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  وتقديرشكر 
الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا الحمــد هللا الــذي وفقنــي وهــداني مــد هللا الح  

إلى طریق العلم والمعرفة وأعانني علـى الجهـد ومنحنـي القـدرة علـى القیـام بهـذا العمـل فـال یـسعني إال 
َّأن أســجد هللا شــاكرا علــى مــا مــن علــي بــه مــن نعــم وتوفیــق وســداد َّ ن قبــل ومــن ، فلــه الحمــد والــشكر مــً

وال تنـسوا  : ً، وكذلك فال بد لي من إرجاع الفضل ألهله والشكر لمنبعـه انطالقـا مـن قولـه تعـالىبعد
فـال یـسعني ) من لم یـشكر النـاس لـم یـشكر اهللا (  ومن قول نبیه صلى اهللا علیه وسلم الفضل بینكم

ـــــان إلـــــى أســـــتاذعظـــــیم فـــــي البدایـــــة إال أن أتقـــــدم بأســـــمى آیـــــات الـــــشكر و      ي الفاضـــــل األســـــتاذ االمتن
 أســـتاذ الـــصحافة وتكنولوجیـــا االتـــصال فـــي كلیـــة اإلعـــالم بجامعـــة -شـــریف درویـــش اللبـــان/ الـــدكتور

علــى مــا قدمــه لــي مــن مــد یــد العــون ووافــر التوجیهــات العلمیــة . القــاهرة والمــشرف علــى هــذه الرســالة
عرضـــت مفـــردات لغتنـــا والمالحظـــات الدقیقـــة، فكـــان لـــي خیـــر أســـتاذ بفـــضل علمـــه الغزیـــر، ولـــو است

العربیـة بأســرها أجــدها ال تفــي بحقــه وال ترقـى لوصــفه، وثنــائي علیــه فــي مقـامي هــذا هــو ثنــاء الطالــب 
ُألستاذه، فأنـا الممـتن مـا بقیـت حیـا لـه علـى مـا قدمـه، وأنـا أسـیر الـشكر والـدعاء لـه علـى مـا تكـرم بـه  ُ ً ُ

ثــوب العافیــة وأن یبــارك فــي عمــره ولمــا خــصص لــي مــن وقتــه الثمــین، اســأل اهللا أن یلبــسه تجــاهي، 
  . وعمله وأن ینفع طلبة العلم بعلمه أنه سمیع مجیب وجزاه اهللا عني خیر الجزاء

 المــدرس بقــسم -هـاني محمــد علــي/ كمـا أتقــدم بخــالص الــشكر وعمیـق االحتــرام إلــى الــدكتور  
ا غمرنـي بـه مـن الصحافة في كلیة اإلعالم بجامعة القـاهرة والمـشرف المـشارك علـى هـذه الرسـالة، لمـ

ًعلــم وكــرم ومــا أحــاطني بــه مــن رعایــة وعنایــة وعلــى مواقفــه اإلنــسانیة النبیلــة التــي ســتظل دینــا فــي 
عنقــي أبــد الــدهر كمــا أتقــدم لــسیادته بخــالص الــشكر والعرفــان علــى نــصحه الــدائم وتوجیهاتــه الــسدیدة 

  .  الجزاءالتي كان لها األثر األعظم في أنجاز هذه الرسالة، فجزاه اهللا عني خیر
ـــدكتور   ـــدین / كمـــا أتقـــدم بخـــالص الـــشكر وعمیـــق التقـــدیر لألســـتاذ ال ـــم ال أســـتاذ  –محمـــود عل

الـذي شــرفني اهللا الـصحافة فـي كلیـة اإلعـالم، ووكیـل كلیـة اإلعــالم للدراسـات العلیـا بجامعـة القـاهرة، و
 والثانیـة جلوسـي ُبه مرتین حیث كنت في األولى تلمیذه في مرحلة تمهیدي الماجستیر بكلیة اإلعـالم،

ولیاته وضیق وقته وكثـرة مـشاغله، أسـأله ئبین یدیه في هذا الیوم وقبوله مناقشة رسالتي رغم تعدد مس
تعـالى أن یـدیم لـسیادته الـصحة والعافیـة وطـول العمـر وأن یرعـاه ویـسدد خطـاه وأن یجزیـه عنـي خیـر 

   . الجزاء
ــــوم  –ســــالمة مــــد مححــــسن / والــــشكر واالمتنــــان موصــــول إلــــى األســــتاذ الــــدكتور   أســــتاذ العل

والـذي شـرفني اهللا بـه لجلوسـي بـین السیاسیة المساعد بالمركز القومي للبحوث االجتماعیـة والجنائیـة، 
، فجـزاه  وضـیق وقتـهقبوله المشاركة في مناقشة هـذه الرسـالة رغـم مـشاغله الكثیـرةیدیه في هذا الیوم و
  . اهللا عني خیر الجزاء



 ) ث( 

 عمیــد كلیــة اإلعــالم -حــسن عمــاد مكــاوي/  إلــى األســتاذ الــدكتوركمــا أتقــدم بالــشكر والتقــدیر  
 لنــا مــن رعایــة وتــسهیل فــي إجــراءات فتــرة الدراســة، فجــزاه اهللا عنــي خیــر هبجامعــة القــاهرة، لمــا قدمــ

  . الجزاء
وال یسعني وقد وفقني اهللا عز وجل إلتمام هذا العمل إال أن أتقـدم بـوافر الـشكر والتقـدیر إلـى   

أسـالم أحمـد . د/  العون أثناء إعداد هـذه الرسـالة وأخـص بالـشكر والعرفـان الـصدیقكل من مد لي ید
عثمــان الخبیــر اإلحــصائي علــى تعاونــه مــع الباحــث فــي عملیــة التحلیــل اإلحــصائي فلــه كــل التقــدیر 

معـین صــالح المیتمـي لمــا قدمـه لــي مــن دعـم علمــي طیلـة فتــرة الدراسـة فلــه كــل /  والــدكتورواالحتـرام،
 كمــا أتقـدم بخــالص الـشكر والعرفــان إلـى جمیـع كــادر عمـل مكتبــة اإلعـالم وأخــص الحتـرام،التقـدیر وا

ً، على تعاونهم مع الباحث طیلة فترة دراسـته فلهـم جمیعـا كـل حت علي عبد الكریمدم/ بالذكر األستاذ
  . التقدیر واالحترام

جــستیر للعــام والــشكر واالمتنــان موصــول إلــى كــل الــزمالء والــزمیالت فــي دفعــة تمهیــدي الما  
 لما قدموه لي من دعـم علـى المـستوى العلمـي واالجتمـاعي وأخـص بالـشكر والعرفـان ٢٠١٢-٢٠١١

  . ًرشدي صالح حسن، فلهم جمیعا كل التقدیر واالحترام/ أخي وصدیقي األستاذ
والـشكر والتقــدیر واالمتنـان إلــى بلــدي العـراق الحبیــب وأخـص بالــذكر فیــه جامعـة دیــالى التــي   
ُى بلــدي الثــاني مــصر واتاحــة الفرصــة لــي إلكمــال شــهادة الماجــستیر، ولمــا قدمتــه لــي مــن إلــأوفــدتني  ٕ

  .   دعم مادي ومعنوي طیلة فترة الدراسة، فلهما كل الشكر والتقدیر واالحترام
وأمــا الــسادة الحــضور فأتقــدم لهــم بجزیــل الــشكر واالمتنــان علــى تــشریفهم لــي بالحــضور فــي   

بــل مــن الجمیــع طاعــاتهم وأن یكتــب حــضورهم فــي میــزان حــسناتهم، وكــل هــذا الیــوم، أســأل اهللا أن یتق
 مــن قریــب أو رفــد هــذه الدراســة بكلمــة طیبــة أو فكــرة نیــرة أو دعــوة صــادقة ولــم أســهمالــشكر لكــل مــن 

  . یسعني ذكره، وأدعو اهللا أن یجزي الجمیع عني كل خیر
ُختاما أبعثو    مـرات فـي كتابـه أربـعهللا بـذكرها  فأرسـلها لمـن شـرفها اأما األولى بأربعة رسائل، ً

ومـا مـدحي لهـا إال كمـدح اإلعرابـي للقمـر ) مـصر الحبیبـة(الكریم، كنانة العـرب ورمـح اهللا فـي أرضـه 
) دخلــت مــصر ومــن لــم یرهــا لــم یــرى عــز اإلســالم:(ولكنــي أقــول فیهــا مــا قالــه ابــن خلــدون حــین قــال

د وقـــرارة األوتـــاد منبـــع الـــصادر والـــوارد هـــي أم الـــبال: ( بـــن بطوطـــة یـــوم نزلهـــااًوأقـــول أیـــضا مـــا قالـــه 
مــصر الحبیبــة، التــي احتــضنتني ) ومحــط رحــل الــضعیف العــاجز، كریمــة التربــة مؤنــسة لــذوي الغربــة

ً بالدفء والحنان، ولن أنسى ما حییت هذه األیام التي تركـت فـي نفـسي كثیـرا مـن الـذكریات يواحتوتن
  . مینآما ظهر منها وما بطن اللهم الجمیلة، أسأل اهللا أن یحفظها وأن یجنبها الفتن 

بـن عمـه ا لشعبها الطیب الذي وصفه الشافعي فـي معـرض رده علـى رسـالة ورسالتي الثانیة  
بـــن افقـــد ســـألتني عـــن الـــبالد التـــي أنـــا فیهـــا أقـــول لـــك فیهـــا مـــا قالـــه عبـــاس ..  بعـــدأمـــا: (حیـــث قـــال

  ): مرداس
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  اِنیــر مــرحبــــــــٍبــوجــوه كــالدنـا    إذا جاء باغي الخیر قلن بشاشة 
ُوأهــــــــــــال وال ممنوع خیــــــــر تریـده  ٍ   وال أنت تخشى عندنا أن تؤنبا    ً

ُأسأل اهللا له أن یحفظه ویوحد صفه أنه سمیع مجیب ُ .  
فأرسـلها لمـن سـاندتني ووقفـت جنبـي بفـضلها وعطائهـا وتحملهـا معـي عنـاء  ورسالتي الثالثـة  

ِالمحــدود فــأقول لهــا أن كلمــات الحــب والتقــدیر تقــف صــامته أمــام عطائــك الغربــة والــسفر وصــبرها ال
ِوحبك وحنانـك الجـارف لقـد عـشت معـي هـذه الرسـالة منـذ أول كلمـة فیهـا وحتـى الختـام وتحملـت منـي  ِ ِ ِ ُِ
ِالكثیـر فأیــام العمـر قبلــك لــست احـسبها ودنیــاي أنــت جنتهـا، حبیبتــي وزوجتــي الغالیـة وأبنــائي األعــزاء  ُِ

أشكركم على كل ما تحملتموه معي من عناء وصـبر طـوال فتـرة الدراسـة ) مهیمن ورحمة (ونور عیني
  . حفظكم اهللا لي وجزاكم اهللا عني خیر الجزاء

ّ فأرسلها لمن یحضراني بروحیهما وقلبهما والـدي الحبیبـین، فأمـا أمـي فـأقول ورسالتي األخیرة  
ِلهــا؛ هــذا بنیــك قــد بلــغ الخطــى وحــط المنــزل الــذي تمنیــت ِ ّ ِ أن تریــه فیــه وحالــت بینــك وبینــه المــسافات ُ

لتـشهدي معـه هـذه اللحظـات الجمیلـة فالحمـد هللا یـا أمـاه، وأمـا والـدي العزیـز فـأقول لـه أبتــاه والظـروف 
ًما هذا العمل إال بعـض حبـات العـرق الـذي سـال علـى جبینـك فـي یـوم مـن األیـام فلقـد ربیتنـي صـغیرا 

ًرعـت فلترفــع رأســك عالیـا وتفخــر بأبنــك الـذي رفــع رأســكم وأســم ًورعیتنـي كبیــرا والیــوم تجنـي ثمــار مــا ز
ٌبلده عالیا، وكلك أمل أن ال أنثني حتى أتم المسیر وقد تم بحمد اهللا ً ِ .  

وفي الختام ال أدعي خلو هـذا العمـل مـن الخطـأ والـسهو فالكمـال هللا عـز وجـل وحـده ولكتابـه   
ًال اهللا تعـالى أن یكـون هـذا العمـل مـساهمة ُالكریم، ولكن أقول أني قدمت مـا اسـتطعت مـن جهـد، سـائ

 بــــین یــــدي أســــاتذتي الــــصفوة اوهاأنــــا ذمتواضــــعة للمكتبــــة العربیــــة فــــي مجــــال الدراســــات اإلعالمیــــة، 
ّاألجالء سامعا مطیعا لما یوجهون إلي من مالحظات علمیة تقوم هذا العمل  ً   . واهللا ولي التوفیق... ً

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
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   حمتويات الدراسةفهرس
  

  الصفحة  املوضوع 
  ح  الفهرس 

   ٣ – ١  ة ـمقدم
 ٥٩ – ٤   

   ٥٢ – ٥  اإلطار اإلجرائي : ًأوال     
  ٥    وأهمیتهامشكلة الدراسة. ١          
  ٦  أهداف الدراسة. ٢          
   ٢٩ – ٧  سابقةالت دراساال. ٣          
  ٣٠  ستطالعیةاالدراسة ال. ٤          

  اإلطار النظري: ًثانیا     
   :Media Richness Theoryنظریة ثراء الوسیلة           

٥٠ – ٣٢   

  ٥٠  تساؤالت الدراسة. ٥          
  ٥١  فروض الدراسة. ٦          

   ٥٩ – ٥٢  اإلطار المنهجي للدراسة: ًثالثا     
  ٥٢  نوع الدراسة. ١          

   ٥٢    مناهج الدراسة. ٢          
   ٥٣  أدوات جمع البیانات. ٣          
  ٥٣  خطوات تحلیل المضمون . ٤          
  ٥٣  وحدات تحلیل المضمون . ٥          
  ٥٤  مجتمع الدراسة وعینتها. ٦          
  ٥٤  البعد الزمني للدراسة. ٧          

  ٥٥  مقاییس الدراسة. ٨          
  ٥٥  اختبار الصدق والثبات . ٩          
  ٥٦  جمع البیانات . ١٠          
  ٥٦  المعالجة اإلحصائیة للبیانات. ١١          
  ٥٧   هاومصطلحاتالدراسة مفاهیم . ١٢          



 ) خ( 

  الصفحة   املوضوع 
 ١١٧ – ٦٠   

   ٩٥ – ٦١  التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق: ًأوال     
  ٦٢  السیاسیة والحزبیة التعددیة مفهوم          
  ٦٥  ممیزات نظام تعدد األحزاب السیاسیة          
  ٦٨  التعددیة السیاسیة الحزبیة وأثرها في النظام السیاسي والتعایش السلمي           

  ٧٣     التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق          
  ٧٣  أسباب االتجاه نحو التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق          
  ٧٦  سمات التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق          
  ٧٩  المحددات القانونیة للتعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق           
  ٨٣   التعددیة اإلثنیة كظاهرة عالمیةمفهوم          
  ٨٥  التنوع اإلثني في المجتمع العراقي          
  ٨٦  التعدد والتنوع الدیني والمذهبي في العراق          

   ١١٧ – ٩٥  التعددیة اإلعالمیة وحریة الصحافة في العراق: ًثانیا     
  ٩٦  التعددیة اإلعالمیة في العراقأهمیة           

  ٩٧   لممیزات الصحافة العراقیةيمدخل تاریخ          
  ٩٨  ٢٠٠٣وتأثیره على التعددیة اإلعالمیة في العراق بعد عام المتغیر السیاسي          
  ١٠٠  ٢٠٠٣المشهد اإلعالمي في العراق قبل وبعد إبریل           
  ١١٢   في العراقوحریة الصحافةاإلعالمیة آفاق التعددیة           
  ١١٦  احتكار اإلعالم في العراق          

 ١٥٤- ١١٨   
   ١٣٢- ١٢٠  مفهوم الصحافة اإللكترونیة وخصائصها: ًأوال     

  ١٢٠   الصحافة اإللكترونیة مفهوم          
  ١٢٧   العراقیة  الصحافة اإللكترونیةخصائص          
  ١٢٩  صنیف الصحافة اإللكترونیة ت          

   ١٤٧- ١٣٢  نشأة الصحافة اإللكترونیة في العراق وتطورها: ًثانیا     
  ١٣٤  بدایات الصحافة اإللكترونیة العراقیة          
  ١٣٥  واقع الصحافة اإللكترونیة العراقیة          
  ١٤٥  واقع اإلعالم اإللكتروني في إقلیم كردستان العراق          



 ) د( 

  الصفحة   املوضوع 
   ١٥٤-١٤٧  ٢٠٠٣الصحافة االلكترونیة في العراق بعد عام: ًثالثا     

  ١٥٤   للصحافة االلكترونیة في العراقسبل التنمیة          
 ١٨٦-١٥٥   

   ١٦٥-١٥٧  كترونیةمفهوم القصة الخبریة في الصحافة االل: ًأوال     
  ١٦٣  اإللكترونیة الخبریة القصص أنواع          
  ١٦٤  اإللكترونیة اإلخباریة لمواقعا في الخبریة القصة كتابة          

   ١٧٩-١٦٥  صیاغة القصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیة: ًثانیا     
  ١٦٦   في القصة الخبریة االلكترونیةالمحور          

  ١٧١   في الصحافة االلكترونیةالخبریة القصة نیةُب          
   ١٨٦-١٧٩  أشكال وفنون القصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیة: ًثالثا     

  ١٨٢   الخبریةأساسیات العمل بالوسائط المتعددة لسرد القصة          
  ١٨٣  ٕمفهوم القصة الخبریة واطارها البیئي          
  ١٨٤  ب الحدیثة في كتابة القصة الخبریةالقوال          


 

٢٣٦-١٨٧   

  ١٨٨  التحلیلیة نبذة تعریفیة عن عینة المواقع اإللكترونیة التي خضعت للدراسة: ًأوال    
   ١٨٩  اإلجراءات المنهجیة للدراسة: ً    ثانیا
   ٢٢٧-١٩٠  النتائج العامة للدراسة: ً    ثالثا
   ٢٣٦-٢٢٨  نتائج اختبارات الفروض: ً    رابعا

   ٢٥٢-٢٣٧   
 للدراســة التحلیلیــة لعینــة القــصص الخبریــة التــي النتــائج العامــة: ًأوال          

  نشرتها مواقع الصحف اإللكترونیة موضع التطبیق
٢٣٩  

  ٢٥١  نتائج اختبارات فروض الدراسة: ًیاثان          
  ٢٥١  : مقترحات الدراسة:ًثالثا          

  ٢٧١-٢٥٣   
  ٢٨٦-٢٧٢  
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   اجلداولفهرس
رقم 

  اجلدول
الصفحة    اجلدولعنوان 

  ٤١   اإلعالمیةالممیزات النسبیة الختیار الوسیلة:  للثراء.Alan R. Dennis, et. Alتصنیف   ١
  ٤٢   لثراء الوسائلNewberryتصنیف   ٢
  ٤٤   بین الثراء بین اإلعالم المطبوع وشبكة الویب العالمیةLodhiaمقارنة   ٣
  ١٨٩  التوزیع النسبي لعینة القصص الخبریة في مواقع الصحف موضوع الدراسة  ٤
  ١٩١  مجاالت القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ٥
  ١٩٣  أسالیب معالجة القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ٦
اتجـــاه القـــصة الخبریـــة نحـــو النظـــام الـــسیاسي الـــراهن فـــي مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة   ٧

  الدراسة
١٩٥  

  ١٩٧  الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ٨
عات الـــسیاسیة المتـــضمنة فـــي القـــصة الخبریـــة لمواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة الموضـــو  ٩

  الدراسة
٢٠٠  

  ٢٠٣  أسلوب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٠
مــستویات التعددیــة الــسیاسیة كمــا یعكــسها مـــضمون القــصص الخبریــة فــي مواقــع الـــصحف   ١١

  نة الدراسةاإللكترونیة عی
٢٠٦  

  ٢٠٧  مدى التوازن اإلعالمي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٢
النطــاق الجغرافــي للتغطیــة اإلعالمیــة للقــصة الخبریــة فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة عینــة   ١٣

  الدراسة
٢٠٩  

  ٢١١  إللكترونیة عینة الدراسةالمصادر اإلعالمیة المتضمنة في القصة الخبریة لمواقع الصحف ا  ١٤
  ٢١٤  فئة حدود القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٥
مــستویات التعددیــة اإلعالمیــة كمــا یعكــسها مــضمون القــصص الخبریــة فــي مواقــع الــصحف   ١٦

  اإللكترونیة عینة الدراسة
٢١٦  

 لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة عینــة الوســائط المتعــددة المــستخدمة فــي عــرض القــصة الخبریــة  ١٧
  الدراسة

٢١٧  

  ٢٢٠  مستوى تفاعلیة إطار القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٨
درجـــات مـــستویات تفاعلیـــة أطـــر القـــصص الخبریـــة فـــي مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة   ١٩

  الدراسة
٢٢١  

  ٢٢٢  اإللكترونیة عینة الدراسةأسلوب بناء القصة الخبریة في مواقع الصحف   ٢٠



 ) ر( 

رقم 
  اجلدول

الصفحة    اجلدولعنوان 

أسـالیب اإلقنـاع العاطفیـة المتـضمنة فـي القـصص الخبریـة لمواقـع الـصحف اإللكترونیـة عینــة   ٢١
  الدراسة

٢٢٤  

أسـالیب اإلقنـاع المنطقیـة المتـضمنة فـي القـصص الخبریـة لمواقـع الـصحف اإللكترونیـة عینـة   ٢٢
  الدراسة

٢٢٦  

  ٢٢٨  یوضح العالقة بین مجاالت القصة الخبریة وأسلوب بنائها   ٢٣
  ٢٢٩  یوضح العالقة بین أسالیب معالجة القصة الخبریة وأسلوب بنائها  ٢٤
  ٢٣٠  یوضح العالقة بین اتجاه القصة الخبریة نحو النظام السیاسي الراهن وأسلوب بنائها  ٢٥
  ٢٣٠  للقصة الخبریة وأسلوب بنائهایوضح العالقة بین أسلوب التغطیة السیاسیة   ٢٦
   ى ذات مــــــــــــستوالخبریـــــــــــةلداللـــــــــــة الفــــــــــــروق بـــــــــــین القــــــــــــصص ) T-Test .ت(اختبـــــــــــار   ٢٧

   من حیث أسلوب البناء الفني  التعددیة المتوسطىالتعددیة المنخفض، وذات مستو
٢٣١  

قـصة نتائج دراسة االرتباط بـین متغیـري مـستوى التعددیـة اإلعالمیـة التـي یعكـسها مـضمون ال  ٢٨
   لكترونیة العراقیة، وأسلوب بناء هذه القصةإلالخبریة بمواقع الصحف ا

٢٣٢  

مـــستویات الفــروق بــین متوســطات معنویــة  لبیــان ANOVA االتجــاه يتحلیــل التبــاین أحــاد  ٢٩
    بناء هذه القصةأسلوب فيلكترونیة العراقیة إلالتعددیة السیاسیة للقصة الخبریة بالصحافة ا

٢٣٣  

التعددیـة الــسیاسیة التـي یعكــسها مـضمون القــصة سـة االرتبــاط بـین متغیــري مـستوى نتـائج درا  ٣٠
   لكترونیة العراقیة، وأسلوب بناء هذه القصةإلالخبریة بمواقع الصحف ا

٢٣٣  

اإلعالمیـة بالقـصص الخبریـة التعددیـة مـستویات لداللـة الفـروق بـین ) T-Testت ـ (اختبـار   ٣١
   في أسلوب بنائها الفني

٢٣٤  

مـستوى التعددیـة اإلعالمیـة التـي یعكـسها مـضمون القـصة نتائج دراسة االرتباط بـین متغیـري   ٣٢
   لكترونیة العراقیة، ومستوى تفاعلیة إطار هذه القصةإلالخبریة بمواقع الصحف ا

٢٣٥  

مـــستویات الفــروق بــین متوســطات معنویــة  لبیــان ANOVA االتجــاه يتحلیــل التبــاین أحــاد  ٣٣
مــستوى تفاعلیــة إطــار  فــيلكترونیــة العراقیــة إللقــصة الخبریــة بالــصحافة االتعددیــة الــسیاسیة ل

  القصة الخبریة 

٢٣٥  

مـستوى التعددیـة الــسیاسیة التـي یعكــسها مـضمون القــصة نتـائج دراسـة االرتبــاط بـین متغیــري   ٣٤
   لكترونیة العراقیة، ومستوى تفاعلیة إطار هذه القصةإلالخبریة بمواقع الصحف ا

٢٣٦  
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  ألشكال  افهرس
رقم 
  الشكل

  الصفحة   عنوان الشكل 

  ٣٨   لوسائل اإلعالم من حیث درجة ثرائهاMokeتصنیف   ١
  ٣٩  تصنیف وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة وفق معاییر الثراء األربعة  ٢
  ٤٠   لثراء الوسیلةSuhنموذج   ٣
  ١٧٢  یوضح بنیة القصة الخبریة بشكل الهرم المقلوب  ٤
  ١٧٣  قصة الخبریة بشكل الساعة الرملیةیوضح بنیة ال  ٥
  ١٧٤  یوضح بنیة القصة الخبریة بشكل الماسة  ٦
  ١٩٠  یوضح التوزیع النسبي لعینة القصص الخبریة في مواقع الصحف موضوع الدراسة  ٧
  ١٩٢  یوضح مجاالت القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ٨
  ١٩٤  الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح أسالیب معالجة القصة   ٩
یوضــح اتجــاه القــصة الخبریــة نحــو النظــام الــسیاسي الــراهن فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة   ١٠

  عینة الدراسة
١٩٦  

  ١٩٨  یوضح الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١١
لـــسیاسیة للقـــصة الخبریـــة فـــي مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة یوضـــح أســـلوب التغطیـــة ا  ١٢

  الدراسة
٢٠٤  

  ٢٠٨  یوضح مدى التوازن اإلعالمي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٣
یوضـح النطـاق الجغرافـي للتغطیـة اإلعالمیـة للقـصة الخبریـة فـي مواقـع الـصحف اإللكترونیــة   ١٤

  عینة الدراسة
٢١٠  

یوضح المصادر اإلعالمیة المتضمنة فـي القـصة الخبریـة لمواقـع الـصحف اإللكترونیـة عینـة   ١٥
  الدراسة

٢١٢  

  ٢١٤  یوضح فئة حدود القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٦
یوضح الوسائط المتعددة المستخدمة في عـرض القـصة الخبریـة لمواقـع الـصحف اإللكترونیـة   ١٧

   الدراسةعینة
٢١٨  

  ٢٢٣  یوضح أسلوب بناء القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة  ١٨
یوضح أسالیب اإلقناع العاطفیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الـصحف اإللكترونیـة   ١٩

  عینة الدراسة
٢٢٥  

ع الـصحف اإللكترونیـة یوضح أسالیب اإلقناع المنطقیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواق  ٢٠
  عینة الدراسة

٢٢٧  
 



 - ١ -

  : ةــدمـمق
ًفاقـــا واســـعة لوســـائل اإلعـــالم فـــي العـــراق وفـــي مقـــدمتها آفـــتح التطـــور التكنولـــوجي والعلمـــي 

الــصحافة اإللكترونیــة التــي وظفــت التطــور التقنــي علــى نطــاق واســع فــي تحــدیث مــصادر المعلومــات 
  الــصحفتــصفحومرونــة اإلصــدار علــى شــبكة االنترنــت فــي أوقــات وأمكنــة مختلفــة وصــار باإلمكــان 

  .  نترنتإل عبر شبكة ا وانتشارها داخل البلد الواحد، واالنفتاح على العالم الخارجيلكترونیةإلا
، إذ أطلقت ٢٠٠٠ظهرت أولى مالمح الصحافة اإللكترونیة في العراق مطلع العام حیث 

نیة األحزاب والتیارات السیاسیة المعارضة للنظام السیاسي في ذلك الوقت العدید من المواقع اإللكترو
التي مثلت وسائل إعالمیة تقلیدیة مقروءة أو مسموعة وظلت الصحافة اإللكترونیة خالل الفترة 

، إمكاناتها أقرب إلى المواقع اإللكترونیة منها إلى الصحف اإللكترونیة لمحدودیة ٢٠٠٣- ٢٠٠٠
 قلیلة نترنت وال یوجد لها أصل ورقي فهيإلأما الصحف اإللكترونیة التي تنشر بشكل كامل على ا

وهي صحف عانت من ) الحوار المتمدن وكتابات(ال یتجاوز عددها أصابع الید مثل صحیفتي 
  . األخرىالجمود في التصمیم وركزت على المقاالت والدراسات وأهملت الفنون الصحفیة 

 لـسنة أبریـلالتاسـع مـن وشهدت البیئة اإلعالمیة في العراق بعد أحداث التغییر السیاسي فـي 
مــن  غیــر مــسبوق فــي التعددیــة الــسیاسیة واإلعالمیــة فــي القطــر حیــث تحــول اإلعــالم ً تحــوال٢٠٠٣
مقراطــي غیــر مقیــد بـــضوابط  دی عـــالمإ إلــى،  شــمولي یخــضع لرقابـــة حكومیــة صــارمةأحــادي إعــالم

 اإلعالمیـــةولیة نتیجـــة عـــدم تهیـــؤ الذهنیـــة ئ الـــشعور بالمـــسإلـــىنـــه فـــي الغالـــب افتقـــد إ إال، وتـــشریعات
ــــادةأجــــواء فــــي عالمــــيإلممارســــة عمــــل  ــــدة غیــــر معت ــــصراع ً، فــــضال جدی ــــسیاسي والتعــــدد  عــــن ال ال

 الـسلطة بـصرف النظـر عـن إلـىالمحموم بین القوى والتیارات السیاسیة من اجل الوصول واإلعالمي 
 سیاسـیة خانقـة رافقهـا اسـتخدام مفـرط للعنـف مـن أزمـات نشوب إلى قاد ذلك إذ ، المستخدمةاألسالیب

 تهجیـــر قـــسري وأعمـــال الـــبالد فـــي صـــراعات طائفیـــة وحزبیـــة إدخـــال إلـــى دىأجهـــات مجهولـــة بمـــا 
 ، المـــستخدمة فـــي هـــذا الـــصراعاألدواتبـــرز أ بمختلـــف وســـائله مـــن بـــین اإلعـــالمللمـــواطنین، وكـــان 

 عــن ً، فــضالإعالمیــة كانــت لجمیــع هــذه الجهــات واجهــات إذ لكترونیــةإلًوتحدیــدا الــصحافة والمواقــع ا
 هـذه الجهـة الـسیاسیة إلى في الحقیقة ینتابها میل نهاإ إال تدعي االستقالل ةإعالمیاالستعانة بوسائل 

،  منفلــتإعــالم إلــى الــذي قــاد األمــر،  الحكومیــةاإلعالمیــة فــي عــدد الوســائل ضــآلة، مقابــل  تلــكأو
، الرتباطهـــا لتقلیدیـــة بعیـــدة عـــن مـــشاغل المجتمـــعغـــدت فیهـــا وظـــائف وســـائل االتـــصال الجماهیریـــة ا

، لتتبــوأ وظــائف لإلعــالم عــن تبــدل الوظــائف الجوهریــة ً، فــضالمــصالح فئویــة ضــیقة حزبیــة وبأهــداف
 أدواتلكترونیــة إلوالــصحافة ا التقلیدیــة اإلعــالم، لتــصبح وســائل  فرعیــة قمــة الــسلم الــوظیفيإعالمیــة

 الناشـــبة األزمـــات دارةإلتأكیـــد الحـــضور الـــسیاسي وتبـــادل الرســـائل الـــسیاسیة التـــي یـــراد مـــن خاللهـــا 
  .اد عن وظیفتها األساسیةواالبتع
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 للمستخدمفي توصیل رسالة ًمهما لكترونیة العراقیة إلیعد الدور الذي تؤدیه المواقع او
ولذلك وجب جلب انتباه  ًأوضاع سیاسیة غیر مستقرة منذ عشر سنوات تقریبا،العراقي في ظل 

  .بلدالقائمین علیها لبعض الحقائق على أمل األخذ بها في ظل الظروف الحالیة لل
وتأتي أهمیة هذه الدراسة التحلیلیة من أهمیة دور الصحافة اإللكترونیة في تقریب 
المسافات والوصول إلى القارئ في داخل البلد وخارجه إذ تحاول التعرف عن قرب على مضمون 

ون العراق وما ئلكترونیة العراقیة عن طریق دراسة شإلالقصص الخبریة في المواقع والصحف ا
  . ن أحداث على مستوى القطر والعالمیجري فیه م

وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفیة التي تهدف إلى تصویر وتحلیل وتقویم خصائص 
معینة من خالل الدراسة المسحیة، بهدف الحصول على معلومات دقیقة تمكن الباحث من 

ن أوالشك . هااستخالص استنتاجات ودالالت تفید في إمكانیة الوصول إلى مقترحات بشأن تطویر
اعتماد البحوث الوصفیة على أسلوب تحلیل المضمون وطرق البحث األخرى، هو الطریق 
الموضوعي المنظم الذي یمكن الباحث من الوصف الدقیق لمضمون المادة الصحفیة المراد تحلیلها 

القصة لكترونیة للصحف العراقیة والمتمثلة بالكشف والتعرف العلمي على مواصفات إلفي المواقع ا
ًالخبریة والتي أجرى الباحث مسحا شامال لها خالل مدة الدراسة وهي من   إلى ١/١٢/٢٠١٢ً

 وهو المجال الزمني للدراسة الحالیة واختار الباحث عینة مالئمة منها تعبر بدقة عن ٣١/٥/٢٠١٣
  .  مجتمع الدراسة

ها اإلطار وقام الباحث بتقسیم هذه الدراسة إلى خمسة فصول تضمن الفصل األول من
المنهجي للدراسة الذي تناول موضوع الدراسة وفرضیاتها وأهمیتها وأهدافها والمنهج العلمي المتبع 
في الدراسة إلى جانب مجاالت الدراسة وعینتها والدراسات السابقة في المجال ذاته باإلضافة إلى 

عالمیة في العراق واشتمل التعددیة السیاسیة واإل وتم تكریس الفصل الثاني لموضوع ،نظریة الدراسة
 األول عن التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق والثاني التعددیة اإلعالمیة وحریة محورینعلى 

الصحافة في العراق، أما الفصل الثالث فتناول الصحافة اإللكترونیة في العراق واشتمل على ثالثة 
لثاني نشأة الصحافة اإللكترونیة في األول عن مفهوم الصحافة اإللكترونیة وخصائصها وامحاور 
، والفصل الرابع تناول ٢٠٠٣وتطورها والثالث عن الصحافة اإللكترونیة في العراق بعد عام العراق 

 األول عن مفهوم القصة الخبریة في محاورالقصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیة وتضمن ثالثة 
خبریة في الصحافة اإللكترونیة والثالث عن الصحافة اإللكترونیة والثاني عن صیاغة القصة ال

أشكال وفنون القصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیة، وكرس الفصل الخامس لتحلیل عینة مواقع 
نبذة تعریفیة عن عینة المواقع اإللكترونیة  األولمحاور  أربعةالصحف اإللكترونیة العراقیة وتضمن 

محور الثاني اإلجراءات المنهجیة للدراسة وتناول المحور التي خضعت للدراسة التحلیلیة، وتناول ال
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الثالث النتائج العامة للدراسة وفیها شكل مفصل عن كافة النتائج العامة للدراسة، أما المحور الرابع 
  . فتناول نتائج اختبارات فروض الدراسة

 واختالفها  للنتائج العامة للدراسة ومدى توافقهاًاملخصوعرض الباحث في خاتمة الدراسة 
مقترحات في ضوء ما  عن نتائج الفروض، وًامع الدراسات السابقة التي تضمنتها الدراسة، وملخص

لشؤون العراق وتأثیر ) القصة الخبریة(أظهرته نتائج الدراسة وتشخیص سلبیات التغطیة الخبریة 
          . التعددیة السیاسیة واإلعالمیة على طریقة تناولها لتلك القصص الخبریة

 الباحث في التوصل إلى حلول في سبیل أن یضع القائمون على حاولوفي ضوء ما سبق 
المهنیة في أداء المهنة الصحفیة واالبتعاد عن المواقع اإللكترونیة العراقیة في أجندتهم مسألة 

 في التدریب على استخدام األنماط الحدیثةالمحسوبیة واالنتماءات السیاسیة والحزبیة باإلضافة إلى 
التحریر والتصمیم، واستخدام األسس العلمیة للعمل الصحفي في ظل التطورات التكنولوجیة 
المتسارعة والمنافسة على تقدیم ما هو أفضل والخوض في إمكانیة البحث في ما یهم المجتمع 

  . اإلعالمي العراقي واالهتمام بزیادة الكوادر المتخصصة األخرى
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  :مقدمة
 هذا الفصل عرض اإلطار المنهجي للدراسة الذي تناول موضوع الدراسة وفرضیاتها یتناول

وأهمیتها وأهدافها والمنهج العلمي المتبع في الدراسة إلى جانب مجاالت الدراسة وعینتها والدراسات 
سمت إلى محورین في المجال ذاته باإلضافة إلى نظریة الدراسة وكیفیة توظیفها في السابقة التي ق
  . الدراسة الحالیة

  :  وأهمیتهامشكلة الدراسة. ١
لكترونیة العراقیة في الدراسة االسـتطالعیة إلمن خالل اطالع الباحث على مواقع الصحف ا

محاولــة كــشف  شكلة الدراســة فــيومــا تــضمنته مجموعــة الظــواهر المختلفــة یمكــن تحدیــد وصــیاغة مــ
 ببنیــة القــصة الخبریــة فــي الــصحافة وعالقتهــامالمــح وســمات وهویــة التعددیــة الــسیاسیة واإلعالمیــة 

، مـضمون القـصص الخبریـة، وذلك من خـالل تحلیـل اإللكترونیة العراقیة من خالل تأثیرها من عدمه
، ودراســة  اإللكترونیــة العراقیــةالمواقــع عبــر للقــصص الخبریــةورصــد الــسمات والخــصائص التفاعلیــة 

موقـــع صـــحیفة الرافـــدین، وموقــــع (ون العــــراق واإلحـــداث الـــدائرة فیـــه فــــي ئكیفیـــة تناولهـــا لقـــضایا وشـــ
  .)صحیفة صوت العراق، وموقع شبكة عراقنا اإلخباریة

بـروز الحاجــة الملحــة بعــد سـنوات طویلــة مــن عزلــة الــصحافة مــن  الدراســةأهمیــة  وتـستمد
فیین العــراقیین عـــن العــالم الخـــارجي وتـــوقهم إلــى حریـــة التعبیــر وتعمیـــق تجـــاربهم اإللكترونیــة والـــصح

المهنیة والسعي إلصدار صحف الكترونیة في إطار إعـالم عراقـي داخلـي وخـارجي مـؤثر قـادر علـى 
 أســلوب بنــاءحداثــة  باإلضــافة إلــى ،النقــل الموضــوعي لقــضایا العــراق للــرأي العــام الــداخلي والخــارجي

 وقلة الكتابات النظریة والتطبیقات العملیـة فـي مجـال الدراسـات الصحفیة في الدراسات ةالخبریالقصة 
 فـي خطـوة تمثـل ا كونهـأهمیتهـا الدراسـة تمـن هنـا اكتـسب ،ً في العـراق تحدیـداالخبریةالتحلیلیة للقصة 
 بنــاء يكیفیـة تــأثیر التعددیــة الـسیاسیة واإلعالمیــة فــ التـي تتعــرض لتحلیــل اإلعالمیــةمجـال الدراســات 

  .للدراسة ًنموذجالكترونیة العراقیة إلًمتخذة مواقع الصحف ا الخبریةالقصة 
بعد تغییر النظام السیاسي لهذه التغیرات اإلعالمیة الكبیرة التي حدثت في العراق ًة نتیجو  

  :  اآلتیةلألسبابدراسة هذا الموضوع تحتم على الباحث 
لدراسة فائدة للحركة العلمیة في العراق ألن هذا  یختص بالجانب العلمي حیث تشكل هذه ا:األول

النوع من الصحف لم یدرس من قبل بالقدر الكافي على مستوى القطر أو على المستوى 
العربي إال في حدود ضیقة، حیث اهتمت معظم هذه الدراسات العربیة بخصائص وطبیعة 

، كما أن الصحافة  فیها أسالیب بناء القصة الخبریةالصحافة اإللكترونیة دون التطرق إلى
 باهتمام الباحثین، ومن خالل اطالع الباحث َة جدیدة ولم تحظاإللكترونیة العراقیة تعد تجرب

 بناء القصة وأثرها فيالتعددیة السیاسیة واإلعالمیة على الدراسات السابقة فإن دراسة 
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حصیلة العلمیة في الخبریة في الصحافة اإللكترونیة العراقیة یمكن أن یشكل إضافة نوعیة لل
  . هذا الشأن

 یختص بالمجتمع اإلعالمي العراقي حیث تشكل هذه الدراسة أهمیة كبیرة للمجتمع :الثاني
  . اإلعالمي ألنه الجهة المستفیدة من نتائج الدراسة وتأثیر هذه الوسیلة الجدیدة علیه

تغطیة اإلخباریة للشأن ن طبیعة الإ ف، أن أهمیة أخرى تتعدى البعد المهني إلى السیاسة:الثالث
العراقي تسهم في بلورة اتجاهات الرأي العام المقصود إزاء قضایا العراق ومشاكله المزمنة 
وفي مقدمتها اإلرهاب والصراعات السیاسیة، بعدما تحول العراق إلى ساحة ساخنة 

لشامل لألحداث السیاسیة واألمنیة بعد تغییر النظام السیاسي فیه ودخوله مرحلة التغییر ا
على األصعدة المختلفة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وغیرها وما صاحب هذا التغییر 

فالبحوث العلمیة تكتسب أهمیتها من ارتباطها . المفاجئ من صراعات ومشاكل وأحداث
ًبالمجتمع الذي من المفترض أن تسهم في حل مشكالته فضال عن ما تمثله من إضافة 

  .  )١(م والمجال التخصصيمهمة إلى میدان العل
نها تقتضي إومن المؤكد أن الصحافة اإللكترونیة وبسبب خصائصها وسماتها العدیدة ف

وتمییزها عن القصة الخبریة في الصحف   بناء القصة الخبریة اإللكترونیةفيجدیدة أسالیب 
 ومدى لكترونیةإل لذا فالدراسة معنیة بالكشف عن تلك األسالیب المستخدمة في الصحافة ا،الورقیة

المتبعة في بناء القصة الخبریة والمضامین تأثیر التعددیة السیاسیة واإلعالمیة على تلك األسالیب 
   .لكترونیةإلللصحافة ا
  

  : أهداف الدراسة. ٢
أسالیب مدى تأثیر التعددیة السیاسیة واإلعالمیة في تبدو الحاجة ملحة لتحلیل وكشف   

  .ِ كهدف رئیس للدراسة الحالیة العراقیةفي الصحف اإللكترونیةومضمونها بناء القصة الخبریة 
  : األهداف الفرعیة التالیة الهدف هذا ویتفرع من

تحدید معاییر وأبعاد ثـراء وسـائل اإلعـالم بـصفة عامـة وتطبیـق كـل معیـار مـن هـذه المعـاییر  .١
  . لكترونیة العراقیةإلعلى مواقع الصحف ا

 فـي مواقـع الـصحف االلكترونیـة العراقیـة ودراسـة مـدى رصد القوالـب الفنیـة للقـصص الخبریـة .٢
 . الثراء الفني الستخدام هذه القوالب

                                                             

 . ٥١، ص)١٩٩٣دار الحكمة للطباعة والنشر، : بغداد (ث العلمي ومناهجه،طرائق البحوجیه محجوب، ) ١(
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التركیــز علــى بعــدي التعددیــة اإلعالمیــة والــسیاسیة كمعیــارین وبعــدین جدیــدین لثــراء وســائل  .٣
ثــراء وســائل اإلعــالم إذ نظریــة لكترونیــة العراقیــة بمــا یمثــل إضــافة نظریــة لمــدخل إلاإلعــالم ا
 . مكانیة  إضافة هذین البعدین إلى البناء النظري لهذا المدخلإذه الدراسة تختبر ه

 فــــي مواقــــع الــــصحف الخبریــــةالموضــــوعات التــــي اهتمــــت بهـــا القــــصص أهــــم  الكـــشف عــــن .٤
 .ونیة العراقیةاإللكتر

 .واقع الصحف اإللكترونیة العراقیة في مالخبریة المحاور التي تدور حولها القصص تحدید .٥
واقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة  فـــي مالخبریـــةلقـــصص اإلخباریـــة لمـــصادر أهـــم ال الكـــشف عـــن .٦

 .العراقیة
  : سابقةالدراسات ال. ٣

تعتبـــر مراجعـــة الدراســـات الـــسابقة واألبحـــاث العلمیـــة لموضـــوع الدراســـة مـــن المراحـــل المهمـــة   
بمــا ٕواألساســیة التــي یتحــتم القیــام بهــا وذلــك لــدورها فــي تعمیــق موضــوع الدراســة واضــافة أبعــاد جدیــدة 

یــساعد علــى معرفــة البحــوث التــي تناولــت متغیــرات الدراســة ویحــدد اإلضــافة المعرفیــة التــي ستــضیفها 
، ومـن خــالل رصـد عـدد مـن أبــرز األدبیـات الـسابقة ذات الــصلة الدراسـة فـي الموضـع الــذي سـتتناوله

  :)(بموضوع الدراسة یمكن أن یقسم الباحث الدراسات السابقة إلى المحورین اآلتیین
 بالتغطیة الصحفیة للموضوعات السیاسیة واإلعالمیةسات تهتم درا. 
 دراسات تركز على أسالیب البناء الفني للنص الصحفي في القصة الخبریة. 

