدة لخلق الحاجة بأمس العصر هذا في كوننا العربية البلدان في تاثيرها ومدى العلمية
معطيات تقبـل على تسـاعده علمية ثقافة متلك جمهور لخلق العلمية بالمعرفة االهتمام وضرورة العلم باهمية

اختتم االطار هذا عن تخرج لم موضوعات عشرة الكتاب ظم وقد هذا معه، التعامل عملية وتيسر العصر
وفي الحالي القرن وحتى الميالد قبل ما فترة منذ البشرية الحضارة تطور عن معلوماتية بصفحات الكتاب
معهـا يتعامل التي الجوانب واهم ومفاهيمه المعلومات لعلم مكثفا عرضا الكتاب هذا يعد المطاف خاتمة

information seeking

222

كتاب في قراءة

٢٠٠٧ حزیران

الخامسة السلطة
المعلومات وتكنولوجیا المعلومات علم

قرانجي یوسف فؤاد
٢٠٠٦ العامة، الثقافیة الشؤون دار بغداد،
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فقط ليس للباحثين ومرجعا سفرا الكتاب هذا يجعل ما وهو الموضوع بهذا عالقة له ما كل ذكر في علينا يبخل ولم
ذات معلومات طياته بين يحمل الكتاب فهذا االنسانية العلوم من العديد في بل االتصال وعلم المعلومات مجال في
الذي الجهل عتمة خاللها ينير مشـكاة تكون اخرى ببحوث والخروج للتعمق للباحثين مجاال تفتح ان يمكن اهمية

يتوسع. اخذ
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العقابي طارش جاسم : الباحث
االقتصادية المؤسسات في العامة للعالقات االتصالية الوظيفة : البحث عنوان

للمدة العراقــية التامين وشـركة للضرائب العامة والهيئة المركزي البـنك في مسحـية دراسـة
٢٠٠٣/١٢/٣١ لغاية من٢٠٠١/١/٣٠

دكتوراه : العلمية الدرجة
الهيتي نعمان هادي أ.د المشرف:

المستخلص
العراق في الخدمية االقتصادية المؤسسات في العامة للعالقات االتصالية الوظيفة موضوع الدراسة هذه تتناول

العراقية التأمين وشركة للضرائب العامة والهيئة العراقي المركزي البنك بمؤسسات والمتمثلة
المؤسسـات في العامة العالقـات اجهزة تسـتخدمها التي االتصالية الوظائف على التعرف الدراسـة وتهدف
ووسائل واساليب انماط على التعرف وكذلك ، بالجماهير االتصال عملية في المتبعة العلمية االسس ومعرفة ، االقتصادية

المؤسسة في االتصال عملية تعوق التي المشكالت ابرز تحديد مع العامة العالقات في االتصال
بحـثت حـيث ، االتصالية الوظيفة وهي العامة العالقات في مهمة قضية الى تصديه في البحث اهمية وتكمن
الوظائف بدراسة الباحث اهتم لذا ، االهمية تلك االتصالي الجانب يلق ولم اداري كمفهوم كثيرا العراق في العامة العالقات
ال وهذا االعالن) - الترفيه التثقيف- - بوظائف(االعالم والمتمثلة واالعالم االتصال خبراء عليها اكد التي االتصالية

جوهرها في هي العامة العالقـات ان بل بحت اتصالي نشاط هي العامة العالقات ان الى يشير الباحث ان يعني
وكفن. كعلم العامة للعالقات ميزة وهذه معا واداري اتصالي نشاط

بـها تر التي واالعالمية واالجتماعية واالقـتصادية السياسية المتغيرات ظل في الدراسة هذه وتاتي

.

.

.
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يتحـدون العراق أبـناء ويبقـى سائرة العلم مسيرة تبقى المحن .......فرغم والحضارة العلم بلد يا عراق يا

في الحـاصلة الدراسـات ومواكبة تطوير وبغية اآلفاق. واسع عالم في جهدهم نتاج لألجيال ومسطرين باحثين الصعاب

الرسـائل من كم ليصبـح الباحـثين جهد يضيع ال وكي الدراسات هذه من القصوى ولالستفادة اإلعالم مجال في العالم

قبل من أجيزت التي واالطاريح الرسائل هذه توثق اإلعالمي))أن ((الباحث مجلة ،ارتأت المكتبات رفوف على واالطاريح

للذين دليال يعد وهذا تتناولها التي المواضيع وأهمية محـتوياتها على القارىء منهاواطالع االستفادة بهدف اإلعالم كلية

جميل بشرى م. م. اعداد:
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المؤسسـات داخل االنتاج بين التوازن تعيد وعلمية ميدانية بحوث اعداد الى الحاجة تبرز حيث العراق والسيما المنطقة
الخارجية بالجماهير وعالقتها

على معتمدا الدراسـات هذه مثل في كفاءة المناهج اكثر من بأعتباره الوصفي المنهج على الباحث واعتمد
وذلك االقـتصادية للمؤسسـات الراهن الوضع وتسجيل لتحليل منظمة كمحاولة المسحية الدراسة نمط او طريقة
كالنسب الدقيقة النتائج على للحصول المختلفة االحصائية الطرق الباحث واستخدام والمقابلة االستبيان باسلوب باالخذ