  .بالتغطیة الصحفیة للموضوعات السیاسیة واإلعالمیةدراسات تهتم  :المحور األول
ر األوضـــاع الـــسیاسیة  مـــدى تـــأثیر التغطیـــة الـــسیاسیة واإلعالمیـــة وتغیـــیوضـــح هـــذا المحـــور  

  .واإلعالمیة على أسالیب وأنماط بناء الفنون الصحفیة المتبعة في الصحف
  ١()٢٠١٢(دراسة رائد محمد عبد الفتاح دبعي(  :  

خـــوان إلاســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى أســـالیب التغییـــر الـــسیاسي التـــي انتهجتهـــا حركـــة ا
القــائم فــي مــصر، وتبیــان أســس التوافــق مــا المــسلمین المــصریة فــي ظــل التعــدد الــسیاسي واإلعالمــي 

                                                             

ًســتتفاوت طریقــة عــرض كــل دراســة وفقــا لدرجــة االســتفادة منهــا علــى المــستویین النظــري والمنهجــي، وقــد فــضل (*) 
، واعتمد أسـلوب عـرض الدراسـات حـسب التتبـع  یربط بین الدراسات على أساس أهمیتها الموضوعیةأنالباحث 

   .الزمني من األحدث إلى األقدم وهو احد األسالیب المتبعة في مناهج البحث العلمي

: رائـد محمــد عبــد الفتـاح دبعــي، أســالیب التغییـر الــسیاسي لــدى حركـات اإلســالم الــسیاسي بـین الفكــر والممارســة) ١(
 -نیــة فــي نــابلسجامعــة النجــاح الوط(، غیــر منــشورة، رســالة ماجــستیرًخــوان المــسلمین فــي مــصر نموذجــا، إلا

 ). ٢٠١٢كلیة الدراسات العلیا، : فلسطین
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بین أسالیب التغییر المختلفة والخطاب السیاسي المعلن من قبل حركـة األخـوان المـسلمین نحـو إقامـة 
خوان المسلمین للعدید من القضایا الـسیاسیة واالجتماعیـة فـي إلٕواظهار موقف حركة ادولة إسالمیة، 

ٕومـا شـهدته مـن تعـدد سیاسـي واعالمـي علـى مــستوى ، ٢٠١١ ینـایر ٢٥المجتمـع المـصري بعـد ثـورة 
  . )األقباط واألحزاب والمرأة واإلصالح والعنف السیاسي(مصر وأهم هذه القضایا 

واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي وذلــك مــن أجــل تحلیــل مواقــف وآراء وســلوكیات 
اســتخدام امل، باإلضــافة إلــى محاوالتهــا إلحــداث التغییــر الــشالحركــة فــي مراحلهــا المختلفــة فــي ســبیل 

المـــنهج التـــاریخي وذلـــك مـــن خـــالل اســـتعراض الـــسیاق التـــاریخي فـــي مـــسیرة الحركـــة والتباینـــات التـــي 
  : طرأت على مواقفها تجاه قضایا مصر، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

أن التعـــدد الـــسیاسي واإلعالمـــي الـــذي حـــصل فـــي مـــصر أكـــد عـــدم نجـــاح حركـــة األخــــوان  -
  . المسلمین في تحقیق رؤاها التغییریة خالل فترة الدراسة

 أن الحركــة قــد اســتطاعت أن تكتــب شــرعیة االنجــاز واألمــر الواقــع خــالل مــسیرتها التغییریــة  -
 . على الرغم من حالة الخطر التي عایشتها خالل معظم محطات وجودها

  ١()٢٠١٢ (صالح ناصر جعشاندراسة(:  
التــــي تــــؤثر فــــي حالــــة االســـــتقرار والخارجیــــة  ،امــــل الداخلیــــة العوتحلیــــلاســــتهدفت الدراســــة 

،  وحالـة عـدم االسـتقرار الـسیاسي،الـصراعات الـسیاسیةنتیجـة التعـدد الـسیاسي واإلعالمـي، والسیاسي 
   .في الیمن  األوضاع االقتصادیةوءس، و الحاكمةسیاسات السلطةو

 الجمهوریــة الیمنیــة وهــو تحلیــل الــنظم علــى أن النظــام الــسیاسي فــيواســتخدم الباحــث مــنهج 
الوحـــدة الرئیـــسیة فـــي التحلیـــل وفـــق هـــذا المـــنهج یتكـــون مـــن عـــدة أنظمـــة فرعیـــة وهـــي األنظمـــة التـــي 

 والعناصــر والمؤســسات األخــرى فــي البیئــة الــسیاسیة . والقبیلــة، األحــزاب الــسیاسیةســتتناولها الدراســة
یاسي واالجتمـاعي واالقتـصادي إال  ال یمكـن الفـصل بـین النظـام الـسهالتي یعیش فیها النظـام علـى أنـ

 باعتبـار أن ،في إطار حدود تفـصل كـل نظـام عـن النظـام األخـر بهـدف إخـضاعها للتحلیـل الـسیاسي
 ورود الفعــل التـــي ،األنظمــة الفرعیــة محــددات للــسیاسة الداخلیــة تــأثر وتتــأثر فیمــا بینهــا وأن األفعــال

 واالعتـصامات أو بطـرق غـر شـرعیة ، بطریقـة شـرعیة عـن طریـق المظـاهراتسـواءتـصدر مـن البیئـة 
 هــي عبــارة عــن المــدخالت التــي مــن خاللهــا یــتم تعیــین النظــام للمخرجــات . وأعمــال العنــف،كــالتمرد

المناسبة للتعامل مع تلـك الحالـة ومـن خـالل تحلیـل المخرجـات التـي تـصدر مـن النظـام الـسیاسي فـي 
                                                             

رســالة ، )٢٠١٠-١٩٩٠(المحــددات الداخلیــة والخارجیــة لالســتقرار الــسیاسي فــي الــیمن صــالح ناصــر جعــشان، ) ١(
قـــسم العلـــوم  - القـــانون والـــسیاسةكلیـــة :األکادیمیـــة العربیـــة المفتوحـــة فـــي الـــدنمارك(، غیـــر منـــشورة، ماجـــستیر
  ). ٢٠١٢، السیاسیة
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ــــسیاسي فــــي الجمهور ــــة یمكــــن معرفــــة مــــدى قــــدرة النظــــام ال ــــى التكیــــف مــــع كــــل مرحل ــــة عل یــــة الیمنی
  .  ومدى تكرار المخرجات والتي یهدف من خاللها النظام إعادة إنتاج نفسه من عدمه،المدخالت

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
 القیـــادة الـــسیاسیة حـــین ذاك علـــى ى لـــدً مفـــضالًمثلـــت التعددیـــة الـــسیاسیة بعـــد الوحـــدة خیـــارا -

ن الحــاكمین فــي وتحولــت مهمــة الحــزبی، عیة لنجاحهــاط الموضــوالــرغم مــن عــدم تــوفر الــشرو
الفتــرة االنتقالیـــة والمتمثلــة فـــي انتقــال الوحـــدة للواقـــع العملــي علـــى األرض إلــى صـــراع مبكـــر 

  . یهدف كل حزب إلى إقصاء األخر من الحیاة السیاسیة
،  صــــنعاء القبلیــــة المحیطــــة بالعاصــــمةانتمــــاء غالبیــــة القــــوى الــــسیاسیة والعــــسكریة للمنــــاطق -

كمــا . لعــداء والكراهیــة بـین منــاطق الــیمنوحـصر المناصــب فــي هـذه المنــاطق أجــج مـشاعر ا
ــــسلطةحــــال دون ممارســــة  الدی ــــسلمي لل ــــادل ال ــــة  والتب وأي تغییــــر یطــــرأ فــــي هیكــــل ، مقراطی

  السلطة ما هو إال تبادل أدوار في أطار منطقة جغرافیة معینة  
 محـــددات االســـتقرار الـــسیاسي فـــي الـــیمن منـــذ مثلـــت المـــذاهب والحركـــات الدینیـــة محـــدد مـــن -

 .الخالفة اإلسالمیة حتى ظهور الحوثیة

التعــصب لمــذهب أو طائفــة فــي الــیمن یــأتي لــدوافع اقتــصادیة أكثــر مــن كونهــا دوافــع دینیــة  -
وكــل الحركــات والمــذاهب الدینیــة فــي الــیمن مدعومــة مــن الخــارج أو لهــا ارتباطــات خارجیــة 

 .من مرتبط بما یستجد في الخارجمما یجعل االستقرار في الی

  ١()٢٠١١(دراسة علي فایز یوسف الدالبیح(:  
اسـتهدفت الدراسـة تحدیــد أثـر انهیــار القـوة العراقیــة علـى بـروز قــوى أخـرى مثــل إیـران، تركیــا، 
ُإسـرائیل فــي منطقـة الــشرق األوســط ومـا رافقــه بعـد االحــتالل مــن تعـدد سیاســي واعالمـي شــهده البلــد،  ٕ ُ

حــــتالل األمریكــــي للعــــراق الــــذي أدى إلــــى اخــــتالل تــــوازن القــــوى فــــي منطقــــة الــــشرق ودراســــة أثــــر اال
األوســط، باإلضــافة إلــى دراســة أثــر التحــوالت الدیمقراطیــة فــي المنطقــة العربیــة علــى مــستقبل تــوازن 

  . القوى في منطقة الشرق األوسط
جریـــــات  المـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي مـــــن خـــــالل االســـــتقراء واالســـــتنباط لماســـــتخدم الباحـــــث

ًاألحـــداث وتحلیلهـــا ووضـــعها وصـــوال إلـــى نتائجهـــا واستـــشراف مـــستقبلها فـــي منطقـــة الـــشرق األوســـط 
  . الناجمة عن مداخالت النظام والمتعلقة باختالل التوازن في منطقة الشرق األوسط

                                                             

-٢٠٠٣علــي فــایز یوســف الــدالبیح، تـــوازن القــوى وأثــره فــي الــشرق األوســـط بعــد االحــتالل األمریكــي للعـــراق ) ١(
 قـسم العلـوم الـسیاسیة، -كلیـة اآلداب والعلـوم: جامعة الـشرق األوسـط(، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، ٢٠١١
٢٠١١ .(  
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  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
 التعـــدد الـــسیاسي الـــذي شـــهدته منطقـــة ، ونتیجـــة)الثـــورات العربیـــة(أن التحـــوالت الدیمقراطیـــة  -

ًالـــشرق األوســـط، والعربیـــة منهـــا تحدیـــدا تؤكـــد علـــى أن المنطقـــة تتجـــه نحـــو إقلیمیـــة جدیـــدة 
ً، وتحدیــدا مــا بعــد االحــتالل األمریكــي للعــراق، حیــث ٢٠١١معاكــسة للقــوة اإلقلیمیــة مــا قبــل 

  . ٕاسرائیلكان هنالك صعود للقوة اإلقلیمیة، غیر العربیة، كإیران، وتركیا، و
ًأن الثــورات العربیــة، قــد أحــدثت حراكــا إقلیمیــا لــم ینتــه بعــد، وفــي ظــل التعــدد الــسیاسي الــذي  - ً

وحالة الـضبابیة الـسائدة، وعـدم الیقـین، فمـن الـصعب ) العربیة(شهدته منطقة الشرق األوسط 
 الـــتكهن بالمـــدى الـــذي سیـــصل إلیـــه هـــذا الحـــراك، وكـــذا طبیعـــة المعـــادالت اإلقلیمیـــة الناشـــئة

أي إقلیمیـة جدیـدة مـن نــوع (عنـه، والتـي ربمـا تفـضي إلــى عـالم مختلـف فـي الـشرق األوســط، 
         .        ولیس الهیمنة األمریكیة السائدة) ما

  ١()٢٠٠٧(حمد عبد الغني أدراسة صفوت(:  
اسـتهدفت الدراســة التعــرف علــى مفهـوم التعددیــة الــسیاسیة والــذي أثـار العدیــد مــن المــشكالت   
ٍة والنظریــة فــي آن واحــد والحــظ الباحــث إن هــذا المفهــوم یفتقــر إلــى تحدیــد تعریــف محــدد أو المنهجیــ

نظریـــة متكاملـــة تحـــدد مـــضمونه وعناصـــره باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى طبیعـــة تـــداول الـــسلطة بـــین 
ـــدیمقراطي والمقارنـــة بینهمـــا، لتفریـــق بـــین تـــصنیف األحـــزاب  واالنظـــام الـــسیاسي اإلســـالمي والنظـــام ال

یة وتـــصنیف الــنظم الحزبیـــة حیــث یتعلـــق األول ببیــان تعـــدد األحــزاب بـــالنظر إلــى تكوینهـــا أو الــسیاس
إمـا مــا یخــص الــنظم الحزبیــة فقــد قــسمتها  طبیعـة العــضویة فیهــا أو مــدى التزامهــا بأیدیولوجیــة معینــة،

) ألحـزابنظام الحـزب الواحـد،نظام الحزبین،نظـام تعـدد ا(شمل : األول :الدراسة إلى التقسیمات التالیة
لكــن هــذا التقــسیم تجاهــل الكثیــر مــن االختالفــات بــین الــنظم الحزبیــة ومنهــا عالقــة األحــزاب بعــضها 

أعتمد معیار التنـافس بـین األحـزاب أي إن الثنائیـة والتعددیـة ال : الثاني. ببعض ودرجة التنافس بینهم
 ،اللعبـــة البرلمانیـــةًتقـــوم فقـــط علـــى معیـــار العـــدد ولكـــن علـــى معیـــار األحـــزاب التـــي تـــؤثر حقـــا علـــى 

  : وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
أطلقـــت التعددیـــة الـــسیاسیة فـــي الدولـــة اإلســـالمیة مـــن كـــل قیـــد وشـــرط وفتحـــت البـــاب علـــى  -

مصراعیه للتعددیة لیصل بها إلى أبعد مدى كي تلـج البـاب كـل األحـزاب بمـا فیهـا الـشیوعیة 
  . واإللحادیة والعلمانیة

                                                             

 الــــسلطة بــــین النظــــام الــــسیاسي اإلســــالمي والنظــــام التعددیــــة الــــسیاسیة وتــــداول صــــفوت احمــــد عبــــد الغنــــي،) ١(
  ).٢٠٠٧كلیة الحقوق،: جامعة القاهرة(  غیر منشورة،،رسالة دكتوراه دراسة مقارنة،:الدیمقراطي



 - ١١ -

 وجــــود تعددیــــة حقیقیــــة ولیــــست صــــوریة أو انتهازیــــة لــــدى التیـــــارات أكــــدت الدراســــة علــــى  -
 . اإلسالمیة واختالف نوعي في برامجها وتعاملها مع مجتمعاتها وأنظمتها

   
  ١()٢٠٠٧(دراسة محمد رضا محمد حبیب(:  
 التقدیرات والمؤشرات التي تؤكد ضعف مستوى المعرفة استهدفت الدراسة التعرف على    

وضعف نسب المشاركة السیاسیة للشباب المصري في الحیاة السیاسیة، وباإلشارة السیاسیة للشباب 
ألهمیة التعدیالت على المستوى المحلي والقضیة العراقیة على المستوى المحلي والعربي والدولي، 

نترنت بالمعرفة السیاسیة للشباب إلاختبار عالقة التعرض للصحافة وافتتحدد مشكلة الدراسة في 
 لمسح المضمون الخاص بمعالجة المسح اإلعالميمنهج   واستخدم الباحث.لمصريالجامعي ا

نترنت للتعدیالت الدستوریة والقضیة العراقیة، ومسح الجمهور والذي یمثل الشباب إلالصحافة وا
وتكونت عینة .نترنت ومستوى المعرفة السیاسیة لدیه إلالجامعي المصري واستخداماته للصحافة وا

الوطني موقع الحزب  :لكترونیةإلوالمواقع اوالوفد ،  األهرام، والمصري الیوم،: فصحالدراسة من 
 -فبرایر - ینایر(هر فقط  ثالثة أش اختار الباحث،مصراوي ، اإلخوان اون الین،الدیمقراطي

نترنت للتعدیالت الدستوریة والقضیة إلألنها تمثل فترة كثافة معالجة الصحافة وا ،م٢٠٠٧)مارس
مادة خضعت للتحلیل في الصحف الثالث ومواقع ) ١١٣٧(ذلك تشمل عینة الدراسة العراقیة،وب

 توزعت على مفردة) ٤٥١(عینة من الشباب الجامعي المصريأجریت الدراسة على  .نترنتإلا
  ).١٥٦(جامعة المنیا ،)١٤٦(جامعة المنصورة  ،)١٤٩(جامعة القاهرة : الجامعات التالیة

  : لنتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى عدد من ا
نترنت بالحدثین من خالل تغطیة أبعاد كل حدث على حدة إلتبین اهتمام الصحف ومواقع ا -

وما یستتبع هذا االهتمام من تقدیم المعلومات عن طریق األخبار والمقاالت والتقاریر 
 .وعرضهما بشكل متوازنوالتحقیقات والحوارات التي تدعم وجهة نظر كل وسیلة على حدة 

، بغض عراقلنسبة للقضیة العراقیة فقد ظهر رفض الصحف والمواقع لما یحدث في الأما با -
، إذ اعتمدت النظر عن اختالف تحلیل األسباب حسب التوجهات السیاسیة لكل وسیلة

 . الصحف والمواقع اإللكترونیة عینة الدراسة على نقل واقع اإلحداث الجاریة في العراق

                                                             

 نترنــت بمــستوى المعرفــة الــسیاسیة للــشبابإلعالقــة التعــرض للــصحافة المطبوعــة وا محمــد رضــا محمــد حبیــب،) ١(
قـــسم -كلیـــة اإلعـــالم :جامعـــة القـــاهرة( غیـــر منـــشورة ، ،رســـالة ماجـــستیر، دراســـة تحلیلیـــة ومیدانیـــة: المـــصري
  ).٢٠٠٧الصحافة،
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نترنت والمعرفة السیاسیة ألفراد عینة الدراسة إلف واال توجد عالقة بین التعرض للصح -
، وقلة االهتمام بالموضوعات نترنتإلنتیجة النخفاض مستوى التعرض للصحافة وا

 .التحلیلیة والتفسیریة الملیئة بالمعلومات والمعرفة على عكس األخبار
 
 ١()٢٠٠٦ ( هاشم عليدراسة أرجوان(:  

 األحـــزاب وتماثالتهـــا لعـــدد مـــن اإلعالمیـــةلـــسیاسة  الدراســـة الكـــشف عـــن تباینـــات ااســـتهدفت  
وذلـك عبـر تحلیـل ) ، حركة الوفاق الوطني العراقياإلسالمیةالحزب الشیوعي العراقي، حزب الدعوة (

 األولــىالبنیــة المنطقیــة لهــا بتحلیــل مــضمون الــصفحات   للجرائــد الرســمیة لتحدیــداإلعالمیــةالــسیاسة 
 ألجـل) الخبـر، المقـال االفتتـاحي، الحـدیث، التقریـر، الـصورة(فقط والتـي تـضم الفنـون الـصحفیة وهـي 

  . لهذه الفنون الصحفیة المستخدمة في صفحات الجرائد الثالثاإلقناعیةتحدید اآللیات 
 المعلومـات واقتـضت  لتصویر الوضع القـائم وتحلیـل تلـكاستخدمت الباحثة المنهج الوصفيو  

 بـالمنهج وأسـمتها الدراسـة هـدف إلـىهجـین للوصـول  منأو مـن مـنهج أكثـر تستخدم أنلدیها الضرورة 
 .اسـتخدمته لمتابعـة تطـویر جرائــد المعارضـة الـثالث فـي المهجــر: المـنهج التــاریخي -:التكـاملي وهـي

 .وهـــو لمعرفـــة ســـبب وكیفیـــة حـــدوث الظـــواهر مـــن خـــالل مقارنـــة بعـــضها بـــبعض: المـــنهج المقـــارنو
 لجرائــد المعارضـــة األولـــىمـــضمون الــصفحات تـــم االســتعانة بـــه لتحلیــل :  تحلیـــل المــضمونأســلوبو

   :النتائجأهم وتوصلت الدراسة إلى  ، الصحف لتلكاإلعالمیةالثالث من خالل توضیح السیاسة 
 أنً الــصحفیة فــضال عــن اإلمكانیــاتاســتطاعت الــصحافة المعارضــة اســتیعاب الكثیــر مــن  -

 نجاحهــا، ولــم بابأســّ حزبهــا الــذي تمثلــه وعدتــه احــد وأهــدافالــصحافة قــد تمــسكت بفلــسفة 
تكن الصحافة المعارضة نمطیـة بـل كانـت فعالـة واللغـة سلـسة وبعیـدة عـن التكلـف ومفهومـة 

 واســتقالل العــراق إلســقاطهوعملــت علــى فــضح تــآمر النظــام العراقــي علــى الــشعب ودعــت 
  . الشعبٕوانقاذ

 درجــــات اهتمــــام وأعطــــت جرائــــد المعارضــــة موقفهــــا الــــصریح تجــــاه النظــــام الــــسابق أعلنــــت -
 توظیــف إلــى بــه، واهتمــت بعالقــة النظــام الــسابق مــع دول الجــوار ومالــت لإلطاحــةتلفــة مخ

 . للصور واعتمدت على مراسلین خارج الوطن وداخلهأكثر
  

                                                             

  ،طریـق الـشعب "األحـزابدراسـة تحلیلیـة مقارنـة فـي صـحف : الصحافة العراقیة في المهجـر أرجوان هاشم علي،) ١(
جامعــة ( منــشورة،  غیـر،رســالة دكتــوراه ،٢٠٠٣ لغایــة ١٩٨٠ الـصادرة خــارج العــراق للمـدة مــن " بغــداد،الـدعوة
 ).٢٠٠٦، اإلعالم كلیة :بغداد
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  ١()٢٠٠٥ (تغرید فاضل حسین العبیديدراسة(:  
 التبـــاین واالخــتالف فـــي وجهــات النظـــر نحــو االنتخابـــات التـــشریعیة، معرفــة اســتهدفت الدراســـة  
 اإلعالمیة تعبر عن االتجاهات المتباینة إذ بدأت الحمالت ألنهاهذا االختالف على الصحافة وانسحب 

 التـــي تـــدور حـــول واألفكـــار میـــدان لـــصراع االتجاهـــات إلـــىعلـــى مـــستوى الـــصحافة وتحولـــت الـــصحافة 
 آراء تتركه في أن الذي یمكن واألثر الصحفیة اإلعالمیة دراسة الحمالت أهمیةاالنتخابات، وهنا برزت 

  . لالنتخابات–ارضـالمؤید والمع –وتوجهات الناس في كال االتجاهین 
 وألنــه الدراسـات الوصـفیة أنـواعاسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي والمـنهج المقــارن وهـو احـد و  
یوجـد  ال: دراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج أهمهـاوتوصـلت ال،  على مشكلة البحث وتساؤالتهلإلجابة األنسب

  تغیـرإلى قادت ًا وبلغ عدد الحمالت ستاإلعالمیةتجاهین المعارض والمؤید في الحمالت توافق بین اال
  . صنادیق االقتراعإلىاتجاهات قوى سیاسیة مؤثرة في الرأي العام وتعبئة واسعة لجمهور كبیر قادته 

  دراسةMichael Pfau & others  )٢()٢٠٠٤(:  
 العراق بواسطة الصحفیین الذین غطوا الحرب تستهدف هذه الدراسة المقارنة بین تغطیة حرب    

، ٢٠٠٣ عام Operation Iraqi Freedomمن الوحدات المقاتلة العسكریة في عملیة حرب العراق 
واستخدمت الدراسة منهج المسح ، ١٩٩١ عام Desert Stromوتغطیة عملیة عاصفة الصحراء 

 أن القصص اإلخباریة للصحفیین التابعین ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسةاإلعالمي، 
ّللجیش ووحداته في أثناء عملیة حرب العراق كانت تؤطر بطرق محددة وكان یغلب علیها الطابع 

أي انها كانت ال تنقل شواهد الشخصي في الواقع ومعزولة بشكل كبیر عن كثیر من جوانب الحرب 
  .ین غیر المرافقین للجیشأكثر مما كانت علیه تغطیة الصحفیالواقع كما تحدث، 

  دراسةFrensley Nathalie) ٣()٢٠٠٤(:  
تستهدف الدراسة األسباب التي تقف وراء امتالك  الصحف األمریكیة شبكة من المراسلین     

هو الرغبة  في زیادة استقالل الصحافة   األجانب في الخارج ومبعث ذلك من الناحیة التاریخیة،

                                                             

دراســـة مقارنـــة للحمـــالت المؤیـــدة : الحمـــالت اإلعالمیـــة فـــي الـــصحافة العراقیـــةتغریـــد فاضـــل حـــسین العبیـــدي، ) ١(
، ة غیـر منـشور،رسالة ماجـستیر، ٣٠/٦/٢٠٠٤ لغایـة ١/١/٢٠٠٤والمعارضة لالنتخابات التشریعیة للمدة من 

 ).٢٠٠٥ قسم الصحافة، -عالمكلیة اإل: جامعة بغداد(
(2) Michael Pfau(et al.),"Embedding Journalists in Military Combat Units Impact on 

Newspaper Story Frames and Tone",Journalism and Mass Communication 
Quarterly,Vol.81,2004. 

(3) Frensley Nathalie,"Framing the Iraq War:A Comparison of Favorable Coverage and 
Media Framing by Embedded and Washington Reporters",paper presented at:The 
Annual Meeting of The International Studies Association, Canada, 
Montreal,2004. 
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 بین أطر اإلخبار التي یغطیها المراسلون المستقلون المعرضون عن المصادر الحكومیة والمقارنة
، للخطر في حرب العراق، وأطر األخبار التي یغطیها المراسلون التابعون للجیش األمریكي

ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هو أن واستخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي، 
المجمع " خالل حرب الخلیج نظام المجموعة،أو ما یطلق علیه خبراء اإلعالم والمراسلین انتقدوا

 للمراسلین األمریكیین الذي أعاق حریة اإلعالم والمراسلین في Poll System" الصحفي الحكومي
القیام بواجبهم الصحفي في حرب الخلیج،وأدى ذلك إلى وضع أطر خبریة تتالءم مع ما تریده وزارة 

  .  ألمریكیة وتقدیم تغطیة موالیة للحرب ولإلدارة األمریكیةالدفاع األمریكیة واإلدارة ا
  

  ١()٢٠٠٣ (أزهار صبیح غنتاب الكعبيدراسة(:  
مــن خــالل مــا تــوفره ،  بــین الــصحافة والــسیاسةارتباطیــةیجــاد عالقــة إاســتهدفت الدراســة إلــى 
ة وتـسمح للثانیـة تمتلك القدرة على اسـتجابة الجمهـور ألهـداف سیاسـی، األولى للثانیة  واسعة االنتشار

) ًحرفیـا(ببلورة وتعزیز مفاهیم وقـیم ترتقـي بالكلمـة المكتوبـة إلـى مـستوى مـن األداء والحریـة ال یتقـاطع 
مــع القــیم الــسائدة فــي الفنــون الــصحفیة فــي الــصحافة الحزبیــة ،واســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي 

ضـرة المرتبطـة بالطبیعـة ووضــع جمیـع الدراسـات التـي تـتم بجمـع وتلخـیص الحقـائق الحا(كونـه یـشمل 
أو مجموعـــة مـــن الظـــروف أو ، أو عـــدد مـــن األشـــیاء، أو عـــدد مـــن األشـــخاص، جماعـــة مـــن النـــاس

 ،)حــصیلة مــن األحــداث أو نظــام أو أي نــوع مــن الظــواهر التــي یمكــن للــشخص أن یرغــب بدراســتها
بـــل ،  العینـــاتلـــم تـــستخدم الباحثـــة نظـــام) البیـــان األســـبوعي، طریـــق الـــشعب(ًنظـــرا لـــدور صـــحیفتي و

ًعـــددا مـــن صـــحیفة ) ٢٥(اعتمــدت طریقـــة الحـــصر الـــشامل لمجتمـــع البحـــث األصــلي فجـــاءت بواقـــع 
أمــا بالنــسبة إلــى البیــان فقــد أدى تــأخر صــدور احــد أعــدادها بــسبي إضــراب أصــحاب . طریــق الــشعب

ة أمـــا صـــحیف، ًعـــددا فاســـتعانت بعـــدد قـــدیم مـــن أعـــداد الجریـــدة) ٢٤(أدى أن یبلـــغ عـــددها ، المطـــابع
 الباحثـــة العینـــة القـــصدیة فـــي اختیـــار عینـــة البحـــث وبـــذلك یكـــون مجمـــوع الـــصحف تختـــاراالتـــآخي ف

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ،صحیفة) ٧٥(
إذ تتفوق ،  لموضوعاتها الصحفیةتعتني الصحافة الحزبیة بالدرجة األولى بالتوظیف السیاسي - 

  .األخرىهذه الوظیفة على بقیة وظائف الصحافة 

                                                             

لــصحفیة فــي صــحف طریــق الــصحافة الحزبیــة فــي العــراق دراســة وصــفیة للفنــون ا  أزهـار صــبیح غنتــاب الكعبــي،)١(
جامعـــة ( غیـــر منـــشورة،،رســـالة ماجـــستیر ،"١/١١/٢٠٠٣إلـــى ١/٥/٢٠٠٠الـــشعب،التآخي،البیان للمـــدة مـــن 

 ).٢٠٠٣كلیة اإلعالم،:بغداد
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التي تحكم الصحافة مع بقیة االرتباط هي أهم حلقة من سلسلة ، إن عالقة الصحافة بالسلطة - 
، إذ كانت الصحف المستقلة عینة الدراسة تتناول موضوعاتها األطراف الفاعلة في میدانها

  . بحیادیة تامة من خالل عالقتها بالسلطة
في العراق إبان الحكم المعارضة تؤكد المضایقات التي تعرضت لها الصحافة الحزبیة  - 

الوجود الفعلي لهذه الصحافة كإحدى أعمدة الصحافة العراقیة ،)١٩٦٣- ١٩٥٨(الجمهوري 
بأحادیة األسلوب ) ٢٠٠٣- ١٩٦٣(في حین اتسمت الصحافة الحزبیة إبان العهد الجمهوري 

  .والتوجه
شكیالت السیاسیة التي غیاب وتغییب الدور العراقي الحقیقي والفاعل عن عملیات صیاغة الت - 

  ).٢٠٠٣(شهدتها مرحلة ما بعد عام 
  ).٢٠٠٣(یة شهدها العالم بعد عام بروز معالم وتنوع وتعددیة إعالم - 
  ١()٢٠٠٢(عبد الوهاب حمید رشید دراسة(:   

اســتهدف البحــث تــشخیص نقــاط االلتقــاء لألحــزاب الــسیاسیة والمنظمــات العراقیــة باتجــاه بنــاء   
المرحلـــة الحالیـــة والقادمـــة إلنقـــاذ الـــوطن مـــن الظلـــم وهـــو مـــا دفـــع الباحـــث إلـــى كتلـــة أغلبیـــة تتطلبهـــا 

حیث أن عملیة التحول الـدیمقراطي فـي العـراق المعاصـر لـن تفلـح وتـستمر قبـل أن . صیاغة المشكلة
ٕعلى اختالف أفكارهـا وایـدیولوجیاتها، القـیم والممارسـات ب والمنظمات السیاسیة العراقیة، تتبنى األحزا

ً قـــوال وفعـــال-راطیــةالدیمق ً طریقـــا واحـــدا لبلـــوغ أهــدافها الـــسیاسیة وتطبیـــق برامجهـــا االجتماعیـــة–ً ولـــم . ً
  .یذكر الباحث استخدامه ألي منهج، ولكن من البحث نستنتج انه استخدم المنهج التحلیلي

  : وتوصل الباحث إلى أهم نتیجة وهي
الواقعیــــة المبدئیـــة والتواضــــع باإلمكـــان تحـــدیث األحــــزاب العراقیـــة مـــن خــــالل تبنـــي المرونـــة   

والنظـرة فــي بنــاء أهــدافها وبرامجهــا ونبــذ العنــف الـسیاسي الــذي تحكمــه القــیم البدویــة واإلســراع بحركــة 
اإلصـالحات الدیمقراطیــة مــن اجـل االتفــاق علــى برنـامج ذي أســس ثالثــة لمرحلـة التحــول الــدیمقراطي 

  ).السلمي للسلطة واالنتقال  السیاسیة الحزبیةحقوق اإلنسان والتعددیة(
  دراسةKay Ellen Taylor ) ٢()٢٠٠٢(:  

استهدفت هذه الدراسة بحث تأثیر هویة المصدر على إدراك األفراد للقضایا حیث قسم 
مصدر (ضم: إلى ثالثة مستویات المستوى األولsource identificationالباحث هویة المصدر 

                                                             

، ١دار المـدى للثقافـة والنـشر، ط:  دمـشق–سـوریا ( كتـاب منـشور،،العـراق المعاصـرعبـد الوهـاب حمیـد رشـید، ) ١(
٢٠٠٢(. 

(2) Kay Ellen Taylor, exemplar : The effect of source specification in the perceptions of 
news and Issues ,PHD,(The University of Alabama : Faculty of Communication and 
Information sciences, 2002).  
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مصدر (ضم:المستوى الثالث ،)هنةمصدر معروف باالسم والم(ضم :المستوى الثاني ،)مجهل
وهو ) معروف باالسم والمهنة والمجموعة السیاسیة التي ینتمي إلیها وهل هو لیبرالي أم محافظ ؟

  : وانطلق الباحث من عدة فروض أبرزها. المستوى األعلى في تحدید الهویة 
القراء  تصورات تعززمع االرتفاع في تحدید هویة الخبیر كمصدر داخل القصة الخبریة،  -

  . تجاه جودة المنتج الصحفي
حینما یدعم الخبیر وجهة نظر معینة مع االرتفاع في مستویات تحدید هویته تزید  -

 . احتماالت تأیید المبحوثین لنفس وجهة النظر تجاه القضیة المطروحة
عندما یعرف الخبیر كمصدر ینتمي إلى مجموعة سیاسیة فان المبحوثین المنتمین إلى  -

ًقل تطرفا من أة السیاسیة سوف یتذكرون وجهة نظر الخبیر بشكل نفس المجموع
 . المبحوثین المعارضین لوجهات النظر السیاسیة

وتوصلت الدراسة إلى نتیجة عامة وهي أن تحدید هویة المصدر ال یمكن االعتماد علیها 
  .  كنموذج مؤثر في تشكیل تصورات األفراد تجاه القضایا

 ١()١٩٩٥(صود دراسة هشام عطیة عبد المق(:  
تناولت هذه الدراسة طبیعة وحدود تأثیر السیاسة الخارجیة المصریة في المعالجات التي تقدمها   

مذكورة بالتطبیق على أزمة الخلیج، الصحافة المصریة القومیة والحزبیة للشؤون الخارجیة في الفترة ال
 المؤشرات التي توصلت إلیها أهموقد خلصت الدراسة إلى واستخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي، 

أكدت إن تأثیر السیاسة الخارجیة للدولة في معالجة الصحف موضع الدراسة ظهر في بعض الحاالت 
واختفى في حاالت أخرى وكانت مبررات وجوده في صحیفة األهرام التبعیة وارتباطات المؤسسة 

  . بالسلطة
فنـي للـنص الـصحفي فـي القـصة دراسات تركز على أسالیب البنـاء ال: الثانيمحور ال

  .الخبریة
كیـف تـؤثر متغیـرات البنـاء الفنـي المختلفـة :  البحثـي األبـرز وهـوالتـساؤلیوضح هذا المحـور   

كمیــة المعلومــات داخـــل الــنص الـــصحفي،إطار تقــدیم المـــادة الــصحفیة، نـــوع الفــن الـــصحفي،أسلوب (
 الـــنص الــصحفي،االقتباس المباشـــر البنــاء الفني،المبالغـــة فــي الـــصور التمثیلیة،هویــة المـــصدر داخــل

  .في أسالیب بناء القصة الخبریة) نوع ودرجة تعقید الموضوع المطروح للنقاش وغیر المباشر،

                                                             

دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة :یـــةتـــأثیر الـــسیاسة الخارجیـــة للدولـــة فـــي المعالجـــة الـــصحفیة للـــشئون الدول هـــشام عطیـــة،) ١(
كلیـــة  :جامعــة القــاهرة( غیـــر منــشورة،،رســالة ماجــستیر ،١٩٩٢-١٩٩٠للــصحافة المــصریة خــالل الفتــرة مـــن 

 ).١٩٩٥قسم الصحافة،-اإلعالم
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  ١()٢٠١٢(جبار محسن السعدي دراسة(:  
لتكـشف النقـاب و اإلخبـاري كـشكل جدیـد فـي العمـل اإلخباریةتحلیل القصة استهدفت الدراسة 

الـــضعف  ومعرفـــة مــواطن القـــوة واإلخبــاريل هـــذا الــشكل القصـــصي عــن كیفیـــة بنــاء و تقـــدیم و تحلیــ
 إخباریــةقــصة ) ١٣٦(المكونــة مــن  علــى العینــة ةاإلخباریــاعتمــد الباحــث فــي تحلیلــه للقــصص ،وفیه

 ة وهــي الفتــرةوالتــي تبــث فــي الــساعة الثامنــ،  الرئیــسیةاإلخباریــة فــي نــشرتها  العراقیــةتبثهــا قنــاة الحــرة
المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي لـــشیوع هـــذا المـــنهج فـــي واســـتخدم الباحـــث ، وني البـــث التلفزیـــ فـــيةالذهبیـــ

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها .اإلعالمیةالدراسات 
 القنـــاة اهتمـــت كثیـــرا أن  العراقیـــة قنـــاة الحـــرةأخبـــارتبـــین مـــن خـــالل الدراســـة التحلیلیـــة لنـــشرة  -

مـــــن %) ٢٤,٢٦( و بنـــــسبة تكـــــرارا) ٣٣(بالموضـــــوعات الـــــسیاسیة و التـــــي حـــــصلت علـــــى 
  . في العراقاألحداث و ذلك لتسارع اإلخباریةالمجموع الكلي للقصص 

 باالنتخابــات البرلمانیــة و حــصلت علــى  العراقیــة فــي قنــاة الحــرةاإلخباریــةاهتمــت القــصص  -
و احتلــت المرتبــة المتقدمــة لمحتواهــا الــذي نــاقش طبیعــة %) ١٨,٣٨(تكــرارا و بنــسبة ) ٢٥(
التحالفــات الجدیــدة التــي عكــستها تلــك افقــت االنتخابــات والمواقــف المتغیــرة ولتطــورات التــي را

  . فترة البحثأثناءالمرحلة 
 علــى مدینــة بغــداد و حــصلت علــى المرتبــة األحــداث فــي مواقــع اإلخباریــةركــزت القــصص  -

لوجـــــود دوائـــــر الدولـــــة و وة واالقتـــــصادیة والثقافیـــــة  الـــــسیاسیاألهمیـــــةاألولـــــى لمـــــا لهـــــا مـــــن 
  .فیها مؤسساتها

 علـــى المرتبـــة األولـــى بواقـــع اإلخبـــاريحـــصل القالـــب التـــشویقي فـــي البنـــاء الفنـــي القصـــصي  -
 إقنـاع هذا النوع مـن البنـاء القصـصي فـي جـذب و ألهمیة%) ٥٧,٣٥(تكرارا و بنسبة) ٧٨(

  .المشاهد لمتابعة الموضوع حتى ذروته
  ٢()٢٠١٢ (عثمان فكري عبد الباقيدراسة(:  

ستكشاف وتحلیل مالمح البنیة األسلوبیة الحاكمة لألداء المهني استهدفت الدراسة رصد وا
 وكذلك الكشف عن ٢٠٠٨لعدد من الصحف المصریة الیومیة الخاصة تجاه قضیة الخبر في عام 

                                                             

   غیـر منـشورة،،رسـالة ماجـستیر ، نـشرة أخبـار قنـاة الحـرة العراقیـةالقصة اإلخباریة فـي  جبار محسن السعدي ، )١(
 ).٢٠١٢قسم اإلعالم واالتصال، -كلیة اآلداب والتربیة :ربیة المفتوحة في الدنماركالعاألكادیمیة ( 

أســالیب تحریــر المــواد الخبریــة فــي الــصحافة المــصریة الخاصــة وتأثیرهــا علــى إدراك   عثمــان فكــري عبــد البــاقي،)٢(
قــسم الــصحافة  –عــالمكلیــة اإل :جامعــة القــاهرة( غیـر منــشورة،،رســالة دكتــوراه القـراء لمحتــوى الــنص الــصحفي،

،٢٠١٢( . 
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الخبر،القصة (تأثیر المثیرات األسلوبیة اللغویة والفنیة داخل بعض المواد الصحفیة الخبریة 
 بقضیة الخبر على عملیتي الفهم والتفسیر اللتین یقوم بهما المتلقي المعنیة) الخبریة،التقریر الخبري

واستخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي من خالل مسح جمیع . ورد فعله تجاه محتوى هذه المواد
المواد الصحفیة الخبریة في الصحف محل الدراسة، كما استخدمت الدراسة أسلوب المستوى الرأسي 

 األسلوبیة اللغویة والفنیة للمواد الصحفیة، والمستوى األفقي للمقارنة بین للمقارنة بین الخصائص
كما استخدمت الدراسة المنهج . خصائص األسلوبیة اللغویة والفنیة بین الصحف محل الدراسة

. التجریبي لرصد الحقائق وصیاغة تفسیرات على أساس متكامل من الضبط والصدق المنهجي
ًمبحوثا من طالب المستوى ) ٢٤٠( ثالثة مواقع الكترونیة، وعینة من واستخدمت الدراسة عینة من

  . الرابع في كلیة اإلعالم جامعة القاهرة
ًاستمرار هیمنة األشكال التقلیدیة وتحدیدا : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

 القوالب مجتمعة قالب الهرم المقلوب على قوالب كتابة المادة الخبریة بشكل عام بحیث شكلت هذه
من النسبة اإلجمالیة للقوالب % ٨٢.٨بنسبة ) الهرم المقلوب،الهرم المعتدل،الهرم المقلوب المتدرج (

الفنیة المستخدمة في كتابة المادة الخبریة في تغطیة صحف الدراسة الخبریة، وجاءت صحیفة 
بریة التي خضعت المصري الیوم في صدارة الصحف المصریة الخاصة من حیث عدد المواد الخ

  . للتحلیل
  ١()٢٠١١(جمعة اللهیبي دراسة(:   

لى مدى اعتماد الشباب العراقي على وسائل اإلعالم الجدیدة التعرف عاستهدفت الدراسة 
new media) كمصدر للمعلومات حول األحداث الجاریة في ) االنترنت، القنوات الفضائیة

ا حدیثة وتعالج موضوعات غایة في الحساسیة مثل لكونه هذه الدراسة نتیجة أهمیةوتبرز  .العراق
 منهج المسحًالمدونات والمواقع اإللكترونیة التي باتت سالحا یواجه من یخالفه، واستخدمت الدراسة 

بالعینة الذي یعتمد على فئة المسوح التفسیریة والتحلیلیة التي تتخطى عملیة وصف السمات 
وتناولت الدراسة مجتمع یدور حول فئة . الستبیانصحیفة اًوالخصائص مستخدمة في ذلك أداة 