وكندال بول وقانون كاي ومربع والتكرارات المئوية
تمثلت والتي النظرية الدراسـة االول البـاب تضمن حـيث . فصول وعشرة بابين الى الدراسة قسمت وقد
الثالث والفصل االقتصادية المؤسسات في العامة العالقات عن الثاني والفصل ، المنهجي االطار المتضمن االول بالفصل

العراق في العامة العالقات مفهوم وتطور نشأ عن فجاء الرابع الفصل اما للعالقاتالعامة االتصالية الوظائف
الوظائف تحقـيق مدى دراسـة جميعها تضمنت فصول سـتة من الميدانية الدراسـة الثاني الباب وتضمن

مشكالتها: وابرز ووسائلها واساليبها االتصالية
اهمها نتائج بعدة الدراسة خرجت

العام بالرأي حقيقي علمي اهتمام وجود عدم -1
العراق في العامة العالقات لوظيفة ؟؟ الفهم -2

العامة العالقات اجهزة تستخدمها التي االتصالية الوظائف بين من االولى المرتبة االعالنية الوظيفة احتلت -3
الثقافية والوظيفة %٨٥,٤٢ بنسبة ثانيا االعالمية الوظيفة جاءت حين في %٨٧,٥ بنسبة االقتصادية المؤسسات في

.%٤٣,٧٥ بنسبة االخيرة بالمرتبة الترفيهية ٤٣,٧٥%والوظيفة بنسبة ثالثا
فضلت قـد االقتصادية المؤسسات في العامة العالقات اجهزة ان تبين االتصال وسائل استخدام مجال في -4
احتلت حين في %٨١,٧٥ بنسبة االولى المرتبة احتلت حيث والمجالت) (الصحف المطبوعة االتصال وسائل استخدام
الندوات السـيما المباشرة الوسائل احتلت حين في %٧٦,٣٤ بنسبة الثانية المرتبة التلفزيون السيما المرئية الوسائل

.%٦٦,٦٦ بنسبة الثالثة المرتبة
وعدم الميزانية ضعف هو االقـتصادية المؤسسات في العامة العالقات اجهزة تواجه التي المشكالت ابرز -5

لها. الكاملة الصالحيات منح

الكعبي غنتاب صبيح أزهار : الباحثة
العراق في الحزبية الصحافة : البحث عنوان

- ٢٠٠٣/٥/١ من للمدرة البـيان، التآخي، الشـعب، طريق صحـف في الصحـفية للفنون وصفية (دراسة
٢٠٠٣/١١/١

ماجستير : العلمية الدرجة
حسن هاشم د. م. أ. المشرف:

.

.

.
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المستخلص
في الصحـفية التجرية إثراء في فاعال وشـرطا اساسـية ضرورة االعالمية، التعددية فيه تعد الذي الوقت في
صحـفية تقاليد وصياغة واضحة، مهنية اساليب بلورة في باخر او بشكل وتسهم الديمقراطية، فيها تنتعش التي البلدان
جمود الى يؤديان ال إعالميين، وانغالق انكفاء الى والتوجه واالسـلوب الخطاب في االعالمية االحـادية تفضي متجددة

ومضمونا. شكال االعالمية المادة على اثارة سلبية تدارك يصعب وتراجع، انحسار الى بل حسب، مهني
مركزية خلت، عاما وثالثسـن خمسة طيلة حاكمة وآليات الشمولي الحكم نظام طبيعة افرزت فقد العراق، وفي
فبات الوطن، خارج صحفها تصدر ان الى اضطرها الذي االمر المعارضة، االحزاب لجميع قسري وابعاد صارمة، اعالمية

العراقي. المواطن عن بالهموم وربما بالجغرافيا، بعيدا الصحفي خطابها
اضحت امريكي، باحتالل العراق في الحاكم السياسي النظام وزوال ،٢٠٠٣ نيسان من التاسع احداث بعد لكن...
لئن التشـكيل، الحديثة او منها القديمة سواء العراقية لالحزاب بالنسبة مناسبة، البالد في واالعالمية السياسية االجواء

داخليا. بنشاطاتها تشرع او تستأنف
للتعريف منها محـاولة في باسمها، وتنطق تمثلها صحف باصدار اخر، شيء اي وقبل االحزاب، هذه فشرعت
التوجهات، مختلفة مالمحـه بـدت جديد، اتصالي واقـع خضم في وذلك العراقي، المتلقي الى صوتها وايصال بنفسها،

عموما. العراقية الصحافة صورة من شيئا غير ومضافا، جديدا بعدا بذلك الحزبية) فشكلت(الصحافة
مستوى على والوقوف عملها، مسار رصد الى وسعيا العلمي، البحث مجهر تحت الصحفية التجربة هذه ولوضع
تشـهدها ان التجبـة لهذه البد التي المثلى المهنية الطريق الى واالشارة للتنبيه علمية كمحاولة الدراسة هذه تأتي ادائها

واضحة. صحفية هوية ايجاد الى بالمحصلة بها لتؤدي
واقـع على الضوء بتسليط الباحثة اكتفت العلمي، البحث باشتراطات وعمال الدراسة، حجم لمتطلبات وإستجابة
لعلم الداللية االطر من اقترابها لمدى دقيق توصيف تقديم بغية العراق، في الحزبية الصحافة في السائدة الصحفية الفنون

الصحافة. وفن االتصال
فصول: خمسة الى الدراسة تقسيم تم

البحـث، مجال البحث، اهداف البحث، أهمية ، البحث مشكلة ويضم للبحث، المنهجي االطار االول: الفصل يقدم
االجرائية. والتعريفات وفئاته، التحليل وحدات البحث، منهج السابقة، الدراسات

الوظيفة في االول يبحـث مبحثين، عبر والسياسة الصحافة بين االرتباط ماهية عن فيكشف الثاني، الفصل اما
بالسلطة. الصحافة عالقة عن الثاني ويتقصى للصحافة، السياسية

في االول يبحـث مبحـثين، في العراق في الحزبـية للصحافة التأريخي التطور الثالث: الفصل يتناول حين في
الجمهوري. العهد ابان الصحافة هذه مسيرة الثاني ويتدارس الملكي، العهد ابان العراق في الحزبية الصحافة مسيرة

تشـرين ١ لغاية ٢٠٠٣ آيار ١ من للمدة لعراق في والصحفي السياسي الواقع الرابع: الفصل ويبحث
الثاني ويتناول العراق في السياسـي الواقـع دراسـة في االول يتحدد مبحثين في وذلك نفسه، العام من الثاني

فيه. الصحفي الواقع
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(طريق العراقـية الحزبية الصحف في السائدة الصحفية الفنون لواقع وصفية دراسة فيقدم الخامس، الفصل اما
البيان). - التآخي الشعب-

باآلتي: تمثلت االستنتاجات من عدد الى الدراسة توصلت وقد
- التآخي - الشـعب طريق الحزبـية، الصحف عالجتها التي الموضوعات لنوع مشتركة اهتمامات وجود -1
القـائمة، بالحـكومة المتعلقة والموضوعات السابق النظام جرائم حول اغلبها تركزت الصحفية فنونها خالل من البيان،

االنتقالي. الحكم مجلس في وائتالفها السابق، المعارضللنظام احزابها موقف وهو يجمعها، مشترك قاسم لوجود وذلك
البيان) التآخي، الشعب، (طريق الحزبية الصحف في وآخر، صحفي فن بين الفاصلة المهنية الخطوط غياب -2

والتشويش. باالرباك واقسمها الصحيفة اقسام اختصاصات وتداخل فيها، الصحفي التحرير اساليب لضعف وذلك
مع وانسـجامها البيان) التآخي، الشعب، (طرق الحزبية الصحف اخراج في والرتابة والعشوائية التقليدية -3

مهنيا. عليها المتعارف الحديثة االخراجية االسسوالقواعد اعتماد وعدم حزبيا، المؤدلج الصحفي الخطاب
وغلبـةالرؤية االحـيان، اغلب في حزبيتها على البيان) التآخي، الشعب، (طريق الحزبية الصحف انغالق -4
الى ادى مما نحـوها، الشعبي االستقطاب تحقيق في وضعفها صحفيا، ومعالجتها داخلها الموضوعات طرح في االحادية

احيانا. والمتردية الضعيفة توزيعها معدالت اكدته ما وهذا لها، الجماهيرية الصفة انعدام
باآلتي: فتمثلت الدراسة اليها توصلت التي لالستنتاجات انعكاسا تعد التي التوصيات اما

وتعددها الصحـفية، فنونها مختلف خالل من الحزبية الصحافة تتناولها التي الموضوعات تنوع على العمل -1
داخل سواء الموضوعات لهذه الصحفية المعالجة اساليب تنوع الى اضافة ومشكالته المجتمع لحاجات يستجيب نحو على

االخرى. الحزبية الصحف وبين بينها او نفسها الصحيفة
وشـموال، عمقا اكثر ومهني علمي تأهيل ذات عاملة مالكات على تتوافر ، متخصصة صحفية اقسام إقامة -2

الصحيحة. العلمية االشتراطات فيها تتوفر خالصة صحفية فنون تقديم على قادرة
التصميم اسـاليب واعتماد الحـديثة، الصحـفي االخراج مدارس تبني عبر االخراجية، بالجوانب االهتمام -3

االلكتروني. النشر بادوات االستعانة الى اضافة ، المتقدمة الطباعي
االخبـارية للمصادر صفحـاتها خالل من المجال وفتح الضيقـة، حزبـيتها من الحزبية الصحافة تحرير -4
الواسـع، الشعبي االستقطاب تحقيق على والعمل السياسية، المشاركة قاعدة توسع الى سعيا اآلخر، وللرأي المتنوعة،

وقيادته. المجتمع توجيه في مهمة سياسية كمؤسسات االحزاب دور لتفعيل منه البد الذي

جاسم موسى باقر الباحث:
(دراسـة العراق في العالي التعليم لمؤسسـات الذهنية الصورة بـناء في العامة العالقات دور البحث: عنوان