وذلك الختالف ) بغداد، الموصل، صالح الدین(الشباب من المجتمع العراقي اختار الباحث منهم 
  . المناطق الجغرافیة من الشمال و والوسط والجنوب العراقي

قع اإلخباریة  تعد الصحافة اإللكترونیة والموا:وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
  . ًفي مقدمة المواقع األكثر مصداقیة ومن ثم تلتها المواقع األخرى تباعا

                                                             

اعتمـاد الـشباب العراقـي علـى وسـائل اإلعـالم الجدیـدة فـي متابعـة األحـداث الجاریـة فــي   جمعـة عبـد اهللا اللهیبـي،)١(
  .)٢٠١١ قسم الدراسات اإلعالمیة،: معهد البحوث والدراسات العربیة( غیر منشورة، ،رسالة ماجستیر العراق،
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  ١()٢٠٠٩ (دراسة أحمد علي الشعراوي(:  
لكترونیة للصحافة إل وسائل اإلعالم اةكشف ورصد وتحلیل منافساستهدفت الدراسة 

ة والحدیث والتحقیق المطبوعة في مجال تحریر الفنون الصحفیة فیما یتعلق بالمواد اإلخباری
لكترونیة والمطبوعة والتأثیرات یمكن أن إلالصحفي، ودراسة طبیعة العالقة بین وسائل اإلعالم ا

لكترونیة في الصحافة المطبوعة وتحریر الفنون الصحفیة ، باالستناد إلى إلتتركها وسائل اإلعالم ا
  .    نظریة ثراء الوسیلة

لمواد اإلخباریة في كل من صحیفتي األهرام  لمضمون امنهج المسح استخدم الباحثو
، كما ى مسح القائم بالعملیة التحریریةواألخبار المصریة وتشرین والثورة السوریة، باإلضافة إل

 واعتمد الباحث في  لمقارنه إجابات المبحوثین ومقارنه نتائج الدراسةالمنهج المقارناستخدم الباحث 
  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ،نة الدراسة على صحف مصریة وسوریةعی

لكترونیة الشكل حشد إلمن أهم جوانب تأثر الصحافة المطبوعة بممیزات وسائل اإلعالم ا -
 الموضوعات ىٕ واحالة القارئ إلاألولىالعناوین واكبر كم من األخبار المحلیة في الصفحة 

 .  لكترونیة إلالم ااإلع في وسائل )Home page(بالداخل فأصبحت الصفحة تشبه 
یشبه الشریط ) فالشات(والتركیز علیه لكترونیة شریط إخباري إلتستخدم الصحافة ا -

 .اإلخباري في التلیفزیون
 التحریر الصحفي نتیجة ة في إلیةلكترونیة تغییرات كبیرإلفرضت طبیعة الصحافة ا -

 أصبح المحرر منتج لكتروني فقدإلنترنت لعمل المحرر اإلاإلمكانات الهائلة التي وفرها ا
 .ٕكل ما یتعلق بهم من إنتاج واخراجلملفات الصوت والصورة و على درایة ب

 ىفیة من حیث توجه بعض المحررین إللكترونیة من الناحیة الوظیإلوأثرت الصحافة ا -
 .لكترونيإللكتروني بسبب ارتفاع األجور في التحریر اإلاالتجاه للتحریر ا

  دراسةKevin Wise "et al"  )٢()٢٠٠٩(:  
استهدفت الدراسة تأثیر أسلوب كتابة األخبار بطریقتي الهرم المقلوب واألسلوب السردي   

) ٤٧(على العملیات المعرفیة لفهم الفیدیو المصاحب للخبر،وأجریت الدراسة على عینة مكونة من 
                                                             

دراسـة مـسحیة :لكترونیـة فـي فـن التحریـر الـصحفيإلل تـأثیر منافـسة وسـائل اإلعـالم احو أحمد علي الشعراوي ، )١(
قـسم  -كلیـة اإلعـالم :جامعـة القـاهرة(غیـر منـشورة،، رسالة دكتوراه ،على عینة من الصحف المصریة والسوریة

  ).٢٠٠٩الصحافة، 
(2) Kevin Wise,Paul Bolls,Justain Myers, Miglena Sternadori,"When words collide 

online how writing style and video intensity affect cognitive processing of online 
news",Journal of Broadcasting and Electronic Media,December,2009,Vol.53No4, 
pp532:546. 
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والبث على نترنت، وتناولت الدراسة أسالیب الكتابة إلًمبحوثا من قارئي القصص اإلخباریة على ا
نترنت بحیث یصبح هناك نص وفیدیو وصوت مصاحب مع اإلشارة إلى التقدم الذي حدث في إلا

  . ًنترنت مصحوبا بالفیدیو والصوت وتأثیره على القصة الخبریةإلتقدیم األخبار على ا
وتوصلت النتائج إلى أن قراءة القصص اإلخباریة بطریقة الهرم المقلوب تحتاج إلى مزید   
لیات المعرفیة لترمیز الفیدیو المصاحب، ولكن الخبر السردي في شكل قصة خبریة أكثر من العم

 بمعنى Being there" كن هناك"ًدقة وانضباطا في فهمه، وقد نوقشت النتائج في ضوء مفهومي 
 بمعنى التعرف على Getting Thereالتفاعل مع الحدث أو الخبر، واحصل علیها من هناك 

  .   نترنتإلالل التعرض لألخبار من االخبر فقط، وذلك خ
  

  ١()٢٠٠٧(دراسة خلود كاظم العامري(:  
التعــــرف علـــى مـــدى اهتمــــام الطبعـــات الدولیـــة لجریــــدتي الحیـــاة واألهــــرام اســـتهدفت الدراســـة 

، والتعـرف علــى ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بالقـضایا المختلفـة واألحـداث المهمــة الـدائرة فـي العـراق فــي عـامي 
 تعتمــــــدها الــــــصحیفتان فــــــي تغطیــــــة أحــــــداث العــــــراق، وتــــــشخیص أهــــــم المــــــصادر اإلخباریــــــة التــــــي

  .   الموضوعات التي تناولتها وركزت علیها في الشأن العراقي
 القــــصص الخبریـــــة الدراســــةضــــم مجتمـــــع و ،اإلعالمــــيواســــتخدمت الباحثــــة مــــنهج المـــــسح 

 واألهــرام القاهریــة والتقــاریر اإلخباریــة التــي نــشرت فــي الطبعتــین الــدولیتین لــصحیفتي الحیــاة اللبنانیــة
وتـــم ) م٢٠٠٥(لغایـــة شـــهر كـــانون األول عـــام) م٢٠٠٤(للمـــدة مـــن مطلـــع شـــهر كـــانون الثـــاني عـــام 

ًعـــددا مـــن صـــحیفتي الحیـــاة و ) ٢٤٠(اختیـــار عینـــة البحـــث بطریقـــة العینـــة الطبقیـــة المنظمـــة بواقـــع 
التوصـیات مـن خلـصت الدراسـة إلـى طائفـة مـن االسـتنتاجات وو، ًعددا من صحیفتي األهرام ) ٢٤٠(

  :ظریة والمیدانیة النتائج التالیةدراسة القصة الخبریة والتقریر اإلخباري وتبین من الدراستین الن
بنقل اتضح أن الحیاة اعتمدت القصة الخبریة أكثر من األهرام في تغطیة شؤون العراق  -

وتباینت موضوعات القصة الخبریة في كلتا الصحیفتین بشكل واضح واقع األحداث 
باینت نسبة استخدام التقاریر اإلخباري في تغطیة الشؤون ذاتها وأبدت كل من وت

وظهر هذا االختالف . ي طبیعة األهداف التي ركزت علیها فً مختلفاًالصحیفتین اهتماما
هداف التي ركزت علیها  عن طریق الفروق المعنویة الكبیرة في طبیعة األًواضحا

                                                             

صحیفتي الحیـاة واألهـرام دراسـة القـصة الخبریـة  والتقریـر اإلخبـاري فـي الطبعـات الدولیـة لـ  خلود كاظم العـامري،)١(
كلیـــة  :جامعـــة بغـــداد( غیـــر منـــشورة،،رســـالة ماجـــستیر ،)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(مقارنـــة فـــي شـــؤون العـــراق لعـــام 

 ).٢٠٠٧اإلعالم،
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في طبیعة التغطیة انطالقا من التقالید المعتمدة في األمر الذي عكس التباین ، الصحیفتین
  .الصحیفتین والسیاسة التحریریة المتبعة فیهما

 عن طریق ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ واضحا بشؤون العراق في عامي ً اهتماماالصحیفتانأبدت  -
تناولها للوقائع واألحداث الدائرة فیه لكن االهتمام األكبر تركز على الشأنین السیاسي 

ب الوضع العام السائد في العراق فیما قل التركیز على باقي الشؤون األخرى واألمني بسب
  .مثل الشؤون الریاضیة واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة وغیرها 

تباین اعتماد الصحیفتین على المصادر اإلخباریة المختلفة وحصلت التقاریر اإلخباریة  -
لفرنسیة واسیوشتدبرس ویونایتدبرس رویتر وا(المأخوذة من الوكاالت األربع الكبرى 

وقد تباینت نسبة االعتماد على ،  عن اعتماد وكاالت أخرى ثانویةًالفض) انترناشیول
المندوبین والمراسلین في تغطیة األحداث المختلفة ألسباب فنیة وتنظیمیة تتعلق باختالف 

 صحفیا في ١٢من عدد مراسلي الصحیفتین إذ تملك الحیاة مكتبا في بغداد یعمل فیه أكثر 
بغداد والمحافظات وهو السبب الرئیس في اعتمادها على المراسلین والمندوبین في تغطیة 
الكثیر من شؤون العراق السیما السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة في الوقت الذي اعتمدت 
فیه األهرام على مراسل واحد یزور العراق بین الحین واألخر األمر الذي قلل من نسبة 

عتمادها على مراسلها وزاد من نسبة اعتمادها على الوكاالت كمصادر أساسیة للتقاریر ا
 .الخبریة التي تناولت شؤون العراقاإلخباریة والقصص 

  دراسةRobinson ) ١()٢٠٠٦(:  
 المنشورة على اإللكترونیةاستهدفت الدراسة التعرف على التأثیر الذي أوجدته الصحف 

فیین لوظیفتهم من ناحیة وعلى شكل وبنیة سرد قصصهم اإلخباریة نترنت على تصویر الصحإلا
من ناحیة أخرى،واستخدمت الباحثة مصطلح السرد بمعنیین یشیر المعنى األول إلى السرد بوصفه 

، الذروة  Characters الشخوصplotالطریقة التي تجعل القصة الخبریة أكثر حیویة عبر الحبكة 
Climaxالتوتر الدرامي،Drama tension  وغیرها من العناصر التي تمیز كتابة القصة الخبریة ،

 وهذا األسلوب یعني إن الصحفي یستخدم التقنیات  Narrative writingباألسلوب السردي 
 والوصف  Dialogue،الحوار Character developmentاألدبیة مثل تطور الشخصیة

Descriptionثاني للسرد الذي استخدمته الباحثة یعتبره أما المعنى ال.  في كتابة قصصه اإلخباریة

                                                             

(1) Robinson , susan ,"someone has to be in control here: The news narrative and 
Journalistique Authority shifts in the move from newspapers to cyberspace, 
doctoral dissertation , temple university, 2006.  



 - ٢٢ -

وعلى هذا األساس یصبح السرد هو تتابع األحداث " المادة التي یتشكل من خاللها خطاب ما"
  . لموضوع الخطاب والعالقات المنطقیة التي تربط عناصرها

  دراسةRonald Yaros ) ١()٢٠٠٦(:  
أن یؤثر على فهم األفراد لألخبار  إن بناء وتركیب الرسالة الخبریة یمكنه الدراسةكشفت 

المعقدة مثل األخبار الخاصة بالعلوم والتكنولوجیا حیث تبین من واقع دراسته التجریبیة التي طبقها 
مشترك من طالب السنة التمهیدیة غیر المتخصصین في العلوم في إحدى الجامعات ) ٢٣٥(على 

دخالها على البنیة النصیة ألخبار العلوم من وسط شمال أمریكا إن التعدیالت الموجهة التي جرى إ
والتكنولوجیا والتي كان من ضمنها نص إیضاحي للمصطلحات ساهمت في اكتساب فهم موقفي 
أعمق للمضمون لدى غیر المتخصصین وذلك مقارنة بالمبحوثین الذین تعرضوا لألخبار األصلیة 

غم من االهتمام الفردي المحدود الواردة في صحیفة نیویورك تایمز دون أي تعدیل وذلك على الر
بأخبار الصحة والتكنولوجیا الحیویة بشكل عام وواضح، وخلص الباحث ان النتیجة السابقة تعني 
وجود مزید من الترابط بین بنیة األخبار الخاصة بالعلوم والتكنولوجیا وزیادة اهتمام القارئ 

ًمواصلة القراءة بدال من التوقف المبكر بالمضمون ومن ثم زیادة الفهم العام للموضوعات المعقدة و
  . عن قراءة مضمون مثل هذه األخبار المعقدة في حال كتابتها بنمط الهرم المقلوب

 ٢()٢٠٠٥(حمد فضل الحدیدي أسة محمد درا(:  
استهدفت الدراسة بأن هناك اختالف في نوع اإلطار الحاكم للقصة الخبریة یختلف حجم 

اهات القراء وعاطفتهم نحو القضایا البارزة المثارة في وسائل اإلعالم وشكل التأثیر على معارف واتج
ٕحیث یمكن لقراء القصة الخبریة من خالل إطار معین حول القضیة البارزة واحداث بعض التأثیرات 
في نوعیة القیم التي قد یتبناها المفحوصون والمرتبطة بالقضیة وهو ما كشفت عنه هذه الدراسة التي 

ًطالبا جامعیا حول قضیتي الحرب على العراق واالنتفاضة الفلسطینیة ) ٤٢٦(نة قوامها طبقت على عی ً
حین أشارت إلى اثر الصیغة البالغیة ألطر القضیة المستهدفة في تحقیق التوازن بین مجموعات القیم 

كن المختلفة وتنظیم ما تمارسه القیم من تأثیر في عملیات وتكوین الرأي لدى الجمهور ومن ثم یم
  . لمحرري األنباء استخدام الفنیات البالغیة لتأكید تفوق قیمة معینة داخل النص

                                                             

(1) Ronald A.Yaros, Is it the Medium or the Message structuring complex news to 
enhance engagement and situational understanding by nonexperts communicator 
research, 2006.  

دراســـة : اثـــر الـــنص الخبـــري فـــي معـــارف واتجاهـــات القـــراء نحـــو القـــضایا البـــارزة ، محمـــد احمـــد فـــضل الحدیـــدي)٢(
كلیـــة  :جامعـــة القـــاهرة (، غیـــر منـــشورة،رســـالة دكتـــوراه ،تجریبیـــة علـــى عینـــة مـــن قـــراء الـــصحف فـــي مـــصر

 ).٢٠٠٥،اإلعالم
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  ١()٢٠٠٤(دراسة هاني محمد علي(:  
تأثیر استخدام (سعت الدراسة إلى رصد وتحلیل وتفسیر العالقة بین أسلوب البناء الفني 

التقریر، (شكال الصحفیة لإل) األدلة، الشواهد، تأثیر تنظیم البناء الفني، تأثیر تحدید الخالصة
ًمعرفیا، وجدانیا، سلوكیا(المعدة للنشر في المجلة المصریة واتجاهات القراء)الحدیث، التحقیق ً نحو ) ً

  . محتویات هذه األشكال 
واعتمدت الدراسة على تصمیم منهجي شبه تجریبي یسمى بالتصمیم العاملي بأربع 

م دراسة كل مستوى في إطار تصمیم عاملي سمح حیث یت) المترابطة(معالجات للقیاسات المتكررة 
باختبار المتغیر الرئیسي لمستویات األشكال الصحفیة السابقة على االتجاهات بمؤشراتها الثالثة 

  :  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها،)المعرفي والوجداني والسلوكي(
الف تنظیم البناء الفني لم تتأثر اتجاهات المبحوثین نحو محتوى الشكل الصحفي باخت -

أو طریقة ) في التقریر الصحفي(الذي یتضمنه سواء تم االعتماد على متغیر أسلوب السرد 
ما دامت الكتابة مقروءة وسهلة وواضحة ومفهومة للقارئ ) في الحدیث والتحقیق(الكتابة 

ذ العادي بما یعني ان إتباع قواعد األسلوب الصحفي السلیمة والحرص على ضمان نفا
ًكلمات األشكال الصحفیة التجریبیة طبقا لما تقترحه بحوث المقروئیة وبناء على معاییر 
الكتابة والتحریر الصحفي واللغة التي تستخدم في الصحافة المصریة بصفة عامة أدى إلى 
تقارب قدرات المبحوثین في فهم المحتوى واكتساب المعرفة والتأثر بشكل عام بما طرح 

  . علیهم
 عالقة بین استخدام األدلة والشواهد في بناء كل من التقریر والحدیث الصحفي ال توجد -

وتكوین المبحوثین التجاهات ایجابیة أعلى من االتجاهات التي یصلون إلیها في حال 
غیاب هذا العامل في حین وجدت هذه العالقة االیجابیة عند دراسة تأثیر هذا العامل في 

 . بناء التحقیق الصحفي فقط
 اسة درKelly & "et al" ) ٢()٢٠٠٣(:  

 عینة من (Kelly , Jan , Lee Anne and Guy)عرض مجموعة من الباحثین 
ًالطالب في المرحلة قبل الجامعیة لمجموعة من القصص اإلخباریة بعضها یتناول شأنا بیئیا بینما  ً

 سلوب التقلیدياألخر یدور حول حادثة إجرامیة فأظهرت النتائج تفوق األسلوب السردي على األ
                                                             

دراســة :هــات القــراء نحــو المحتــوى الــصحفي  الــصحفیة علــى اتجالإلشــكالثــر البنــاء الفنــي أ  هــاني محمــد علــي ،)١(
  .)٢٠٠٤ ،اإلعالمكلیة : جامعة القاهرة ( ،غیر منشورة، رسالة دكتوراه شبه تجریبیة،

(2)  Kelly,Jean,Knight,Jan,peck lee Anne and Reel Guy,"straight narrative writing style 
changes readers perception of story quality",newspaper research journal ,2003. 
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ً حیث وصف المبحوثین القصص المكتوبة بأسلوب السرد بأنها أكثر وضوحا )قالب الهرم المقلوب(
ًواثارة لالهتمام في حین وجدت العینة المواد البیئیة المعالجة سردیا أكثر معلوماتیة ومصداقیة من  ٕ

  . الموضوعات البیئیة ذات النمط التقلیدي في الكتابة
  دراسةVincet & "et al" ) ١()٢٠٠٢(:  

كشفت هذه الدراسة عن تأثیر األطر المختلفة للقصص الخبریة والمعلومات المطروحة في 
ًتشكیل رد فعل القارئ تجاه القضیة المدروسة حیث یمكن للقصة الخبریة وفقا لنتائج دراسات 

إطار (یة أجریت على طالب جامعیین حول الفرق الذي تشكله األطر المختلفة للقصص اإلخبار
على رد فعل القراء )  معلومات فقط–إطار النتائج الشخصیة –إطار الفائدة الشخصیة - الصراع

وتقدیراتهم للقضیة یمكن لها أن تقوم بتوجیه القارئ إلى رد فعل معین ومقصود إذا تمت صیاغتها 
ًوفقا لهذا الهدف كما یمكنها أن تصاغ بشكل یجعل القارئ قادرا على االستنتاج وت كوین وجهة ً

  . النظر الخاصة
  دراسةRichards & King) ٢()٢٠٠٠(:  

قالب الهرم (ًتوصلت هذه الدراسة إلى ان نمط الكتابة السردیة یعد بدیال عن األسلوب التقلیدي 
في كتابة المواد اإلخباریة المتعلقة باألزمات حیث یساعد الصحفیین على تأكید العنصر ) المقلوب

وحین یفعل ) أ ضد ب(مة التي یعالجونها عبر تصنیف ثنائي لعناصرها الدرامي للحدث أو لالز
ًالصحفیون ذلك فهم یعتبرون أنفسهم رواة نشطین یلعبون دورا أساسیا في اختیار وتنظیم وعرض  ً

  Human interestاألحداث وأشارت الدراسة كذلك إلى أهمیة توفر عنصر االهتمامات اإلنسانیة 
ة بالصراع الن القراء یتفاعلون أكثر مع النصوص التي ال تعنیهم مباشرة عند عند سرد األحداث المتعلق

توفر العنصر أو البعد اإلنساني ویمكن توفیر هذه األبعاد اإلنسانیة في القصص التي یبرز فیها 
  . عنصر الصراع عبر استخدام االقتباسات المباشرة وغیر المباشرة ألطراف الصراع المختلفة

  ٣()١٩٩٩(دي عبد القوي محمود حمدراسة(:    
استهدفت الدراسة رصد العوامل التحریریة التي تتحكم فـي سـهولة أو صـعوبة القـصة الخبریـة 

وذلـك ) صفحة االقتصاد الیومیة باألهرام ومجلة األهرام االقتـصادي(االقتصادیة في صحف الدراسة 

                                                             

(1)  Vincet Price, David Tewksbury & Elizabeth powers,OP. cit,2002.  
(2) Richards,Trudie & Bert King ,"An alternative to the fighting frame in news 

reporting",Canadian journal of communication,2000.  
رائیــة القــصة الخبریــة االقتــصادیة فــي الــصحافة المــصریة بــالتطبیق علــى مجلــة انق  محمــود حمــدي عبــد القــوي،)٣(

جامعــة ( غیــر منــشورة،،رســالة ماجــستیر ،١٩٩٦القتــصادي وصــحیفة االقتــصاد بــاألهرام خــالل عــام األهــرام ا
 .)١٩٩٩ قسم اإلعالم، -كلیة اآلداب :المنیا
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ًباعتبــار إنهمــا مــن الــصحافة المتخصــصة والتــي تخاطــب جمهــورا عامــا ب اإلضــافة إلــى الكــشف عــن ً
درجــة انقرائیــة القــصة الخبریــة االقتــصادیة فــي كــل مــن مجلــة األهــرام االقتــصادي وصــفحة االقتــصاد 

مــــع الخــــصائص األســــلوبیة للقــــصة الخبریــــة ) خــــاص-عــــام(الیومیــــة بــــاألهرام ودرجــــة توافــــق القــــراء 
ســــي للدراســــة واســــتخدم الباحــــث مــــنهج المــــسح كمــــنهج أسا. االقتــــصادیة داخــــل صــــحیفتي الدراســــة 

 .ًواستخدم أیضا المنهج المقارن كمنهج مساعد
وبلــغ إجمــالي عــدد القــصص الخبریــة التــي تـــم تحلیلهــا داخــل صــفحة االقتــصاد فــي األهـــرام 

قـصة خبریــة، بینمـا بلــغ إجمــالي عـدد القــصص الخبریــة التـي تــم تحلیلهــا داخـل مجلــة األهــرام ) ١٠٣(
  :  إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة. قصة خبریة) ١٣٥(االقتصادي 

 طـرق دراسـة العالقـة بـین جمهـور القـراء والـنص ـ وقـد خلـصت ىإحـددراسـات االنقرائیـة هـي  -
 االقتـــصادیة تزیـــد كلمـــا انخفـــضت نـــسبة الخبریـــة أن درجـــة انقرائیـــة القـــصة ىهـــذه الدراســـة إلـــ

ف األرقــام بحیــث األفعـال بالنــسبة للقـارئ العــام ـ كمـا تزیــد كلمـا قلــت نــسبة األرقـام وتــم توظیـ
   . تعرض من منظور مقارن یكشف عن دالالت األرقام

ًیالحــظ توزیـــع القـــصص الخبریـــة االقتـــصادیة داخــل صـــحف الدراســـة وفقـــا لفئـــات المـــضمون  -
ــات المقترحــــة وهــــو مــــا یــــساعد فــــي تــــوفیر ســــیاق مــــشترك جدیــــد للمقارنــــة  ویــــشمل كافــــة الفئــ

  . األسلوبیة بین صحیفتي الدراسة
المحلیـــة والعربیـــة (عـــاد قتـــصادیة فـــي صـــحیفتي الدراســـة تـــشمل كافـــة األبالقـــصة الخبریـــة اال -

  ).والدولیة
تحتل الشؤون المحلیة االقتـصادیة نـسبة عالیـة مـن اهتمـام كـل مـن صـفحة االقتـصاد الیومیـة  -

ـــة األهـــرام االقتـــصادي وفـــي الوقـــت الـــذي یقـــل فیـــه اهتمـــام صـــفحة  فـــي األهـــرام وكـــذلك مجل
  . االقتصادیةوالعالمیة ربیة االقتصاد بمعالجة الشؤون الع

  ١()١٩٩٧(دراسة هاني محمد محمد علي(:  
استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بین فنون الكتابة والتحریر الصحفي في مجلتي   

المصور ونیوزویك من ناحیة وبین كل من النظام الصحفي السائد في مصر والوالیات المتحدة 
ة وخصائص المادة الصحفیة المحللة من ناحیة أخرى وفي سبیل والسیاسة التحریریة لمجالت الدراس

ذلك اعتمدت الدراسة على عدد من المناهج وهي منهج المسح اإلعالمي ومنهج دراسة الحالة 

                                                             

 فـي الوالیـات واإلخباریـة األسبوعیةفي في المجالت العوامل المؤثرة على التحریر الصح  هاني محمد محمد علي،)١(
قــسم -اإلعـالمكلیـة  :جامعـة القــاهرة( غیــر منـشورة ،،رســالة ماجـستیر ،دراسـة مقارنـة: ومــصراألمریكیـةالمتحـدة 

 ). ١٩٩٧الصحافة،
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والمنهج المقارن مع استخدام عدة أدوات مثل المقابالت المفتوحة غیر المقننة وأسالیب التحلیل 
لى تحدید أهم العوامل التي تؤثر على التحریر الصحفي في لدراسة المحتوى، وتوصلت الدراسة إ

المجالت اإلخباریة المصریة واألمریكیة كما أوضحت المالمح التحریریة التي جاءت نتیجة هذه 
  . العوامل مثل المساحات المخصصة للنشر وأنواع المعالجات وأسالیب البناء الفني المختلفة

  دراسةRanda Gibson & Dolf Zillman ) ١()١٩٩٧(:  
جل أإن أهمیة الصور الفوتوغرافیة كأداة صحفیة یمكن استخدامها من  أثبتت الدراسة

ٕالتأثیر في تصورات وادراك مستهلكي األخبار وقرائها وذلك دون أي إدراك من قبلهم خاصة عندما 
تتبنى هذه الصور إحدى جوانب القضیة دون الجانب األخر وهو ما یعني إن قضیة اإلیضاح 

فوتوغرافي في التقاریر اإلخباریة یجب أن تؤخذ في االعتبار كمكون من المكونات الكبرى للدقة ال
من طالب الفرقة التمهیدیة في إحدى الجامعات ) ١٦٧(الصحفیة، حیث طبقت التجربة على 

جنوب شرق الوالیات المتحدة وتم تقسیمهم إلى أربعة مجموعات األولى تعرضت للتقاریر الخبریة 
صور صحفیة مصاحبة والثانیة تعرضت لتقریر یتضمن صور تدعم احد جوانب القضیة التي بدون 

یناقشها التقریر والثالثة تعرضت لتقریر یتضمن صورة تدعم الجانب األخر من القضیة واألخیرة 
  . تعرضت لتقریر مدعم بصور تدعم جانبي القضیة المطروحة

  ٢()١٩٩٤(دراسة شیم عبد الحمید قطب(:  
فت الدراسة دراسة نواحي االتفاق ونواحي االختالف بین القصة اإلخباریة والتقریر استهد  

الصحفي كفن تحریري حدیث تطور عن القصة اإلخباریة وذلك من ناحیة مفهومه وتعریفه وتتبع 
ظهوره وتطوره والتعرف على أنواعه المختلفة ودراسة مصادره ومحاوره والطرق المختلفة لكتابته 

ین هذا الفن في صحافة المجتمعات المتقدمة وفي صحافة المجتمعات النامیة وذلك والمقارنة ب
للتعرف على أوجه االتفاق واالختالف بین فن التقریر الصحفي المستخدم في تلك المجالت ودراسة 
عالقة هذا الفن بمتغیرات أدت إلى تطویره وتقدمه في المجالت األمریكیة واستخدمت الباحثة منهج 

إلعالمي في جمع معلومات منظمة عن الظاهرة محل الدراسة وهي ظاهرة التقریر الصحفي المسح ا
للتعرف على خصائصه وسماته والفروق بینه وبین فنون التحریر األخرى بحیث یمكن االستفادة منه 

                                                             

(1) Randa Gibson & Dolf Zillman,Byond Accuarcy: The effect of direct and 
paraphrased quotation in multi-sided news reports on issue perception,AEJMC 
conference papers oct (1997) Available at :http://list.msu.edu.  

دراســـة مقارنـــة لفنـــي القـــصة اإلخباریـــة والتقریـــر الـــصحفي فـــي الـــصحافتین األمریكیـــة   شـــیم عبـــد الحمیـــد قطـــب،)٢(
ــــى مجلتــــي تــــایم وأكتــــوبر ــــالتطبیق عل ــــة :جامعــــة القــــاهرة(  غیــــر منــــشورة،،رســــالة ماجــــستیر ،والمــــصریة ب كلی

 ).١٩٩٤اإلعالم،
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في تقریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراهن للظاهرة من خالل التعرف على أنواع التقریر وطرق 
ًستخدمت الباحثة أیضا أسلوب المقارنة بین القصة اإلخباریة والتقریر الصحفي بین كتابته، وا

المجالت األمریكیة المتمثلة في مجلة تایم والمجالت المصریة المتمثلة في مجلة أكتوبر لرصد 
جوانب االتفاق واالختالف بین القصة اإلخباریة والتقریر في دولة متقدمة ودولة أخرى نامیة وذلك 

  .یث األنواع والمصادر والمحاور والمعالجات والتغطیة الجغرافیة وطرق ومداخل الكتابةمن ح
  : وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

ًال تعد القصة اإلخباریة بمفهومها السابق التحدید من الفنون التي تستخدم تحریرا بكثرة في  -
  . قال والحدیثمجلة تایم حیث تنشر إلى جوار فنون أخرى مثل التقریر والم

یغلب على القصص اإلخباریة في مجلة التایم القصص العادیة التي تقوم على سرد  -
  . وقائعه في شكل موجز ومجرد ونقل الحدث

على محاور القصص اإلخباریة في مجلة تایم بنسبة الحاصل في الواقع یغلب الحدث  -
  . من إجمالي ما   نشر% ٨٠

نقل وقائع األحداث  بنیت في المعالجة على هناك توازن في العدد بین القصص التي -
والمعلومات فقط وبین القصص المبنیة على ثالث عناصر هي الوقائع والتصریحات 

  .  والمعلومات
  دراسةFry,Don & Roy peter clark  )١()١٩٩٣(:  

  إلى إن األسلوب السردي الذي یعني أن یكون للقصة Fry & clarkتوصل الباحثان 
ة ووسط ونهایة تحكى من خاللها اإلحداث له تأثیر في جذب اهتمام القراء وزیادة  بدایاإلخباریة

فهمهم للقصة اإلخباریة المعنیة مقارنة بقالب الهرم المقلوب وتشكل االقتباسات المباشرة أداة 
صحفیة قویة باعتبارها احد أشكال النمذجة التي یمكن استخدامها من قبل المحررین في التأثیر 

ًات مستهلكي األخبار فضال عن كونها مكون مهم من مكونات الدقة الصحفیة التي على تصور
 ٧٩یجب أن تؤخذ في االعتبار عند صیاغة القصة الخبریة وهو ما یتبین من احترام المبحوثین 

ًطالبا من طالب السنة التمهیدیة األولى في فصول االتصال الجماهیري بإحدى الجامعات 
  . األمریكیة

  
  

                                                             

(1) Fry,Don & Roy peter clark "wags with words" A research report of the literacy 
committee American society of newspaper editors the pointer Institute for media 
studies the st .petersbourg times and the university of winconsin Madison (1993). 
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  دراسةJohn Demott) ١()١٩٩٣(:  
قارن الباحث بین القصص المفسرة واإلخبار السریعة في محاولة لتحدید االختالفات   

ً تقریرا إخباریا منهم ١٨٤الرئیسیة بین النوعین وقام بتحلیل   بأنهم ٩٢ وصفوا بأنهم مفسرون و ٩٢ً
 رأي للمحرر ونوع التقریر غیر مفسرین لتقریر ما إذا كان النوعان یختلفان بالنسبة للمساحة ووجود

 أنوأسلوب التحریر والطبیعة التأثیریة للتقریر اإلخباري والموضوع العام للتقریر وقد توصل إلى 
توجد والمعمقة التقاریر المفسرة تمیل الن تكون أطول من التقاریر العادیة وان المعلومات الخلفیة 

وان عبارات الرأي ل في المعالجة والتفسیر الخبریة التي تتبع أسلوب التحلیبشكل اكبر في القصص 
المفسرة و القصص الخبریةإن هذه على عكس القصص الخبریة توجد أكثر في األخبار المفسرة 

ًأكثر اهتماما بالتنمیة ومشاكل المجتمعات النامیة أو باإلحداث التي تعرف باإلخبار الخفیفة أكثر 
  . ث والتي تعرف باإلخبار الجادةمن األعمال الرسمیة للحكومة والجریمة والكوار

  دراسةKatherine Mc.Adams )٢()١٩٩٣(:  
نه إذا كانت القصص اإلخباریة أسهل في قراءتها فأنه یتم أالدراسة تتحقق من فرض   

تقییمها بشكل ایجابي من قبل القارئ ولم تؤید النتائج هذا الفرض وترى الدراسة إن القضایا المثیرة 
 كل القراء والقراء المحتملین الن اهتمامات القارئ تكون مصاحبة بمجموعة لالهتمام تجذب انتباه

من ردود األفعال االیجابیة ویالحظ على هذه الدراسة إن سهولة النص ال ینبغي النظر إلیها على 
إنها شيء مطلق فما هو سهل بالنسبة لقارئ یتمتع بمستوى ثقافي معین ویرى في قراءة النصوص 

ًال قد یكون صعبا بالنسبة لقارئ أخرًالسهلة شیئا مم ً .  
  دراسةWayne wanta & "et al" ) ٣()١٩٩٢(:    

اختبرت الدراسة المتغیرات التي ینبغي أن یستخدمها المحررون إلغراء صغار القراء على 
 ٢٠ طالب في المرحلة الثانویة قراءة وترشیح واحدة من ٢٠٤التعود على قراءة الصحف وطلب من 

ة من حیث الجانب الترفیهي واالنقرائیة والجاذبیة كما تم اختبار كفاءة الصحف في صحیفة داخلی
  . نقل المعلومات من خالل أسئلة تذكر المعلومات

                                                             

(1) John Demott: Interpretative news stories compared with spot news journalism 
Quarterly,spring,1993. 

(2)  Katherine Mc.Adams,"Readability Reconsidered :A study of readers reactions To 
fog indexes ",Newspaper Research Journal ,1993.  

(3) Wayne wanta and others,"Young readers and the newspaper factors affecting 
information recall and perceived enjoyment readability and attractiveness",paper 
presented at the annual meeting of the association for education in, journalism and 
mass communication,1992.  
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ًن الصحف تكون أكثر إمتاعا إذا اشتملت على قصص اقل أوتوصلت نتائج الدراسة إلى 
ثیرة وصور رئیسیة صغیرة واقتباسات أكثر، وتكون الصحف مقروءة أكثر إذا تضمنت اقتباسات ك

الحجم ، باإلضافة إلى ان الصحف تكون أكثر جاذبیة باستخدام صور عدیدة ورسومات یدویة كبیرة 
ومن ثم أوضحت الدراسة إن األشخاص المدروسین كانوا قادرین على تذكر المعلومات بشكل جید 

  . ًإذا كانت الصحف أكثر إمتاعا وتستخدم عدد اكبر من االقتباسات
 سة دراKevin Catalano ) ١()١٩٩٠(:  

ركزت الدراسة على مقدمات القصص اإلخباریة وبعض الفقرات األولى منها والتي تم   
نترناشیونال وثالث صحف رئیسیة وتوصلت الدراسة إسوشیتیدبرس ویونیتدبرس أنشرها في وكاالت 

 الصحفیین یحتمل  كلمة وترى الدراسة إن٣٩-٢٥إلى إن متوسط طول جملة المقدمة یتراوح بین 
نهم یكتبون للقراء ، ویالحظ على الدراسة أنها ركزت على الجملة أأنهم یكتبون ألنفسهم أكثر من 

وأهملت الكلمة والمتغیرات المتعلقة بها وكذا الفقرة والبناء الفني للقصة الخبریة كما أنها ركزت على 
  . النص وأهملت القارئ

  : تعلیق على الدراسات السابقة
برز األدبیات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة في المحورین أل رصد عدد من من خال

أن جمیع ما قدمته الدراسات السابقة كان یهتم في توضیح أنواع القصص الحظ الباحث السابقین 
 وكذلك الخبریة ومقارنتها باألسالیب الفنیة األخرى واستخدام األسالیب الفنیة في بناء القصة الخبریة

 العوامل التحریریة التي تتحكم في سهولة أو صعوبة القصة الخبریة باإلضافة إلى كشف رصد
أن جمیع الدراسات السابقة  والتقریر الصحفي والخبریةنواحي االتفاق واالختالف بین القصة 

غلبها تستخدم األسلوب أك تستخدم منهج المسح اإلعالمي كونها من الدراسات الوصفیة وكذل
ٕتفاد الباحث من الدراسات السابقة في زیادة معرفته واطالعه على موضوع دراسته اسالمقارن، و

 ووجد الحالیة، وساعدته على تحدید محاورها ومناهجها واألدوات التي سوف یستخدمها في دراسته،
 ومن هنا یستنتج ،الباحث جمیع الدراسات السابقة تناولت موضوع دراستنا بطریقة غیر مباشرة

 بناء القصة الخبریة وأثرها فيالتعددیة السیاسیة واإلعالمیة "الحالیة ضوع الدراسة الباحث أن مو
 ،)العراق (ًثا على مستوى القطرموضوع یكاد یكون حدی " العراقیةفي الصحافة االلكترونیة
 وكیفیة تفاعلها التعددیة السیاسیة واإلعالمیة وهویتهاالتعرف على مالمح وستضیف الدراسة الحالیة 

                                                             

(1) Kevin catalano,"On wire:How six news services are Excceding Readability 
standards",Journalism Qaoterly ,1990. 
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 في الصحف القصة الخبریة وأنماطتطور أسالیب لكتروني في العراق باإلضافة إلى إلالواقع امع 
  .  تلك األسالیب الجدیدةلكترونیة موضوع الظاهرة وكیفیة تعامل الصحفیین مع إلا

  :)(ستطالعیةاالدراسة ال. ٤
 تمثلــت فــي اإلعالمیــة العراقیــةأجــرى الباحــث الدراســة االســتطالعیة علــى عینــة مــن المواقــع   

ًموقعــا إعالمیــا) ١٦(  كتابـــات، البــدیل،  الرافــدین،صــحیفة موســـوعة النهــرین، عــراق الغــد،(وهــي  ً
العــراق  الجیــران، الحــالم، بوابــة العــراق، أرض الــسواد، صــفحات عراقیــة، ،شــبكة عراقنــا اإلخباریــة

ة الحالیــة قابلــة للتأكــد مــن أن الدراســ، )صــوت العــراق الــزوراء، الجدیــدة، الحــوار المتمــدن، ،للجمیــع
للتطبیق فـي الواقـع وأن هنـاك ظـواهر تـوحي بوجـود مـشكلة فـي التعددیـة الـسیاسیة واإلعالمیـة وكیفیـة 

، حیــث ٢٠١٢تفاعلهــا مــع الواقــع اإللكترونــي فــي العــراق وقــد أجریــت هــذه الدراســة فــي شــهر ســبتمبر 
حــصر عینــة الدراســة ) ًوالأ(قــام الباحــث بدراســة اســتطالعیة علــى المواقــع اإلعالمیــة العراقیــة بهــدف 

ــــى شــــبكة  ــــا التقنیــــة والخــــدمات التفاعلیــــة التــــي توفرهــــا عل والكــــشف عــــن طبیعــــة هــــذه المواقــــع والمزای
مواقـــع  فـــي وأنمـــاط بنـــاء القـــصة الخبریـــة مالمـــح أســـالیب رصـــد) ًثانیـــا(نترنـــت إلالمعلومـــات الدولیـــة ا

  . لكترونیةإلالصحف ا
   :هداف وهي كاآلتي من األًا الدراسة االستطالعیة عددواستهدفت

  . لكترونیة المالئمة للدراسةإلحف االصمواقع تحدید عینة  -
كترونیـة التــي ظهـرت مطلــع عــام لإل فـي الــصحف ابنــاء القـصة الخبریــةرصـد أنمــاط أسـالیب  -

٢٠٠٣ . 
 على مدى تأثیر التعددیـة الـسیاسیة واإلعالمیـة فـي أسـالیب بنـاء القـصة الخبریـة فـي التعرف -

  .  ةلكترونیإلالصحافة ا
 تختلــف مــن بنــاء القــصة الخبریــةمعینــة فــي وأنمــاط رصــد كیفیــة توظیــف الــصحف ألســالیب  -

 . لكترونیةإلف الورقیة إلى الصحف االصح
ـــــار التـــــي تعتمـــــد علیهـــــا الـــــصحف فـــــي اســـــتقاء مادتهـــــا فـــــي  - ـــــصحف أهـــــم مـــــصادر اإلخب ال

 . لكترونیةإلا

                                                             

)(  أعتمــد الباحــث علــى محركــات البحــث اإللكترونیــة للحــصول علــى حــصر عینــة المواقــع اإلعالمیــة العراقیــة، كمــا
نترنــت، حیــث یقــدم إلزیــارة علــى ا الــذي یقــدم إحــصاءات عــن أشــهر المواقــع (Alexa)ســتعان الباحــث بموقــع ا

ًموقعـا ) ٨٧(الخ، وقد حصر الباحث أكثـر مـن ...إحصاءات دقیقة عن الجمهور وعدد الزیارات وترتیب الموقع 
ًموقعـا ) ١٦(سـتطالعیة علـى وقـام بـإجراء الدراسـة اال) ١(لصحف إلكترونیة عراقیة، كما هو موضح في ملحق 

    . ًتم اختیارها بناء على ما سبق ذكره
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المـستخدمة فـي تقــدیم خبریـة واألنمـاط الجدیـدة الخاصــة ببنـاء القـصة الالتعـرف علـى القوالـب  -
  . لكترونیة عینة الدراسةإلالصحف االمادة الصحفیة في 

 . لكترونیةإلصص الخبریة في الصحف االتعرف على الموضوعات التي اهتمت بها الق -
  : وخرجت الدراسة االستطالعیة بالنتائج التالیة

ًیــرا عــن الــصحف  فــي الــصحف الورقیــة تختلــف كثبنــاء القــصة الخبریــة وأنمــاطأن أســالیب  -
لكترونیــة والــصور المتحركــة وخــدمات إللكترونیــة مــن خــالل اســتخدام الثانیــة المعالجــات اإلا

الــنص الفــائق وكــذلك فــي بعــض األحیــان اســتخدام الفیــدیو وكــل هــذه الممیــزات تفتقــر إلیهــا 
  . الصحف الورقیة

إلخـــــراج  فـــــي الـــــصحف الورقیـــــة یـــــستخدمون األســـــالیب التقلیدیـــــة المعروفـــــة فـــــي االعـــــاملون -
ــــصفحات الجرائــــد أمــــا فــــي ا ــــك األجهــــزة الحدیثــــة فــــي اإلخــــراج إلوالتــــصمیم ل لكترونیــــة فهنال

 بعـــد عـــام العـــراقلكترونـــي وغیرهـــا مـــن األســـالیب التقنیـــة الحدیثـــة التـــي دخلـــت إلوالتنـــضید ا
 .   وبدء العاملین التعرف إلیها وممارسة العمل علیها٢٠٠٣

 بنــاء أســالیب وأنمــاط القــصة الخبریــة فــي الــصحافة تــأثیر التعددیــة الــسیاسیة واإلعالمیــة فــي -
ـــد، وذلـــك مـــن خـــالل ســـیطرة العدیـــد مـــن إلا لكترونیـــة بعـــد أحـــداث التغییـــر الـــسیاسي فـــي البل

لكترونیـة وبالتـالي أصـبحت  تلـك الـصحف تمثــل إلاألحـزاب الـسیاسیة علـى مواقـع الـصحف ا
هـا غیـر ملتزمـة باألسـالیب توجهات تلك األحزاب فتنـشر مـا یـالءم توجهاتهـا وهـذا بـدوره یجعل

واألنمــــاط المــــستخدمة فــــي بنــــاء القــــصص الخبریــــة فــــي مواقــــع الــــصحف العربیــــة والعالمیــــة 
 .)BBC( وموقع هیئة اإلذاعة والتلفزیون البریطانیة "العربیة نت"و" الجزیرة نت"كـالمعروفة 

ًاهتمـت كثیـرا نهـا ألكترونیة العراقیة إلتبین من خالل الدراسة االستطالعیة لمواقع الصحف ا -
 . باألخبار والموضوعات السیاسیة وذلك بسبب تسارع األحداث السیاسیة في العراق

 لكترونیــة العراقیــة علــى قــالبین فــي الغالــب فــي بنــاء القــصة الخبریــة حیــث إلتعتمــد المواقــع ا -
 . قالب الساعة الرملیةما تستخدم  ً وقلیالالنمطین المقلوب والمعتدلتستخدم 

ٕتركیــز رسـالتها علــى الجمهـور الــداخلي واغفــال العراقیـة لكترونیــة إللـصحفیة ایعیـب المواقــع ا -
 .دوليوٕحقیقة أن جمهور الموقع هو محلي واقلیمي 

لكترونیـــة العراقیـــة مـــن طـــول مخـــل فـــي الفقـــرات والمـــواد، وعـــدم اســـتعمال إل المواقـــع اتعـــاني -
 .Multimediaالوسائط المتعددة 
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  : اإلطار النظري:ًثانيا
  : Media Richness Theoryء الوسیلة نظریة ثرا

یتمثل اإلطار النظري للدراسة في نظریة ثراء الوسیلة في تـوفر معـاییر لقیـاس فاعلیـة القـصة   
لكترونیــة للـــصحف عینـــة الدراســـة ومــا تمتلكـــه مـــن إمكانـــات وأدوات إلالخبریــة المنـــشورة فـــي المواقـــع ا

م باالتـصال وتكــوین أطـر مرجعیــة مـشتركة بینــه تقنیـة فــي توصـیل الرســالة الـسیاسیة التــي یریـدها القــائ
وبـــین جمهـــوره مـــع تـــوفیر قنــــوات للتفاعـــل تـــسهم فـــي تأســـیس نمــــط اتـــصالي یؤســـس لقـــیم المــــشاركة 

ًوالحــق فــي التعقیــب رفــضا أو قبــوال األمــر الــذي یــؤثر فــي مجملــه علــى فاعلیــة واخــتالف ) التفاعلیــة( ً
       . لسیاسیة واإلعالمیة علیهنمط وأسلوب بناء القصة الخبریة وتأثیر التعددیة ا

وتتفــاوت وســائل اإلعــالم مــن حیــث قــدرتها علــى توصــیل الرســالة، وهــي القــدرات التــي تــستند   
باألساس إلى اإلمكانات التقنیة التي تتمتع بها كل منها، والرموز التـي تـستطیع إنتاجهـا وقـدرتها علـى 

  . حقیق أهداف العملیة االتصالیةالتفاعل وغیرها من األمور المؤثرة على فهم المتلقي وت
وقــد اســتهدفت نظریــة ثــراء الوســیلة تــصنیف وســائل االتــصال مــن حیــث قــدرتها علــى تحــسین   

الفهم وتحقیق التفاهم بـین المرسـل والمتلقـي فـي أسـرع وقـت ممكـن وبـأدق درجـة ممكنـة بمـا یـسهم فـي 
  .اختیار الوسیلة االتصالیة المالئمة للهدف من االتصال

م مـن أن النظریـة تمـت صـیاغتها فـي منتـصف الثمانینـات مـن القـرن الماضـي،أي وعلى الـرغ  
العالمیــة وغیرهــا مــن تطــورات تكنولوجیــا االتــصال والمعلومــات " الویــب"قبــل ســنوات مــن ظهــور شــبكة 

التـــــي أعـــــادت صــــــیاغة عملیـــــة االتـــــصال، وظهــــــور أنمـــــاط جدیـــــدة بخــــــالف االتـــــصال الجمــــــاهیري 
ً وجدة في افتراضاتها أساسا یمكـن إعـادة تطبیقـه علـى وسـائل اإلعـالم التقلیدي،إال أن تطبیقات عدیدة

ًالجدیدة، كما أسهم باحثون في إدخال تعـدیالت علیهـا بمـا یـتالءم مـع هـذا التطـور، وبمـا یـوفر أساسـا 
ًنظریا جیدا لبحث قدرات هذه الوسائل ومساعدة القائم باالتصال على اختیار الوسیلة المالئمة ً)١( .  

الدراســة الحالیــة نظریــة ثــراء الوســیلة وأهمیــة االســتناد إلیهــا فــي موضــوع البحــث فــي وتتنــاول   
الثــاني توظیـف النظریـة فــي  المحـوراألول معنـى الثـراء، فیمــا یتنـاول  المحــور، یتنـاول محـوریینإطـار 

قـصة التعددیـة الـسیاسیة واإلعالمیـة وأثرهـا فـي بنـاء ال(الدراسة ببیان أهمیة االرتكاز علیها فـي دراسـة 
تحدیـد معـاییر وأبعــاد ثـراء وسـائل اإلعــالم بـصفة عامــة مـن حیــث ) لكترونیـةإلالخبریـة فـي الــصحافة ا

وضـــع تـــصنیف ، ولكترونیــة العراقیـــةإلوتطبیــق كـــل معیـــار مــن هـــذه المعـــاییر علــى مواقـــع الـــصحف ا
ــــة  ، وبنــــائي للقوالــــب الفنیــــة للقــــصص الخبریــــة مــــن حیــــث مــــدى الثــــراء التركیــــز علــــى بعــــدي التعددی

                                                             

رســالة  ،لكترونیــة والمــشاركة الــسیاسیة فــي مــصرإلالعالقــة بــین المــدونات افاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح إبــراهیم، ) ١(
  ).٢٠١٠قسم الصحافة، -كلیة اإلعالم :جامعة القاهرة(  غیر منشورة،،دكتوراه
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لكترونیـة العراقیــة بمــا یمثــل إلإلعالمیـة والــسیاسیة كمعیــاریین وبعــدین جدیـدین لثــراء وســائل اإلعــالم اا
   .إضافة نظریة لمدخل ثراء وسائل اإلعالم

  
  :مفهوم الثراء وأبعاد قیاسه:  األولالمحور

" ثـــراء الوســــیلة"بـــصیاغة مـــصطلح  Daft & Lengel قـــام١٩٨٦و١٩٨٤بـــین عـــامي   
Media Richnessلذي یشیر إلى قـدرة الوسـیلة اإلعالمیـة علـى تحـسین الفهـم بتقلیـل عـدم التأكـد  وا

Uncertainty والغمـــــوض Ambiguity أي المفـــــردات أو اإلحـــــداث التـــــي تحمـــــل معنیـــــین، األمـــــر 
الــذي یــساعد منــتج الرســالة علــى اســتخدام الوســیلة المالئمــة للموقــف االتــصالي وفــق درجــة غمــوض 

  :ظریة من ثالثة اعتبارات رئیسیة وهي، وقد انطلقت الن)١(الموضوع
تـستخدم لتفـسیر المواقـف والحكـم ) رمزیـة ولغویـة( أن المعلومات یتم حملها عبر أنظمة اتصالیة :أوال

علــى الــسلوك، حیــث إن مهمــة تبــادل المعلومــات تعــد مــن المهــام األساســیة التــي تــساعد علــى 
  . یا السائدة في هذه البیئة االجتماعیةتفسیر البیئة المحیطة باألفراد وتكوین مفاهیم عن القضا

ـــه كثیـــر مـــن القـــضایا غیـــر المفهومـــة :ًثانیـــا  أن النظـــام االجتمـــاعي معقـــد بـــشكل كبیـــر ویوجـــد بداخل
والمــضجرة، باإلضــافة إلــى وجــود مواقــف عدیــدة نمطیــة ومتــشابهة، وللــتخلص مــن هــذه البیئــة 

تطیع القنــوات االتــصالیة أن الغامــضة البــد مــن تطــویر آلیــات التعامــل مــع المعلومــات لكــي تــس
ًتخلق مجاال مشتركا للفهم بین أعضاء هذا النظام االجتماعي ً .  

 یتمثل في أن أهم مالمح النظام المعلوماتي المنظمي هو الشراكة، حیث یحـاول أفـراد المنظمـة :ًثالثا
لوصـول ًدائما الوصول لنظام مشترك للمعاني واآلراء بشأن القـضایا الـسائدة داخـل المنظمـة، فا

إلـــى هـــذه المعـــاني، ســـواء بـــین أعـــضاء المنظمـــة بعـــضهم الـــبعض أو بـــین أعـــضاء المنظمـــة 
وصــناع القــرار بهــا، یــساعد علــى اتخــاذ القــرار بالــشكل األمثــل، ذلــك ألن القــرار یــتم الوصــول 
إلیــــه مــــن خــــالل تــــآلف اآلراء المختلفــــة، وهنــــا یبــــرز دور النظــــام المعلومــــاتي فــــي إزالــــة حالــــة 

  .  )٢(االت الخالف في الرأيالغموض وتخطي ح
  
  
  
  

                                                             

(1) Media Richness Theory, Available at:http//www.scribd.com/doc/18052269/media-
richness-theory retrieved in:26 Jan.2010. 

(2) R.L.Daft,R.H.Lengel,and L.K.Trevino,"Messagee quivocality,media selection,and 
manager performance",MIS Quarterly, Vol.11,No.3,1987,p359. 
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 فرضیات النظریة :   
أنه كلما زادت درجـة غمـوض والتبـاس : تقوم نظریة ثراء الوسیلة على فرضیة أساسیة مفادها

 قـــدم كـــل مـــن ١٩٨٤ًالمهمـــة االتـــصالیة كـــان مـــن األفـــضل اســـتخدام وســـیلة أكثـــر ثـــراء، وفـــي عـــام 
Daft&Lengel١(ضا نظریتهما حول ثراء الوسیلة حیث افتر(:  

أن لوسائل االتصال قدرات استیعابیة مختلفة السـتجالء الغمـوض وتـسهیل التفـاهم بـین األطـراف  .١
  . االتصالیة

ًأن النــاس دائمــا یرغبــون فــي التغلــب علــى عــدم التأكــد والغمــوض المحــیط بالعملیــات االتــصالیة  .٢
یرهــا فــي أداء فیمــا بیــنهم، ولــذلك فهــم یــستخدمون أدوات اتــصالیة معینــة یعتبرونهــا أفــضل مــن غ

 . مهمات محددة
، إذ یـتم )٢(فنموذج الثـراء یفتـرض أن وسـائل اإلعـالم تختلـف فـي قـدرتها علـى تغییـر فهـم المتلقـي

اختیـــار وســـائل تتمتـــع بثـــراء یمكنهـــا مـــن إزالـــة الغمـــوض الـــذي یحـــیط بالعملیـــة االتـــصالیة، مـــا یجعـــل 
الفعلــي لهــا واالعتبــارات المتعلقــة بأدائهــا ًاعتقــاد الفــرد بمــدى مالئمــة الوســیلة أكثــر تــأثیرا مــن التقیــیم 

ًویــتم تــصنیف الوســیلة علــى أنهــا األكثــر ثــراء وفــق قــدرتها علــى تــوفیر رجــع الــصدى الفــوري . الفعلــي
ٍوتوافر أشـكال مختلفـة لرجـع الـصدى أو تطـویر الرسـالة وتعـدیلها بمـا یتناسـب مـع متلـق بعینـه أو نقـل 

  .)٣(الالمشاعر واألحاسیس الخاصة بالقائم باالتص
الثــراء المــرتبط بالوســیلة، وعــدم : (وبالتــالي تقــوم النظریــة علــى ثالثــة مــصطلحات رئیــسیة هــي  

المرتبطــــان بموضــــوع االتــــصال واللــــذان تعــــد إزالتهمــــا الهــــدف الرئیــــسي للمهمــــة ) التأكــــد، والغمــــوض
  : االتصالیة، وهي المفاهیم التي یمكن توضیحها كالتالي

  :  Richnessالثراء .١
األفعال االتصالیة التي تـساعد فـي توضـیح القـضایا الغامـضة " بأنه Daft &Lengelیعرفه 

قـدرة الوسـیط االتـصالي علـى توصـیل " فقـد عرفـه بأنـه  Rulf Muller، أمـا )٤("فـي الوقـت المناسـب
المعلومــات مــن خــالل إرســال بعــض الرمــوز المتنوعــة، إضــافة لتــوافر ســرعة رجــع الــصدى فــي هــذا 

 أن االتـصال الثـري هـو الـذي یقلـل مـن حالـة عـدم التأكـد  Boland & Tankers، ویـرى )٥("الوسـیط
                                                             

(1) R. L. Daft, R. H. Lengel,"Information richness: a new approach to managerial 
behavior and organizational design", In: L.L. Cummings, B.M. Staw (Eds.), 
"Research in organizational behavior", (Homewood: JAI Press, 1984), pp.191-233.  

(2) R. L. Daft, R. H. Lengel, and L. K. Trevino, Op. Cit., pp. 355-366. 
(3) R. L. Daft, R. H. Lengel, "Organizational information requirements, media Richness 

and structural design", Management Science, Vol. 32, No. 5, 1986, pp. 554-571.  
(4) R. L. Daft, R. H. Lengel, and L. K. Trevino, Op. Cit., p.358. 
(5) Rulf Muller, "Determinants for External Communications Of IT Project Managers", 

International Journal For Project Management, Vol. 21, July 2003,pp. 345-354.  
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بتقــدیم كمیـــة كبیـــرة مـــن المعلومـــات بطریقـــة ســریعة، كمـــا یمكـــن لالتـــصال تخفـــیض ازدواجیـــة المعنـــى 
باســتخدام الوســیط االتــصالي المالئــم، ولــیس بتقــدیم المزیــد مــن المعلومــات، ویمكــن أن یــتم ذلــك مــن 

  . )١(ًناظرات بشأن المعلومات الموجودة فعال حتى تثبت جودتهاخالل إجراء المناقشات والم
فــي أنــه القــدرة علــى تغییــر الفهــم خــالل فتــرة زمنیــة معینــة، وأن " ثــراء الوســیلة"ویتحــدد مفهــوم   

  : )٢(االتصاالت الثریة، هي
تلك التي یمكنها تجاوز االختالفات في األطـر المرجعیـة بـین أطـراف العملیـة االتـصالیة، فتـؤدي  -

  . الستجالء القضایا الغامضة بهدف الوصول لتفاهم شامل خالل فترة زمنیة محددة
التـي یتعــاظم فیهـا الحــضور االجتمـاعي للوســیلة باسـتخدامها قنــوات اتـصالیة متعــددة، ممـا یخلــق  -

ًفوریة فعالة ودفئا إنسانیا یقود في النهایة لنجاح العملیة االتصالیة ً . 
 قــدرة الوســیلة علــى تیــسیر الوصــول لمعنــى مــشترك خــالل  بأنــه.Sitin, et. Alكمــا یعرفــه 

قـدرة الوسـیلة علـى نقـل المعلومـات بمـا : ًالوقت المحدد، ما یجعـل الثـراء متوقفـا علـى معیـاریین، األول
ٍیعنیه من قدرتها على نقل رجع الـصدى واعـداد رسـالة لمتلـق معـین ونقـل مـشاعر القـائمین باالتـصال  ٕ

ــــان ــــى تحقیــــق التواصــــل : يوتقــــدیم وســــائط متعــــددة، والث ، أي حمــــل )ســــعة حمــــل الرمــــوز(قــــدرتها عل
  . )٣(معلومات عن األشیاء أو األفراد القائمین باالتصال فیما بینهم في االتصال متعدد االتجاهات

بـین الثـراء والـتعلم مـن الرسـالة االتـصالیة، ) ١٩٨٧ (Daft, Lengel &Trevinoوقد ربـط   
 إســــتطاع التغلـــب علـــى مختلــــف األطـــر المرجعیـــة أو توضــــیح ًإذ إن االتـــصال یعـــد أكثــــر ثـــراء كلمـــا

، وهـــو مـــا أدى الســـتخدام النظریـــة فـــي )٤(المـــسائل الغامـــضة التـــي تـــؤدي بالتـــالي إلـــى تغییـــر الفهـــم 
  . ٕدراسات التعلم وادخال الوسائط التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة

  :Ambiguity and Uncertaintyعدم التأكد والغموض  .٢
، أمــا الغمــوض فهــو ازدواجیــة المعنــى التــي )٥(لتأكــد عــن حالــة نقــص المعلومــاتُیعبــر عــدم ا

تـسببها التفـسیرات المختلفـة والمتــصارعة إزاء مواقـف بعینهـا أو البیئـة المحیطــة بهـا، وهـو یختلـف عــن 
عــدم التأكــد، إذ إن األخیــر یحــدث فــي حالــة معرفــة األفــراد الجوانــب المفقــودة والتــي هــي بحاجــة إلــى 

ًا الغموض فتسود حالة من التـشویش وال یكـن لـدى األفـراد معرفـة أصـال بالمعلومـات التـي توضیح، أم
                                                             

(1) J. R. Boland, R. V. Tankers, "Perspecive Making and Perspective Taking In 
Communties Of Knowing", Organization science, Vol. 6, No. 4, 1996, pp. 350-372.  

(2)Media Richness, Wikipedia: The Free Encyclopedia, Available at: 
Wikipedia.org/wiki/media_richness_theory . 

(3)S. Sitin, K. Sutdiffe, J. Barrios-Choplin, "A Dual-Capacity Model Of 
Communication Media Choice In Organizations", Human Communication 
Research, Vol. 18, No. 4, 1992, pp. 563-598.  

(4) R. L. Daft, R. H. Lengel, and L. K. Trevino, Op. Cit., pp. 355-366.  
(5) Ibid., pp. 554-571.  
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فالمهـــام الملتبـــسة ال یمكـــن التعبیـــر عنهـــا بـــسهولة أو معالجتهـــا بتـــوفیر . )١(یجـــب أن یحـــصلوا علیهـــا
ًالمزیـد مــن المعلومـات، وهــو مــا یجعلهـا تتطلــب تفــسیرا ومناقـشة وتفاوضــا لتــوفیر قاعـدة لالتفــاق علــ ى ً

  . )٢(إطار مرجعي مشترك
  معاییر الثراءRichness Criteria :  

ًأن وسـائل االتـصال تمتلـك عدیـدا مـن القـدرات ) ١٩٨٤ (Daft & Lengelافترض كل من 
واإلمكانات لتوصیل المعلومـات والمعـارف لمـستخدمیها، وبالتـالي تـساعد فـي حـل مـشكالت الغمـوض 

وقــدم . فــات فــي الــرأي وتــسهیل التفــاهم بــین النــاسوتمكــین مــستخدمیها مــن الوصــول إلــى حلــول للخال
الخـــاص بثـــراء الوســـائل االتـــصالیة، وتـــم ترتیبـــه مـــن الوســـائل ) التـــدرج الهرمـــي(الباحثـــان مـــا عـــرف بــــ

ًاألعلـى ثــراء إلــى األقـل ثــراء مــن أجـل توضــیح قــدرات الوسـائل االتــصالیة المختلفــة فـي حــل ومعالجــة  ً
أربعــة معــاییر رئیــسیة وضــعها الباحثــان ومثلــت أســاس المــشكالت مــن خــالل االتــصال، وذلــك وفــق 

  : )٣(النظریة، وهي
  : Immediately feed backرجع الصدى الفوري  .١

وهذا المعیار یعني قدرة المستخدم أو الفرد على الحـصول علـى رجـع الـصدى بـصورة سـریعة 
اعلیــة، فمــع وقــد ارتبطــت خاصــیة رد الفعــل بإحــدى ســمات اإلعــالم الجدیــد، وهــي ســمة التف. وفوریــة

ظهور وسائل االتصال الحدیثة، وفي مقدمتها اإلنترنت، بما تمتلكـه هـذه الوسـائل مـن أدوات تفاعلیـة، 
أصبح للمستقبل القدرة على المشاركة النـشطة والفعالـة فـي العملیـة االتـصالیة، حیـث أصـبح الجمهـور 

 المرســل بعــدما كــان یــسعى للحــصول علــى المعلومــات واختیــار المناســب منهــا، وتبــادل الرســائل مــع
دور المــستقبل هـــو مجـــرد تلقـــي المعلومـــات فقـــط، وأضــحى التمییـــز بـــین المرســـل والمـــستقبل فـــي ظـــل 
ًاســتخدام وســـائل االتـــصال التفاعلیـــة أمــرا صـــعبا، فالمرســـل أصـــبح مــستقبال، والمـــستقبل مرســـال، كمـــا  ً ً ً

خــالل البریــد اإللكترونــي ًتقــوم التفاعلیــة بــربط النــاس الــذین قــد ال یــرون بعــضهم الــبعض إطالقــا مــن 
  . )٤(والصحف اإللكترونیة واألدوات التفاعلیة األخرى

                                                             

(1) Media Richness Theory, available at: 
 http://www.istheory.yorku.ca/mediarichnesstheory.htm, published in: 2nd feb. 2006.  
(2) David Marginson, et. Al., "Executives use of information technology: comparison of 

electronic mail and an accounting information system" Joumal of Information 
technology, (15), 2000, p. 150.   

(3) Media Richness Theory, available at: 
http://www.cw.utwente.nI/theorieenoverzicht/theory%20clusters/Mass%20Media/Medi

a_Richness_Theory.doc/, retrieved in: 26th Jan. 2010.   
الـدار المـصریة  :القـاهرة(، الصحافة اإللكترونیة دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقـعشریف درویش اللبـان، ) ٤(

 . ٦٧-٦٦، ص ص)٢٠٠٥ ،١، طاللبنانیة
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  :Multiple cuesتعدد الرموز  .٢
، االتـــصال ...)مثـــل نبـــرة الـــصوت والتنهـــد(الكلمـــات، الرمـــوز الـــصوتیة : وتتحـــدد الرمـــوز فـــي

وهـي األنمـاط ، ...)مثـل الـورق، اللوحـات(، االتـصال المكتـوب ...)مثل اإلیمـاء، اللمـس(غیر اللفظي 
  .)١(التي یتم استخدامها لنقل المعلومات

وكلمــــا تنوعــــت الرمــــوز المتاحــــة فــــي الوســــیلة ازداد ثراؤهــــا، وكلمــــا قلــــت الرمــــوز المــــستخدمة 
انخفــضت درجــة الثــراء، وهــو مــا یحــدث فــي التفاعــل عبــر وســیط، حیــث یــتم فقــد الكثیــر مــن الرمــوز 

نفتقـد الكثیـر مـن الرمـوز الـصوتیة والمرئیـة، وال  -عل سبیل المثـال–الشخصیة، ففي الدردشة النصیة 
یمكن لطرفي االتـصال أن یتعرفـا علـى الخلفیـات الشخـصیة لكـل منهمـا إال عبـر المفـردات والتعبیـرات 
النــصیة المــستخدمة، مــا یجعلهــا وســیلة ذات حــضور اجتمــاعي مــنخفض وبالتــالي قلیلــة الثــراء، كمــا 

ًل الفیــدیو أكثـر ثـراء مـن الـصوتیة، وكـذلك الـصوتیة أكثــر یفتـرض نمـوذج الثـراء أن الرمـوز المرئیـة مثـ
  . )٢(ًثراء من النصیة

  : Natural Languageاستخدام لغة مألوفة أو طبیعیة  .٣
اللغــة الثریــة هــي اللغــة الطبیعیــة الــسائدة بــین أفــراد المجتمــع، والتــي تیــسر عملیــة التواصــل بــین 

ة الوســیلة علــى الــسماح للمــشاركین علــى التواصــل المرســل والمــستقبل، كمــا أن اللغــة الطبیعیــة تعنــي قــدر
  . )٣(بأسلوب نقاشي

  : Personal Focusالتركیز الشخصي  .٤
ویـرتبط . ویعني قدرة الوسیلة على فهـم األبعـاد الشخـصیة للطـرف اآلخـر فـي العملیـة االتـصالیة
ل المتلقـي التركیز الشخصي بخبرة المرسل بشریكه االتصالي، إذ ینبغي أن یمتلك بعض المعلومـات حـو

) ١٩٨٤ (Daft & Lengelووفـق هـذه المعـاییر األربعـة، قـدم . )٤(مـن أجـل صـیاغة رسـالة مالئمـة لـه
ًتصنیفا لوسائل االتصال بنـاء علـى درجـة ثرائهـا وقـدرتها علـى تـسهیل المعـاني المـشتركة، بحیـث وضـعا  ً

                                                             

(1) Alan R. Dennis, Susan T. Kinney, "Testing Media Richness Theory in the New 
Media: The Effects of Cues, Feedback, and Task Equivocality", Information 
Systems Research, Vol. 9, No. 3, September 1998, p. 257.  

(2) Jens Riegelsberger, et, Al.,"Rich Media, Poor Judgement A Study of Media Effects 
on Users' Trust in Expertise", in: Tom McEwan, Jan Gulliken David Benyon (eds), 
"People and Computers XIX-The Bigger Picture", Proceedings of HCI 2005, 
Springer London, 2006, pp. 269-270.  

(3) Stuart C. Gilman, Jeanine Turner, "Media Richness and Social Information 
Processing: Rationale for Multifocal Continuing Medical Education Activities", The 
Journal of Continuing Education in the Health Professions, Vol. 21, 2001, p. 135.   

(4) C. Erik Timmerman, S. Naga Madhavapeddi, "Perceptions of Organizational Media 
Richness: Channel Expansion Effects for Electronic and Traditional Media Across 
Richness Dimensions", IEEE Transactions On Professional Communication, Vol. 
51, No. 1, March, 2008, p. 22.  
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تــصال الموجــه المكتــوب ًاالتــصال المــواجهي كــأكثر وســائل االتــصال ثــراء ثــم االتــصال الهــاتفي، یلیــه اال
. )١(كالخطابات والمذكرات، یلیه االتصال غیر الموجه المكتوب كالنشرات اإلعالنیة واللوحـات اإلخباریـة

  ). ١( فقد رتب الوسائل الجماهیریة من حیث درجة ثرائها، كما یظهر في الشكل Mokeأما 
  

  )١(شكل 
   لوسائل اإلعالم من حیث درجة ثرائهاMokeتصنیف 

                        
 إیناس مسعد فهمي سرج، أثر استخدام وسائل االتصال الحدیثة في تكوین الـرأي العـام المـصري تجـاه القـضایا الدولیـة، رسـالة :المصدر

  .١١٠، ص)٢٠٠٦كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة(ماجستیر، 

  
زامن االتــصال فــي النقاشــات المــسجلة علــى أن عــدم تــ) ١٩٩٨ (.Graetz, et. Alویــرى   

ًاإلنترنـــت، والتـــي تعتمـــد علـــى التـــدوین النـــصي، تـــستهلك وقتـــا وجهـــدا ذهنیـــا أكثـــر لتنـــسیق مـــدخالت  ً ً
األعــضاء والتحقــق مــن المعلومــات، مــا یجعلهــا تفتقــد إلــى الممیــزات التــي یتمتــع بهــا االتــصال اللفظــي 

الجماعـات، وهــو مـا یجعــل األخیـرة فــي ترتیـب متقــدم أو تبـادل المعلومــات فـي االتــصال التزامنـي بــین 
  . )٢(على مقیاس الثراء

  
  
  
  
  

                                                             

(1) R. L. Daft, R. H. Lengel, "Information richness: a new approach to managerial 
behavior and organizational design", Op. cit., pp. 191-233.  

(2) K. A. Graetz, et. Al., "Information Sharing in face-To-face, Teleconferencing, And 
Electronic Chat Groups," Small Group Research, Vol. 29, No. 6, 1998, p. 741.  

 ثراء الوسیلة 

  اإلنترنت

   

  التلیفزیون والفضائیات 

  الرادیو 

  الصحف 

  

 الكتب

 عالي

 منخفض
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  )٢(شكل 
  تصنیف وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة وفق معاییر الثراء األربعة

  
 
Source: Media Richness Theory and Computer Mediated Communication, available at: 
http://my.opera.com/noah%20counte/blog/2008/01/19/media-richness-theory-and-computer-
mediated-communication, published in: 19/1/2008.  

  

ًنموذجـا یقـیم ثـراء الوسـیلة بـالنظر ) ١٩٩٩( K.S Suhوفـي تنفیـذ لفرضـیات النظریـة وضـع 
إلــى مــدخالت العملیــة االتــصالیة ومخرجاتهــا، فالمهمــة االتــصالیة تكمــن فــي تقــدیم كمیــة معینــة مــن 
المعلومـــات بـــشكل واضـــح ومفهـــوم فـــي إطـــار مـــن النقـــاش والتفاعـــل، أمـــا الوســـیلة االتـــصالیة فتتمتـــع 

ًموعة من القدرات النصیة والصوتیة وغیرها، لیتفاعـل هـذان الطرفـان معـا فـي العملیـة االتـصالیة، بمج
لیكـون الحكـم علـى ثـراء الوسـیلة مـن خـالل أدائهـا للمهمـة بـالنظر إلـى أداء المهمـة وینقـسم إلـى شـقین 

حیــث تــتم هــذه التوقیــت ب: الجــودة فــي توصــیل المعلومــة وفــق مــا أرادهــا منــتج الرســالة، والثــاني: األول

    Face to face communication االتصال المواجهي

   Video Conferencing مؤتمرات الفیدیو

   Chat with audio & video الدردشة باستخدام الصوت والفیدیو

    Telephone االتصال الهاتفي
  

    Two way Radio الرادیو ثنائي االتجاه

    Message Boards-Blogs لوحات الرسائل والمدونات
  

   Instant Messaging المراسالت اللحظیة

   Chat الدردشة
  

   Written Addressed Communication..) الرسائل، المذكرات(االتصال الموجھ المكتوب 
    E-mailالبرید اإللكتروني 

   Written Unaddressed  communication ..)النشرات، البیانات(االتصال غیر الموجه المكتوب 

   Spam or bulk E-mail البرید الزائد
  

   Computer Language Or Binary  لغة الحاسب

   

ء 
ثرا

ثر 
ألك

ا
ً

 
ء 

ثرا
ل 

ألق
ا

ً
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العملیـــة فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، إلـــى جانـــب الرضـــا عـــن المهمـــة ســـواء المتعلـــق بمجریـــات العملیـــة 
  .)١()٣(االتصالیة ذاتها أو مخرجاتها، وهو ما یتضح من الشكل 

  )٣(شكل 
   لثراء الوسیلةSuhنموذج 

      
Source: K.S. Suh, "Impact of communication media on task performance and satisfaction: 
examination of media – richness theory", Information & Management, No. 35, 1999.  

بــین ثالثــة مفــاهیم، . )٢()١٩٩٨ (.Alan R. Dennis, et. Alوعلــى جانــب آخــر، میــز 
 الوسـیط الـذي یقـوم بمجموعـة مـن العملیـات الوسیلة، المهمة االتصالیة والعملیة االتصالیة، فاألولى هـي

وبـــذلك، . االتـــصالیة المتـــشابكة والمتتالیـــة أو المتزامنـــة ألداء مهمـــة معینـــة تمثـــل الهـــدف مـــن االتـــصال
فإنجاز المهمـة یتطلـب مجموعـة مـن العناصـر والعملیـات التـي یلـزم كـل منهـا احتیاجـات اتـصالیة معینـة 

فــي وســیلة بعینهــا، مــا یطــرح مفهــوم االنــدماج بــین الوســائل لــیس بالــضرورة تحققهــا بدرجــة كفــاءة واحــدة 
بقـــوة، والـــذي اعتبـــره أحـــد المكونـــات الرئیـــسیة فـــي االتـــصال، والســـیما القـــائم علـــى اســـتخدام التكنولوجیـــا 

  .   الحدیثة
وقد انتقد الباحث تركیز نظریة الثراء علـى مـدى مالئمـة الوسـیلة للمهمـة ولـیس التـأثیر الحقیقـي 

لـــى الـــرغم مـــن أن األخیـــر هـــو العامـــل األهـــم فـــي االختیـــار، كمـــا انتقـــد إغفـــال النظریـــة الســـتخدامها، ع
                                                             

(1) K.S. Suh, "Impact of communication media on task performance and satisfaction: an 
examination of media-richness theory", Information & Management, No. 35, 1999, 
pp.295-312.  

(2) Alan R. Dennis, et. Al., "Beyond media Richness: An Empirical Test of media 
Synchronicity Theory", a paper presented to Thirty-First Annual Hawaii 
International Conference on System Sciences, USA, 6-9 Jan. 1998.   

  دینامكیة االتصال 
  

 ئمة الوسیلة للمھمة مال

  أداء المھمة 
  الجودة 
  التوقیت 

  خصائص المھمة االتصالیة
  سرعة الفھم 

  النقاش /التفاوض
  )متوافق أو غیر متوافق(

  الرضا عن المھمة 
الرضا عن العملیة 

  االتصالیة
 الرضا عن المخرجات 

  خصائص الوسیلة االتصالیة 
  صوتیة / نصیة 

  فیدیو 
 مواجھي 
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لألسباب المؤثرة على استخدام الوسیلة، سواء المرتبطـة بالعوامـل الفردیـة أو المؤسـسیة والمجتمعیـة التـي 
  . تؤثر في مجملها على استخدام الوسیلة والحصیلة النهائیة للعملیة االتصالیة

ًطـــار، وضـــع الباحـــث تـــصنیفا للوســائل یمیـــز بـــین معـــاییر الثـــراء المختلفـــة، والتـــي وفــي هـــذا اإل  
رجــع الــصدى، : ســماها الممیــزات النــسبیة الختیــار الوســیلة اإلعالمیــة، وحــددها فــي خمــسة معــاییر هــي

تعدد الرموز، التزامنیة، االستمرار، وهو مرتبط بمدة عرض الوسیلة، والقدرة على التجربة المسبقة، وهـي 
  . رة المرسل على تجربة الوسیلة قبل استخدامها بالفعلقد

  )١(جدول 
  الممیزات النسبیة الختیار الوسیلة اإلعالمیة:  للثراء.Alan R. Dennis, et. Alتصنیف 

  الوسیلة 
  المعیار

  البرید الصوتي  المذكرات المكتوبة  االتصال الهاتفي  االتصال المواجهي

  منخفض  منخفض   متوسط   مرتفع   رجع الصدى

   متوسط –منخفض    مرتفع –منخفض    مرتفع –منخفض    مرتفع –منخفض   تعدد الرموز 

  منخفض   مرتفع   منخفض   متوسط   التزامنیة 

  متوسط   مرتفع    متوسط –منخفض    متوسط –منخفض   االستمرار

  متوسط   مرتفع   منخفض   منخفض   التجربة المسبقة 

  الوسیلة
  المعیار 

مجموعات العمل عبر   الهاتف عبر الشبكات   البرید اإللكتروني  و مؤتمر عبر الفیدی
  أنظمة إلكترونیة

   متوسط –منخفض   متوسط    متوسط –منخفض    مرتفع –متوسط   رجع الصدى 

   مرتفع –منخفض    مرتفع –منخفض    مرتفع –منخفض    مرتفع –منخفض   تعدد الرموز 

  مرتفع   مرتفع   متوسط   منخفض   التزامنیة 

  مرتفع   منخفض   مرتفع   منخفض   ستمرار اال

  مرتفع   منخفض   مرتفع   منخفض   التجربة المسبقة 
Source: Alan R. Dennis, et. Al., "Beyond Media Richness: An Empirical Test of Media 
Synchronicity Theory", a paper presented to Thirty-First Annual Hawaii Intemational Conference 
on System Sciences, USA, 6-9 Jan, 1998, p. 3. 

 أن التمییـز بـین إمكانیـات .Alan R. Dennis, et. Alومـن منطلـق هـذا التـصنیف، یـرى   
الوسـیلة فـي كــل بعـد مـن إبعــاد الثـراء، یكـشف عــن عـدم وجـود أي وســیلة تمتلـك القـیم العلیــا فـي كافــة 

علـــى ســـبیل –كـــل وســـیلة فـــي ذاتهـــا، فالبریـــد اإللكترونـــي أبعـــاد الثـــراء، بخـــالف التمـــایز الـــذي تحملـــه 
 یتمتــع بــنظم مختلفــة، بعــضها نــصي فقــط وآخــر نــصي مــع صــور أو فیــدیو، وكــل مــن هــذه -المثــال

. األنواع تختلف درجة ثرائه عن اآلخر، في اعتبارات ینبغي وضـعها فـي الحـسبان عنـد حـساب الثـراء
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مة لــتالئم الوســیلة مــع المهمــة، مــع إغفــال هــذا بخــالف صــعوبة تــصنیف الوســائل وفــق أحكــام صــار
  . )١(عناصر وظروف السیاق الذي تتم من خالله العملیة االتصالیة

 أن تصنیف وسائل اإلعالم وفـق درجـة ثرائهـا ال یعنـي أفـضلیة وسـیلة علـى Newberryویرى   
تهــا وكــذلك ٕأخـرى، وانمــا األمــر یخــضع لمــدى مالئمــة الوســیلة للموقــف االتــصالي، فكــل وســیلة لهــا ممیزا

  . )٢(عیوبها، ولكن المعیار هو مدى كفاءتها في نقل الرسالة المقصودة بوضوح
ًأســـلوبا یقـــیس الثـــراء یمـــایز بـــین أبعـــاده المختلفـــة، التـــي . )٣()٢٠٠١ (Newberryوقـــد وضـــع   

ٕرجـــع الـــصدى وتنـــوع الرمـــوز وصـــیاغة رســـالة تـــستهدف مـــستقبال محـــددا واظهـــار مـــشاعر : حـــددها فـــي ً ً
فــه، بحیــث یــتم ترتیــب الوســائل فــي كــل بعــد مــن هــذه األبعــاد علــى مقیــاس ثالثــي، یمــنح المتــصل وعواط

ًتقــدیرا مرتفـــع ثـــالث درجـــات للوســیلة، ومتوســـطا درجتـــان، وضـــعیفا درجــة واحـــدة، حیـــث وضـــع الباحـــث  ً ً
  ).٢(لثراء وسائل اإلعالم المختلفة یوضحه الجدول ) الثراء النسبي(ًتصنیف للوسائل سماه 

  )٢(جدول 
   لثراء الوسائلNewberryف تصنی

  الدرجة 
   المعیار

  )درجة واحدة(ضعیف   ) درجتان(متوسط   ) درجات٣(مرتفع 

  المواجهي  رجع الصدى
   مؤتمر الفیدیو
   الرادیو المتزامن

   الدردشة النصیة 

  البرید اإللكتروني  
  المناقشة اإللكترونیة 
  الرادیو غیر المتزامن 

  الرادیو المتزامن   الفیدیو مؤتمر   المواجهي   تعدد الرموز 
  الرادیو غیر المتزامن 

  الدردشة النصیة 
  البرید اإللكتروني 

  المناقشة اإللكترونیة 
  مؤتمر الفیدیو   المواجهي   مالئمة الرسالة 

  الرادیو المتزامن 
  البرید اإللكتروني 

  الدردشة النصیة 
  الرادیو غیر المتزامن 
  المناقشة اإللكترونیة 

  مؤتمر الفیدیو   مواجهي ال  العواطف
  الرادیو المتزامن 

  الرادیو غیر المتزامن 

  الدردشة النصیة 
  البرید اإللكتروني 

  المناقشة اإللكترونیة 

Source: Brian Newberry, "Raising student social presence in online classes", a paper presented to 
world conference on the www and Internet proceedings, Orlando, 23-27 Oct. 2001, p. 4.  

                                                             

(1) Ibid, pp. 5-6.  
(2) Brian Newberry, "Media Richness, Social Presence & Technology Supported 

Communication Activities in Education", Available At: 
http://learngen.org/resoures/module/lgend101_norm1/200/210/211_3.html, 
Retreived In: 25/1/2010.  

(3) Brian Newberry, "Raising student social presence in online classes", a paper 
presented to world conference on the www and Internet proceedings, Orlando, 23-
27 Oct. 2001.  
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وبحساب  إجمالي الدرجات التـي حـصلت علیهـا كـل وسـیلة قـام الباحـث بترتیـب الوسـائل مـن   
، الرادیـــو ) درجـــات٩(، مـــؤتمر الفیـــدیو) درجـــة١٢(االتـــصال المـــواجهي : حیـــث درجـــة ثرائهـــا كالتـــالي

، الرادیــو غیــر ) درجــات٥(، البریــد اإللكترونــي ) درجــات٦(، الدردشــة النــصیة ) درجــات٨(المتــزامن 
  ).  درجات٤(، المناقشة اإللكترونیة ) درجات٥(المتزامن 

 تطبیقات ثراء الوسیلة على تكنولوجیا االتصال :  
 ظهـور عدیـد مـن وسـائل االتـصال الحدیثـة التـي لـم تكـن موجـودة عـام األخیـران العقدانشهد 

ــــان وضــــع نظریــــة الثــــراء، وهــــي الو١٩٨٤ ــــة فــــي عملیــــات  إب ســــائل التــــي أحــــدثت تغیــــرات دراماتیكی
وعلـى الـرغم مـن . االتصال، وأتاحت الفرصة للتواصل بالصوت والصورة بغض النظر عن المـسافات

ــــى وســــائل  ــــاحثین قــــاموا بتطبیــــق فرضــــیاتها عل ــــة، إال أن ب ــــك كــــان أحــــد أســــباب انتقــــاد النظری أن ذل
لقــصة الخبریــة كوســیلة اتــصالیة جدیــدة ومــدى تكنولوجیــا االتــصال، وهــو مــا ســیفید عنــد بحــث ثــراء ا

  . إدراك القائم باالتصال بذلك
 Valacich, Paranka &Nunamaker، وكــــذلك )١()١٩٩١ (Sproullفقــــد أشــــار   

ً إلى أن التطور في وسائل االتـصال، والـذي لـم یكـن موجـودا إبـان وضـع النظریـة یتطلـب )٢()١٩٩٣(
همــة إزالــة عــدم التأكــد والغمــوض، حیــث وضــعوا ثالثــة وضــع معــاییر إضــافیة لثــراء وســیلة تتجــاوز م

  : معاییر إضافیة، هي
 التوجه المتعـددMultiple addressability : ویعنـي قـدرة الوسـیلة علـى نقـل المعلومـات بـشكل

  . متزامن ألكثر من مستخدم
 التـــــسجیل الخـــــارجيExternally recordable : ویعنـــــي تـــــوفیر إمكانیـــــة تـــــسجیل العملیـــــة

 . ي إمكانیة أرشفة المعلومات والرسائلاالتصالیة، أ
  ذاكـــرة حاســـوبیة معالجـــةComputer processable memory : ٕوتتعلـــق بتنظـــیم وادارة

 . االتصال اإللكتروني على غرار إتاحة البحث في المعلومات المخزنة
  التزامنConcurrency: ویشیر إلى التفاعـل مـع أكثـر مـن مـستخدم فـي آن واحـد، وهـو یختلـف 

وجـه المتعــدد فـي تجاوزهــا مجـرد نقــل المعلومـات مــن مـصدر ألكثــر مـن شــخص فـي صــورة عـن الت
 . متزامنة، إلى القیام بذلك بشكل فوري وتفاعلي

                                                             

(1) R. Sproull, "A lesson in electronic mail", In: L. Sproull & S. Kiesler (Eds.), 
"Connections: New ways of working in the networked Organization", Cambridge, 
MA:MIT Press, 1991, pp. 177-184.  