بغداد) جامعة في ميدانية
الماجستير : العلمية الدرجة

الدين كمال مصطفى االله عبد ا.د. المشرف:
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المستخلص
لم أنها غير االزل منذ اإلنسـانية المجتمعات بنشـأة ظهورها ارتبـط اجتماعية ظاهرة العامة العالقات تعتبر
ظهرت حـيث االنسـانية المجتمعات شـهدته الذي واالقتصادي والثقافي االجتماعي التطور بعد اال علمي بشكل تتوضح
الكثير يطبق جديد اجتماعي علم العامة والعالقات عشر الثامن القرن مطلع في االدارة ادبيات في العامة العالقات تسمية
يتبـع علمية اسـس على والتأسـيس التأصيل زواية من اليه ننظر عندما وهو الحديثة االجتماعية العلوم نظريات من
الدراسـات ضوء في البحـث الى تحـتاج عمليات ،وهي والتأثير والتفسير التحليل على القائم البحث في العلمي المنهج
هذه قـياس واسـاليب وميولهم االفراد واتجاهات ومكوناتها الذهنية بـالصورة المتعلقـة السايكولوجية و االجتماعية
المادية أم االنسـانية العالقات مستوى على ،سواء االنسانية المجتمعات شهدته الذي التطور ،ان فيها والتأثير االتجاهات
والمؤسسـات األفراد هؤالء بـين أم البـعضاالخر مع بـعضهم االفراد بين وصل حلقة ايجاد حاجة أوجد الصناعية أم
فيما المتبـادلة والثقة الطيبة الصورة من نوع خلق أساس على القائمة العامة العالقات وهي تستهدفهم التي االجتماعية
الجماهير أذهان في السـائدة صورتها دراسة اهمية خاصة او حكومية كانت سواء الحديثة المؤسسات أدركت وقد بينهم
تكوين اصبـح بحيث المؤسسات هذه تتمناه الذي النحو على الصورة هذه بتكوين الكفيلة الخطط ورسم السياسات واتخاذ
كانت ،ولما مجال أي وفي مسـتوى أي على لتحقيقـه العامة العالقـات تسعى اساسيا هدفا االيجابية الذهنية الصورة
الموضوع هذا بالقياسألهمية محدودة التزال العربية المكتبة في العامة والعالقات الذهنية الصور تتناول التي الدراسات
او تكوينها ووسائل ومصادر الذهنية الصورة دراسة في الباحث ذهن في الموجودة وللرغبة العامة العالقات في للعاملين
من ألنها العامة العالقـات موضوع التعرضالى أثناء في البحـث أهمية تتضح ذلك في العامة العالقـات ودور تعديلها
الذهنية بـالصورة التعريف عن ،فضالً العلم لهذا العلمي والتأسيس التأصيل في والمحاولة العراق في الحديثة الدراسات
العالقات ووظائف انشطة دراسة في البحث مشكلة تتحدد ،وحين العامة للعالقات بالنسبة اهميتها ومدى تكونيها ومصادر
الصورة بناء الى الهادفة المضامين تتضمن التي االتصالية للرسائل استخدامها ومدى العالي التعليم مؤسسات في العامة
معيارياً انموذجاً يعد الذي المسحـي المنهج الباحـث اتبع فقد البحث هذا اهداف ،ولغرضتحقيق الجماهير عند الذهنية
من عدد بدراسة يسمح والذي واتجاهاتهم وادراكهم وسلوكهم حاالتهم عن البشرية المفردات من البيانات جمع لخطوات
بـأعداد الباحـث قام ،وقد االتصالي السلوك وأنماط والنفسية واالجتماعية العامة السمات مثل واحد وقت في المتغيرات
في العامة العالقـات جهاز في العاملين من المعلومات على الحـصول في البحث أداة الغرضلتكون لهذا البحث استمارة
المنهجي االطار األول الفصل يتضمن فصول ستة الى البحث هذا قسم ،وقد لها الداخلي الجمهور من عينة ومن الجامعة
البحـث ،منهج البحـث ،اهداف البحـث ،مشـكلة البحث اهمية اآلتية الموضوعات فيه الباحث واستعرض للبحث
الذهنية والصورة العامة العالقـات موضوع في السابقـة ،الدراسات البحث ،صعوبات البحث ،مجاالت البحث ،اجراءات
للعالقات التاريخي التطور الثاني الفصل وتناول البحث في الواردة بالمصطلحات التعريف الفصل هذا تضمن فقد ،وأخيراً

في العامة العالقـــات ووظائف واهداف اهمية عن فضالً تناولها التي العلمية والتعريفات ومفهومها العامة
المحـور الذهنية الصورة كانت الثالث الفصل وفي العامة العالقـات جهاز جمهور ثم العالي التعليم مؤسسات
تكوين ووســائل تكوينها ومصادر وتعريفها الذهنية الصورة مفهوم الفصل هذا تضمن حـيث فيه االساسـي
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اطار ضمن يدخل وهو الرابـع الفصل وتضمن العامة العالقـات في االتصال وأساليب وسائل ضوء في الذهنية الصورة
ولجهاز للجامعة االداري التنظيم ثم الجامعة عن تاريخية ونبذة بغداد جامعة في العامة العالقات للبحث الميدانية الدراسة
تحـليل تناول فقـد الخامس الفصل أما بـها يقـوم التي ووظائفه واهدافه النشاط لهذا والممارسة فيها العامة العالقات
اهداف تحقـيق حدود دراسة تشمل والتي بغداد لجامعة الذهنية الصورة بناء في العامة العالقات بجهاز الخاصة البيانات
ووظيفة واالساليب للجامعة الذهنية الصورة بناء في االتصال ووسائل المواجهي واالتصال االتصالية الرسالة ومضامين

الذهنية. الصورة تكوين في االتصال
دراسـة ضوء في بـغداد جامعة في العامة العالقات لجهاز الداخلي الجمهور اتجاهات السادس الفصل وتناول
قـام وأخيراً بـغداد جامعة في الطلبة جمهور من وعينة األساتذة جمهور من عينة عند الذهنية الصورة وتحقيق حدود
جامعة في العامة العالقـات لجهاز التنظيمي للهيكل انموذج لبـناء ضوءها في منطلقاً البحث نتائج أهم بقراءة الباحث
التي الجهات لجميع والعملية العلمية الفوائد ذات النتائج من مجموعة الى الدراسة هذه ضوء في الباحث توصل لقد بغداد