(2) J. Valacich, D. Paranka, J. Nunamaker, "Communication concurrency & the new 
media", Communication Research, Vol. 20, No. 2, 1993, pp. 249-276.  
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رجــع الــصدى المباشــر، تعـدد الرمــوز، اســتخدام لغــة : األساسـیة(ووفـق هــذه المعــاییر الثمانیــة 
 الخـارجي، ذاكـرة معالجـة حاسـوبیة، التوجه المتعدد، التسجیل: طبیعیة، التركیز الشخصي، واإلضافیة

 مــن wwwمقارنــة بــین اإلعــالم المطبــوع وشــبكة الویــب العالمیــة ) ٢٠٠٤(Lodhia، وضــع )التـزامن
  .)١()٣(حیث درجة الثراء، كما یتضح من الجدول 

  )٣(جدول 
   بین الثراء بین اإلعالم المطبوع وشبكة الویب العالمیةLodhiaمقارنة 

   wwwشبكة الویب العالمیة   لمطبوع اإلعالم ا  معیار الثراء 

  ٕتوفیر المعلومات في وقت مناسب وامكانیة تحدیثها بانتظام  عدم القدرة على تحدیث المعلومة   الفوریة 

أسالیب محدودة لعرض المعلومات   تعدد الرموز 
  في النسخة المطبوعة

  العرض المرن والمرئي یتیح توفیر رموز متعددة لنشر المعلومات

یمكــن تنظــیم المعلومــات مــن خــالل الــروابط، بمــا یــوفر المزیــد مــن   قاصر على تقدیم تقریر عام   لغة تنوع ال
المعلومات، مع إمكانیة تحمیل المـادة عبـر أنمـاط مختلفـة للملفـات 

  .  وغیرها من البرامجexcel أوPdf أوwordمثل 
 المعلومات إلى فئات  لتوفیرHyperlinksیمكن استخدام الروابط   جمهور عام   التركیز الشخصي

مختلفة من المستخدمین، كما یمكن إمدادهم بها عن طریـق القـوائم 
ـــــة، وكـــــذلك اســـــتخدام أشـــــكال مختلفـــــة مـــــن رجـــــع الـــــصدى  البریدی

  . األوتوماتیكي
إمكانیة الوصول مقید بالحدود   التوجه المتعدد 

  الجغرافیة 
ــــــة ألي شــــــخص قــــــادر الولــــــوج للــــــشبكة  ــــــة الوصــــــول عالمی إمكانی

  . )(ةالعالمی
إمكانیــة أرشـــفة المعلومــات علـــى الموقــع اإللكترونـــي، مــع إمكانیـــة   طرق نسخ یدویة   التسجیل الخارجي 

ــــــل الولــــــوج وعــــــداد  ــــــزوار عبــــــر برمجیــــــات تحلی ــــــسجیل أعــــــداد ال ت
  .  االستخدام

ٕإمكانیـــة اإلبحــــار وادارة المعلومــــات فـــي الموقــــع اإللكترونــــي، مــــن   بحث یدوي   ذاكرة حاسوبیة معالجة 
 الروابط الفائقة والقوائم ومحركات البحث، مع إمكانیة تكامـل خالل

  . المعلومات من خالل الروابط الخارجیة والداخلیة
إتاحــة أنمــاط مـــن التفاعــل ســواء المتـــزامن أو غیــر المتــزامن علـــى   عدم إمكانیة التفاعل التزامني  التزامن 

  . غرار المنتدیات والبرید اإللكتروني واللوحات اإلخباریة
Source: Sumit K. Lodhia, "Corporate Environmental Reporting Media: A Case for the World 
Wide Web", Electronic Green Journal, Vol. 1, No. 20, 2004, pp. 13-14.  

أن معـــاییر الثــراء التـــي تـــضمنتها ) ٢٠٠٠ (.David Marginson, et. Alكمــا یـــرى   
ودلل علـى ذلـك بـأن البریـد اإللكترونـي یـتم تـصنیفه وفـق المعـاییر األربعـة النظریة بحاجة إلى تدعیم، 

                                                             

(1) Sumit K. Lodhia, "Corporate Environmental Reporting Media: A Case for the World 
Wide Web", Electronic Green Journal, Vol. 1, No. 20, 2004, pp. 13-14., available 
at: http://www.escholarship.org/uc/item/20d3x61r.  

تظهر في هذه النقطـة مـساوئ الفجـوة الرقمیـة والعوائـق الثقافیـة والمادیـة والتعلیمیـة التـي تعتـرض إمكانیـة وصـول (*) 
  . عادلة بین األفراد، سواء على مستوى الدولة الواحدة أو في أكثر من دولة
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األصلیة للنظریة كوسیلة ضـعیفة الثـراء، علـى الـرغم مـن امتالكـه عناصـر ثـراء لـم تتـضمنها النظریـة، 
  :)١(تتمثل في

 حیث تتوافر خیارات مختلفة لتوجیه الرسائل: التوجه المتعدد .  
 فر خیارات متنوعة للحفظ واالسترجاعإذ تتوا: ذاكرة معالجة حاسوبیة . 
 السرعة والتزامن وسهولة االستخدام . 
 الخبرة الشخصیة . 
 بما یمكن مراسلة أشخاص منتشرین في نطاقات جغرافیة متباعدة: التشتت الجغرافي . 
 أهمیة الكتلة الحرجة للمستخدمین . 
 تأثیر ضغط العمل. 

معـاییر لقیـاس ثـراء المواقـع ) ٢٠٠٦ (.Jialum Qin, et. Alوعلـى صـعید متـصل، وضـع 
اإللكترونیة من منطلق تعریف لثراء الوسیلة یرى أنـه یعنـي كفـاءة مواقـع الویـب فـي اسـتخدام الوسـائط 

فــي توصــیل المعلومــات للمــستخدمین، ...) مثــل الــروابط الفائقــة، الــصور، الــصوت، الفیــدیو(المتعــددة 
ًمـضیفا إلیهــا كمیـة المعلومــات المنقولــة، ومحـددا أ الـروابط الفائقــة، الملفــات : ربعــة مؤشـرات للثــراء هــيً
  .)٢(القابلة للتحمیل، الصور، ملفات الصوت والفیدیو

 Dennisوفي دراستهما حـول معـاییر الثـراء بـالتطبیق علـى وسـائل االتـصال الحدیثـة، انتقـد   
& Kinney) عت  انحــراف تطبیقــات نظریــة الثــراء عــن الهــدف الرئیــسي لهــا، إذ إنهــا ســ)٣()١٩٩٨

الختبـــار إدراك مـــدى مالئمـــة الوســـیلة للمهمـــة وفـــق درجـــة غمـــوض األخیـــرة ولـــیس التـــأثیر الحقیقـــي 
ــــدة مثــــل ــــذي مــــن الممكــــن أن تــــؤثر علیــــه عوامــــل عدی القواعــــد التنظیمیــــة، : الســــتخدام الوســــیلة، وال

والــصفات الشخــصیة والتــاریخ المــشترك بــین المرســل والمتلقــي، مــا جعلهــا قائمــة علــى أحكــام مــسبقة 
ً ثــراء األكثــرهــل اســتخدام الوســیلة : عف الوســیلة أو قوتهــا دون أن تجــب علــى ســؤال رئیــسي وهــوبــض

  یؤدي إلى تحسن األداء؟ 
اتخـاذ قـرارات : ومن أجل ربط الثراء باألداء، وضع الباحثان عدة متغیـرات لقیـاس األداء، وهـي

 فــي االتـــصال، والوقـــت ، وتحقیـــق التفــاهم وبنـــاء أطــر مـــشتركة بــین المـــشاركین)جـــودة القــرار(أفــضل 
  . الذي تستغرقه العملیة االتصالیة لتحقیق هدفها، ورضا المرسل والمستقبل

                                                             

(1) David Marginson, et. Al., Op. Cit., p. 150.  
(2) Jialun Qin. Et. Al., "Unraveling International Terrorist Groups' Exploitation of the 

web", In: 2 Intelligence and Security Informatics, International workshop, 
Singapore, April 9, 2006, pp. 7-9.  

(3) Alan R. Dennis, Susan T. Kinney, Op. Cit., pp. 256-274.  
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وأجــرى الباحثـــان دراســـة علــى مجمـــوعتین مـــن الــشباب، األولـــى اســـتخدم فیهــا كـــل شخـــصین   
، والثانیـــة اســـتخدم كـــل زوج فیهـــا االتـــصال عبـــر )ًاألقـــل ثـــراء(االتـــصال القـــائم علـــى الحاســـب ) زوج(

الرضـا عـن االتـصال، : ، وقامـا بقیـاس عـدة متغیـرات علـى المـستوى الفـردي مثـل)ًاألكثر ثـراء(و الفیدی
، الغمـوض، ومتغیـرات علـى )اعتمد على بعـدي فوریـة رجـع الـصدى وتعـدد الرمـوز فقـط(ثراء الوسیلة 

  . الوقت، بناء أطر مشتركة، وجودة القرار: مستوى كل زوج، منها
یؤدیـان إلـى تحـسین األداء، ) الثـراء(رمـوز وفوریـة رجـع الـصدى وقد أظهرت النتائج أن تعـدد ال

بید أن ذلك ال یرتبط بدرجة غموض المهمة، وهو ما أرجعـه الباحثـان إلـى أن التقـدم التكنولـوجي وفـر 
ًإمكانیات تجعل الوسیلة األقل ثراء من وجهة نظر النظریـة قـادرة علـى أداء مهـام أكثـر غموضـا، كمـا  ً

ن الوسـیلة اإلعالمیـة تـؤثر بـشكل أكبـر علـى عامـل الوقـت الـذي یـرتبط بـسرعة توصلت الدراسـة إلـى أ
تحقیق المهمة، غیر أن الباحثین شددا على ضرورة وضع بعـض القیـود الهیكلیـة فـي الحـسبان، علـى 
غرار بطء البعض في الكتابة على لوحة المفاتیح، ما یؤثر على عامل الوقـت دون عالقـة بإمكانیـات 

  . الوسیلة نفسها
 دراســة )١()٢٠٠٠ (Purdy & Nyeوفــي دراســة لتــأثیر ثــراء الوســائل اإللكترونیــة، أجــرى 

یقــصد بــه فــي (لمعرفــة أثــر ثــراء الوســیلة اإلعالمیــة علــى المخرجــات الموضــوعیة والذاتیــة للتفــاوض 
شــكل مــن التفاعــل االجتمــاعي یحــاول فیــه شخــصان أو أكثــر التوصــل لقــرار مــشترك بــشأن : الدراســة

، لمــساعدة المفــاوض علــى اختیــار وســیلة االتــصال المناســبة، بالمقارنــة ) یهتمــون بهــاقــضیة أو أكثــر
االتـــصال المـــواجهي : بـــین مخرجـــات التفـــاوض باســـتخدام أربـــع وســـائل اتـــصال متفاوتـــة الثـــراء، وهـــي

  .  مفردة١٥٠ومؤتمر الفیدیو والهاتف واالتصال عبر الحاسب، بالتطبیق على 
ــــائج أن ثــــراء الوســــیل ــــى المــــصلحة المتحــــصلة مــــن وأظهــــرت النت ة ال یــــؤثر بــــشكل مباشــــر عل

التفــاوض، ولكنــه یــؤثر علــى الوقــت المطلــوب إلتمامــه، أمــا مــن حیــث المخرجــات الذاتیــة فــإن الثــراء 
مــا یــؤدي إلــى ) المنفعــة، الوقــت(یــؤثر علیهــا بــشكل غیــر مباشــر مــن خــالل المخرجــات الموضــوعیة 

  .فاوضي مستقبلي مع نفس األطرافرضا المشاركین عن النتائج والرغبة في تفاعل ت
ــــشعراوي  ــــي ال ــــد ثــــراء مواقــــع )٢()٢٠٠٩(وعلــــى جانــــب آخــــر، أجــــرى أحمــــد عل ، دراســــة لتحدی

والـــسوریة ) األخبــار-األهــرام(ٕالــصحافة اإللكترونیــة، وادراك القــائم باالتــصال فــي الــصحف المــصریة 

                                                             

(1) Jill Purdy, Pete Nye, "The Impact Of Communication media On Negotiation 
Outcomes", The International Journal Of Conflict Management, Vol. 11, No. 2, 
2000, pp. 162-187.  

، رســالة ماجــستیر، ر الــصحفيتــأثیر منافــسة وســائل اإلعــالم اإللكترونیــة فــي فــن التحریــأحمــد علــي الــشعراوي، ) ٢(
  ). ٢٠٠٩كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة( ،غیر منشورة
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ل إلـى أن غـزارة المعلومـات لهذا الثراء، وأثر ذلك على المحتوى المطبوع، حیث توصـ) الثورة-تشرین(
وســــرعتها وفوریــــة نــــشرها فــــي الــــصحافة اإللكترونیــــة دفعــــت باتجــــاه تكثیــــف المعلومــــات فــــي المــــادة 
التحریریة، واالهتمام بالدقة والمصداقیة، هذا إلـى جانـب االهتمـام بالـصور والعنـاوین لموازنـة عناصـر 

  . اقع اإللكترونیةفي المو...) نص، صور، فیدیو(الثراء المتعلقة بتعدد الرموز 
  

 االنتقادات الموجهة للنظریة :  
واجهت نظریة ثراء الوسیلة عـدة انتقـادات، لتجاهلهـا العوامـل االجتماعیـة التـي قـد تـؤثر علـى 

ًأن الــــضغوط االجتماعیــــة قــــد تكــــون أكثــــر تــــأثیرا علــــى ) ١٩٩٤ (Markus، إذ رأى )١(إدراك الفــــرد
أن الخلفیـــات الثقافیـــة ) ١٩٩٧( Ngwenyama & Leeاســتخدام الوســـیلة مـــن الثـــراء، كمــا أكـــد 

  . )٢(واالجتماعیة تؤثر على اختیار الوسیلة اإلعالمیة بطریقة تتناقض مع فرضیات نظریة الثراء
وقـــد أرجـــع البـــاحثون التـــضارب فـــي نتـــائج الدراســـات إلـــى إغفـــال هـــذه العوامـــل االجتماعیـــة،   

 نظریـة قنـاة التمـدد التـي تفتـرض )٣()١٩٩٩ (Carlson & Zmudولمعالجة هذا األمر قدم كـل مـن 
أن خبرات محددة تؤثر على كیفیة تطویر األفراد إدراكهـم لثـراء الوسـیلة، والتـي تـم تحدیـدها فـي أربعـة 

الخبـــرة بالوســـیلة، الخبـــرة بموضـــوع الرســـالة، الخبـــرة بالـــسیاق التنظیمـــي، والخبـــرة : أنـــواع مـــن الخبـــرات
زادت خبــرة الفـرد فـي هـذه المجـاالت األربعـة تمكـن مــن وتفتـرض النظریـة أنـه كلمـا . بـشركاء االتـصال

  . استخدام الوسیلة بفعالیة، وبالتالي یتغیر إدراكه لثراء الوسیلة
أن البنـاء االجتمـاعي یمكـن أن یـؤثر بقـوة ) ٢٠٠٠ (.Kunihiko Higa et. Alكمـا یـرى   

ونـه وسـیلة ضـعیفة الثـراء في تغییـر وتعـدیل إدراك ثـراء الوسـیلة، فالبریـد اإللكترونـي علـى الـرغم مـن ك
مـن وجهــة نظـر نظریــة ثـراء الوســیلة، إال أنــه یمكـن أن یتحــول ألداء فعـال وثــري عبـر بنیــة اجتماعیــة 

 التـي تـرى أن الممیـزات االجتماعیـة، مثـل Social influence theoryفعالـة، وهـو مـا تؤیـده نظریـة 
ًشـبكة االتـصال تلعـب دورا حاسـما تأثیرات شركاء العمل وسلوك الرؤسـاء ومعـاییر الجماعـة وممیـزات  ً

ٕفــي اختیــار األفــراد للوســیلة وادراكهــم لفعالیتهــا، أي إن العوامــل المرتبطــة بالبیئــة ولــیس بالوســیلة هــي 

                                                             

(1) K. Fulk, et. At., "A social information processing model of media use in 
organizations", Communication Research, Vol. 14, No. 5, 1987, pp. 429-552.  

(2) Media richness theory, "available at: 
     http://en.wikipedia.org/wiki/Media_richness_theory, retrieved at: 26/1/2010.  
(3) J. R. Carlson, R. W. Zmud, "Channel expansion theory and the experiential nature of 

media richness perceptions", Academic Management Journal, Vol. 42, No. 2, 
1999, pp.153-170.  
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ًالتي تؤثر على االختیار، وبذلك یعتبر تحدید مدى ثراء الوسـیلة أمـرا ذاتیـا یختلـف مـن شـخص آلخـر  ً
  . )١( نظریة الثراءوغیر خاضع لمعاییر معینة على خالف ما تفترض

ً طرحــا الختیــار الوســیلة ال یــستند إلــى مــدى مالئمتهــا )٢()٢٠٠٥(Lionel & Alanوقــدم   
ٕللمهمــة مــن حیــث غموضــها أو ســهولتها، وانمــا یركــز علــى الرســالة نفــسها والعملیــات اإلدراكیــة فیمــا 

أن یملكـــوا الـــدافع وراء االتــصال، مـــن منطلـــق أن األفـــراد لكــي یتلقـــوا الرســـالة بالـــشكل المطلــوب البـــد 
ًلذلك والقدرة علیه، وهو ما اعتبره الباحثان أمرا مهمـا والسـیما بالنـسبة لالتـصال عبـر الوسـائل الرقمیـة  ً
الجدیـدة، إذ رأى كــل منهمــا أن الدراسـات التــي اســتندت إلـى ثــراء الوســیلة ومـن قبلهــا نظریــة الحــضور 

 ومـا تتیحـه مـن تفاعـل اجتمـاعي، وأهملـت االجتماعي التي تعد أساس نظریة الثـراء، اهتمـت بالوسـیلة
العملیات اإلدراكیة مثل التعلم واالنتبـاه وحـل المـشكالت وصـنع القـرار، رغـم أهمیتهـا فـي معرفـة كیفیـة 
اســتخدام وســائل االتـــصال فــي تـــسهیل الفهــم، وهـــو مــا یفــسر النتـــائج المتــضاربة التـــي توصــلت إلیهـــا 

تفیـد فـي المهـام ) ًاألكثـر ثـراء(الجتمـاعي العـالي بعض الدراسات ووجدت أن الوسـیلة ذات الحـضور ا
ًالـــسهلة والمعروفـــة، ولكنهـــا ال تقـــوم بـــاألثر نفـــسه فـــي المهـــام األكثـــر تعقیـــدا، وهـــو مـــا یتنـــاقض مـــع 
فرضــــیات نظریــــات الثــــراء، مــــا یــــستلزم وضــــع نمــــوذج یركــــز علــــى إدراك الرســــالة أكثــــر مــــن اختیــــار 

  : یین لتقدیم أطروحتهما، وهماوقد اعتمد الباحثان على أساسین نظر. الوسیلة
 ویقــوم علــى مــن اجــل تغییــر فهــم شــخص معــین أو ســلوكه، ینبغــي أن : نمــوذج احتمالیــة اإلســهاب

  ". یكون لدیه الدافع للتفكیر حول الرسالة والقدرة على معالجتها
 وتفتـرض أن الحـضور االجتمـاعي العـالي یمكـن أن یـصبح أداة للتـشویش : نظریة صـراع التـشویش

تبــاه األفــراد عــن المهمــة التــي تتمثــل عــادة فــي تحــصیل كــم محــدد مــن المعلومــات حــول وصــرف ان
موضــوع معــین، إذ إن اإلفــراط فــي تركیــز االنتبــاه یمكــن أن یــسهل األداء فــي المهــام البــسیطة مــن 
خــالل فلتــرة الرمـــوز غیــر ذات العالقــة، مـــا یــؤدي إلــى زیـــادة فــي الــسرعة والدقـــة، ولكــن مــع تزایـــد 

 المهمة تقل قدرة المرسل العقلیة علـى إدارة هـذه القـضایا، وبالتـالي یمكـن أن یتجاهـل القضایا وتعقد
ًالفـــرد رمـــوزا مهمـــة یحتاجهـــا إلنجـــاز مهـــام أكثـــر تعقیـــدا بمـــا یقلـــل مـــن أداء المهمـــة وهكـــذا، فـــإن . ً

 . استخدام وسائل ثریة یفید في األفكار البسیطة ولیس المعقدة على عكس ما تطرحه نظریة الثراء
  : ي هذا اإلطار، قدم الباحثان أطروحتهما التي تقوم على االفتراضات التالیةوف

                                                             

(1) Kunihiko Higa, et. Al., "Understanding Relationships Among Teleworkers' E-mail 
Usage, E-mail Richness Perceptions, and Email Productivity Perceptions Under a 
Software Engineering Environment", IEEE Transactions On Engineering 
Management, Vol. 47, No. 2, 2000, pp. 163-173.  

(2) Lionel P. Robert, Alan R. Dennis, "paradox of richness: a cognitive model of media 
choice", IEEE transactions on professional communication, Vol. 48, No. 1, March 
2005, pp. 10-21.  
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  هنــاك بعــدان لتــصنیف ثــراء الوســیلة وحــضورها االجتمــاعي مــن وجهــة النظــر اإلدراكیــة الــسابق
اإلشــارة إلیهــا، األول مكــاني، ویعنــي مــدى تواجــد المرســل والمــستقبل فــي نفــس المكــان، والثــاني 

  .  ال تزامن العملیة االتصالیةزمني، ویعني تزامن أو
  مثـل االتــصال المـواجهي، الزیــارات، (ًكلمـا كانـت الوســیلة تتـیح اتـصاال فــي نفـس المكــان والزمـان

ًتصبح أكثـر ثـراء وحـضورا، أمـا إذا كانـت تـتم فـي نفـس الـزمن ولكـن فـي أمـاكن ...) االجتماعات ً
: مثـــل(، أو العكـــس ...)كترونیـــةاالتـــصال الهـــاتفي، مـــؤتمر الفیـــدیو، الدردشـــة اإلل: مثـــل(مختلفـــة

تكــون ذات ثــراء متوســط، فیمــا تكــون ذات ثــراء مــنخفض حــال كانــت تتــیح ...) لوحــة اإلعالنــات
البریـــد اإللكترونـــي، : مثــل(ًاتــصاال ال تزامنـــي ودون تواجــد المرســـل والمــستقبل فـــي نفــس المكـــان 

 ...). البرید الصوتي، المذكرات، الفاكس
 ٍعي العـالي، سـوف تـؤدي إلـى مـستوى عـال مـن االنتبـاه، مـا یـوفر الوسیلة ذات الحضور االجتمـا

 . الدافع الالزم لدى المتلقین من أجل استقبال الرسالة
  علــى الــرغم مــن ذلــك، إال أن اســتخدام هــذه الوســائل سیــسفر عــن أثــر عكــسي بــشأن فهــم األفــراد

شغلون بــالرموز للرســالة، حیــث سیرفــضونها ویواجهــون صــعوبة فــي اتخــاذ القــرارات بــشأنها، وسینــ
، مــا یجعــل هــذه الوســائل )التــشویش(المحیطــة دون االلتفــات لمــضمون الرســالة وهــدفها الرئیــسي 

 . ًأكثر تناسبا للرسائل البسیطة
  ـــذین یتلقـــون رســـائل عبـــر وســـائل ذات حـــضور اجتمـــاعي مـــنخفض ویملكـــون بالمقابـــل األفـــراد ال

 . الدافع سوف یهتمون بتفاصیل الرسالة
 وســــیلة عالیــــة الثــــراء وذات حــــضور اجتمــــاعي عــــال یــــؤدي إلــــى رفــــع الــــدافع اســــتخدام: بالتــــالي ٍ

ًلالتصال، ولكنه یقلـل مـن القـدرة علـى معالجـة المعلومـات، بینمـا اسـتخدام وسـیلة أقـل ثـراء وذات 
 . حضور اجتماعي أقل، یقلل الدافع ولكنه یزید القدرة على معالجة المعلومات

  ٍام وســـیلة ثریـــة ذات حـــضور اجتمـــاعي عـــال إلـــى نـــه، مـــن منظـــور إدراكـــي، یـــؤدي اســـتخدإأي
ٕتحسین واضعاف األداء على السواء، إذ یزید دافع االتـصال ولكنـه یقلـل القـدرة علـى التركیـز فـي 

وبـذلك فمـن األفـضل اختیـار الوسـائل منخفـضة الثـراء . مضمون الرسالة واإلسهاب فـي تفاصـیلها
ن االنتبــاه والــدوافع والقــدرة علــى المعالجــة، لمهــام تبــادل المعلومــات المعقــدة التــي تحتــاج لمزیــد مــ

 . عندما یرید المرسل أن یهتم المتلقي بتفاصیل الرسالة بما یساعده على اتخاذ القرارات
إلــى أن فرضــیات النظریــة تفتقــد إلــى األســس ) ٢٠٠٥(Ned Kockوفــي طــرح بــدیل، أشــار 

دارویـن "قامـت علـى مبـدئ نظریـة العلمیة، حیث قدم نظریة بدیلة، وهـي نظریـة طبیعـة الوسـیلة والتـي 
، حیـــث عرفـــت طبیعـــة الوســـیلة بأنهـــا مـــدى تـــشابهها باالتـــصال المـــواجهي الـــذي تعتبـــر أول "للتطـــور

وســیلة اتــصال اســتخدمها اإلنــسان منــذ العــصر الحجــري، إذ تعــد الوســیلة أكثــر طبیعیــة كلمــا تــوافر، 



 - ٥٠ -

فاعــل المباشــر، التزامنیــة والتــي درجــة التواجــد فــي مكــان واحــد بمــا یــسمح لألفــراد بالت: خمــسة عناصــر
تــسمح للفــرد بالتبــادل الــسریع للحــوافز االتــصالیة، القــدرة علــى نقــل ومالحظــة تعبیــرات الوجــه، القــدرة 

  .                  )١(على نقل ومالحظة لغة الجسد، والقدرة على نقل وسماع الكالم
  :توظیف النظریة في الدراسة الحالیة:  الثانيالمحور

 في نظریة ثـراء الوسـیلة والتـي صـنفت وسـائل االتـصال Daft & Lengelى ما ذكره ًبناء عل
  .ًإلى وسائل اتصال مرتفعة الثراء ووسائل اتصال منخفضة الثراء وذلك وفقا لممیزاتها االتصالیة

وفــي ضــوء موضــوع الدراســة وأهــدافها یمكــن تحدیــد أوجــه االســتفادة مــن نظریــة ثــراء وســائل 
  -:ه الدراسة كما یلي في أجراء هذاإلعالم
 بـصفة عامـة وتطبیـق كـل معیـار مـن هـذه المعـاییر اإلعالمتحدید معاییر وأبعاد ثراء وسائل  -

 قیـــاس هـــذا المعیـــار أداةلكترونیـــة العراقیـــة، وذلـــك مـــن خـــالل بنـــاء إلعلـــى مواقـــع الـــصحف ا
لكترونیــة إل وحــدود تواجـده فــي مـضامین القــصص الخبریـة المقدمــة بالـصحف اإطـاروتحدیـد 

  لعراقیة ا
وضع تصنیف بنائي للقوالب الفنیة للقصص الخبریة مـن حیـث مـدى الثـراء، تترتـب فیـه هـذه  -

 اإلطـار فـي كـل منهـا، وفـي هـذا اإلعالمـي عنـصر الثـراء أبعـادالقوالب من حیث مدى توفر 
لكترونیـة العراقیــة إلبرصـد القوالــب الفنیـة للقـصص الخبریـة فــي مواقـع الـصحف اقـام الباحـث 
 .  الثراء الفني الستخدام هذه القوالبودراسة مدى

 والــسیاسیة كمعیــاریین وبعــدین جدیــدین لثــراء وســائل اإلعالمیــةالتركیــز علــى بعــدي التعددیــة  -
 تختبـر إذ ،اإلعـالم نظریـة لمـدخل ثـراء وسـائل إضـافةلكترونیة العراقیـة بمـا یمثـل إل ااإلعالم

    . نظري لهذا المدخل البناء الإلى هذین البعدین إضافة أمكانیةهذه الدراسة 
  : تساؤالت الدراسة. ٥

  : هناك عدة تساؤالت بحاجة لإلجابة عنها منها
   مجاالت القصص الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟ كیف تتحدد .١
  لكترونیة العراقیة؟إلما أسالیب معالجة القصة الخبریة في مواقع الصحف ا .٢
نحـــو النظـــام  مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة فـــيالقـــصة الخبریـــة تتجـــه  اتجـــاه إلـــى أي .٣

 ؟تلك المواقعالسیاسي الراهن في 
                                                             

(1) Ned Kock, "Media Richness or Media Naturalness? The Evolution of Our Biological 
Communication Apparatus & Its Influence on Our Behavior Toward E-
Communication Tools", IEEE Transactions On Professional Communication, 
Vol. 48. 2, June 2005, pp.117-130.  
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 ؟العراقیةما الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة  .٤
الموضــــوعات الــــسیاسیة المتــــضمنة فــــي القــــصة الخبریــــة لمواقــــع الــــصحف اإللكترونیـــــة مــــا  .٥

 ؟العراقیة
 صة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟ما أسلوب التغطیة السیاسیة للق .٦
كیــــف تحــــددت التعددیــــة الــــسیاسیة فــــي مــــضمون القــــصص الخبریــــة علــــى مواقــــع الــــصحف  .٧

 اإللكترونیة العراقیة؟ 
  للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟إعالمي توازن هل هنالك .٨
ــــة ل كیــــف یتحــــدد .٩ ــــة فــــي مواقــــع الــــصحف النطــــاق الجغرافــــي للتغطیــــة اإلعالمی لقــــصة الخبری

  اإللكترونیة العراقیة؟
 ما المصادر اإلعالمیة المتضمنة في القصة الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟ .١٠
 هل فئة حدود القصة الخبریة متعددة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟  .١١
لـــى مواقـــع الــــصحف كیـــف تحـــددت التعددیـــة اإلعالمیـــة فـــي مــــضمون القـــصص الخبریـــة ع .١٢

 اإللكترونیة العراقیة؟
مـــا الوســـائط المتعـــددة المـــستخدمة فـــي عـــرض القـــصة الخبریـــة لمواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة  .١٣

  العراقیة؟
 كیف یتحدد مستوى تفاعلیة إطار القصص الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟ .١٤
بنــاء القــصة الخبریــة فــي  فــي معــین دون غیــره مــن األســالیب أســلوب لمــاذا یــتم التركیــز علــى .١٥

 مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة؟ 
مــا أســالیب اإلقنــاع العاطفیــة المتــضمنة فــي القــصص الخبریــة لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة  .١٦

 العراقیة؟
مــا أســالیب اإلقنــاع المنطقیــة المتــضمنة فــي القــصص الخبریــة لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة  .١٧

  العراقیة؟

  :فروض الدراسة. ٦
  :عى الباحث إلى اختبار الفروض المتعلقة بمتغیرات الدراسة وهي كالتاليیس

یختلـــف أســـلوب بنـــاء القــصص الخبریـــة فـــي مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة  :الفـــرض األول
  .باختالف مجاالتها وأسالیب معالجتها واتجاهاتها وأسالیب تغطیتها السیاسیة
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داللـة إحـصائیة بـین مـستوى التعددیـة اإلعالمیـة التــي  ذات ةتوجـد عالقـة ارتباطیـ :الفـرض الثـاني
لكترونیــة العراقیــة، وأســلوب إلیعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بمواقــع الــصحف ا

  . بناء هذه القصة الخبریة
 ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوى التعددیــة الــسیاسیة التــي ةتوجــد عالقــة ارتباطیــ :الفــرض الثالــث

العراقیــة، وأســلوب لكترونیــة إلاواقــع الــصحف یعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بم
  .بناء هذه القصة الخبریة

 ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوى التعددیــة اإلعالمیــة التــي ةتوجــد عالقــة ارتباطیــ: الفــرض الرابــع
العراقیــة، ومــستوى لكترونیــة إلایعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بمواقــع الــصحف 

  . تفاعلیة هذه القصة
 ذات داللـة إحـصائیة بـین مـستوى التعددیـة الـسیاسیة التـي ةد عالقة ارتباطیتوج :الفرض الخامس

العراقیــة، ومــستوى لكترونیــة إلایعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بمواقــع الــصحف 
  . تفاعلیة هذه القصة

  : اإلطار املنهجي للدراسة: ًثالثا
  : نوع الدراسة. ١

ى مسألة تقدیم المعلومات إلى ذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، التي تتعدتنتمي ه
وهذه . ًاستخالص الدالالت منها وفقا ألهداف البحث ذاته وذلك عن طریق التصنیف والتحلیل

الدالالت مهمة ومفیدة أما لتصحیح واقع األحداث والظواهر واآلراء وتحلیلها بهدف الوصول إلى 
ًه أو تطویره فهي تمثل فهما استنتاجات مفیدة وأما لتصحیح هذا الواقع أو تحدیثه أو استكمال

الفهم والتفسیر (للحاضر یستهدف توجیه المستقبل والتحكم به وهي إحدى أهم أهداف العلم الثالثة 
 بناء وأثرها في التعددیة السیاسیة واإلعالمیة  التعرف علىالدراسة الحالیةتستهدف   و،)والتحكم

ًعتمد منهج المسح بوصفه جهدا علمیا البد لها أن تفلكترونیة، إلالقصة الخبریة في الصحف ا ً
ُمنظما ی   . ات ومعلومات عن الظاهرة المدروسة الباحث من الحصول على بیانَمكنً

    :مناهج الدراسة. ٢
تحلیل وكشف مدى تأثیر التعددیة السیاسیة واإلعالمیة في بما أن هذه الدراسة تهدف إلى 

ِ العراقیة كهدف رئیس للدراسة كترونیةفي الصحف اإللومضمونها أسالیب بناء القصة الخبریة 
 ، یعد األنسب من بین المناهج األخرى للسیر على وفقه في هذه الدراسةمنهج المسح، فإن الحالیة

 ولتحدید وتحلیل اآللیات والتطبیقات الخاصة باستخدام القصة الخبریة لتغطیة شؤون العراق المختلفة
لیب بناء القصة الخبریة في الصحف اإللكترونیة عینة  لمقارنة أساأسلوب المقارنةوكذلك استخدام 
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ًالدراسة والتعرف على األسالیب األكثر استخداما واألقل استخداما فیما بین الصحف اإللكترونیة  ً
 فالدراسات المقارنة تركز على دراسة أوجه التشابه واالختالف بین ظاهرتین .عینة الدراسة

   . اتصالیتین أو أكثر
  : البیاناتأدوات جمع . ٣

 الباحث بإعداد استمارة تحلیل المضمون وفق معاییر تتعلق قامبما أن الدراسة وصفیة 
 الباحث فقد استخدم، لكترونیةإلتبعة وخصائص الصحیفة ابقوالب وأسالیب بناء القصة الخبریة الم

من خالل رصد للكشف عن الخصائص واألنماط التي تتسم بها الظاهرة أداة تحلیل المضمون 
لكترونیة العراقیة محل الدراسة والتي تتعلق بالقصص إلالموضوعات المنشورة في مواقع الصحف ا

ً تحدیدا للتعرف على كمیة تلك الموضوعات وأي األسالیب واألنماط المستخدمة في بناء الخبریة
ً كما ویتطلب أیضا معرفة الخصائص الممیزة لهذه األداة وكیفیة التعامل مع .القصة الخبریة

الوحدات الكبیرة ووجود معاییر ومحكمات للمقارنة تتسم بالصدق والثبات وضرورة توحید الرموز 
  . المستخدمة في إجراء المقارنة ودالالتها

  : خطوات تحلیل المضمون. ٤
  : تباعها في إجراء عملیة التحلیل وتتضمن ما یليا تمهي الخطوات المنهجیة التي   

  . لمیةتحدید المفاهیم والفروض الع. أ
  . اختیار العینة. ب
  . تحدید وحدات التحلیل وفئاته. ت
  . قیاس ثبات التحلیل. ث
  . التحلیل اإلحصائي ونتائج الدراسة. ج
  : وحدات تحلیل المضمون. ٥

ًتعرف وحدات تحلیل المضمون بأنها الوحدات التي تتبلور في بناء رموز المحتوى ابتدءا   
یة للتعبیر عنها وصیاغتها ویتم على أساس هذه الوحدات القیاس بالفكرة ثم اختیار المفردات اللغو

المباشر للتحلیل واعتمد الباحث عدة وحدات لتحلیل مضامین القصة الخبریة في مواقع الصحف 
  : عینة الدراسة أثناء عملیة التحلیل أهمهااإللكترونیة 

 وأكثرها إفادة وهي إحدى  وتمثل هذه الوحدة أكبر وأهم وحدات تحلیل المضمون:وحدة الفكرة .أ
الدعامات األساسیة في تحلیل المواد اإلعالمیة وهذه الوحدة عبارة عن جملة مختصرة محددة 

     .تتضمن مجموعة من األفكار التي تحتوي موضوع التحلیل
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 ویقصد بها الوحدة التي یكثر استعمالها في تحلیل المضمون وهي الوحدة :وحدة المفردة .ب
یستخدمها مصدر مادة االتصال وهي تختلف من وسیلة إلى أخرى وتستخدم الطبیعیة التي 

  . كوحدة للتحلیل إذا وجدت مفردات عدة دون أن توجد بینها فروق جوهریة
ً یعد الموضوع من أكثر الوحدات استخداما في عملیة تحلیل المضمون :وحدة الموضوع .ت

 والمواضیع التي تم تغطیتها في حداثاألواستخدم الباحث هذه الوحدة لتصنیف وتحدید طبیعة 
عینة الدراسة أثناء مدة الدراسة وساعد استخدام وحدة العراقیة مواقع الصحف اإللكترونیة 

   . الموضوع في الكشف عن الموضوعات التي ركزت علیها المواقع الثالثة
واقع الصحف  ویقصد بها القصة الخبریة الواحدة التي یتم نشرها في م:وحدة القصة الخبریة .ث

 والمضامین التي یتم رصدها األفكار للكثیر من ًإطاراااللكترونیة العراقیة وتمثل هذه الوحدة 
   . فئات التحلیلإطارفي 

  : مجتمع الدراسة وعینتها. ٦
لكترونیة في إلالصحف ا في مواقع تنشرالقصص الخبریة التي یتجسد مجتمع الدراسة في 

موقع صحیفة صوت العراق، (ختیار عینة ممثلة لها وهي العراق ومن بین هذه الصحف جرى ا
ویعود سبب اختیار هذه العینة من الصحف  )موقع شبكة عراقنا اإلخباریةموقع صحیفة الرافدین، 

 وهو موضوع الخبریة بالمواقع األخرى التي تفتقر إلى القصص ًة الخبریة فیها مقارنالقصصلوفرة 
نترنت وتأثیرها على إلقطر من حیث نسبة تصفح مستخدمي األنها األبرز في الو الدراسةظاهرة 

 وتعد الصحف األولى التي صدرت بعد تغییر النظام السیاسي وما زالت مستمرة ،المجتمع العراقي
  .)*( لیس لها إصدار ورقيًافي الصدور باإلضافة إلى كونها صحف

  : البعد الزمني للدراسة. ٧
 ٣١/٥/٢٠١٣ إلى ١/١٢/٢٠١٢ من ًابتداء أشهر ةستلمدة یتمثل البعد الزمني للدراسة   

 ولصعوبة حصر أعداد الصحف ٢٠٠٣لكترونیة في العراق بدأ منذ إل الصحافة اوء نشوألن
 بسبب المعوقات الكثیرة التي یتعذر  أشهرستة تحدید فقد تمالصادرة في تلك األعوام لكترونیة إلا

حدوث اضطرابات كثیرة في األعوام التي فیها حصر هذا الكم الهائل من األعداد وكذلك بسبب 
 في االستقرار السیاسي للقطر تمنع الباحث من الحصول على أرشیف الكتروني ٢٠٠٣تلت عام 
ألن أغلب مواقع العینة ال تحتوي على أرشیف إلكتروني و ،٢٠١٣ حتى عام ٢٠٠٣منذ عام 

لكترونیة إلاصحف ، باإلضافة إلى مضي وقت على صدور الللصفحات اإللكترونیة السابقة
                                                             

، حیــث حــصلت Alexa.comرجــع الباحــث فــي التعــرف علــى نــسبة تفــضیل المواقــع العراقیــة إلــى موقــع ألیكــسا) (*
 . عینة الصحف اإللكترونیة المقترحة على أعلى نسبة في تقییم المستخدمین للمواقع العراقیة
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 على استكشاف األسالیب ًا مما یجعل الباحث قادر،واالستعانة بهذه الوسیلة الجدیدة في القطر
  .محل الدراسة قد تبلورتالجدیدة في تحریر القصة الخبریة في تلك الصحف وبالتالي تكون الظاهرة 

 : مقاییس الدراسة .٨
 الباحث من خاللها الوصول التي هدفو خمسة محاورتضمنت استمارة تحلیل المضمون 

إلى بناء واضح ومحدد لمقاییس الدراسة المختلفة وذلك بهدف الحصول على بیانات كمیة ووصفیة 
في بناء القصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیة العراقیة حول التعددیة السیاسیة واإلعالمیة وأثرها 

ًلة الحقة من ربطه إحصائیا مع بقیة في مرحفیما یتعلق بكل متغیر على حدة حتى یتمكن الباحث 
  . المتغیرات األخرى ذات العالقة

 : اختبار الصدق والثبات .٩
  :صدق األداة. أ

ویقصد بالصدق أن المقیاس الذي یستخدمه الباحث یقیس بالفعل ما ینبغي أن یقاس، وقد 
جموعة استخدم الباحث أسلوب الصدق الظاهري، حیث قام بعرض استمارة تحلیل المضمون على م

من السادة المحكمین المتخصصین في مجال اإلعالم بشكل عام والصحافة اإللكترونیة بشكل 
ً، وذلك بهدف التأكد من صالحیة االستمارة لجمع المعلومات، وبناء على التعدیالت التي )(خاص

لمضمون ُقدمت من السادة المحكمین قام الباحث بإجراء التعدیالت المطلوبة لتصبح استمارة تحلیل ا
   ).٢(موضح في ملحق هو ، كما في شكلها النهائي

  : ثبات األداة. ب
بعـد التحدیـد الـدقیق لفئـات التحلیـل  تعـاون الباحـث ثبات صـحیفة تحلیـل المـضمونللتأكد من 

، حیــث قــام كــل محلــل منهمــا اووحداتــه مــع اثنــین مــن المحللــین تــم شــرح فئــات ووحــدات التحلیــل لهمــ
من إجمالي القصص الخبریة التي تم نشرها داخـل %) ١٠( تمثل نسبة بتحلیل مضمون عینه صغیره

موضع تطبیق الدراسة خالل الفترة الممتدة بین بدایة التحلیـل لكترونیة العراقیة الثالث إلمواقع الصحف ا

                                                             

)( لى الخبراء والمحكمین اآلتیة أسمائهمعرض الباحث استمارة تحلیل المضمون ع  :  
   .  جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم –األستاذ المساعد بقسم الصحافة   –أمل السید احمد . د  -
  . جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم –المدرس بقسم الصحافة  - محمد حسنيإیمان . د  -
   .  العراق– جامعة دیالى –یة الفنون الجمیلة  كل–األستاذ المساعد تخصص صحافة  –حمود جلیل وادي . د  -
  . جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم – المدرس بقسم الصحافة -ماجدة عبد المرضي محمد سلیمان . د  -
  .  جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم – المدرس بقسم الصحافة -محرز حسن غالي . د  -
  . دبي اإلمارات- جامعة الجزیرة - كلیة اإلعالم -قسم الصحافة  األستاذ المساعد ب–صالح یحیى المیتمي معین . د  -
  .  جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم – األستاذ بقسم الصحافة -هشام عطیة عبد المقصود . د.أ  -
   .  جامعة القاهرة– كلیة اإلعالم – األستاذ المساعد بقسم الصحافة -هناء فاروق صالح . د  -
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  .ونهایة مدة التحلیل
  وقــد راعــى الباحــث عنــد ســحب تلــك العینــة الــصغیرة تحقیــق مبــدأ التــوازن النــسبي بــین مواقــع

، وبــذلك بلــغ عــدد القــصص الخبریــة مــن الموضــوعات التــي تــم تحلیلهــا  الــثالثلكترونیــةإلالــصحف ا
ًقصة خبریة، وبناء على مقارنة نتائج تحلیـل كـال البـاحثین تـم ) ١٧٨(قصة خبریة من إجمالي ) ١٧(

اثنین ًتعدیل تعریف بعض فئات ووحدات التحلیل لتصبح أكثر وضوحا، ثم ُأعید التحلیل بالتعاون مع 
 لتحدیـد معامـل  (Holsti)"هولـستي"من المحللین لعینة صغیرة أخرى، واستخدم الباحث معادلة ثبـات 

      : الثبات بین المحللین حیث
  ت٢                                              

ــــ=                         معامل الثبات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ   ــ
  ٢ن + ١                                            ن

  : حیث
  .الحاالت التي یتفق فیها المحللینعدد = ت  

  .١عدد الحاالت التي رمزها المحلل رقم  = ١ن
  .٢د الحاالت التي رمزها المحلل رقمعد = ٢ن

وتعتبـــر تلـــك %) ٨٨( لمعادلـــة هولـــستي ًوقـــد بلغـــت نـــسبة معامـــل الثبـــات بـــین المحللـــین وفقـــا
  . وهو ما یعني وجود اتفاق كبیر بین المحللین في الوصول لنفس النتائج،النسبة عالیة

  : جمع البیانات .١٠
) ٣١/٥/٢٠١٣ حتى ١/١٢/٢٠١٢ابتدًأ من  (استمرت عملیة جمع البیانات ستة أشهر

الموضوعات لتجنب الوقوع في تكرار وقد قام الباحث بتطبیق األسبوع الصناعي في جمع البیانات 
أغلب باإلضافة إلى أن  بشكل یومي على المواقع اإللكترونیة العراقیة) القصة الخبریة(المنشورة 

استخدام األسبوع إلى لباحث  ال تحدث بیاناتها بشكل یومي مما اضطر امواقع عینة الدراسة
  .  )٣(موضح في ملحق هو كما الصناعي 
  

  : المعالجة اإلحصائیة للبیانات. ١١
قام الباحث بإجراء التحلیل اإلحصائي لبیانات هذه بعد االنتهاء من جمع بیانات الدراسة، 

لمعروف  وا،)SPSS( وذلك باستخدام برنامج إدخالها بعد ترمیزها إلى الحاسب اآلليالدراسة ب
  : ًاختصارا بحزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

)SPSS( )Statistical Package for social science ( ثم جرت معالجتها وتحلیلها
والتي یتم عن طریقها توضیح الفرق المعنوي ) ٢كا(في استخراج قیم واستخراج النتائج اإلحصائیة 
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توقعة لعینة الدراسة وتم تطبیق هذه الطریقة بعد إدخال البیانات بین البیانات الحقیقیة والبیانات الم
في جدول واستخراج المجامیع األفقیة والعمودیة واحتساب درجات الحریة التي تساعدنا على معرفة 

الجدولیة القیم القیاسیة والغرض ) ٢كا(وتمثل . الفرق المعنوي بین كاي الجدولیة وكاي المحسوبة
  : اآلتي وفق المحسوبة للخروج بنتیجة وجود أو عدم وجود فرق )٢كا(منها المقارنة مع 

  
 . التكرارات البسیطة والنسب المئویة - أ
 . المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   -  ب
 لدراسة (Contingency-Tables Chi Square Test)لجداول االقتران ) ٢كا(اختبار    -  ت

 .(Norminal)المستوى االسمي الداللة اإلحصائیة للعالقة بین متغیرین من 
 الذي یقیس شدة العالقة بین متغیرین (Contingency Coefficient)معامل التوافق    -  ث

 . ٢×٢أسمیین في جدول أكثر من 
لدراسة الفروق  (Independent-Samples): (T.Test) للمجموعات المستقلة (T)اختبار    - ج

 . غیرات الدراسةبین المتوسطات الحسابیة لعینة الدراسة على أحدى مت
 لدراسة (One Way Analysis of Variance ANOVA)تحلیل التباین ذي البعد الواحد    - ح

  .الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة للمجموعات في أحدى متغیرات الدراسة
فأكثر، أي عند مستوى % ٩٥وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائیة عند درجة ثقة   
       :      فأقل، وتبین اآلتي)٠,٠٥(معنویة 

  .  الجدولیة فهناك فرق معنوي ذو داللة إحصائیة)٢كا( المحسوبة اكبر من )٢كا( إذا كانت -
  .  الجدولیة فال یوجد فرق معنوي بین المتغیرین)٢كا( المحسوبة اصغر من )٢كا( إذا كانت -
  :  تم قیاس درجات الحریة عن طریق القانون التالي-

  ) ١-  مجموع األعمدة ( ×)١- مجموع الصفوف= (ة درجة الحری
  
  :  ومصطلحاتهامفاهیم الدراسة. ١٢
 وهي نوع من التنظیم االجتماعي، یتعلق ببنیة النظام السیاسي وآلیات  :التعددیة السیاسیة

عملیاته المختلفة یسلم بضرورة وجود أفكار وقیم ومؤسسات متعددة في النظام السیاسي تجعل 
 في مرحلة حاسمة في صنع القرار، وتقوم التعددیة السیاسیة على ثالثة مرتكزات ًصوتها مسموعا

اإلیمان باالختالف بین الناس، اإلیمان بأن تبادل المواقع شيء طبیعي، تأكید فكرة : أساسیة
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ٕالمؤسسة وانها ذات نقیض للفردیة، وهو األساس الذي تقوم علیه التعددیة السیاسیة بأن السلطة 
  .)١( زعة، أو یجب أن تكون كذلك بین عدة جماعات ومصالح في المجتمعبطبیعتها مو

 تعنـي تعـدد القنـوات والمحطـات كمـا تعني حریة الرأي والتعبیر وتباین اآلراء، و :التعددیة اإلعالمیة
 تؤســــس لهــــا أســــوة بالمجتمعــــات التــــي تحتــــرم أنالتلفزیونیــــة التــــي مــــن حــــق الفعالیــــات المجتمعیــــة 

علــى هــذا األســاس فالتعددیــة لیــست .التعبیــر عــن اآلراء المختلفــة قبــل المتفقــةالدیمقراطیــة وتحتــرم 
معلقــة فــي الفــضاء إنمــا هــي ممارســة فعلیــة علــى األرض وكــذلك حریــة التعبیــر واالعتقــاد والكتابــة 

  .)٢(والدیمقراطیة وغیرها
 وهو خلیط أو مزیج من الكتابة للصحافة المطبوعة  :أسلوب الكتابة في شبكة اإلنترنت

الصحافة المرئیة والمسموعة، ویتصف هذا األسلوب بالبساطة واإلیجاز مما یجعل من السهل و
ُمتابعة ما یكتب على شبكة اإلنترنت، ویجب على الكتاب تجنب المقدمات المطولة والمستفیضة  ُ
التي ال تبین للقارئ بسرعة ما یدور حول الموضوع فالمقدمة یجب أن تكون محفزة للقارئ على 

ُرار في القراءة واال فإنه سیتجه لقراءة موضوع أخر، وأن یكتب الموضوع كله على صفحة االستم ُ ٕ
   .)٣(كلمة) ٨٠٠(واحدة وعلى أن ال یتجاوز حدود الــ

 وهي شكل فني تحریري یستخدم في عرض مادة إخباریة آنیة وتجیب عن معظم :القصة الخبریة 
بر وتسمح بسرد الوقائع كافة سواء كانت في أو كل التساؤالت الرئیسیة وتحتوي على تفاصیل الخ

مكان واحد أو امتدت إلى أكثر من مكان وكذلك سرد التصریحات المرتبطة بهذه الوقائع وقد 
ًتستخدم التفسیر الذي یعتمد على سرد المعلومات والخلفیات الداعمة بشرط أن یكون تفسیرا 

أو ) محور(على عنصر إخباري واحد ًموضوعیا ال یكشف عن ذاتیة المحرر كما إنها قد تشتمل 
أكثر، والعنصر اإلخباري هنا ال نقصد به الوقائع الفردیة فقد تشتمل القصة الخبریة على العدید 

                                                             

 كلیـــة القـــانون، مطبعـــة دار -جامعـــة بغـــداد(ي غالـــب العـــاني، األنظمـــة الـــسیاسیة، صـــالح جـــواد الكـــاظم وعلـــ) ١(
 . ١٤٣، ص)١٩٩١الحكمة،

 شــعبان ١٨م الموافــق ٢٠٠٢ أكتــوبر ٢٥ الجمعــة - ٤٩ العــدد - صــحیفة الوســط البحرینیــة،  یوســف مكــي )٢(
  com.alwasatnews.www  ،هـ١٤٢٣

صري لوســـائل االتـــصال اإللكترونیـــة المـــستحدثة علـــى عالقتـــه هنـــد أحمـــد بـــداري، تـــأثیر اســـتخدام الجمهـــور المـــ )٣(
 قــــــسم -كلیــــــة اإلعــــــالم: جامعــــــة القـــــاهرة( غیـــــر منــــــشورة، ،رســــــالة دكتــــــوراهبوســـــائل اإلعــــــالم المطبوعــــــة، 

 .٤١٢-٣٥٥ ص ص،)٢٠٠٦،الصحافة
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، فالعنصر  إخباري واحد أو عنصرین إخباریینمن الوقائع إال إنها ال تشتمل إال على عنصر
   .)١(یلاإلخباري هو ما یوازي الخطوط العریضة والوقائع هي التفاص

 نوع من االتصال بین البشر یتم عبر الفضاء اإللكتروني، اإلنترنت وهي : الصحافة االلكترونیة
وآلیات ومهارات العمل الصحفیة وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى، تستخدم فیه الفنون 

خدام في الصحافة المطبوعة مضافاً  إلیها مهارات وآلیات تقنیات المعلومات التي تناسب است
الفضاء اإللكتروني كوسیط أو وسیلة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة 
والمستویات المختلفة من تفاعل مع المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنیة وغیر آلنیة ومعالجتها 

  .)٢(وتحلیلها ونشرها على الجماهیر عبر الفضاء اإللكتروني بسرعة

                                                             

 مجلــة بــالتطبیق علــى:انقرائیــة القــصة الخبریــة االقتــصادیة فــي الــصحافة المــصریة محمــود حمــدي عبــد القــوي،) ١(
جامعــة ( غیــر منــشورة،،رســالة ماجــستیر ،١٩٩٦األهــرام االقتــصادي وصــفحة االقتــصاد بــاألهرام خــالل عــام 

  .١٢٢ص ،)١٩٩٩قسم اإلعالم، -كلیة اآلداب :المنیا
 .٩٩ص ،)٢٠١٠ عمان،  دار أسامة، -األردن (اإلعالم االلكتروني، أبو عیشة فیصل، )٢(
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  : التعددية السياسية احلزبية يف العراق: ًأوال
  :مقدمة

 جـاءت الحزبیـة الـسیاسیة والتعددیـة نحـو ًواضـحا ًواتجاها ًدیمقراطیا ًانفتاحا الیوم العراق یشهد
 أفـرزت لقـد .الواحـد الحـزب نظـام وهیمنـة المركـزي الحكـم مـن ًعامـا )٣٥( اسـتمرت طویلـة تجربـة بعـد

 حركـات لتأسـیس مـصراعیه علـى البـاب وفـتح ،ًسیاسـیا ًحراكـا العراقـي النظـام تغییـر بعـد مـا طـوراتت
 وهیاكـل أحـزاب العراقیـة الـسیاسیة الـساحة فـي ظهـرت ٢٠٠٣ عـام فمنـذ .متنوعـة سیاسـیة وتنظیمـات

ا وبعـضه وقـوي كبیـر األحـزاب بعـض علمـاني، واألخـر إسـالمي بعـضها متعـددة بمـسمیات تنظیمیـة
 واسـعة شـعبیة قاعـدة لدیـه بعـضها االسـم، سـوى الحـزب معنـى مـن یحمـل ال وضـعیف صـغیر اآلخـر

 مجـال فـي وخبـرة طویـل ریخاتـ ولهـا العراقـي الـشارع لـدى معـروف بعضها لذلك، یفتقد اآلخر وبعضها
  .٢٠٠٣عام بعد إال یظهر لم خرآلا والبعض المعارضة صفوف في السیاسي العمل

 قـانون وفـق تعمـل الزالـت إنهـا العـراق فـي الحزبیـةاسیة والـسی التعددیـة علـى یؤخـذ مـا نإ
 فلــمالــصادر عـن سـلطة االئــتالف المؤقـت،  ) ٢٠٠٤ لـسنة ٩٧ (رقـم الـسیاسیة والهیئـات األحـزاب
  .جدید عراقي أحزاب قانون حتى كتابة فصول هذه الرسالة یصدر

 كـان الـبالد فـي ةالـسیاسی األحـزاب علـى الكبیـر وتـأثیره القـانون لهـذا الحـساسة الطبیعـة نٕاو
 إقـراره تـأخر فـي سـبب كـان الـبالد فـي الـسیاسیة العملیـة نجـاح باإلضـافة إلـى .إقـراره تـأخر فـي سـبب
 .ًأیضا

 تتطلـب دیمقراطـي سیاسـي نظـام بنـاء علـى والقـدرة العـراق فـي الـسیاسیة العملیـة نجـاح نٕاو
 علـى یـساعد ممـا ودهـاوج وتحـدد عملهـا تـنظم قانونیـة بـضوابط محكومـة حقیقیـة حزبیـة تعددیـة وجـود
 للمستقبل العراق في الحزبي للنظام أساس بشكل ومستمر مستقر حزبیةسیاسیة و تعددیة نظام وجود

  . والبعید القریب
 مـن یخلـو ال الـذي والتحـول الیـوم العـراق یـشهدها التـي الـسیاسیة التحـوالت ظـل فـيو
 تبـرز ،راالسـتقرا عـدم بأسـباب ومتـأزم مركـب واقـع ظـل وفـي الدیمقراطیـة، نحـو والعقبـات الـصعوبات

  . الحزبیةالسیاسیة  والتعددیة األحزاب ظهور وهي إال صحیة، أنها بتوصف ما غالبا ظاهرة لنا
 ظـاهرة إنهـا أي الـسیاسیة، مؤسـساته في أساس عنصر هي ما بلد في السیاسیة األحزاب تعد

 النظـام، هـذا مـن الرائـد الجـزء هـي بـل وتجـدده الـسیاسي النظـام اجتماعیـة تتطـور وتتجـدد مـع تطـور
 ولمـا .األفـضل نحـو اإلرادي والتطـویر والبنـاء التغییـر نحـو تمـعلمجا لمـسیرة قائـدة مؤسـساتنهـا لكو
 یحـتم الوجـود هـذا فان متباینة سیاسیة وأنظمة مختلفة دول في فعالة أداة بوصفها األحزاب وجود كان

 معینـة وأحـداث أحـزاب مـع ى تفاعلهـاتهـا ونـشاطاتها ومـدعالقا حیـث من آخر إلى نظام من اختالفها
 إلى تسلطي دكتاتوري نظام من العراق في السیاسي النظام تحول فأن لهذا .االجتماعي محیطها في
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 تعددیـة إلـى الواحـد الحـزب نظـام مـن المعتمـد الحزبـي النظـام فـي التغیـر سـتوجبا دیمقراطـي نظـام
 لغیـاب وذلـك محـددة وغیـر مفرطـة جـاءت التعددیـة إنهـا هـذه علـى یؤخـذ مـا لكـن .حزبیـةسیاسـیة 
  .عملها وینظم األحزاب وجود یحدد الذي القانوني اإلطار
 :والحزبیةالسیاسیة  التعددیة مفهوم

 أن أي .)١("مؤسـساتیة أشـكال أو ترتیبـات طریـق عـن الـسیاسیة الـسلطة توزیـع"ة التعددی تعني
  أو أثنیـة أو أیدیولوجیـة أو سـیةسیا الفئـة هـذه كانـت سـواء معینـة، فئـة علـى ًحكـرا تكـون ال الـسلطة
 النظـام ببنیـة یتعلـق االجتمـاعي، التنظـیم مـن نـوع "الـسیاسیة بالتعددیـة المقـصود أخـرى بعبـارة .فكریـة

 النظـام فـي متعـددة ومؤسـسات وقـیم أفكـار وجـود بـضرورة یـسلم المختلفـة عملیاتـه وآلیـات الـسیاسي
  .)٣( صنع القرارًتجعل صوتها مسموعا في مرحلة حاسمة في. )٢(السیاسي

 النـاس، بـین بـاالختالف اإلیمـان :أساسـیة مرتكـزات ثالثـة علـىالـسیاسیة  التعددیـة تقـوم
 أخـرى بعبـارة .للفردیـة نها ذات نقـیضٕوا المؤسسة فكرة تأكید طبیعي، يءش المواقع تبادل بأن اإلیمان

 تكـون أن یجـب أو ،موزعـة بطبیعتهـا الـسلطة إن هـي الـسیاسیة التعددیـة علیـه تقـوم الـذي األسـاسإن 
  .)٤(بین عدة جماعات ومصالح في المجتمع كذلك 

وكـــل منهـــا یمثـــل . عـــدة أحـــزاب ذات قـــوة متـــساویة"أمـــا التعددیـــة الحزبیـــة فهـــي تعنـــي وجـــود 
ًكمـا أن هـذه األحـزاب تكـون غیـر متفاوتـة تفاوتـا . )٥("سیاسة محددة بخصوص إحدى المسائل المهمـة

هـــذا یعنـــي أن التعددیـــة الـــسیاسیة . )٦(أي العـــام والحیـــاة الـــسیاسیةفـــي اتجاهـــات الـــرًكبیـــرا فـــي تأثیرهـــا 
فالتعددیـة الحزبیـة ال توجـد إال حیثمـا توجـد تعددیـة سیاسـیة أي . ًالعامة تكـون أساسـا للتعددیـة الحزبیـة

   .)٧(قــــوى اجتماعیــــة ومــــصالح اجتماعیــــة مختلفــــة، لهــــا رؤى سیاســــیة مختلفــــة وتنــــافس علــــى الــــسلطة
ساعد على ظهور نظام تعدد األحزاب، وهذه العوامل تختلف مـن بلـد إلـى آخـر، عدیدة تهناك عوامل 

                                                
 الحكمـة، دار ، مطبعة كلیة القانون-بغداد معةجا(السیاسیة، األنظمة ،العاني غالب وعلي الكاظم جواد صالح )١(

 .١٤٣ص ،)١٩٩١
: جامعـة بغـداد(، ١٢العـدد  السیاسیة، العلوم مجلة ،الثالـث العالم في السیاسیة التعددیة إشكالیة علوان، حسین )٢(

  . ٩٣ص ،)١٩٩٤كلیة العلوم السیاسیة، یولیو
 .١٤٤ ص ،سابق مرجع الكاظم، جواد صالح )٣(
  .١٤٣، صابقالسالمرجع ) ٤(
 ،)دار الثقافـة، بـدون سـنة طبـع: بیـروت (الـسیاسیة، العلـوممهیبـة مـالكي الدسـوقي، : ولیبمـان، ترجمـة جـاكوبس) ٥(      

  .١٣٥ص
  .١٧٧ص، )١٩٧٥، ٢مطبعة اإلرشاد، ط: بغداد (الحزبیة، والنظم السیاسیة األحزاب حمادي، شمران) ٦(
 .١٤٤، صالسابقالمرجع ) ٧(
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 فمـا ،)١(بحسب الظروف واألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والعنصریة والدینیة لـذلك البلـد
  . ینطبق من هذه العوامل على بلد معین ال ینطبق على البلد اآلخر

الطبقــي ووجــود وعــي قــوي للطبقــات ممــا یــدفع كــل طبقــة یظهــر فــي الــدول التــي تتمیــز باختالفهــا  .١
ًفـــإذا ســـمح البنـــاء االقتـــصادي واالجتمـــاعي تقـــسیما ثنائیـــا لهـــذه . إلـــى التكتـــل فـــي حـــزب سیاســـي ً

ٕالطبقــات فتكــون عنــدها فــي مواجهــة نظــام الحــزبین، واذا كــان الــصراع بــین عــدة قــوى ففــي هــذه 
  . )٢(الحالة تشهد تعدد األحزاب

زبیة في الدول نتیجة لالنقسامات واالختالفـات فـي تركیبهـا العرقي،والعقائـدي، تظهر التعددیة الح .٢
ًحیث ینتمي كل فرد إلى الجماعة التي یتماثل معها ویشكل حزبا سیاسیا. )٣(والدیني ً . 

للعوامل التاریخیة دور في ظهـور التعددیـة الحزبیـة حیـث تعمـل الظـروف التاریخیـة فـي كـل دولـة  .٣
العامـل التـاریخي هـو العامـل الحاسـم ) المبـا لومبـارا ووینـر(ویعـد كـل مـن . )٤(على تقسیم أحزابهـا

في بـروز األحـزاب الـسیاسیة فیؤكـدان علـى أن األزمـات التاریخیـة التـي عانـت منهـا الـدول خـالل 
ال ). أزمــة الــشرعیة، أزمــة الوحــدة الوطنیــة، أزمــة المــشاركة(فتــرة تكــون األحــزاب الــسیاسیة وهــي 

ًذي نـشأت فیـه األحـزاب الـسیاسیة بـل أیـضا تتجـه لتكـون العامـل الحاسـم فـي توفر فقط المحیط الـ
 .)٥(تقریر ما هو نمط هذه األحزاب

حیـث أن . قد یؤدي االنقسام في الرأي إلى بروز أحزاب سیاسیة یعبـر كـل منهـا عـن اتجـاه معـین .٤
األحـزاب  مـن ًعدیـداتعدد الموضوعات التي تثیر الخالف من حولها یتـرك فـي الـساحة الـسیاسیة 

ـــــصارعة ملكـــــي أو : فهنـــــاك الخالفـــــات الـــــسیاسیة التـــــي تتعلـــــق بـــــشكل أو نظـــــام الحكـــــم. )٦(المت
ـــــة، التـــــي تعكـــــس موقـــــف كـــــل طبقـــــة مـــــن الطبقـــــات . جمهـــــوري ـــــاك االختالفـــــات االجتماعی وهن

. وهناك االختالفات االقتصادیة بـین الطبقـات االقتـصادیة. االجتماعیة من النظام السیاسي ككل
ـــــین رجـــــال الـــــدین وهنـــــاك االختالفـــــ ـــــي تعكـــــس المواجهـــــة ب ـــــاك ات الدینیـــــة، الت والعلمـــــانیین، وهن

لكـن یجـب . )١(االختالفات القومیة والعنصریة في الدول التي یوجـد فیهـا جماعـات عرقیـة مختلفـة
                                                

ـــسیاسیة،شـــمي، طـــارق علـــي الها) ١(  ،)١٩٩٠وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي، : جامعـــة بغـــداد (األحـــزاب ال
 .٣٩٧ص

ـــة،حـــسان محمـــد شـــفیق العـــاني، ) ٢( ـــسیاسیة والدســـتوریة المقارن العاتـــك لـــصناعة الكتـــب، : القـــاهرة (األنظمـــة ال
  . ٢٧٢ص ،)٢٠٠٧

(3) Gwendolen M.Carter and John . Herz, Government and politics inThe Twentieth 
Century,Frederick A.Praeger NewYork, 1961, P.110. 

 . ٢٧٣حسان محمد شفیق العاني، المرجع السابق، ص )٤(
(5) Joseph Lapalomban and  Mgron Weiner,Political,Parties and Politicad 

development, princeton university prss, princeton, New Jersey,1969,P.14. 
 .١٤٩ص ،)١٩٨٢دار الفكر العربي،: القاهرة (األحزاب السیاسیة في العالم المعاصر،نبیلة عبد الحلیم كامل، ) ٦(
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لكــن یجــب أن نأخــذ . )١(القومیــة والعنــصریة فــي الــدول التــي یوجــد فیهــا جماعــات عرقیــة مختلفــة
 .)٢( االعتبار أنه لیس كل انقسام في الرأي یعني وجود تعدد األحزاببعین

 مــن ًفقــد دلــت التجربــة علــى أن كــال. فــي ظهــور التعددیــة الحزبیــة ًاكمــا أن للنظــام االنتخــابي أثــر .٥
فأغلــب الــدول .  الــدورتین، والتمثیــل النــسبي یــؤدي إلــى بــروز التعددیــة الحزبیــةذينظــام األكثریــة 

كمـا أن . )٣(ً الـدورتین هـي أیـضا دول تأخـذ بنظـام التعددیـة الحزبیـةيالتي تأخـذ بنظـام االقتـراع ذ
تطــابق مــع نظــام التعددیــة الحزبیــة، ولــیس هنــاك دولــة فــي العــالم تطبــق ًالتمثیــل النــسبي دائمــا ی

إذن . )٤(التمثیل النـسبي یظهـر فیهـا نظـام الثنائیـة الحزبیـة أو تـساعد علـى وجـود مثـل هـذا النظـام
فالعملیــة االنتخابیــة تــساعد علــى تكــون األحــزاب الــسیاسیة التــي تكــون متــساویة إلــى حــد مــا فــي 

 .)٥(كـل ناخـب یؤیـد الحـزب الـذي یمثـل أرائـه. یاسته المحددة والممیزةالقوة، وكل حزب یتمسك بس
ًولنظــام تعــدد األحــزاب أشــكال وأنمــاط عدیــدة تــصنف أوال علــى أســاس عــدد األحــزاب المتنافــسة 

فقـد یوجـد فـي بعـض الـدول ثالثـة . على الساحة السیاسیة وقدرتها علـى تحقیـق إنجـازات انتخابیـة
 مـــن ثالثـــة أفهــي تبـــد. بعـــة أحـــزاب، وفــي ثالثـــة أحـــزاب متعـــددةأحــزاب، بینمـــا فـــي دولــة أخـــرى أر

وكــل نظــام مــن هــذه األنظمــة یختلــف عــن األخــر فــي نــواحي عدیــدة . )٦(أحــزاب إلــى مــا ال نهایــة
ـــة( ن هـــذا إ. )٧()كالتـــأثیر فـــي اتجاهـــات الـــرأي العـــام وكیفیـــة ممارســـة الـــسلطات العامـــة فـــي الدول

االمتنـاع عـن (ذلـك أنـه ینبغـي . ظـام تعـدد األحـزابالتصور بدوره ال یعطینـا صـورة حقیقیـة عـن ن
علـى نتیجـة ًفقد توجد في هذا النظام أحـزاب صـغیرة جـدا بحیـث ال تـؤثر ). المبالغة بعامل التعدد

 .)٨(االنتخابات
فقــد صــنف ســارتوري . ًویــصنف ثانیــا علــى أســاس التقــسیمات الداخلیــة لنظــام تعــدد األحــزاب

   -:)٩(نظام تعدد األحزاب إلى
  .  األحزاب المعتدلتعدد .١
 . تعدد األحزاب المتطرف .٢

                                                
(1) Maurice Duverger ,Political Parties, Methuen Co.Ltd , London, 1961.pp 233 – 234. 

 .٣٩٧، صسابقطارق علي الهاشمي، مرجع ) ٢(
(3) Maurice Duverger,op.cit,p.240. 
(4) Ibid .p. 245. 

منــشأة المعـــارف، : اإلســكندریة (الحریـــات العامــة فـــي األنظمــة الــسیاسیة المعاصـــرة،كــریم یوســف كــشاكش، ) ٥(
 . ٥٥٢ص ،)١٩٨٧

(6) Maurice Duverger , op . cil . p 229 
 .١٧٨، صسابقشمران حمادي، مرجع ) ٧(
 .١٥٠، صسابقنبیلة عبد الحلیم كامل، مرجع ) ٨(

(9) Giovann : Sartori , The Typology of party systems in Erik Allardl and Stein 
Rokkan , Mass politics , The free press , U.S.A , 1970 , P. 334 
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  -:)١(أما الدكتورة نبیلة عبد الحلیم فتصنف نظام تعدد األحزاب إلى
  . النظم ثالثیة األحزاب  .١
 ).أساسي(نظام تعدد األحزاب مع وجود حزب  .٢
 ). المطلق(نظام التعدد  .٣

  -:)٢(وأما الدكتور كریم یوسف كشاكش فیصنف نظام تعدد األحزاب إلى
حیــث یكـون هنـاك حـزب أكثـر أهمیــة وقـوة مـن األحـزاب األخــرى : عـدد الحزبـي والقطـب الواحـدالت .١

  . یستأثر بأكبر نسبة من األصوات من حیث تتقاسم األحزاب األخرى األصوات الباقیة
ــــدة متــــساویة فــــي القــــوة وتتقاســــم : التعــــدد الحزبــــي المتعــــدد األقطــــاب .٢ یتمیــــز بوجــــود أحــــزاب عدی

  .األصوات بنسبة متقاربة
ویقـصد بـه وجـود عـدد كبیـر مـن األحـزاب التـي ال تحـاول التكتـل : تعدد األحـزاب الكامـل أو التـام .٣

 . والتجمع
فـــي هـــذا النظـــام تقـــوم األحـــزاب الـــسیاسیة بالتكتـــل واالئـــتالف بتكـــوین : تعـــدد األحـــزاب المعتـــدل .٤

 .جبهتین كبیرتین كل جبهة تضم عدد من األحزاب المتقاربة في االتجاهات السیاسیة
لكل شكل مـن هـذه األشـكال ولكـل تطبیـق مـن هـذه التطبیقـات صـفات خاصـة تمیـزه عـن غیـره وهـذه و

الــصفات تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر بــاختالف ظــروف هــذا البلــد ودرجــة تطــوره وتقالیــده وتكوینــه 
  .)٣(العنصري والطائفي

  : ممیزات نظام تعدد األحزاب السیاسیة
دد األحـزاب الـسیاسیة أن یفـسح المجـال لتمثیـل ن أهم میزة یمكن أن تـسجل لـصالح نظـام تعـإ  

جمیــــع األحـــــزاب الــــسیاسیة فـــــي المجــــالس النیابیـــــة لــــذا فـــــأن هــــذه المجـــــالس ســــوف تعكـــــس أفكارهـــــا 
  . )٤(ومیولها

ویــساعد نظــام تعــدد األحــزاب الــسیاسیة علــى تطبیــق مبــدأ الفــصل بــین الــسلطات، ســواء فــي   
مــاني وبــسبب عــدم اســتطاعت أحــد األحــزاب الحــصول ففــي النظــام البرل. النظــام البرلمــاني أو الرئاســي

وبمـا أن هـذا االئـتالف یتـصف بعـدم . على األكثریة في البرلمـان ممـا یـؤدي إلـى تكـوین وزارة ائتالفیـة
الثبــات بــسبب االخــتالف فــي مبــادئ وأهــداف األحــزاب المتحالفــة مــن جهــة، وبــسبب المحــاوالت التــي 

                                                
 .١٥٨، صسابقنبیلة عبد الحلیم كامل، مرجع ) ١(
 . ٥٥٣، صسابقكریم یوسف كشاكش، مرجع ) ٢(
 . ١٥٢ ص،سابقشمران حمادي، مرجع ) ٣(
 . ٢٠٥، صالسابقالمرجع ) ٤(
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یـصبح البرلمـان . ٕ التحالف واسقاط الوزارة مـن جهـة أخـرىتبذل من قبل األحزاب األخرى لإلیقاع بهذا
  . ًبعیدا عن الوزارة وفي حل منها مما یساعد على تحقیق الفصل بین السلطات

وذلـك أن الـسلطتین التنفیذیـة والتـشریعیة . ًأما في النظام الرئاسي فاآلخر یكون أكثـر وضـوحا  
الــسلطة التنفیذیــة تتركــز بیــد رئــیس الدولــة أن تكــون بیــد حــزب واحــد فــي هــذا النظــام، لكــون ال یمكــن 

الـذي ینتمـي إلـى أحــد األحـزاب بینمـا ال تكــون الـسلطة التـشریعیة بیـد ذلــك الحـزب، ألن أي حـزب فــي 
  .)١(نظام تتعدد األحزاب السیاسیة ال یستطیع لوحده الحصول على األغلبیة في المجلس النیابي

ن إحیــث .  مــن مظــاهر الحریــات العامــةًاركمــا أن نظــام تعــدد األحــزاب الــسیاسیة یعتبــر مظهــ  
تمكــــین المــــواطن مــــن االختیــــار بــــین االتجاهــــات الــــسیاسیة المختلفــــة یعتبــــر إحــــدى الحریــــات العامــــة 

ذلــك أن . أمــا حرمــان المــواطن مــن حــق االختیــار فهــو یعتبــر قــضاء علــى أحــد الحریــات. األساســیة
مـــة هـــي ضـــمان للحریـــات األخـــرى، إذ والحریـــات العا. الحریـــة تقـــوم علـــى تمكـــین الفـــرد مـــن االختیـــار

وهـذا . یسمح لألحزاب المعارضـة بمراقبـة الـسلطة الحاكمـة وكـشف إسـاءاتها ونـشرها علـى الـرأي العـام
  . )٢(یقي الحریات من الكثیر من االنتهاكات

لـــذلك فــــان نظـــام تعــــدد األحـــزاب الــــسیاسیة ال یمكــــن أن یـــنجح إال فــــي الـــدول التــــي تــــصون   
فــال یمكــن تــصور قیــام نظــام تعـــدد " . ریــة التعبیــر عــن الـــرأي والمعارضــةالحریــات العامــة خاصــة ح

األحــزاب الــسیاسیة فــي دولــة مــن الــدول مــا دام أنــه ال یعتــرف فیهــا لألفــراد بحریــة التعبیــر عــن الــرأي 
هذا یعني أن نظام تعدد األحزاب الـسیاسیة ینـسجم أكثـر مـن غیـره . )٣(وحریة معارضة الهیئة الحاكمة

مقراطیــة التــي تمــنح للجماعــة حریــة الــرأي، وحقهــا فــي الــدفاع عــن معتقــداتها بــالطرق مــع مبــادئ الدی
ٕواذا كـان نظـام تعـدد األحـزاب الـسیاسیة یحقـق دیمقراطیـة الحكـم، فهـذا . القانونیة وأن تكسب األنصار

ي بل أن مفهوم ارتباط تعدد األحـزاب الـسیاسیة بـالفكر الـدیمقراط" یعني كثرة عدد األحزاب السیاسیة، 
  . )٤("هو في برامج هذه األحزاب وغایتها القومیة 

   -:لقد وجهت انتقادات عدیدة لنظام تعدد األحزاب منها  
ن هــذا النظــام یــؤدي إلــى إشــاعة الفرقــة فــي المجتمــع وتقــسیمه إلــى جماعــات لكــل منهــا مبادئهــا إ .١

وفـــي حالـــة . )٥(وعقیـــدتها الخاصـــة والتـــي ینـــاوئ بعـــضها الـــبعض اآلخـــر، بحیـــث ال تقبـــل التفـــاهم

                                                
 .٢٠٣، صسابقشمران حمادي، مرجع ) ١(
 .٥٥٧، صسابقكریم یوسف كشاكش، مرجع ) ٢(
 . ٢٠١، صسابقشمران حمادي، مرجع ) ٣(
 ،)١٩٨٢، ٣مؤســسة شــباب الجامعــة، ط: اإلســكندریة (الــنظم الــسیاسیة والحریــات العامــة،أبــو الیزیــد علــي، ) ٤(     

 .١٢١ص
 .٨٢، ص)١٩٦٦المكتبة األهلیة، : بغداد(، ٢  جسیاسة الحكم،حسن علي ذنون، : ن رني، ترجمةأوست) ٥(
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وجـــود مثـــل هـــذه الجماعـــات واألحـــزاب المتعـــددة والتـــي تعبـــر عـــن مـــصالح متنوعـــة ومتـــضاربة 
وقـضایا متباینــة ال یــستطیع النظــام الـسیاسي جمــع وتنــسیق هــذه المـصالح وممــا یــؤدي إلــى تقــدیم 

كما أن هذا النظـام یتـرك هـوة واسـعة بـین . )١(أفضل الحلول والتي تكون مرضیة لجمیع األطراف
ــــا ــــسیاسي، واحــــساسهم نحــــو الن ــــسیاسي، واســــهامهم فــــي العمــــل ال ــــق بــــشعورهم ال ٕخبین فیمــــا یتعل ٕ

المــسؤولیة الــسیاسیة ونظــرتهم إلــى الــسیاسة الحكومیــة الحقیقیــة حینمــا تأخــذ التطبیــق العملــي فــي 
ٕالواقــع الــسیاسي، ذلــك ان الناخــب عنــدما یعطــي رأیــه حــول موضــوع معــین ال یقــرر، وانمــا یتــرك 

ًفــیمكن أن یكــون عمــل الممثلــین واقعیــا .  إلــى ممثلــیهم الــذین فــازوا باالنتخابــاتأمــر القــرار بــشأنه
محكـــوم بظـــروف النتـــائج والمـــساومات التـــي تحـــدث بـــین األحـــزاب مـــن اجـــل اســـتالم الـــسلطة أو 

  .)٢(ًالمشاركة فیها بعیدا عن األصوات التي رفعتهم إلى السلطة
، ألنـه سـبب فـي عـدم االسـتقرار )فاسد(نظام یعد البعض أن نظام التعددیة الحزبیة السیاسیة هو  .٢

حیث أن عدم قدرة حزب واحد للحصول علـى األغلبیـة المطلقـة داخـل البرلمـان، یـدفع . الحكومي
هــذه الحكومــات تتمیــز بقــصر عمرهــا، وعــدم االنــسجام . األحــزاب إلــى تــشكیل حكومــات ائتالفیــة

لتــــي تـــستند إلـــى غالبیــــة بـــین أعـــضائها، وتتمیــــز بكونهـــا حكومـــات ضــــعیفة بعكـــس الحكومـــات ا
والــسبب فــي ذلــك هــو أن األحــزاب الــسیاسیة . )٣(برلمانیــة حیــث تكــون حكومــات قویــة ومتجانــسة

الداخلـــة فـــي االئـــتالف الحكـــومي تمتلـــك كـــل منهـــا مبـــادئ وبـــرامج وأهـــداف خاصـــة، یكـــون مـــن 
هــــذه المبـــادئ فـــي ســـبیل التفـــاهم مـــع األحــــزاب الـــصعب علـــى أي منهـــا أن تتنـــازل عـــن بعـــض 

 .)٤(ى، وهذا یؤدي إلى تصدع التآلف وسقوط الحكومة، وبالتالي عدم االستقرار الحكومياألخر
وفـــي حالـــة قیـــام مثـــل هـــذه الحكومـــات االئتالفیـــة یـــدفع األحـــزاب فـــي ســـبیل هـــذه االئتالفـــات إلـــى  .٣

أو أن یؤجـل تنفیـذ بعـض منهـا، وبـذا سـوف یحیـد عـن مبادئـه، فیـصبح التضحیة ببعض برامجها 
ومـن أجـل تـشكیل وزارة جدیـدة . أمام البرلمان، مما یـؤدي إلـى سـقوط الـوزاراتموقفه غیر مستقر 

إلـــى مــشاورات، وأیـــام عدیــدة ممـــا یــؤدي إلـــى تعطیــل أعمـــال اإلصــالح، ومعالجـــة یحتــاج األمــر 
 . )٥(المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة والعجز عن مجابهة األحداث الخارجیة

                                                
 .٢٧٤، صسابقحسان محمد شفیق العاني، مرجع ) ١(
 . ٢٧٤، صالسابقالمرجع ) ٢(
 . ٥٥٥كریم یوسف كشاكش، مرجع سبق ذكره، ص) ٣(
 . ٧٤ص، )١٩٦٣ة االنجلو المصریة، مكتب: القاهرة (النظم السیاسیة المقارنة،محمود خیري عیسى، ) ٤(
 . ١٥٣ ص،)١٩٥٣مكتبة االنجلو المصریة، : القاهرة (بحوث في السیاسة،أحمد سویلم العمري، ) ٥(



 - ٦٨ -

ألنهــا ال تتركــز بیــد حــزب واحــد . )١(بــضعف المعارضــةنظــام التعددیــة الحزبیــة الــسیاسیة یتمیــز  .٤
ٕاته، وانما تكون مبعثرة بین عدة أحزاب غیـر متناسـقة فـي عملهـا، وغیـر متفقـة نیجند لها كل إمكا

كما أن هـذه المعارضـة ال تتمیـز باسـتقرارها وثباتهـا علـى شـكل واحـد ولمـدة . في مبادئها وأهدافها
الحزب الذي یدخل المعارضة بالنـسبة لـوزارة مـن الـوزارات ال ف. طویلة ألنها تتغیر بتغیر الوزارات

یـدخلها بالنــسبة لـوزارة أخــرى، فهـذا یعتمــد علــى مـدى اشــتراك مثـل هــذا الحـزب بــالوزارات أو عــدم 
علـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه االنتقـــادات یمكـــن القـــول أن تعـــدد األحـــزاب الـــسیاسیة غیـــر . اشـــتراكه

من التوازن بین السلطات، ویؤدي إلى الكـشف عـن أوجـه المبالغ فیه إلى حد التفتیت الحزبي یض
العیوب في الحكم وضعف البرامج الحزبیة ألنـه یحـد مـن سـیطرة المجلـس النیـابي علـى الحكومـة 

ًكمـــا أن األغلبیـــة البرلمانیـــة هـــي لیـــست دائمـــا تـــشكل األســـاس . )٢(والـــسلطة التنفیذیـــة وبـــالعكس
ن األعمـدة األساسـیة، ویحـق لألقلیـة مقاومتهـا فـي لكنها قد تكون واحدة مـ. الوحید للمجتمع الحر

ًوأن عدم االستقرار الحكومي هو لـیس دائمـا بـسبب التعددیـة الحزبیـة . حالة استبداد هذه األغلبیة
الــسیاسیة فهنــاك الكثیــر مــن الــدول التــي تأخــذ بهــذا النظــام وتتمیــز بالثبــات واالســتقرار فــي ظــل 

كمـا أن عـدم األخـذ بهـذا النظـام ال یـؤدي بالــضرورة . حكومـة ائتالفیـة خاصـة فـي الـدول األوربیـة
فالنظـام الحزبـي قـد یكـون عامـل واحـد ال غیـر وقـد . )٣(إلى تحقیق االستقرار الـسیاسي والحكـومي

 . )٤(ال یكون من العوامل المهمة في تحدید طبیعة النزاع السیاسي وعدم االستقرار
یـة هـو ضـرورة لـضمان اشـتراك جمیـع أفـراد ًوفقا لما سبق یكون نظام التعددیة السیاسیة الحزب

الــشعب فــي ممارســة الــسلطة، وحریــة التعبیــر عــن الــرأي، والتغیــر الــسلمي للحكــم وتحقیــق دیمقراطیــة 
  . الحكم 

   :الحزبیة وأثرها في النظام السیاسي والتعایش السلميالسیاسیة التعددیة 
ات أو إجـراءات  طریـق ترتیبـتوزیـع الـسلطة الـسیاسیة عـن: تعني التعددیة فـي الفكـر الـسیاسي

أي وضـــع ال تكـــون فیـــه وفـــي معظـــم األحیـــان یـــستخدم المـــصطلح إشـــارة إلـــى  .أو أشـــكال مؤســـساتیة
  . واحدة عرقیةیولوجیة أو فكریة أوأو أید،  على جماعة سیاسیةًالهیمنة حكرا

ات أو بـین صـفوات أو جماعــات وینطـوي عـادة علـى مثــل هـذا الوضـع علــى تنـافس بـین كیانــ
وال یكــون فیــه هــذا ،  المجتمــع الــذي تــسوده صــفوة واحــدةيلتعــددأ مــا یقابــل المجتمــع ًالبــا وغ،مــصالح

  .ًالتنافس حرا
                                                

 . ٢٠٤، صسابقشمران حمادي، مرجع ) ١(
 . ١٥٣أحمد سویلم العمري، المرجع السابق ، ص) ٢(
 . ٥٥٥، صسابقكریم یوسف كشاكش، مرجع ) ٣(
 . ٣٠، صسابقجع أوستن رني، مر) ٤(
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وقــد كــان األســاس النظــري للتعددیــة االعتقــاد بــان الــسلطة هــي بطبیعتهــا موزعــة أو یجــب أن 
) ةالواحدیـ( وبـذلك تعـارض التعددیـة مـا یـسمى ،ین عدة جماعات ومـصالح فـي المجتمـعتكون كذلك ب

  .أو مرجع ال ینافسه احد، كون في كل دولة مصدر للسلطة أعلىالتي تذهب إلى وجوب أن ی
 فــي المجتمعــات  للتعددیــة إلــى االفتـراض أن الــسلطةًجــنح معظــم الكتــاب الغـربیین تأكیــداوقـد 

وذلــك إن كـــل فــرد یملـــك مباشــرة أو عــن طریـــق جماعــة منظمـــة ، وموزعــة، مجـــزأة، الغربیــة التنافــسیة
  .)١( أن یملك من السلطة أكثر مما یجبوال یجوز له،  السلطة منًئاشی

، فــي وجــود عــدد منهــا فــي الدولــة ال یقــل عــن اثنــینالــسیاسیة وتتمثــل فكــرة تعــدد األحــزاب  
  .خر یقود المعارضةآلاحدهما یتولى الحكم وا

وهـو مـا ، اف بحریـة تكـوین األحـزاب الـسیاسیةعلـى أسـاس االعتـرالـسیاسي ویقـوم هـذا التعـدد 
 ویجــب أن تقــوم جمیــع األحــزاب الــسیاسیة علــى أســاس .ًتؤكــده الدســاتیر فــي الــدول الدیمقراطیــة عــادة

وال ،  بمبــدأ حریــة الــرأي والفكــرًوتمــسكا،  للنظــام الــدیمقراطيًتطبیقــا، قبــول مبــدأ التعــایش الــسلمي بینهــا
ضي عـدم الـسماح الن الحفاظ على الدیمقراطیـة وتـأمین مـستقبلها یقتـ، یسمح بقیام أحزاب ترفض ذلك