هي: النظري االطار صعيد على النتائج وهذه البحث تخصموضوع
العامة العالقات ان البعض يعد حيث اإلدارية والعلوم االتصال علم في المتخصصين بين واضح اختالف هناك -
بعد الباحث ،ويرى المفهوم هذا تعريف في التداخل من نوعاً يشكل وهذا اتصالي نشاط آخرون يعتبرها بينما إدارية وظيفة
لغيره انتمائها من اكثر االتصال علم الى تنتمي العامة العالقـات ان المجال هذا تتناول التي المراجع مختلف على االطالع

االتصالي. نشاطها واتساع شمول اعتبار على العلوم من
في التداخالت من مزيج هو الذهنية الصورة مصطلح ان العلمية والبحـوث المراجع ضوء وفي للباحث تبين -
على األخرى االجتماعية العلوم بقية من العامة العالقات الى اقرب فانه لذلك واالعالمية واالجتماعية السياسية المجاالت

وإعالمية. وسياسية أجتماعية أبعاد ذات تفاصيلها في انها اساس
بـناء في العامة العالقـات لدور عام مفهوم صياغة الباحث بها قام التي النظرية الدراسة ضوء على ويمكن -

المعرفية. العلوم مختلف في المفهوم لهذا والتداخل التخبط من بدالً الذهنية الصورة
وعملية علمية شروط توافرت ما اذا للتغير قابلة تكوينها مصادر كانت ومهما الذهنية الصورة ان الباحث وجد -

الجماهير. عند التكوين ومصادر وسائل في وخصائصموضوعية وعناصر
الذهنية. الصورة دعم او تغيير عملية في اساسياً دوراً يلعب العامة العالقات جماهير عند الثقافي المتغير ان -

الداوودى عزالدين محمد سينهات الباحثة:- اسم
.٢٠٠٣ للعلم برامجية لدورة مسحية دراسة والتطور- -النشأة العراق فى الكردية االذاعة البحث:- اسم

العلمية:-ماجستير الدرجة
العزاوي مندوب أ.د.مظفر المشرف:-

المستخلص:
التقـنيات تفرضها بـدات التى والمستحدثات االتصال تكنولوجيا شهدتها التى السريعة التطورات ان
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جديدة مجاالت االذاعة امام فتحـت الرقـمية ,فالثورة االتصالية للمنظومة جديد ترتيب نحو بدأت بالخصوصقد الرقمية
فى تحـتلها كانت التى تلك من اهم منزلة تتبـوأ ان ضوئها فى االذاعة ,واستطاعت االخرى االتصال وسائل مع للتكامل

التلفزيونية الثورة تفجر ابان الثمانينيات
وازدياد والموجهة المحـلية االذاعات ظهور الى العربى والوطن العلم انحاء جميع فى االذاعات ظهور ادى لقد
مرور مع تكبر اتساعها دائرة مازالت والتى العربى الوطن مناطق فى وخاصة الماضية القليلة السنوات اثناء فى اعدادها
سـالفة عقـود عدة الى يعود وجودها أن اذ المنطقـة, على جديدا اعالميا جهازا ليسـت الساس با كانت ان وهى االيام
من ومنها العربية العواصم فى الرئيسية االم باالذاعة ترتبط كانت ما وكثيرا المحلية, االذاعة عليها يطلق فرعية كاذاعات
محدودة,بـينما منطقة تغطى اقليمية ارسال شبكة عبر محليا تبث او اليوم من محددة اوقات فى الوطنية االمواج عبر تبث
تم اذاعة منطقة او والية او اقليم لكل العربية البلدان بعض فى فيها بات درجة الى واسعا انتشارا الحاضر وقتنا فى عرفت

والبرمجة الدراسة طور فى هى او انجازها
اللغة بـغير الناطقة والموجهة المحلية االذاعات انشاء الى سارعت التى العربية البلدان من واحدا العراق ويعد
اللغة بغير ناطقة محلية اذاعة اقدم تعد التى الكردية االذاعة االذاعات هذه ومن العراقية االذاعة تأسيس بداية منذ العربية
تابعا قسما االذاعة هذه كانت ,حيث ١٩٣٩ عام فى اى سنوات بثالث العراقية االذاعة تاسيس عقب اشئت والتى العربية

العراقية االذاعة عليها تبث التى نفسها االذاعية الموجات على برامجها تبث االم المركزية لالذاعة
بـغداد فى انشـاؤها وكان الكردية للغة با ناطقة العربى الوطن تاريخ فى اذاعة اول بذلك الكردية االذاعة وتعد
فى بـارز دور لها كان التى الوحـيدة الكردية االعالمية المؤسسـة فهى الكرديين واالعالم الثقافة نطاق على مهما حدثا

الكردية واللغة الثقافة تطوير
على التعرف ضوء فى العراق فى الكردية االذاعة واقـع عن للكشـف محـاولة بوصفها الدراسة هذه وجاءت