  . صبغة دكتاتوریة أو استبدادیةبقیام أحزاب ذات
، لمواطنــون حقیقتــه وأهدافــه ومرامیــهیجــب أن یــتفهم االــسیاسیة ولنجــاح نظــام تعــدد األحــزاب 

  .ال وسیلة لخدمة الوطن والمواطنینفالنظام الحزبي لیس إ
 تحقیـــق المــــصلحة  علـــىًتعمـــل جمیعــــا، تلفـــت برامجهـــا وأهــــدافها وأســـالیبهان اخٕاواألحـــزاب و

ي إطــار ممارســة والخــالف الحزبــي یجــب أن یظــل فــ، الدولــة بالطریقــة التــي تراهــا أفــضلالعامــة فــي 
ام العنیـــف بـــین األنـــصار فـــال یـــؤدي إلـــى المخاصــمات أو المـــشاحنات أو الـــصد، حریــة الـــرأي والفكـــر

ألحـزاب علـى الـسلطة ویلزم أال یـؤدي تنـافس ا،  الرأي ینبغي أال یفسد للود قضیةفاختالف، والمؤیدین
   )٢(.اإلضرار بمصالح الوطن والمواطنینإلى 

تعـــــدد األحــــزاب والكیانـــــات إن المتغیــــرات والتحــــوالت فـــــي الدولــــة تــــؤثر بقـــــوة علــــى ظهــــور  
 یـــرتبط بدرجـــة معینـــة مـــن ًإن تبلـــور األحـــزاب الـــسیاسیة فعلیـــاویمكـــن القـــول وبـــشكل عـــام ، الـــسیاسیة

 وتضحى األحزاب مـن زاویـة معینـة البعـد الـسیاسي للتنظـیم الـذي ،حدیث والتنمیة السیاسیة والفكریةالت
والـذي تتـوفر فیـه لـدى الـشعب القـدرة علـى إنـشاء وصـیانة ، ر بـدوره احـد سـمات المجتمـع الحـدیثیعتب
وقـادرة علــى القیـام بالوظــائف الجدیـدة أو الموســعة التـي تــستلزم ، كال تنظیمیـة كبیــرة تتـسم بالمرونــةأشـ

  .لقیام بهاة االمجتمعات الحدیث
                                                

 الحكمـة، دار ، مطبعة كلیة القانون-بغداد جامعة(السیاسیة، األنظمة ،العاني غالب وعلي الكاظم جواد صالح) ١(
 .١٤٣ ص،)١٩٩١

 .١١٥ ص،)١٩٩٧دار المطبوعات الجامعیة،: اإلسكندریة(، القانون الدستوريراغب الحلو، ماجد ) ٢(
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لتحقیـق الـسیطرة علـى ،  الطاقـة والتكنولوجیـا والمعلومـاتكذلك فـان القـدرة علـى االسـتفادة مـن
ًوانمــا أیـضا، ي تنطــوي لــیس فقـط علــى مهــارات فنیــةالمـوارد الطبیعیــة التــ  علــى إیجــاد أشــكال تنظیمیــة ٕ

لـب المجتمـع الحـدیث  كمـا یتط،في الصناعة الحدیثة،  األفراد والموارد على نطاق واسعمجمعة إلدارة
،  تكییــــف نفــــسها مــــع اإلبــــداع والتطــــورأو ،وجامعــــات قــــادرة علــــى اإلبــــداع، ً رصــــیناً تعلیمیــــاًنظامــــا

تقـــال ووســائل االتــصال الجماهیریــة التـــي تــسهل مــن ان،  كفــوءة إلدارة اإلعــالم الجمـــاهیريومؤســسات
   .)١(المعلومات واألفكار لألفراد

 مــــع الحــــزب الــــذي ً قویــــاً نفــــسیاًن ینــــدمجوا انــــدماجامــــن األفــــراد أممــــا یــــساعد ذلــــك العدیــــد  
والمــــشاركة فــــي الحمـــــالت ویحفــــز هــــذا اإلحــــساس باالنــــدماج الحزبـــــي وعلــــى التــــصویت ، یفــــضلونه
وعلـى العكـس مـن ذلـك فـان ، إذ یهمهـم أن یفـوز حـزبهم،  الـسیاسيإلظهار دعمهم للحزب، االنتخابیة

 ً بنتـــائج االنتخابـــات واقـــل مـــیالًاقـــل اكتراثـــا، مو المعـــدوالمـــواطنین ذوي االرتبـــاط الحزبـــي الـــضعیف أ
  . علــــى أنمــــاط المــــشاركة الــــسیاسیةً مهمــــاً تكــــون قــــوة االنــــدماج الحزبـــي مــــؤثراولــــذلك فقــــد، للمـــشاركة

وان ، ورة مـشاركة المـواطنین فـي الـسیاسة باآلراء التي تقنع الفرد بضرًوتزداد المشاركة السیاسیة أیضا
أي ، ر بأنـه اإلحـساس بالتـأثیر الـسیاسي ویوصف هذا االعتقاد األخی، لها فعلهاهذه المشاركة سیكون

إدراك التـأثیر وقـد یتنـاقض ، كن أن یـؤثر علـى العملیـة الـسیاسیةالشعور بأن النشاط السیاسي للفرد یم
فیــــدفع اإلحـــساس بالتــــأثیر ، اإلدراك هــــو الـــذي یوجـــه ســــلوك الفـــردإال إن هـــذا ، الـــسیاسي مـــع الواقــــع

اس إلـــى الفتـــور بینمـــا یـــؤدي غیـــاب هـــذا اإلحـــس، ن ینـــشطوا فـــي مجـــال الـــسیاسةفـــراد الالـــسیاسي األ
فمــــا جــــدوى ، نا التــــأثیر علــــى العملیــــة الــــسیاسیةفــــإذا لــــم یكــــن فــــي مقــــدور احـــد، واالنطـــواء الــــسیاسي

یمكــن أن یــؤثر علــى أنمــاط ، یاسات المعینــة هــو موقــف سیاســي آخــرإن عــدم الرضــا بالــس، المحاولــة
ففـي جانـب یجـادل الـبعض علـى إن ،  العرضي لعدم الرضا هو نقطة خـالفكما أن الدور، لمشاركةا

سب ومــن هــذا المنظــور فــان نــ، كة فــي محاولــة لتغییــر هــذه الــسیاسةعــدم الرضــا یحفــز علــى المــشار
ومــن جانــب آخــر ، تــشار عــدم الرضــا العــام فـي الحكومــةتــشیر إلـى ان، اإلقبـال المرتفعــة فــي المــشاركة
ومــن ثــم المــشاركة ، سة یزیــد مــن دعــم العملیــة الــسیاسیةالرضــا بالــسیان أیؤكــد بعــض المــراقبین علــى 

 وقـد، لى الدعم الـشعبي األساسـي للحكومـةومن هذا المنطلق تشیر نسب اإلقبال المرتفعة إ، السیاسیة
ر  یـؤثً مهمـاًزایختلف الباحثون علـى االتجـاه العـام لعـدم الرضـا بالـسیاسة فـان ذلـك یعتبـر بوضـوح حـاف

  .)٢(مشاركة السیاسیةعلى مستویات ال

                                                
المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب، : الكویـت (ة في العالم الثالـث،األحزاب السیاسیأسامة الغزالي حرب، ) ١(

 .١٠٨ -١٠٧  ص ص،)١٩٨٧
دور المــواطن الــسیاسي فــي  الــدكتور احمــد یعقــوب المجدوبــة ومحفــوظ الجبــوري، :رســل جیــه دالتــون، ترجمــة) ٢(

 .٦٩ -٦٨  صص، )١٩٩٦، ١دار البشیر، ط:  األردن-عمان (الدیمقراطیات الغربیة،
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، ودعــم مــن النــاخبین، لــدیها مجموعــة مــن األحــزاب  الــسیاسیةإن األنظمــة متعــددة األحــزاب 
وتجمیـــع ، یـــة فـــي الـــسلطة التـــشریعیة أن ال یفـــوز حـــزب واحـــد بأغلبًتـــضمن فعلیـــا، وقـــوانین انتخابیـــة

ــــه دور ح ــــات ل ــــة بعــــد االنتخاب تجاهــــات اســــم فــــي تــــشكیل االالمــــصالح عــــن طریــــق المــــساومة الحزبی
وتأییـــد ،  الـــسیاسیةدول ذات أنظمـــة متعـــددة األحـــزاب) ألمانیـــا وفرنـــسا(ومثـــال علـــى ذلـــك ، الـــسیاسیة

 تـــــشكیل الحكومـــــات النـــــاخبین لالئتالفـــــات الحزبیـــــة علـــــى المـــــستوى االنتخـــــابي لـــــه أثـــــر رئیـــــسي فـــــي
  .والسیاسات

فـاألهم مـن ، بحـد ذاتـه فـي عـدم اسـتقرار الحكومـةوال یتسبب وجود أعداد كبیـرة مـن األحـزاب 
  . بین األحزاب والكیانات السیاسیةذلك هو درجة التنافر أو االستقطاب

فــي الوقــت أمــا علــى مــستوى النظــام التــوافقي كمــا تعمــل بــه بعــض الــدول ومــن بینهــا العــراق 
 فــي سیاســاتها ًقاعــد البرلمــان غیــر متباعــدة كثیــراإذا كانــت األحــزاب تــسیطر علــى معظــم م، الحاضــر

فتعــد هــذه أنظمــة حزبیــة ، وفــي النظــام الــسیاسي، ل مــن الثقــة فــي بعــضها الــبعضر معقــوولــدیها قــد
ًواذا كان البرلمـان خاضـعا، نموذجیة  فـي مواقفهـا مـن القـضایا العامـة أو ً لـسیطرة أحـزاب متباعـدة جـدإ
، عــضها الــبعض وتجــاه النظــام الــسیاسيأو تنــافر تجــاه ب، نــاك قــدر كبیــر مــن عــدم الثقــة بینهــاكــان ه

ذي یـــصف ذلـــك الـــ) جابرییـــل المونـــد(بدراســـة األحـــزاب الـــسیاسیة ومـــنهم عنهـــا المهتمـــین وكمـــا یعبـــر 
كـال أي لدیـه ،  لـه مواصـفات مختلطـةً حزبیـاًا إذا كـان نظامـًویقـول أیـضا) متنـازع(النظام الحزبي بأنـه 

  .)١(فهو نظام تآلفي أو توفیقي، النظامین المتوافق والمتنازع
ن النظـام الـسیاسي فـي حالـة وجـود أحـزاب عدیـدة أ لـسیاسیة في الـنظم االباحثونیتفق ویكاد  

متـــساویة فـــي القـــوة فـــي تجمیـــع المـــصالح المتـــضاربة ومـــن ثـــم تنـــسیقها بـــصورة یـــستطیع فیهـــا النظـــام 
أمـا إذا كانـت ، مها فـي عملـه ضـمن المجتمـع الـسیاسيالسیاسي من تقدیم أفضل الحلـول الواجبـة تقـدی

، یـصعب علـى النظـام الـسیاسي تحقیقهـار عـن قـضایا متباینـة المطالب المنبعثة من جهات عدیدة تعب
وهـــذا مـــا یـــؤدي بالنظـــام ، محـــصلة واحـــدة مرضـــیة لجمیـــع األطـــرافأو إیجـــاد قاســـم مـــشترك واحـــد أو 

افـق بـین مجموعـة المطالـب السیاسي إلى بعثرة جهوده في مالحقة المطالـب أو فـي إیجـاد انـسجام وتو
  .إلیه مباشرة لما تدعولب بحلول سریعة ووالتي تطا، المختلفة

أي عـــدة اختیـــارات لتمثیـــل رأیـــه أو ، وجـــود عـــدة جهـــات یرجـــع إلیهـــا الناخـــب إلـــى باإلضـــافة
تبــین لنــا تفــاقم الجهــات الوســیطة والتــي یمكــن أن تكــون فــي حقیقــة الحــال لیــست إال ، مطالبــهلعــرض 

  .ادعة للتعبیر عما یریده الناخبونواجهات خ

                                                
الـسیاسات المقارنـة هـشام عبـداهللا، مراجعـة سـمیر نـصار، : جابرییل إیه الموند،جي بنجهام باویل االبـن، ترجمـة) ١(

 .١٤٣ -١٤١ ص ص،)١٩٩٨، ١الدار األهلیة للنشر والتوزیع، ط:  األردن-عمان (في وقتنا الحاضر،
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ٕوع مــا ال یقــرر وانمــا یتــرك أمــر القــرار إلــى مجموعــة فالناخــب عنــدما یعطــي رأیــه فــي موضــ
 بظــروف النتــائج ًحكومــا مًفــیمكن أن یكــون عملهــا واقعیــا، ینــة تعمــل للبــت فیمــا یخــص المجموعــةمع

 عـــن ًوبعیـــدا، حـــزاب فـــي ســـبیل المـــشاركة فـــي الـــسلطةاالنتخابیـــة والمـــساومات التـــي تحـــدث بـــین األ
 ئج الــــسلبیة للنظــــام متعــــدد األحــــزاب ومــــن النتــــا.لتــــي رفعــــت هــــذه األحــــزاب إلــــى الــــسلطةاألصــــوات ا

ممــا یربـك عمــل الحكومـة وذلــك عنـد عــدم إحــراز ، تقـاد أغلبیــة متجانـسة فــي البرلمـانهــو اف، الـسیاسیة
  .العدیدة الموجودة في البرلمانالسیاسیة الحكومة الثقة بصورة مستمرة من قبل األحزاب 

 فـــي إضـــفاء صـــفة ًن أن یلعـــب دوراتجانـــسة ومتحـــدة یمكـــمسیاســـیة فلـــذلك إن وجـــود أحـــزاب 
وهــذا مــا یتطلــب مــن األحــزاب المتحــدة تــوفیر مــستوى ، فــي الحكومــة المنبثقــة مــن البرلمــان االســتقرار

عــالي مــن التنظــیم والتوجیــه بحیــث تــستطیع التــأثیر علــى أعــضائها ومؤیــدیها فــي انتخــاب أشـــخاص 
وهـذا االسـتقطاب الحاصـل مـن ، فعلیةاصب قیادیة في التحالفات ال منیتبوءوامعینین یفترض فیهم أن 

  )١(.حزبین ولیس النظام متعدد األحزابتحالف عدة أحزاب یمكن أن یبرز على شكل وجود نظام ال
، تبقـى أفـضل مـن قیـادة الحـزب الواحـدفإنها السیاسیة ومهما قیل عن مساوئ تعدد األحزاب  

ة الحكومــــة بالعمــــل العلنــــي یــــسمح للمعارضــــین لــــسیاسالــــسیاسیة إن وجــــود األحــــزاب باإلضــــافة إلــــى 
وال ، ٕواراقــة الــدماء، والثــورات، قالبــات عــن االنًعوضــا، ع للوصــول إلــى الــسلطة بــصورة ســلمیةالمــشرو

الـــسیاسیة وكلمـــا ازداد عـــدد األحـــزاب . یـــستندوا إلـــى ذرائـــع وحجـــج تـــسلط الحـــزب الواحـــد فـــي الدولـــة
ت الدولـة تعمـل بالنظـام  إذا كانـًاخـصوص، كلما بـرزت المعارضـة العلنیـة، وتوسیع المشاركة السیاسیة

كمــا هــو وضــع النظــام البرلمــاني فــي العــراق الــذي یحتــاج إلــى بــروز المعارضــة االیجابیــة ، البرلمــاني
   .العراقيبة البرلمان والتي نطمح أن یرتفع صوتها تحت ق

أن تجعـل ، یم منهـا والحـدیثالقـد ،جمیـع األحـزاب والكیانـات الـسیاسیةویرى الباحث أنه علـى 
عــراق الحــضاریة بــین وعكــس صــورة ال، والتعــایش الــسلمي، دعــوة إلــى األخــوة والمحبــةن االنتخابــات مــ

وعـدم ، تخابـات التـي یوقـع علیهـا النـاخبونوالقبـول بنتـائج االن، ونبذ ممارسات العنـف، األمم والشعوب
ي مـــشاركة فـــن الأولیعلمـــوا ، نـــات واألحـــزاب الـــسیاسیة بـــین الكیاًوان یكـــون التنـــافس مـــشروعا، ســـرقتها

 یبعـث علـى ًیا سیاسـًانظامـ الجـدد السیاسیونونأمل أن یؤسس ،  للجمیعًاالنتخابات بحد ذاتها تعد فوزا
ن یـــضعوا أو، مـــن خــالل وحــدة القـــرار الــسیاسي،  لهـــا هیبتهــا أمــام المجتمـــع الــدوليودولــة، االســتقرار

   .الوطنیةوأن ال یفرطوا في المصالح ، أعینهممصلحة العراق وشعبه نصب 
  
  

                                                
: ارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــيوز (األنظمــة الــسیاسیة والدســتوریة المقارنــة،حــسان محمــد شــفیق العــاني، ) ١(

 .٢٧٥ -٢٧٤  ص ص،)١٩٨٦مطبعة جامعة بغداد، 
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    : التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق
ًیشهد العراق الیـوم انفتاحـا دیمقراطیـا واتجاهـا واضـحا نحـو التعددیـة الـسیاسیة الحزبیـة جـاءت    ً ً ً

ًعامــا مــن الحكــم المركــزي وهیمنــة نظــام الحــزب الواحــد الــذي یمنــع ) ٣٥(بعــد تجربــة طویلــة اســتمرت 
فمــن . ســي واعتبــار ذلــك مــن الخروقــات األمنیــة الخطیــرةفیــه إقامــة أي حــزب أو تجمــع أو تنظــیم سیا

 لـم یكـن ینـدرج ٢٠٠٣ وحتـى عـام ١٩٦٨المعلوم أن النظام السیاسي الذي ساد في العراق منذ العام 
تحت النظم الدیمقراطیة، فلم یكـن ذلـك النظـام یـسمح ال بالتعددیـة الـسیاسیة والفكریـة أو اإلعالمیـة أو 

   .)١(بالتعددیة الحزبیة
ً أفرزت تطورات ما بعد تغییر النظام السیاسي في العراق حراكـا سیاسـیا وفـتح البـاب علـى لقد   ً

مـــصراعیه لتأســـیس حركـــات وتنظیمـــات سیاســـیة ومدنیـــة وقیـــام أنـــشطة متنوعـــة، ناهیـــك بعـــودة القـــوى 
والتجمعـــات واألحـــزاب الـــسیاسیة التـــي قـــدمت مـــن الخـــارج إلـــى ممارســـة عملهـــا ونـــشاطها مـــن داخـــل 

ِأن كان محرما أي نشاط أو تنظیم سیاسي معارض أو غیر موال للسلطة الحاكمةالعراق بعد  ً)٢(.  
 ظهــرت فــي الــساحة الــسیاسیة العراقیــة أحــزاب وهیاكــل تنظیمیــة بمــسمیات ٢٠٠٣فمنــذ عــام   

متعــــددة بعــــضها إســــالمي واآلخــــر علمــــاني، بعــــض األحــــزاب كبیــــر وقــــوي وبعــــضها اآلخــــر صــــغیر 
وى االسم أو المقر أو بعض البیانـات الـصحفیة، بعـضها لدیـه وضعیف ال یحمل من معنى الحزب س

ریخ اقاعــدة شــعبیة واســعة وبعــضها اآلخــر یفتقــد لــذلك، بعــضها معــروف لــدى الــشارع العراقــي ولهــا تــ
خـر لـم یظهـر إال بعـد آلوالـبعض ا. )٣(طویل وخبرة في مجـال العمـل الـسیاسي فـي صـفوف المعارضـة

ـــــث وجـــــدت عـــــشرات األحـــــزاب ال٢٠٠٣عـــــام  ـــــي  حی ـــــة التـــــي ت       اســـــتفاد مؤســـــسوها مـــــن أجـــــواء الحری
  . توفرت لهم

  : أسباب االتجاه نحو التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق
ً اتجاهــا واضـحا نحــو التعددیــة الــسیاسیة ٢٠٠٣لقـد شــهد النظــام الــسیاسي العراقـي ومنــذ عــام    ً

  : تيآلالحزبیة مهدت له عوامل عدة یمكن أن نلخصها با

                                                
ــي مجموعــة بــاحثین، إشــكالیات عبــد الجبــار أحمــد عبــد اهللا، ) ١( ــدیمقراطي فــي العــراق، ف االنتخابــات والتحــول ال

  .  ٥٣ ص،)٢٠٠٩دار الضیاء للطباعة والنشر،: النجف (التحول الدیمقراطي في العراق،
ــي، العــدد ، الحــسین شــعبان، تــضاریس الخریطــة الــسیاسیة العراقیــةعبــد) ٢( ــة المــستقبل العرب : بیــروت(، ٣٣٣مجل

 . ٤٨، ص)٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربیة، تشرین الثاني
: بیــروت (موســوعة األحــزاب العراقیــة،حــسن لطیــف الزبیــدي،  :األحــزاب الــسیاسیة العراقیــة أنظــرلمزیــد حــول ) ٣(

، الهـوت الـسیاسة األحـزاب والحركـات الدینیـة فـي العـراقرشـید الخیـون، و. )٢٠٠٧اعـة، مؤسسة العـارف للطب
  .)٢٠٠٩دراسات عراقیة، : بغداد(
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. النظـــام الــــدیمقراطي الـــدور الواضــــح فـــي االتجــــاه نحـــو التعددیــــة الـــسیاسیة الحزبیــــةكـــان لتبنــــي  .١
فالدیمقراطیــة عملیـــة بنـــاء ایجـــابي تحتـــاج إلـــى مـــواد ومـــوارد وأســـالیب ومنـــاهج عمـــل عـــدة، وممـــا 
الشــك فیــه أن االنــضمام إلـــى األحــزاب والتنــافس بینهــا یعـــدان مــن الخــصائص البــارزة لألنظمـــة 

القـة وثیقـة بـین الدیمقراطیــة والتعددیـة الـسیاسیة الحزبیـة، حیـث أن األخیــرة فهنـاك ع. الدیمقراطیـة
ًتعـــد شـــرطا ضـــروریا للدیمقراطیـــة إلـــى جانـــب تـــوفر الـــشروط األخـــرى لهـــا، كاالنتخابـــات وحریـــة  ً
التعبیـــر عـــن الـــرأي وأن غیـــاب التعددیـــة الـــسیاسیة الحزبیـــة دلیـــل علـــى عـــدم دیمقراطیـــة النظـــام 

المؤســـسات الدولیـــة والعربیـــة لقیـــاس الدیمقراطیـــة التـــي اســـتندت إلـــى وهـــذا مـــا أكدتـــه . الـــسیاسي
ٕمجموعـة مـن العناصـر فـي قیـاس دیمقراطیـة الــدول، وهـي وان اختلفـت فیمـا بینهـا إال أنهـا اتفقــت 

لــذا یــشكل االعتــراف . )١(التعددیــة الــسیاسیة الحزبیــة بعــده أحــد أهــم هــذه العناصــرعلــى عنــصر 
سماح لهـــا ونـــشر ثقافتهـــا ضـــمانة حقیقیـــة للبنـــاء الـــدیمقراطي لمـــا بالتعددیـــة الـــسیاسیة الحزبیـــة والـــ

فتفاعـل األحـزاب الـسیاسیة فیمـا بینهـا والتنـافس . تلعبـه مـن دور مهـم وحیـوي فـي الحیـاة الـسیاسیة
  .االیجابي هو الدلیل األقوى على دیمقراطیة النظم السیاسیة

اسیة واالقتـصادیة واالجتماعیـة كان لفشل نظام الحزب الواحـد فـي إیجـاد الحلـول للمـشكالت الـسی .٢
یعیــشها العـراق الــسبب فــي تغییــر هـذا النظــام المحتكــر للعمـل الــسیاسي وفــسح المجــال كــان التـي 

فقـد بــدأت . ًواسـعا للعمـل مكنــت أحـزاب عـدة وعلــى مختلـف توجهاتهـا مــن فرصـة الظهـور العلنــي
نـه أبمـا ال یقبـل الـشك القوى الوطنیة في العراق تفیق من وهم نظـام الحـزب الواحـد حیـث أدركـت 

معـــوق أساســـي یقـــف أمـــام نهـــضتها وتقـــدمها ومرجـــع ذلـــك أنـــه یفـــرض أیدیولوجیـــة أحادیـــة علـــى 
ًالدولة، ویسعى إلـى قولبـة شخـصیة الفـرد تبعـا لغایـة حـددت سـلفا، كمـا أنـه یقـیم مـن نفـسه وصـیا  ً ً

ر الحیـــاة لقـــد أثبتـــت التجربـــة أن أمـــو. ًعلـــى النـــاس محـــددا لهـــم مـــا یفكـــرون فیـــه وكیـــف یفكـــرون
ومتطلباتهــا فــي أي مجتمــع مهمــا كانــت طبیعتــه هــي مــن التعقیــد والتــشابك ممــا یــستحیل معــه أن 
یملـك حــزب واحـد الــصواب المطلـق فــي معالجـة هــذه األمـور والمتطلبــات، ألن سـیطرة رأي واحــد 

كمــا أن . )٢(ینطــوي علــى خطــر الجمــود وافتقــار اإلبــداع مهمــا كانــت نیــات الحــزب وكفــاءة قیادتــه
ٕجربـة أثبتــت أن وجــود حـزب واحــد ال یعنــي واقعیــا تركـز الــسلطة بیــد الحــزب فقـط وانمــا فــي یــد الت ً

أي إن الحـــزب یـــرتبط بطریقــــة . هـــو فـــي الوقـــت نفـــسه رئـــیس الـــسلطة والدولـــة) رئـــیس(شـــخص 
ًمباشرة بالسلطة الشخصیة لشخص الزعیم وبهذا یتحول إلى أداة بید شخص بـدال مـن أن یـصبح 

                                                
مركـز : بیـروت(، مؤشرات قیاس الدیمقراطیة فـي البلـدان العربیـةمجموعة باحثین، : حول هذا الموضوع أنظر) ١(

  ).٢٠٠٩دراسات الوحدة العربیة، 
ــةریــاض عزیــز هــادي، ) ٢( ــى التعددی ــث مــن الحــزب الواحــد إل ــالم الثال دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، : بغــداد( ،الع

 . ٧٣ ص،)١٩٩٥
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لقـد أدت تطــورات مــا بعــد تغییـر نظــام الحــزب الــسیاسي الواحــد . )١( قویــةوسـیلة إلیجــاد مؤســسات
فــي العــراق إلــى تكــاثر وتزایــد التنظیمــات الــسیاسیة علــى نحــو الفــت لالنتبــاه فقــد تمكــن عــدد مــن 

التي لم یفسح لها المجال من العمل داخل العـراق أن تجـد فرصـتها فـي العمـل األحزاب السیاسیة 
یات مــن الـــداخل إلـــى اإلعـــالن عــن تأســـیس العدیـــد مـــن األحـــزاب والتــأثیر، كمـــا ســـارعت شخـــص
أن هـذه الطفـرة فـي التعددیـة الـسیاسیة الحزبیـة هـي نتـاج طبیعـي . السیاسیة ذات توجهات مختلفة

ـــدیمقراطي فـــي العلـــن، بعـــد  لرغبـــة القـــوى والتیـــارات الـــسیاسیة واالجتماعیـــة فـــي ممارســـة حقهـــا ال
 . )٢(حرمانها من ذلك لسنوات طویلة

. )٣(ا كــان المجتمــع العراقــي یمتــاز بالتعــدد والتنــوع مــن حیــث تركیبتــه الدینیــة والقومیــة واالثنیــةلمــ .٣
فـــإن النظـــام الـــصالح والنـــاجح هـــو الـــذي یراعـــي خـــصوصیات المجتمـــع العراقـــي وینـــسجم معهـــا، 
ـــي مـــــع القواســـــم المـــــشتركة للتكوینـــــات االجتماعیـــــة، دون أن یلغـــــي شخـــــصیتها  ویحـــــاول أن یلتقــ

ا یعنــــي ضــــرورة أن یكــــون النظــــام ثمـــرة التعــــایش والتعــــارف بــــین هــــذه المكونــــات، وهــــذ. وتمیزهـــا
والتنـافس الــسلمي والــسیاسي بینهـا علــى الــسلطة، بـل اقتــسامها والتــشارك بهـا، علــى نحــو تــوافقي، 
ًاألمــر الــذي یمــنح كــل واحــد منهــا شــعورا باالطمئنــان علــى وجودهــا، وحقوقهــا، وحریتهــا، ودورهــا 

أن التنــوع فــي تركیبــة المجتمــع، یفــرض . )٤(د، دون شــعور بــالغبن أو الظلــمفــي إدارة شــؤون الــبال
التعددیـــة فـــي الحیـــاة الـــسیاسیة، التـــي ســـتكون اإلطـــار العـــام الـــذي تتحـــرك فـــي داخلـــه المكونـــات 
ٕالمختلفـــة للمجتمـــع العراقـــي، والتـــي یجمـــع بینهـــا عقـــد سیاســـي یحفـــظ لكـــل طـــرف حریتـــه وارادتـــه 

 . د، تدار شؤونه على أساس اآللیات الدیمقراطیةووجوده ودوره في إطار وطن واح
أن شكل النظام االنتخابي الذي اعتمـد النظـام القـائم علـى التمثیـل النـسبي كـان سـبب آخـر سـاهم  .٤

في تبني النظـام الحزبـي القـائم علـى التعددیـة الـسیاسیة الحزبیـة، فوفـق التمثیـل النـسبي تتـاح لكـل 
إذ . تبع ذلك من األخـذ بنظـام تعـدد األحـزاب الـسیاسیةحزب فرصة التمثیل في البرلمان، وما یست

                                                
مركـز الدراسـات : بغـداد (،٣٧مجلة دراسات دولیة، العـدد ،نغم محمد صالح، التعددیة في دول المغرب العربـي) ١(

 . ١٤٨، ص)٢٠٠٨الدولیة، 
، في حسنین توفیق إبـراهیم بل الخیار الدیمقراطي والدستوري في العراقواقع ومستقعبد الجبار أحمد عبد اهللا، ) ٢(

مركـز الخلـیج : بـدون مكـان طبـع(وعبد الجبار أحمد عبد اهللا، التحوالت الدیمقراطیة فـي العـراق القیـود والفـرص، 
 . ١٠١ص، )٢٠٠٥لألبحاث، 

ــات سوســیولوجیة فــي المجتمــع المجموعــة بــاحثین،  :مــع العراقــي أنظــرلمزیــد حــول طبیعــة المجت) ٣( ــي حفری عراق
المجتمـع العراقـي رشید الخیون، و، )٢٠٠٦معهد الدراسات اإلستراتیجیة،: بغداد(، األثنیات والطوائف والطبقات

    . ٢٥ ص،)٢٠٠٨معهد الدراسات اإلستراتیجیة،: بغداد (تراث التسامح والتكامل،
المركــز العراقــي للبحــوث : النجــف األشــرف (،العــراق والبحــث عــن المــستقبلحــسن لطیــف الزبیــدي وآخــرون، ) ٤(

 . ٥٥٩ ص،)٢٠٠٨والدراسات،
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فالناخـب . یخصص لكـل حـزب عـدد مـن المقاعـد یتناسـب مـع عـدد مـا حـصل علیـه مـن أصـوات
یعطي صوته لمرشح الحزب الذي یفضله وكله ثقة من أن هذا الحـزب سـوف یمثـل فـي البرلمـان 

ب عدیـــدة تحـــتفظ بوجودهـــا مثـــل هــذا الوضـــع قیـــام أحــزاویـــشجع . بعــدد مـــن المقاعـــد قــل أو كثـــر
 .بعضعن المستقل بعضها 

  : سمات التعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق
ن أهم المؤشـرات التـي یمكـن تـسجیلها علـى األحـزاب الـسیاسیة التـي ظهـرت فـي العـراق بعـد إ  

  :هي٢٠٠٣عام 
لحــزب فمــن نظــام ا) حالــة انفجاریــة(كثــرة عــدد هــذه األحــزاب، فالحالــة فــي العــراق توصــف بأنهــا  .١

الواحــد المهــیمن ومجموعــة صــغیرة مــن األحــزاب الــسریة إلــى تعددیــة سیاســیة حزبیــة تــصل إلــى 
فقــــد قــــدر عــــدد الكیانــــات . مئــــات األحــــزاب الــــسیاسیة والتجمعــــات ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني

كیــان، وصــل هــذا العــدد ) ٢٠٠( إلــى أكثــر مــن ٢٠٠٥واألحــزاب الــسیاسیة فــي انتخابــات ینــایر 
ــــى أكثــــر مــــن  ــــان فــــي انتخابــــات دیــــسمبر ) ٣٠٠(إل لقــــد . ٢٠١٠ وانتخابــــات مــــارس ٢٠٠٥كی

تجاوزت الساحة العراقیة الحدود المتوقعة في عدد األحزاب والقوى الـسیاسیة الموجـودة مـن حیـث 
النــوع والهــدف وصــار مــن الــصعب اإللمــام بالخارطــة الــسیاسیة للعــراق حتــى لیبــدو الحــال أقــرب 

فباستثناء عدد محدود من األحـزاب ذات التـأثیر والفاعلیـة،  .)١(إلى الفوضى منه إلى حال النظام
وهــي التـــي حظیــت بالغالـــب بتمثیــل فـــي مجلــس الحكـــم االنتقــالي والحكومـــة العراقیــة فالمؤكـــد أن 

تتــسم بالــضعف ) ورقیــة(معظــم األحــزاب الــسیاسیة الموجــودة علــى الــساحة العراقیــة هــي أحــزاب 
والـــشعبیة بحكــــم حــــداثتها، كمـــا أن قیادتهــــا غیــــر ًوالهـــشاشة نظــــرا لـــضعف قواعــــدها الجماهیریــــة 

ًمعروفــــة بمــــا فیــــه الكفایــــة لغالبیــــة العــــراقیین، فــــضال عــــن عــــدم تبلــــور أطرهــــا الفكریــــة وهیاكلهــــا 
التنظیمیـة، وبالتــالي هــي أقــرب إلــى الــدكاكین الــسیاسیة منهــا إلــى القــوى الــسیاسیة الحزبیــة القــادرة 

 هــــو مجــــرد امتــــدادات لتكوینــــات أولیــــة قبلیــــة كمــــا أن بعــــضها. علــــى أن یكــــون لهــــا دور وتــــأثیر
ال شــك فــي إن إطــالق حریــة تــشكیل األحــزاب والتنظیمــات الــسیاسیة هــو . )٢(وعــشائریة وطائفیــة

مـــن المرتكـــزات األساســـیة للدیمقراطیـــة، إال أن ظهـــور أحـــزاب كثیـــرة دون أن تـــستند إلـــى قواعــــد 
كمــا . )٣(تیـارات المـواطنین العـراقیینًشـعبیة یـسهم فـي تـشرذم الحیــاة الـسیاسیة، ویـؤثر سـلبا فــي اخ

                                                
 . ٢٠، ص)٢٠٠٦بدون دار نشر، : العراق( مجلة جدل،سعد سلوم، إشكالیة التحول الدیمقراطي في العراق، ) ١(
د ، فـي حـسنین توفیـق إبـراهیم وعبـمعوقات التحـول الـدیمقراطي فـي عـراق مـا بعـد صـدامحسنین توفیق إبراهیم، ) ٢(

ـــیج لألبحـــاث، : بـــدون مكـــان طبـــع( الجبـــار أحمـــد عبـــد اهللا، التحـــوالت الدیمقراطیـــة القیـــود والفـــرص، مركـــز الخل
 . ٣١ ص،)٢٠٠٥

  .٣١، صسابقالمرجع ال) ٣(
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 مـن األحــزاب والحركـات الــسیاسیة فـي إطـار الدولــة ونظامهـا الــسیاسي الكبیـرأن وجـود هـذا الكــم 
ال یمثل حالة صحیة، ألن فـسح المجـال أمـام ظهـور أحـزاب كثیـرة سـیمكنها مـن ممارسـة نظامهـا 

  . يالسیاسي بالكیفیة التي قد تتعارض مع مقومات المجتمع العراق
ًإن ما یؤخذ على األحزاب السیاسیة في العراق أنها لم تكن تمتلك برنامجا واضـحا لعـراق مـا بعـد  .٢ ً

النظــام الــسابق وهــذا مــا ب اإلطاحــة، فأغلــب األحــزاب المعارضــة كــان هــدفها األســاس هــو ٢٠٠٣
 حیــث ١٩٩١مــارس اتفقـت علیــه المعارضـة العراقیــة فـي اجتماعهــا األول الــذي عقـد فــي بیـروت 

ــــى إســــقاط النظــــام العراقــــي واعتمــــاد الطریــــق خــــرج  المــــؤتمر بمجموعــــة قــــرارات عامــــة تــــدعو إل
 هـذه األحـزاب أصـابها فـإنلهـذا . )١(الدیمقراطي فـي إطـار الحریـات األساسـیة والتعددیـة الـسیاسیة

 ٢٠٠٣الخـــالف واالخـــتالف فـــي وجهـــات النظـــر حـــول طبیعـــة النظـــام الـــسیاسي لعـــراق مـــا بعـــد 
ى االستقرار السیاسي في العـراق، وأصـبح الـشغل الـشاغل لـبعض القـوى وانعكست هذه الحالة عل

 . ٕوالتیارات لیس إقامة دولة حدیثة وبناء نظام سیاسي وانما الحصول على المكاسب السیاسیة
وذلـك . إن معظم هذه األحزاب لیس لدیها معرفة كافیة بالممارسـة الـسیاسیة تحـت مظلـة البرلمـان .٣

 . )٢(ا هذه األحزاب هي العمل في الظروف السریة التامة القاسیةالن القاعدة التي نشأت علیه
ثنیـة والطائفیـة إلإن أغلـب هـذه األحـزاب الـسیاسیة بنـي تنظیمـه علـى أسـاس االنتمـاءات الثانویـة ا .٤

وغیــاب ) التنابذیـة(ً ممــا كـان ســببا فـي ظهـور التعددیــة والمذهبیـة ال علـى أســاس الهویـة العراقیـة،
األمــر الــذي جعــل الــشأن العراقــي شــأن مجتمــع انفعــاالت ولــیس ) لمنــسجمةا(التعددیــة الهرمونیــة 

إن ظهــور مثــل . )٣(مجتمــع تفــاعالت، مجتمــع خــالف غیــر ســلمي ولــیس مجتمــع اخــتالف ســلمي
هــذه األحـــزاب یقــود بـــصورة ذاتیــة إلـــى إضــعاف مفهـــوم المواطنــة والـــوالء الــوطني لـــصالح الـــوالء 

 . للمجموعة
ه النظام السابق العامـل المـؤثر األكثـر أهمیـة فـي ظهـور مثـل هـذه قد یكون االستبداد الذي مارس .٥

ثنیـة والطائفیـة وحتـى إلاألحزاب، وذلك ألن االستبداد یوفر أرضیة خصبة لنمو ظـاهرة األقلیـات ا
القبلیــة باعتبارهــا ظــاهرة اجتماعیــة تجــدد نفــسها فــي ظــروف انحــسار الدیمقراطیــة وأتــساع مظلــة 

فــي هــذه األقلیــات بالحاجــة إلــى التــراص والــدفاع عــن وجودهــا الرعــب حیــث یــشعر أفــراد كــل مــن 
 العنـــف وفـــي مواجهـــة ظــاهرة عـــدم التأكـــد مـــن المـــستقبل وهــذا یقـــود إلـــى ضـــمور مفهـــوم مواجهــة

                                                
دار المــدى للثقافــة : دمــشق (مــستقبل العــراق الفــرص الــضائعة والخیــارات المتاحــة،عبــد الوهــاب حمیــد رشــید، ) ١(

 . ٨١، ص)١٩٩٧والنشر،
 . ١٣٩، صالسابق المرجع )٢(
 ،٣٤مجلة العلوم الـسیاسیة، العـددعامر حسن فیاض، أفكار تأسیسیة في بناء الدولة المدنیة العراقیة الحدیثة، ) ٣(

 . ١٣٧ ص،)٢٠٠٧بدون دار نشر، ینایر، : العراق(
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ًوفقــا . )١(إلــى أولویــة الــوالء للجماعــةالمواطنــة لــدى هــذه الجماعــات لتتحــول أولویــة الــوالء للــوطن 
ورة كبیرة عبـر عقـود مـن القمـع حیـث كـان الـنمط الوحیـد لما سبق فقد انقسم المجتمع العراقي بص
ًلتنظــیم المـــستقبل أمـــا دینیـــا أو عـــشائریا ونتیجـــة لـــذلك فقـــد تأســـست معظـــم األحـــزاب بعـــد تغییـــر . ً

 تـــربطهم جـــذور ضـــعیفة إلـــى حـــد مـــا فـــي والـــذینًالنظـــام بزعامـــة المبعـــدین الـــذین عـــادوا حـــدیثا 
ابــات الوطنیــة غیــر متجانــسة بوجــه عــام فقــد كانــت المجتمــع، وكانــت القــوائم المتنافــسة فــي االنتخ

عبــارة عـــن ائتالفـــات لمجموعـــات صـــغیرة أو عـــدد مــن الوجـــوه البـــارزة المحلیـــة یجمعهـــم االنتمـــاء 
 العقائــدي كقــوة -زداد اعتمــاد قــادة األحــزاب علــى الــوالء العرقــياالطــائفي والرغبــة فــي الــسلطة، و

 . )٢(الطائفیةمحركة الستقطاب أنصارهم عبر الرموز والحوارات 
غیـــاب أو ضـــعف الممارســـات الدیمقراطیـــة ســـواء فـــي إطـــار مؤســـساتها وتنظیماتهـــا وبرامجهـــا أو  .٦

أن هــذا . ، أم فــي عالقاتهــا مــع النــاس التــي تعلــن التزاماتهــا بمــصالحهمبعــضها بــبعضبالعالقــة 
یمــات یــشكل عقبــة حقیقیــة أمــام قیــام نظــام دیمقراطــي ألنــه ال یمكــن بنــاء الدیمقراطیــة بقــوى وتنظ

غیر دیمقراطیة، األمـر الـذي یجعـل مـن الدیمقراطیـة داخـل األحـزاب الـسیاسیة ضـرورة السـتكمال 
ــــدیمقراطي ــــى . التطــــور ال ــــسیاسیة قــــد یرجــــع إل ــــة داخــــل األحــــزاب ال أن عــــدم ممارســــة الدیمقراطی

أن الدیمقراطیـة فــي األحـزاب ال تعنــي مجــرد . القـصور الفكــري وعـدم اإلدراك ألهمیــة الدیمقراطیــة
نتظـــام فـــي عقـــد االجتماعـــات ولكنهـــا تتـــضمن القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع التعـــدد الفكـــري داخـــل اال

األحــزاب وعلــى تــسویة النزاعــات التــي تحــدث بطریقــة دیمقراطیــة، وعلــى بحــث ومناقــشة موضــوع 
أن مـن غیـر المتـصور أن  .)٣(ٕما واثارة اآلراء المختلفة حولـه وطـرح البـدائل المتنوعـة بخـصوصه

ًیاسي قــادرا علــى بنــاء نظامــا دیمقراطیــا، وأن یكــون دیمقراطیــا فــي تعاملــه مــع یكــون الحــزب الــس ً ً ً
األحزاب األخرى والمنظمات الجماهیریة، وحتى الجمـاهیر ذاتهـا، مـا لـم یكـن یمـارس الدیمقراطیـة 

 .)٤(في حیاته الداخلیة، ألن فاقد الشيء ال یعطیه
قید، حتى بالنـسبة إلـى األحـزاب التـي كانـت تعیش األحزاب السیاسیة العراقیة أزمة ثقة شدیدة التع .٧

ًفهـذه األحـزاب الـسیاسیة تتخـذ موقفـا سـلبیا اتجـاه الـرأي اآلخـر فهـي ال تقـیم . ٢٠٠٣موجودة قبل  ً
ًوزنـا كبیـرا إلمكانــات تعـارض اآلراء وتباینهـا، وال تــستوعب منطـق االخـتالف مقدمــة علیـه منطــق  ً

لقـة وال یقبــل النقــاش حولهــا، إنهــا فــي واقعهــا الخـالف، فكــل حــزب یــشعر أنــه یمتلــك الحقیقــة المط

                                                
 . ١٣٩، صسابقعبد الوهاب حمید رشید، مرجع ) ١(
 .٤٨٩، ص٢٠٠٩، مركز الخلیج لألبحاث، دبي، ٢٠٠٨مؤشر بیرتلسمان للتحول الدیمقراطي ) ٢(
ــةمجموعــة بــاحثین، ) ٣( ــدان العربی مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، : بیــروت(، الدیمقراطیــة داخــل األحــزاب فــي البل