فيها وخصائصالعاملين سمات وتحديد برامجها وتحليل ووصف تطورها ومراحل نشاتها
وما للبحـث المنهجى االطار اليضاح منها االول الفصل كرس فصول اربـعة ضوء فى ذلك الباحثة تناولت وقد
هذا وقسـم والعراق العالم فى االذاعة تاريخ فيه تناولت فقد الثانى الفصل اما وادواته واجراءاته البحث منهج من تضمنه
فيه تناولت فقد الثانى المبحث اما العربى والوطن العلم فى االذاعة نشاة االول المبحث فى تناولت مباحث ثالثة الى الفصل
والذى ١٩٤٠-٢٠٠٣ سـنة منذ العراقية االذاعة الثالث المبحث فى وتناولت ١٩٣٩ سنة حتى العراق فى االذاعة نشاة
منذ وتطورها العراق فى الكردية االذاعة نشـاة موضوع لتناول الثالث الفصل وخصصت االذاعى البـث عن فيه توقفت
وخصائصها تاريخها حـيث من الكردية اللغة موضوع تناولت فقـد ذلك عن فضال ٢٠٠٣ سـنة وحـتى الملكى العهد
ضوء فى الكردى البـرامجى البث واقع تناولت فقد الرابع الفصل فى الغرضاما لهذا خصصا مبحثين ضوء فى االتصالية
للجداول وصفيا تحليال الفصل تضمن كما الكردية االذاعة فى العاملين خصائص بتحديد الخاصة االستبيان استمارة تحليل

الكلى البـث وزمن عرضها ومدة انتاجها ومصادر موضوعاتها حـيث من الكردية االذاعة ببـرامج المتعلقـة
االتية: التساؤالت عن االجابة الى البحث يسعى ,ولهذا الثانى المبحث فى الباحثة تناولته ما وهذا لبرامجها

؟ العراق فى الكردية لالذاعة االولى االنطالقة بدات متى -1
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؟ وكادرها وبرامجها اقسامها ناحية من االذاعة لهذه التنظيمية الهيكلية هى ما -2
؟ الكردية لالذاعة المرسومة االهداف هى ما -3

؟ لها والخصائصالمميزة الكردية االذاعة خالل من تقدم التى البرامج نوعية هى ما -4
؟ العراق فى المركزية االذاعة ببرامج مقارنة الكردية االذاعة برامج تحتلها التى الزمنية المساحة هى ما -5

؟ العراق فى الكردية االذاعة وتستهدفها تغطيها التى والبشرية الجغرافية المناطق هى ما -6
؟ برامجها خالل من مستمعيها الى االذاعة بها تتوجه التى الكردية اللهجات نوعية هى ما -7

عليها؟ العاملة والموجات الكردية االذاعة بث فترات هى ما -8
الكردية؟ االذاعة فى يعمل الذى خصائصالكادر هى ما -9

مسح من اتاحه بما المسحى والمنهج التاريخى المنهج استخدام فيه وتم الوصفية البحوث من البحث هذا ويعد
الخاص واالستبـيان المقابـلة فهى اسـتخدامها تم التى االدوات اما , البحث بموضوع المتعلقة والمعلومات للبيانات
ولغاية ١-١-٢٠٠٣ من تبدا والتى االذاعة لبرامج متابعة استمارة عن فضال والمالحظة الكردية االذاعة فى بالعاملين

٣١-٣-٢٠٠٣
اهمها: دراستها اثناء نتائج عدة الى الباحثة توصلت وقد

انعدام و االمكانيات ضعف من االربــعينات وخالل ١٩٣٩ عام فى تاسيســها منذ الكردية االذاعة عانت -1
العمل التخصصفى

لعدم الالئق بالمستوى يكون ان على القدرة بعدم و البطىء بالتطور الملكى العهد فى االذاعى العمل اتسم -2
خطورة بمدى انذاك الملكية الحكومة ادراك وعدم االذاعة فى العامل الكادر وضعف االذاعية والمعدات الجهزة با االهتمام

وعالميا محليا العام الراى على التاثير فى االذاعة واهمية
ادوات من مهمة اداة الى ١٩٧٩ العام منذ والسـيما الثانية الجمهورية عهد فى الكردية االذاعة تحـولت -3

عنها الكرد والمثقفين الكردى المستمع ابعد مما والتبعيث التعريب
لم حيث االذاعية االجهزة وقدم ضعف من سنوات من بعدها وما التسعينات فترة خالل الكردية االذاعة عانت -4
عن فضال الحـديثة الفنية واالجهزة والمعدات الحـديثة االستوديوهات المهمة االعالمية المؤسسات لهذه الدولة توفر

االجهزة من وغيرها واالنترنيت كالحاسوب التقنية االجهزة
العاملين اغلب ان حـيث الكردية االذاعة فى للعاملين التخصصالعلمى وجود عدم الميدانية النتائج تبـين -5

االعالم فى المختصين غير من هم
مسـتوى على ومدربـة متخصصة كوادر اعداد نحو ضعيف توجه هناك ان البيانات تحليل نتائج من تبين -6

متخصصة دورات اقامة خالل من االذاعى العمل
اهمها: التوصيات من عددا النتائج تلك عكست وقد

العراقـى االعالم دعم فى يسـهم بما المحلى الكردى االعالم وتطوير تشجيع على العمل ضرورة -1
التاثير على وقدرته
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من واالستفادة االصعدة مختلف على الكردية االذاعة فى تعمل التى البشرية المالكات وتدريب تاهيل ضورة -2
دورات باقـامة وذلك المستمعين اذواق ترضى ناجحة برامج انتاج بهدف االذاعى بالعمل والمتخصصة المؤهلة الكفاءات
مشـاركة عن فضال واللغات الحاسـوب وتقنيات االذاعية االجهزة واستعمال وتقديمها البرامج اعداد فى متنوعة تدريبة

المتطورة االذاعية التقنيات على التعرف اجل من عالمية او عربية تدريبية دورات فى العاملين جميع
كراد أأ سـواء االعالم فى اساتذة من االذاعى بالعمل المهتمين وتجارب بخبرات الكردية االذاعة تستعين ان -3
بـافكار االذاعة رفد خالل من الكردية بـاالذاعة المتعلق البرامجى االنتاج مسيرة تطوير اجل من االكراد غير من ام كانوا

هادفة علمية
واجنبية عربية كتب على احتوت مصادر وهى علميا ومرجعا مصدرا ٣٤٦ على اعتمدت الباحثة ان الى ونشير
وغير المنشــورة والبحـوث والكردية العربـية والمجالت الصحـف من العديد عن فضال كردية وكتب مترجمة وكتب
ميدانية علمية بدراسـة للخروج توظيفها تم لموضوع بـا صلة ذات والمقابالت الرسمية والوثائق والتقارير المنشورة

اعالمية

الخزرجي علي محسن محمود حيدر الباحث:
ألخبـار مسحـية دراسة - الفضائية ظبي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية البحث: اسم

٢٠٠٤/ ١١/ ٣٠ ـ ٩/ ١ من للمدة المدار برنامج في العراق
ماجستير العلمية: الدرجة

سميسم مهدي حميدة أ.د. المشرف:

المستخلص:
ظل في الفضائية، القـنوات في اإلخبـارية للتغطية ودقيقـة واضحة معايير تحديد اهمية من البحث هذا ينطلق
الغربـي الفضائي اإلعالم مع بندية تعاملها عن فضالً العالم، وأحداث أخبار لتغطية العربية الفضائية القنوات بين التنافس
التقـديم وأسـلوب اإلعداد في والجاذبية اإلثارة عنصر تعتمد التي والسياسية اإلخبارية البرامج من مجموعة خالل من
العربـي، الرسـمي اإلعالم وتقـليدية رتابة من العربي المشاهد لتُخرج الحديثة االتصالية التقنيات واستعمال واإلخراج
سياسـي وزن من يمتلكه بـما باسـتمرار ومتجدد ومتداول ساخن حدث منطقة باعتباره العراقي الشأن أخبار خصوصاً
الفضائي اإلعالم السيما سواء، حٍد على والغربي العربي لإلعالم األساسية االهتمام دوائر كأحد وجيوبوليتيكي، وسكاني
هذه إلى اتهامات من يوجه ما ظل في وتحليلها، اإلخبارية للتغطية والشكلية األسلوبية المالمح توصيف خالل من المرئي
العالم من أخرى مناطق وفي خصوصاً العراق في تقـع التي األحـداث عن مشـوهة صورة تقدم بأنها الفضائية القنوات

عموماً الثالث
للتغير وذلك المزيد يريد فأنه األخبـار من ُأعطي ومهما الخبر إلى بحاجة دائماً الجمهور أن خصوصاً
وسـائل عنيت لذا اإلنسان، لدى طبيعية حاجة وهذه حوله يدور ما على التعرف إلى وحاجته األحداث في الدائم
الموضوعات بـين من تعد التي اإلخبـارية والبرامج بالنشرات التلفازية القنوات فيها بما الجماهيري االتصال
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ما إلى إضافة والدولي، واإلقـليمي الوطني الصعيد على وتداعياتها العالم أحـداث تغطية في عليها تعول التي السياسية
خضم في تحـيا الجمهور من نسبـة جعل إلى أدى مما وعنايتهم، والباحثين الرأي وقادة اإلعالميين اهتمام من به حظيت
بـعد السيما سلفاً، المعدة النظر ووجهات أجواء يعيشفي أن تفرضعليه محددين ولون بشكل ومصنوعة منتقاة أحداث
ببـعضهذه الدولي المجتمع اهتمام توجيه في األثر أكبـر لها كان لألزمات اإلخبارية التغطية أن من الدراسات أثبتته ما
والعربـية األجنبية اإلعالم لوسائل كبيراً تحدياً شكلت التي وتداعياتها العراق احتالل أزمة إبراز في تمثل والذي األزمات
االجتماع وعلماء اإلعالميين بين بل والعسكريين، السياسيين بين فقط ليس النظر، وجهات في اختالف من أثارته لما معاً،
والتي أثارتها التي اإلعالمية الظاهرة في خاصتمثل بشـكل العربـي لإلعالم تحـدياً األزمة هذه فرضت كما واالقتصاد،
األداء على بالطبــع أثرت والتي العربـي النظام واجهها التي األزمات من عداها ما على لها مميزة خصوصية شـكلت

تجاهها اإلعالمي
لتميزها الفضائية، ظبـي أبو قناة وهي العربية، الفضائية القنوات هذه من لواحدة الباحث اختيار جاء هنا ومن
متخصصة، إخبـارية وليسـت عامة قناة أنها من الرغم على العراقي، الشأن ومتابعة تغطية السيما اإلخباري بنشاطها
كبـيرة وفنية مادية إمكانيات برصد بدأت أفغانستان، على والحرب األقصى انتفاضة منذ الكبرى األحداث وبتواتر ولكنها
الباحـث اختيار وقـع وقد العربي المرئي اإلخباري اإلعالم طليعة في فكانت وتداعياتها، الثالثة) الخليج (حرب لتغطية
بالضرورة يعكس إعالمياً القضايا من الجانب هذا تغطية لكون االخرى العراق شؤون من غيره دون السياسي الشأن على

محددة اتجاهات عن وينبئ وتفسيرها وتقديمها عرضاألحداث في خاصاً وأسلوباً معينة فلسفة
اليوم مدار على العراق أخبـار ومنها العالم أخبـار يتناول لكونه االخبـاري المدار بـرنامج اختيار تم حين في
شـواغل من جزء تمثل سـاخنة سياسـية قضايا من يتناوله ما عن فضالً وتفصيلي، موسع وبشكل والتفسير بالتحليل

العربي. المشاهد
القـنوات تشـخيصواقـع - اهمها1 التساؤالت من عدد على االجابة الى البحث يسعى تقدم ما على وبناءاً

؟ السياسية بالعملية االتصال وعالقة العربية التلفازية الفضائية
؟ المجال هذا في للخبر واستخدامه توظيفه وطرق السياسي الميدان في التلفاز به يقوم الذي الدور تحديد -2

السياسي؟ الميدان في التلفاز أهداف ضمن ودورها اإلخبارية التغطية مفهوم تحديد -3
؟ العراقي السياسي للشأن اإلخبارية تغطيتها في الفضائية ظبي أبو لقناة األساسية تشخيصالمنطلقات -4

التحـليلي المسحي المنهج الباحث استعمل فقد تحقيقها، إلى البحث يسعى التي األهداف إلى الوصول أجل ومن
عينة البحث عينة كانت حيث حصراً، الظاهر المحتوى وحدات مع التعامل سيتم بموجبها والتي المضمون، تحليل وطريقة
المحـصورة المدة خالل المدار بـرنامج تناولها التي العراقي السياسي الشأن ألخبار الشامل المسح على اشتملت عمدية

القناة عرضتها حلقة وتسعين إحدى تضمنت والتي (٢٠٠٤/١١/٣٠ ـ ١/٩) بين
فقـد الثاني الفصل أما للبحـث؛ المنهجي اإلطار األول الفصل تناول فصول، أربعة من البحث وتكون
األول المبحث درس إذ مباحث، ثالثة في الفضائية القنوات عصر في والسياسية اإلعالمية التلفاز عرضألهمية
كوسـيلة التلفاز أهمية بـعرض الثاني المبحث أهتم فيما الفضائي، البث عصر في اإلعالمية التلفاز أهمية إلى
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العــدد

3

وخصائصه وأهميته التلفازي الخبر ماهية تناول فقد الثالث المبحث أما سياسية، اتصال
ثالثة في العربـية الفضائية القـنوات في اإلخبـارية البرامج واقع بعرض عني فقد الثالث للفصل بالنسبة أما
عرضلماهية فقـد الثاني المبحـث أما العربـية، الفضائيات في الخبر فن استخدام األول المبحث تناول إذ أيضاً، مباحث

وخصائصها اإلخبارية التغطية لماهية الثالث تعرضالمبحث حين في التلفازية، اإلخبارية وخصائصالبرامج
اهتم إذ الفضائية، ظبي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية بعرض عني فقد الرابع الفصل أما
اإلخبـارية التغطية لطبـيعة عرض فقد الثاني المبحث أما الفضائية، ظبي أبو قناة وتطور بنشأة بالتعريف األول المبحث
البحـث وُأختتم المدار). (برنامج في العراق ألخبار المسحية للدراسة الثالث المبحث خُصص حين في العراقية، للشؤون

أبرزها من والتي إليها التوصل تم التي بعرضالنتائج
الضيقة القطرية أو المحلية دائرته من العربي المواطن انتزاع من ما حٍد إلى العربية الفضائيات تَمكُّن -1

(الحدث) الخبر مفهوم ساد إذ والتفسيرية، االستقصائية التغطية وغياب السطحية اإلخبارية التغطية هيمنة -2
العربية الفضائية القنوات في اإلخبارية التغطية في (العملية) الخبر مفهوم وتوارى

نتيجة األخرى والعالمية العربية الفضائيات مع العراق ألخبار والفيلمية) (البرقية اإلخبارية التغطية نَمطية -3
الكبرى العالمية الوكاالت قبل من األخبار مصادر الحتكار

فضالً البرنامج في العراق أخبار تكرار في األولى المرتبة العراقي السياسي للشأن اإلخبارية التغطية احتلت -4
أوجه جوانب يشـخصمجمل أن الباحـث حـاول والتي المجال، هذا في ضرورتها الباحث يرى التي التوصيات أهم عن
القـنوات عن ممثلة بـكونها الفضائية ظبي أبو قناة في العراقي السياسي للشأن التلفازية اإلخبارية التغطية في القصور

العربية الفضائية
واجنبـية عربية كتب على احتوت مصادر وهي علمياً، ومرجعاً مصدراً ١٩٥ على اعتمد الباحث ان الى ونشير
ميدانية علمية بدراسـة للخروج توظيفها تم بـالموضوع صلة ذات علمية وبحـوث ورسـائل واطاريح مترجمة وكتب

اعالمية.
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