 . ٣٨١ ص،)٢٠٠٤
 . ٤٤٦، صسابقالمرجع ال) ٤(
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إن هـــذا . )١(تقـــوم علـــى اإلیمـــان العقائـــدي وعلـــى المطلقـــات فـــي عـــالم متغیـــر یقـــوم علـــى النـــسبیة
وربمـا یعـود سـبب ذلـك فـي . األمر یناقض بالتأكید الدیمقراطیة التي أساسها القبـول بـالرأي اآلخـر

راق تحت نظام الحزب الواحـد وعلیـه غابـت عـن جانب منه إلى الحقبة الطویلة التي ظل فیها الع
 .)٢(الساحة السیاسیة العراقیة قدرات التفاعل السیاسي

ن هذه المؤشرات أعاله على األحزاب الـسیاسیة العراقیـة تجعـل المراقـب یحكـم إویرى الباحث 
أن مـــا یوجـــد فـــي العـــراق هـــو تعددیـــة قیـــادات سیاســـیة ولـــیس تعددیـــة حزبیـــة، وأن الـــصراع بـــین هـــذه 

لكترونیــة فـي خــضم هـذا الــصراع إلالقیـادات أبــاح اسـتخدام كــل وسـائل اإلعــالم ومـن بینهــا الـصحافة ا
كـان الــضحیة المــواطن العراقـي، كمــا كانــت الـضحیة العملیــة الــسیاسیة التـي أضــحت مــشلولة الخطــى 

 حقیقیــة مــع انعــدام البــرامج الــسیاسیة واالقتــصادیة واإلداریــة والثقافیــة الواضــحة والكفیلــة بخلــق نهــضة
  . في العراق

  : المحددات القانونیة للتعددیة السیاسیة الحزبیة في العراق
 التـــي تـــنص علـــى أن حریـــة تأســــیس ٢٠٠٥مـــن الدســـتور العراقـــي لعــــام ) ٣٩(ًوفقـــا للمـــادة   

 بمعنـــى أن ،)٣(إلیهـــا مكفولـــة، علـــى أن یـــنظم ذلـــك بقـــانونالجمعیـــات واألحـــزاب الـــسیاسیة واالنـــضمام 
 الحزبیــة تحتــاج لوجـود ضــوابط محــددة ونزیهــة وموضـوعیة تــنظم وجودهــا، ضــوابط التعددیـة الــسیاسیة

یتــضمنها قـــانون عــصري لألحـــزاب الــسیاسیة تخـــص وجودهـــا القــانوني، عبـــر تنظــیم قـــانون لألحـــزاب 
الــسیاسیة العراقیــة، شــریطة أال تتــضمن هــذه الــضوابط فــرض قیــود علــى األحــزاب تتنــاقض مــع جــوهر 

ــــة ه الــــضوابط ال تعنــــي تقییــــدها فــــي الــــسعي لتحقیــــق أهــــدافها، بــــل تقییــــد بمعنــــى أن هــــذ. الدیمقراطی
  .)٤(الستجالب االیجابیة والتنظیم للنشاط الحزبي في العراق، وبما یخدم جمیع األحزاب

 قانون األحزاب السیاسیة العراقیة مغیب :  
ن إن مـــا یؤخـــذ علـــى التعددیـــة الـــسیاسیة الحزبیـــة فـــي العـــراق أنهـــا ال زالـــت تعمـــل وفـــق قـــانو

 الصادر عـن سـلطة االئـتالف المؤقتـة التـي تـولى ٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(األحزاب والهیئات السیاسیة رقم 
  -:وهذا القانون یثیر الكثیر من اإلشكالیات منها. إدارتها بول بریمر

                                                
 . ١٤٠، صسابقعبد الوهاب حمید رشید، مرجع ) ١(
مركـز : بغـداد(، یة الـسیاسیة فـي العـراق ومـشكلة الوصـول إلـى دولـة القـانونالعملخیري عبد الرزاق جاسـم، ) ٢(

 . ٩٣ ص،)٢٠٠٩العراق للدراسات،
، الطبعــة الثانیـــة، نــسخة منقحــة صــادرة عــن مجلــس الــوزراء، ابریـــل، ٢٠٠٥دســتور جمهوریــة العــراق لعــام ) ٣(

٢٠٠٦ . 
 . ١٠١، صسابقعبد الجبار أحمد عبد اهللا، مرجع ) ٤(
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ن الــسلطة التـــي أصــدرت هـــذا القــانون هـــي ســـلطة غیــر منتخبـــة، الســیما إذا علمنـــا أن القـــانون إ .١
تبـاره المـدیر اإلداري لـسلطة االئـتالف المؤقتـة وهـذا مـا جـاء فـي نـص صدر من بریمـر نفـسه باع

  . القانون نفسه
ن هـــذا القـــانون أعطـــى الحـــق حتـــى لألشـــخاص المنفـــردین أن یكونـــوا كیانـــات سیاســـیة لغـــرض إ .٢

خوض العملیة االنتخابیة وهو مبدأ غریب انفرد فیه هذا القـانون عـن بـاقي التـشریعات االنتخابیـة 
 المتعلــق بتــصدیق ٢٠٠٤لــسنة ) ٣(ول األخـرى، وهــذا مــا جـاء فــي النظــام رقـم الموجـودة فــي الــد
 . الكیانات السیاسیة

ناخــب مؤهــل باعتبـاره العــدد المطلـوب للموافقــة علــى ) ٥٠٠(أنـه أســتوجب الحـصول علــى توقیـع  .٣
 . الكیان السیاسي

حـــصول أي منظمـــة أو شـــخص علـــى المـــصادقة الرســـمیة ككیـــان سیاســـي یكـــون مـــن المفوضـــیة  .٤
 . خاضعة لسلطة االئتالفال

 لـم یـصدر قـانون أحـزاب عراقـي جدیـد، كمـا أنـه لـم یطـرأ مـن كتابة فصول هذه الرسالةوحتى 
أن إجــــراء . الناحیــــة اإلجرائیــــة والعملیــــة أي تغییــــر یــــذكر فیمــــا یخــــص األحــــزاب الــــسیاسیة وبرامجهــــا

  . العملیة السیاسیةاالنتخابات الثانیة بدون وجود قانون لألحزاب كان بمثابة مؤشر سلبي على 
ن الطبیعـــة الحـــساسة لهـــذا القـــانون وتـــأثیره الكبیـــر علـــى األحـــزاب الـــسیاسیة فـــي الـــبالد كـــان إ  

الـــسبب فـــي تـــأخر إقـــراره فـــي حـــین كـــان یفتـــرض أن یـــتم ســـنه خـــالل الـــدورة البرلمانیـــة الـــسابقة والتـــي 
 قـــانوني، ال أن یـــتم ، لتنظـــیم عملیـــة التعددیـــة الـــسیاسیة فـــي العـــراق بـــشكل٢٠٠٥ابتـــدأت منـــذ العـــام 

  . تأجیله أو ترحیله إلى دورة قادمة مع عدم التأكد من إمكانیة إقراره
 أهمیة إقرار قانون األحزاب السیاسیة في العراق :  

  -:ًأن أهمیة إقرار قانون األحزاب تنبع من كونه سیضع حدا للكثیر من اإلشكالیات منها
بمعنـــى أنهـــا ) األحـــزاب الهیكلیــة(حــت صـــنف ن الكثیــر مـــن األحـــزاب والقــوى الـــسیاسیة تنـــدرج تإ .١

أحــزاب تتكــون مــن هیكــل یــشكله كــادر الحــزب المحــدود العــدد، وتفتقــر إلــى قاعــدة شــعبیة مؤیــدة 
وهذا ما أكدته نتائج االنتخابـات، عنـدما خـرج عـدد كبیـر مـن األحـزاب والكیانـات دون نتـائج . لها

بین، األمـر الــذي یـدعو إلــى إعــادة تـذكر، ممــا أكـد ضــعف تــأثیر العدیـد مــن األحـزاب علــى النــاخ
  . تقییم دور هذه األحزاب والقوى في الحیاة السیاسیة

ألن . ً عــدد األحــزاب الــسیاسیة ویــضع حــدا لكثرتهــان قــانون األحــزاب الــسیاسیة ســیحدد بالتأكیــدإ .٢
 مـــن األحــــزاب والحركـــات الـــسیاسیة ال یمثــــل حالـــة صـــحیة، وألن فــــسح الكبیـــروجـــود هـــذا الكــــم 

هــذا العــدد الكبیــر مــن األحــزاب الــسیاسیة ســیمكنها مــن ممارســة نــشاطها الــسیاسي المجــال أمــام 
كمـــا أنهـــا قـــد تـــساهم فـــي تـــشتیت . بالكیفیـــة التـــي قـــد تتعـــارض مـــع المطلـــب األساســـي للتعددیـــة
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األصــوات وبالتــالي تمنــع حــصول الكتــل الكبیــرة علــى األغلبیــة المطلوبــة لتــشكیل الحكومــة وهــذا 
 . ي المستقبل سیظل یعتمد على االئتالفاتیعني أن تشكیل الحكومات ف

ففــي أغلــب . ن القــانون سیــضع أهــم شــروط تكــوین األحــزاب الــسیاسیة وهــو المــؤتمر التأسیــسيإ .٣
الـــدول الدیمقراطیــــة ال یمكـــن أن یمــــنح الحــــزب لنفـــسه حــــق التأســـیس مــــا لــــم یعلـــن عــــن مــــؤتمره 

 عكـس ذلــك فـال یمكـن لــه أمـا. ٕالتأسیـسي الـذي تنـاقش فیــه أسـس نظامـه الـداخلي واعــالن مبادئـه
ًأما المؤتمر التأسیـسي فـال یعـد صـحیحا إال إذا . اكتساب الشرعیة، وال دخوله أي عملیة انتخابیة

ًعضوا من بینهم ثالثة أربـاع األعـضاء ) ٥٠٠(حضره عدد معین لیصل في بعض القوانین إلى 
ـــم نجـــده فـــ. أغلـــب قـــوانین األحـــزابالمؤســـسین علـــى األقـــل كمـــا تؤكـــد  ي الكثیـــر مـــن وهـــذا مـــا ل

 . األحزاب السیاسیة التي اشتركت في االنتخابات النیابیة في العراق
ن قــانون األحــزاب الــسیاسیة یــستوجب وجــود أحــزاب سیاســیة تمتلــك نظــام داخلــي وفــق معــاییر إ .٤

فــي حـین أن أغلــب األحـزاب الــسیاسیة الموجـودة تفتقــر . وأهـداف معینـة یــستمد قـواه مــن الدسـتور
 تعــدو أن تكــون أكثـــر مــن مجموعـــات مــن المــوالین تتحلـــق حــول شخـــصیة إلــى التنظــیم فهـــي ال

ومـا یؤكـد ذلـك أن الكثیـر مـن األحـزاب الـسیاسیة التـي . )١(قیادیة وال وجود لهیكل تنظیمي حقیقي
سجلت في المفوضیة لم تقـدم نظامهـا الـداخلي مـع طلـب التـسجیل، وهـذا مـا یتنـاقض مـع شـروط 

 مـع طلــب الحـصول علــى التــرخیص للنظـام الــداخلي الــذي تقـدیم الطلــب والتـي تــستوجب أن تقــدم
 . یحكم تنظیم الكیان السیاسي بما في ذلك طریقة اختیار الرؤساء والمرشحین

ًن القــانون سیــضع حــدا لألحـــزاب التــي بنــي تنظیمهــا علـــى أســاس االنتمــاءات الثانویــة ال علـــى إ .٥
یحظـر (تور التـي تـنص علـى مـن الدسـ) ٧(أساس الهویة العراقیة وهـذا یتنـاقض مـع نـص المـادة 

كــل كیـــان أو نهـــج یتبنــى العنـــصریة أو اإلرهـــاب أو التكفیــر أو التطهیـــر الطـــائفي أو یحـــرض أو 
وهــو الــنص نفــسه الــذي تــم وضــعه فــي مــسودة قــانون  .)٢()یمهــد أو یمجــد أو یــروج أو یبــرر لــه

 . األحزاب المقترح
ألحـــزاب حجـــم تمویلهـــا الـــذي فممـــا یالحـــظ علـــى ا. ن القـــانون ســـیحدد مـــصادر تمویـــل األحـــزابإ .٦

ًیفـــوق الحــــد الطبیعــــي مــــن إصـــدار الــــصحف وتأســــیس القنــــوات الفـــضائیة وصــــوال إلــــى الدعایــــة 
منع جمیع التبرعـات المرسـلة مـن دول وتنظیمـات (االنتخابیة فقد جاء في مسودة قانون األحزاب 

لحـزب وأن یعتمــد ًخـارج الدولـة، باسـتثناء التبرعـات المتـضمنة ســلعا مادیـة تكـون مطلوبـة لنـشاط ا
الحــزب فــي ذلــك علــى االشــتراكات والتبرعــات وعوائــد وســائل اإلعــالم، وأنــشطة الحــزب القانونیــة 

                                                
 . ٥٧، صمرجع سابقار أحمد عبد اهللا ،عبد الجب) ١(
 .سابق، مرجع ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ) ٢(
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كمــــا یـــــشترط القــــانون أن یــــودع الحـــــزب أموالــــه فــــي أحـــــد . األخــــرى، أو منحــــة الدولـــــة الــــسنویة
ًالمصارف العراقیة، على أن تقدم تقریرا سنویا بحساباته یرفع إلى دیوان الرقابة الم  ). الیةً

ن قانون األحزاب سـیحدد الـشروط الواجـب توفرهـا فـي بـرامج األحـزاب ویكـون الرقیـب علـى هـذه إ .٧
البــرامج، ألن التعددیــة الــسیاسیة الحزبیــة تعنــي وجــود أحــزاب متعــددة لهــا بــرامج سیاســیة محــددة، 

ل وأفـــراد یؤمنـــون بهـــذه البـــرامج ویعملـــون علـــى نـــشرها بـــین األفـــراد ویتعهـــدون بتطبیقهـــا فـــي حـــا
الوصــول إلــى الــسلطة، ویبقــى النجــاح فــي الوصــول إلــى رهــن بجاذبیــة البرنــامج الــسیاسي للحــزب 

 . ومدى اإلقبال علیه من الجماهیر وكفاءة العناصر الذین یمثلون الحزب السیاسي
ًوفقـا لمـا سـبق ذكــره یـرى الباحـث أنـه یجــب علـى الكتـل الـسیاسیة التــي سـوف تـشكل البرلمــان 

ً وعیــا بخطــورة المرحلــة القادمــة وأن تلتــزم بــدورها التــشریعي بحیــث تكــون قــادرة القــادم أن تكــون أكثــر
علــى وضــع ضــوابط دســتوریة وقانونیــة للتعددیــة الــسیاسیة الحزبیــة، قائمــة علــى وجــود نظــام لألحــزاب 

وهـذا . ینظم عملها ویحدد وجودها وقانون یعرف بها ویراقب عملها ویفرض الجزاءات علـى مخالفاتهـا
ًلـــى قیـــام نظـــام تعددیـــة سیاســـیة حزبیـــة مـــستقرة ومـــستمرة یـــشكل أساســـا للنظـــام الـــسیاسي مـــا یـــساعد ع

  . الحزبي في العراق للمستقبل القریب والبعید
ــــى بنــــاء نظــــام سیاســــي  ــــسیاسیة فــــي العــــراق والقــــدرة عل ویــــرى الباحــــث أن نجــــاح العملیــــة ال

یقیــة وهــذا یعتمــد علــى مــا دیمقراطــي یحتــرم حقــوق اإلنــسان وحریاتــه تتطلــب وجــود تعددیــة سیاســیة حق
  -:یأتي
وجـــود ضـــوابط محـــددة وموضـــوعیة حتـــى تـــنظم وجـــود هـــذه التعددیـــة الحزبیـــة، ضـــوابط تخـــص  .١

وجودهـا القــانوني عبــر تنظــیم قـانون لألحــزاب الــسیاسیة العراقیــة یـنظم آلیــات عمــل هــذه األحــزاب 
یقــوم علــى أســس مــن الدســتور، قــانون ) ٣٩(ًویوضــح دورهــا فــي بنــاء الدیمقراطیــة عمــال بالمــادة 

  . ومعاییر سیاسیة ومدنیة لتجاوز عیوب التعددیة السیاسیة الحزبیة
إذ مـا فائـدة كثـرة . یجب إسـقاط االفتـراض بـأن التعددیـة الـسیاسیة تعنـي كثـرة األحـزاب وتـصارعها .٢

األحزاب إذا كانت بال تأثیر أو دور فاعل، فقد تظهر علـى الـساحة الـسیاسیة مئـات األحـزاب إال 
أن البلــدان التـي تقــدم نمــاذج . ز بمحدودیـة التــأثیر، وانعــدام القاعـدة الــشعبیة المؤیـدة لهــاإنهـا تتمیــ

ًمعروفــة للدیمقراطیــة تتمیــز غالبــا بتركــز األحــزاب الفاعلــة فــي حــزبین، وهــذا مــا یظهــر جلیــا فــي  ً
 . الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا

ب الـسیاسیة العراقیـة تبنـي وقبـول إصـالحات ن المطالبة بالدیمقراطیة للعراق تفرض علـى األحـزاإ .٣
ًدیمقراطیــة بحیــث تــشمل هــذه اإلصــالحات األحــزاب نفــسها أفكــارا وتوجهــات، تنظیمــا وممارســة،  ً

كما أن على جمیـع األحـزاب فـي العـراق ضـمن إطـار التعددیـة الـسیاسیة الحزبیـة . ًأهدافا ووسائل
فـــالخالف . ًي وتمـــسكا بمبـــدأ حریـــة الـــرأيًقبـــول التعـــایش الـــسلمي بینهـــا تطبیقـــا للنظـــام الـــدیمقراط
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ـــــى المخاصـــــمات  ـــــؤدي إل ـــــرأي فـــــال ی ـــــة ال الحزبـــــي یجـــــب أن أن یبقـــــى فـــــي إطـــــار ممارســـــة حری
ــــى معالجــــة مــــشكلة التزمــــت الفكــــري  والمــــشاحنات أو الــــصدام والعنــــف المــــسلح، وهــــذا یــــدعو إل

 إلــى التغییــر وتحاشــي اإلیمــان المطلــق بأفكــار الحــزب ومواقفــه إلــى القناعــة بحاجــة هــذه األفكــار
ًوالقناعــة أیــضا بقیمــة األفكــار واآلراء األخــرى واقتبــاس األفــضل منهــا وبمــا . والتطــویر المــستمر

 . یؤدي إلى تحسین مستمر ألفكار الحزب وتطویر مساهمته في اإلصالح والبناء االجتماعي
ون ن مــن مــصلحة األحــزاب أن تتطــور إلــى أحــزاب سیاســیة تعتمــد الوطنیــة العراقیــة بحیــث تكــإ .٤

قـادرة علـى اسـتیعاب المـواطن العراقـي بغــض النظـر علـى التمـایزات الطائفیـة والمذهبیـة واالثنیــة، 
فالدیمقراطیـة تـسمو علـى .  مذهبیـةأون الدیمقراطیة ال تستقیم عندما تقوم على أسـس طائفیـة إإذ 

تكرســت ذا مـا إالحزبیـة الـضیقة ن إ. كـل االنقـسامات االثنیـة وتتــسع لكـل الـوطن ولكـل المــواطنین
ًلفترة قادمة واتخذت شكال قانونیا واستندت إلى مؤسسات ستصبح شـكال جدیـدا للعـراق المتـشظي  ً ً ً

 . المفتت والمتعدد الهویات التجزیئیة
ن األســـاس الـــذي تـــستند إلیـــه التعددیـــة الـــسیاسیة الحزبیـــة فـــي العـــراق ینبغـــي أن تكـــون الرغبـــة إ .٥

. )١(ً اعتمـــادا علــى مبـــدأ الدیمقراطیــة الوطنیـــةلخدمــة المـــواطن العراقــيالــصادقة والنیــات الحـــسنة 
ًالتي ال تجعـل الـسلطة فـي العـراق امتیـازا ألحـد أو حكـرا لقـوى محـددة أن كـل ذلـك یتحـدد بـوعي . ً

فعلــى الجمیــع أن یجعــل هدفــه المركــزي . ٕوادراك ممثلــي األحــزاب ودرجــة ثقــافتهم وحــبهم لــوطنهم
وحدتــه الوطنیــة ونظامــه االجتمــاعي، وعلــى هــو الحفــاظ علــى اســتقالل واســتقرار العــراق وحمایــة 
 . الجمیع غرس هذه المفاهیم والدعوة لها والعمل بها 

  :  كظاهرة عالمیةثنیةإلالتعددیة ا مفهوم
ثنیـــة هـــي الـــسمة التـــي تمیـــز دولـــة الیـــوم، إلـــى درجـــة یـــصعب فیهـــا إللقــد أصـــبحت التعددیـــة ا  

راسـات التـي أجریـت فـي هـذا الـصدد الحدیث عن دولة تتمتع بتجـانس سـكاني كامـل، حیـث كـشفت الد
 دولة فقـط تتمتـع بالتجـانس الثقـافي بینمـا ١٢ دولة مستقلة في العالم، ال توجد سوى ١٩٣أن من بین 

 وال یوجــد إحــصاء دقیــق حــول ،)٢(فیمــا تبقــى مــن الــدول% ١٥ و١٠تتــراوح درجــة التعــدد الثقــافي بــین 
وجـــود مـــا بـــین ثالثـــة آالف إلـــى " تش مـــانبرنـــارد نیـــ"ثنیـــة، حیـــث یقـــدر الجغرافـــي إلعـــدد الجماعـــات ا

                                                
مجلـة كلیـة عبد الجبار احمد عبد اهللا، في الدیمقراطیة الوطنیة،  -:لمزید حول مفهوم الدیمقراطیة الوطنیة انظر) ١(

 . ٨٩ ص،)٢٠٠٤بدون دار نشر، ینایر، : العراق (،٢٨العدد العلوم السیاسیة، 
ــةبهــاء الــدین مكــاوي محمــد قبلــي، ) ٢( ــارة اإلفریقی ــة فــي الق ــصراعات األثنی مركــز دراســات الــشرق : الخرطــوم(، ال

 . ١ ص،)٢٠٠٣ٕاألوسط وافریقیا، 
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فقـد حـددا أو " جونـار نیلـسون ورالـف جـونز"ثنیة فـي العـالم، أمـا عالمـا الـسیاسة إخمسة آالف جماعة 
  .)١(ثنیةإجماعة ) ٥٧٥(عرفا وجود 

ًقــد یكــون هــذا التعــدد مــصدرا لإلثــراء الثقــافي والحــضاري للدولــة، وقــد یكــون ســببا یهــدد وحــدة    ً
  . مر یتوقف على طبیعة إدارة هذه القضیة واإلقرار بها وتوفیر مستلزمات نجاحهاالدولة، وهذا األ

ًینبغي النظر إلـى التعددیـة فـي سـیاقها التـاریخي واالجتمـاعي، ولـیس بوصـفها شـكال سیاسـیا و   ً
ًأو تنظیمــا قانونیــا بقــدر مــا هــي تعبیــر حقیقــي وأمــین عــن وضــعیة اإلنــسان االقتــصادیة واالجتماعیــة  ً

، حیــث ترجــع أصــول التعددیــة فــي الغــرب إلــى الفلــسفة الیونانیــة عنــدما ظهـــرت )٢()ثنیــةإلة االتعددیــ(
، غیــر أن بعـض البــاحثین الـذین تنــاولوا التعددیـة، أشــاروا إلــى )٣(الفكـرة لمناهــضة فلـسفة وحــدة الوجـود

رة فـي القـرن الــسابع عـشر فـي مواجهـة فكــ) مونتـسكیو(و) لـوك(أن أصـولها تعـود إلـى المفكـرین أمثــال 
السیادة التي دافع أصحابها عـن الحكـم المطلـق، عنـدما تـم التأكیـد علـى ضـرورة أن تقـوم الدولـة علـى 

  . )٤(أساس الرضا والقبول العام للحد من السلطة المطلقة للدولة
وصـــف لظـــاهرة مـــشاهدة محـــسوسة، إال وهـــي "أمـــا مفهـــوم التعددیـــة فهنـــاك مـــن عرفهـــا بأنهـــا   

ن البـــشر فـــي ألــوانهم وجنـــسیاتهم وآرائهـــم ومعتقـــداتهم وقـــیمهم وثقافـــاتهم التنــوع والتبـــاین واالخـــتالف بـــی
  . )٥(وأدیانهم ومناهج حیاتهم

ًلكــن التعددیــة أصــبحت الیــوم مــصطلحا للمبــادئ والمفــاهیم التــي تتنــاول أمــرا آخــر، إال وهــو    ً
لظـــاهرة مــنهج التعامــل مــع ظــاهرة التبــاین والتنــوع فــي حیــاة النــاس، فالتعددیــة بوجههــا األول وصــف 

هــي مــصطلح سیاســي ینظــر "، والتعددیــة بوجههــا الثــاني )٦(طبیعیــة قائمــة وواقعــة فــي كــل المجتمعــات
مــن خاللــه إلــى العــالم مــن زاویــة احتوائــه علــى أنــواع عدیــدة مــن الهویــات الــسیاسیة المختلفــة التــي ال 

ود كافــة األنــواع یمكــن اختــصارها إلــى واحــد أو أثنــین فقــط، والبــد مــن االعتــراف بــأن العــالم قابــل لوجــ

                                                
 . ١٧، ص)١٩٩٥مكتبة مدبولي،: القاهرة (أقلیات في خطر،مجدي عبد الحكیم، : تید روبرت جار، ترجمة) ١(
، ١٩ ص،)٢٠٠٦، ١دار مجـدالوي، ط: عمـان(، لـسیاسیة فـي عـالم الجنـوبالتعددیـة ارعد صالح اآللوسي، ) ٢(

ــوطن العربــيســعد الــدین إبــراهیم، : ًنقــال عــن ــة فــي ال ــة الــسیاسیة والدیمقراطی منتــدى الفكــر : عمــان(، التعددی
 . ١٠٣ ص،)١٩٨٩العربي، 

هیئـة : الخرطـوم (لعاشـر،العـدد امجلـة أفكـار جدیـدة، بسطامي محمد سعید خیر، رؤیة إسالمیة لقضیة التعدد، ) ٣(
 . ٦٤، ص)٢٠٠٤األعمال الفكریة، 

  . ٢٠-١٩رعد صالح اآللوسي، مرجع سابق، ص ص) ٤(
 . ٦٢بسطامي محمد سعید خیر، مرجع سابق، ص) ٥(
 . ٦٣المرجع السابق ، ص) ٦(
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فهي نظریة وتـصور لحقیقـة حـدود التبـاین والتنـوع، وضـوابط . )١("واألطیاف السیاسیة والعرقیة والدینیة
  . )٢(االتفاق واالفتراق، وكیفیة تنظیم المجتمع على أساس ذلك

إن تعدد الجماعات في أي مجتمع، یعبر عن التنـوع والثـراء فـي جوانـب الحیـاة، وفـي األدوار   
قوم بها الناس، وهو األمر الذي فسر وجـوده فـي التـاریخ العربـي مـن قبـل بعـض البـاحثین، بأنـه التي ی

نـوع مـن التفكـك، ولكــن الواقـع یؤكـد أن التنــوع فـي الجماعـات مـرتبط بالوظــائف الحیاتیـة، األمـر الــذي 
  . ًیجعله مرتبطا بتعدد أدوار الفرد نفسه

ي وهـــو الوجـــه اآلخـــر والنتیجـــة الحتمیـــة إن االخــتالف مظهـــر طبیعـــي فـــي االجتمـــاع اإلنــسان  
لواقـع التعـدد، أي أن التعـدد البـد أن یـستدعي االخـتالف ویقتـضیه، فـاالختالف مـن هـذه الزاویـة، قبـل 
ًأن یكــون حقــا، هــو أمــر واقــع ومظهــر طبیعــي مــن مظــاهر الحیــاة البــشریة واالجتمــاع البــشري وكمــا 

ًن الجماعـات أیـضا، لـذلك ال مجـال إلنكـار ظـاهرة تتجلى هذه الظـاهرة الطبیعیـة بـین األفـراد تتجلـى بـی
االختالف بما هي وجود متحقق سواء من حیث الوجود المادي لإلنسان أو مـن حیـث الفكـر والـسلوك 

  . وأنماط االستجابة
ًثنیـة تاریخــا قبـل ظهـور الدولـة الحدیثـة وظلــت فـي معظـم البلـدان رغــم اإللقـد وجـدت التعددیـة   

ق تـــصر علــى البقـــاء وتعــود إلـــى الظهــور حـــین یــتم إعـــادة رســم الحـــدود سیاســات االســـتیعاب واإللحــا
ً، وكـــان البـــشر دائمـــا یـــشعرون باالرتبـــاط بهویـــات متعـــددة، وحتـــى فـــي المجتمعـــات مـــا قبـــل )٣(الدولیـــة

التـــاریخ كانـــت العائلـــة والعـــشیرة والمـــستوطنة تتنـــافس علـــى الفـــوز بـــوالئهم، وبانتقالنـــا إلـــى مجتمعـــات 
یجب أن تضاف إلى دوائر العائلة والموطن فـي تحدیـد الهویـة، دائـرة الجماعـة تاریخیة ذات مدونات، 

  . )٤(ثنیةإلا
  : ثني في المجتمع العراقيإلالتنوع ا
تــسمت بعــدم االســتقرار الــسیاسي، ومــن جملــة العناصــر التــي ا إن األنظمــة العراقیــة المتعاقبــة  

 هـذا التنـوع فـي العـراق مـن أجـل ثنـي، حیـث تعمـدت بریطانیـا خلـقإلساهمت في هذا، عدم التجـانس ا
 األكــرادمــصالحها النفطیــة واالقتــصادیة، عنــدما قــررت ضــم والیــة الموصــل إلــى العــراق، وعــدم مــنح 

الحق في االستقالل السیاسي، إضـافة إلـى أن الحكومـات العراقیـة لـم تتعامـل التعامـل الـصحي الـسلیم 
 ًاقتــصادیة واالجتماعیــة، واعتبــارهم جــزءثنیــة، فــي مــنحهم الحقــوق الــسیاسیة واالإلمــع هــذه التعددیــة ا

                                                
 . ٢٠-١٩تید روبرت جار، مرجع سابق، ص ص) ١(
 . ٦٣بسطامي محمد سعید خیر، مرجع سابق، ص) ٢(
 . ١٧ روبرت جار، مرجع سابق، صتید) ٣(
ـــة والدولـــة،عبداأللـــه النعیمـــي، : فـــالح عبـــد الجبـــار، ترجمـــة) ٤(  ،)٢٠٠٦الفـــرات للنـــشر والتوزیـــع، : بغـــداد (األثنی

 . ١٢٧ص
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 مـن الـشعب العراقـي، بـل كـانوا مـستبعدین بدرجـة كبیـرة مـن تمـتعهم بهـذه الحقـوق، إضـافة إلـى ًاأساسی
أنهــــم اعتبــــروا مــــواطنین مــــن الدرجــــة الثانیــــة والثالثــــة، وكانــــت الحكومــــات تواجــــه مطــــالبهم الــــسیاسیة 

حكومـــات العراقیـــة فـــي ســـبیل خلـــق هویـــة وطنیـــة علیـــا باتهـــامهم بالخیانـــة والتبعیـــة، لقـــد اســـتخدمت ال
وتحقیق الوحدة الوطنیة أبـشع وسـائل العنـف واإلبـادة الجماعیـة، وخاصـة نظـام حـزب البعـث، إال أنهـا 
ًبممارساتها التعسفیة جعلت من العراق مرتعا للتدخالت واألطمـاع األجنبیـة، وجـذرت بـذور عـدم الثقـة 

   .)١(بین المكونات األساسیة للعراق
ثنــي كبیــر مقارنــة بغیــره مــن الــدول العربیــة، حیــث إ العــراق مــن الــدول التــي تتمیــز بتنــوع ّویعــد  

مـــع تتنـــوع فیـــه الجماعـــات واألقلیـــات القومیـــة والدینیـــة والوافـــدة، وقـــد عاشـــت هـــذه الجماعـــات بـــسالم 
، بـــل كانـــت تربطهـــا عالقـــات طیبـــة، لـــذلك فـــإن مـــشاكل هـــذه الجماعـــات لـــم تكـــن مـــع الـــبعض اآلخـــر

ثنیـــة، ولكـــن هـــل إلها الـــبعض، بـــل كانـــت مـــع الحكومـــات العراقیـــة التـــي أرادت طمـــس هویاتهـــا ابعـــض
اســتطاعت الحكومــات العراقیــة بممارســاتها العنیفــة والدكتاتوریــة خلــق وحــدة وطنیــة عراقیــة فعلیــة؟ بــل 
 علـى العكــس، لقـد خلقــت األنظمـة العراقیــة بهـذه الممارســات فرقـة وطنیــة، وشخـصیة عراقیــة انتقامیــة،
بـدلیل أن تغیـر األنظمــة فـي تـاریخ العــراق لـم یــتم إال باالنقالبـات، تـصحبها حــاالت هیجـان جمــاهیري 
وعملیات قتل وانتقام وحشیة، إن خلق هویـة وطنیـة علیـا فـي العـراق، تـسوتجب إعـادة بنـاء الشخـصیة 

اطیـــة العراقیـــة بحیـــث یثـــق المـــواطن بحكامـــه، ویثـــق بـــأن النظـــام الـــسیاسي یحكـــم علـــى أســـاس الدیمقر
  .)٢(والمساواة ومنح الحقوق والمواطنة

  : التعدد والتنوع الدیني والمذهبي في العراق
یتمیــز العــراق باإلضــافة إلــى التنــوع القــومي، بتنوعــه الــدیني والمــذهبي، وعلــى الــرغم مــن أن   
 یمثلــون غالبیــة ســكان العــراق، إال أن هنــاك أقلیــات دینیــة أخــرى، وهــم المــسیحیون والیهــود المــسلمین

واإلیزدیــون والكاكائیــة والــصابئة، وســوف نحــاول إلقــاء الــضوء علــى أصــول ومعتقــدات هــذه األقلیــات، 
  .ومناطق تواجدهم وأهم السمات الثقافیة واللغویة التي تمیزها عن بعضها البعض

  : المسلمون  . أ
مــن % ٩٢یــدین غالبیــة المجتمــع العراقــي بتنوعــه القــومي باإلســالم، حیــث یــشكل المــسلمون 

والمــسلمون بــدورهم ینقــسمون بــین الــسنة % ٨سكان، أمــا بقیــة األدیــان األخــرى فإنهــا تــشكل مجمــوع الــ

                                                
منــشورات مركــز : الــسلیمانیة(، أثــر التعددیــة األثنیــة علــى الوحــدة الوطنیــة فــي العــراقكردســتان ســالم ســعید، ) ١(

 . ١٣٧ ص،)٢٠٠٨ ستراتیجیة،كردستان للدراسات اإل
 . ١٣٨كردستان سالم سعید، مرجع سابق، ص) ٢(
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التعرف على طبیعة كل مـن هـاتین الجمـاعتین والـدور الـذي لعبتـه فـي تـاریخ والشیعة، وسوف نحاول 
   :)١(العراق المعاصر

 السنة :  
فــي ) الــسنة(ح تبــاع ســنة الرســول محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم، وقــد كــان مــصطلاالــسنة هــو 

مـن ) بالبدعـة( یـصطلح علـى تـسمیته فـي مقابـل مـا كـان) الحـدیث النبـوي(القرن الثاني الهجري یعنـي 
ًقبـل أهـل الحــدیث، أي أن اسـتخدامه كـان محــصورا بـین أهـل الحــدیث، وغلـب فـي القــرن الثالـث علــى 

اســـعة التـــي تـــضم الحنابلــة فـــي مقابـــل المعتزلـــة واألحنــاف، ولـــم یأخـــذ مـــصطلح أهـــل الــسنة دائرتـــه الو
إال فــي القــرن الخــامس الهجــري، ) الحنفیــة والمالكیــة والــشافعیة والحنابلــة(المــذاهب األربعــة المعروفــة 

بمفهــوم ضــیق یعتبــر كــل مــن یقــول بأفــضلیة اإلمــام علــي ) الــشیعة(وذلــك فــي مقابــل ظهــور مــصطلح 
ر األول لإلسـالم وقبـل ، وفـي الـصد)ًشـیعیا(ًعلى غیره من الصحابة، أو من ینتقد أحدا من الـصحابة 

تــشكل الطوائــف والفــرق، لــم یكــن یــشعر أحــد بوجــود تنــاقض بــین المــصطلحین، فقــد كــان أئمــة أهــل 
إفترقـا فیمـا بعـد ) الشیعة والسنة(السنة یعتبرون أئمة أهل البیت أئمة ألهل السنة، ولكن المصطلحین 

  .)٢(لیشكال عالمتین على طائفتین من المسلمین
 الشیعة :  

ًم الذین شایعوا علي بن أبي طالب، وقالوا بإمامته وخالفتـه نـصا ووصـیة، إمـا جلیـا الشیعة ه   ً
ٕوامـا خفیـا، واعتقـدوا أن اإلمامـة ال تخـرج مـن أوالده، وان خرجــت فـبظلم یكـون مـن غیـره أو بتقیـة مــن  ًٕ
عنده، وقالوا لیست اإلمامة قضیة مصلحیة تناط باختیار العامـة، بـل هـي قـضیة أصـولیة، وهـي ركـن 

  .)٣(ٕدین الذي ال یجوز للرسل علیهم السالم إغفاله واهماله، وال تفویضه إلى العامةال
ختلـف البــاحثون فــي ظهــور التـشیع فمــنهم مــن حــدد ظهــوره أثنـاء حیــاة الرســول محمــد صــلى ا  

یـا علـي أنـت وأصـحابك فـي الجنـة، والـذي نفــسي : اهللا علیـه وسـلم، بـدلیل أحادیـث نبویـة للرسـول منهـا
ومـنهم مـن حـدده بعـد وفـاة الرسـول وذلـك عنـدما . لـي وشـیعته لهـم الفـائزون یـوم القیامـةبیده أن هذا ع

ًتخلــف علــي عــن البیعــة ومعــه نحــو أربعــین شخــصا، وفریــق یــرى أنهــا قامــت فــي أواخــر عهــد عثمــان 
  .)٤(ونمت وترعرعت في عهد علي وبعد مقتله

                                                
 . ١٦٥المرجع السابق ، ص) ١(
ــدین خــالف الــسیاسة والتــاریخأحمــد الكاتــب، ) ٢( ، ١الــدار العربیــة للعلــوم، ط: بیــروت(، الــسنة والــشیعة وحــدة ال

 . ١٢ ص،)٢٠٠٧
 ،)١٩٩٣، ١دار الرشــاد، ط: القــاهرة(، هب اإلســالمیةموســوعة الفــرق والجماعــات والمــذاعبــد المــنعم حنفــي، ) ٣(

 . ٢٥٦ص
 . ٢٠-١٩، ص)١٩٨٨، ١دار عمار، ط: عمان (التشیع بین مفهوم األئمة والمفهوم الفارسي،محمد البنداري، ) ٤(
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 غیرهــــا بعقیــــدة یـــذهب الــــبعض اآلخــــر إلــــى أن ظهــــور الــــشیعة كفرقـــة إســــالمیة تمیــــزت عــــن  
ًاإلمامــة نــصا ووصــیة، كانــت فــي عــصر جعفــر الــصادق وهــشام بــن الحكــم الــذي یعتبــر أول مــن بــدأ 

فــي زمــن الرســول كانــت هنــاك وحــدة الكــالم فــي اإلمامــة ثــم أخــذه عنــه معاصــروه، باإلضــافة إلــى أنــه 
مـن علـي فكریة وسیاسیة وكـان المـسلمون فرقـة واحـدة، وكـذلك فـي زمـن أبـي بكـر وعمـر وكـذلك فـي ز

  . )١(ال خالف بیننا إال ما اختلفنا فیه من دم عثمان: بدلیل قوله
، وهـي ثـالث فـرق تقــول بإمامـة زیـد بـن علـي بــن )الزیدیـة(قـسم بعـض المـؤرخین الـشیعة إلــى   

: وهــي خمــس عــشرة فرقــة) اإلمامیــة(وهــي فرقتــان، و) الكیــسانیة(الحــسین بــن علــي بــن أبــي طالــب، و
اووســـــیة، والـــــشمیطیة، والعماریـــــة، واإلســـــماعیلیة، والمباركیـــــة، والموســـــویة، المحمدیـــــة، والباقریـــــة، والن

وهـــي ) الغـــالة(والقطعیـــة، واإلثناعـــشریة، والهـــشامیة، والزراریـــة، والیونـــسیة، والـــشیطانیة، والكاملیـــة، و
ًأیضا فرق متعددة قالت بإلهیة األئمة، أباحوا محرمات الـشریعة، وأسـقطوا فـرائض العبـادات، ویعتبرهـا 

  .)٢(إلیهٕهاء الشریعة خارجة عن اإلسالم وان كانوا منتسبین فق
هنـــاك مـــن یـــرى أن للفـــرس دور فـــي ظهـــور فـــرق الـــشیعة الغـــالة، حیـــث أنهـــم انتحلـــوا التـــشیع   

ألهداف سیاسیة فحرفوا العقیدة في محاولة منهم لتحویـل التـشیع إلـى عقیـدة مـستقلة لـشق األمـة، لهـذا 
ى أبـسط تفاصـیل الحیـاة الیومیـة ممـا یـسبب وجـود حـاجز نفـسي سعوا إلى إیصال مسائل االختالف إل

  .)٣(بین فریقین في األمة الواحدة
ال شــك أنــه دخلــت بعــض عقائــد الیهــود والمــسیحیة فــي عقیــدة الــشیعة حیــث أنهــم قــالوا مقالــة   

ام فـال ملـك إال فـي آل البیـت كمـا قالــت الیهـود ال ملـك إال فـي آل داوود، والقـول بإختفـاء اإلمــ: الیهـود
 وهــي مـــن الفـــرق –ورجعــة المهـــدي فــي آخـــر الزمـــان مــن األفكـــار المـــسیحیة، وكــان الـــشیعة الـــسبئیة 

ٕ یقولون إن علیـا لـم یقتـل وانمـا شـبه لقاتلـه، وأنـه صـعد إلـى الـسماء كالمـسیح، وسـیعود لـیحكم -الغالیة ً
  . )٤(العالم بالعدل ویفشي السالم

فــي قــضایا أخــرى، فهــم متفقــون علــى یختلــف الــسنة والــشیعة حــول بعــض القــضایا ویتفقــون   
أســاس العقیــدة مثــل التوحیــد والنبــوة والمعــاد، ویختلفــون فــي عقیــدة اإلمامــة اإللهیــة، والتقیــة، وبعــض 

تــشهد فـــي ) الحـــسینیة(وتعــرف مــساجد الـــشیعة باســم . )٥(المــسائل الفقهیــة مثـــل زواج المتعــة، وغیرهـــا

                                                
 . ٢١، صسابقمرجع محمد البنداري، ) ١(
ص  ،)علمیــة، بــدون ســنة طبــعدار الكتــب ال: بیــروت (الفــرق بــین الفــرق،عبــدالقاهر بــن طــاهر بــن محمــد، ) ٢(

 . ١٧-١٦ص
  . ٢٥محمد البنداري، مرجع سابق، ص) ٣(
 . ٢٦٧-٢٦٦صص عبد المنعم حنفي، مرجع سابق، ) ٤(
 . ٦٨ :٤٣ :٢١أحمد الكاتب، مرجع سابق، ص) ٥(



 - ٨٩ -

ًلــشهداء الــشیعة بــدءا مــن علــي وابنــه شــهري رمــضان ومحــرم اجتماعــات حاشــدة، یتلــى فیهــا قــصص ا
  . الحسین، وتنشد فیها المراثي والبكائیات

ًیمثل الشیعة الیوم جزءا كبیرا من المجتمـع العراقـي، وخاصـة فـي الجنـوب، ویـشكلون الغالبیـة    ً
بابــــل، كــــربالء، واســـــط، النجــــف، القادســــیة، المثنـــــى، ذي قــــار، میـــــسان : العظمــــى فــــي المحافظـــــات

دهـــوك، نینـــوى، الـــسلیمانیة، : ة فـــإنهم یـــشكلون الغالبیـــة العظمـــى فـــي المحافظـــاتوالبـــصرة، أمـــا الـــسن
ویــشكل % ٥٠فــإنهم یــشكلون العاصــمة كركــوك، أربیــل، دیــالى، األنبــار، صــالح الــدین، وفــي بغــداد 

  .  نفسهاًالشیعة أیضا النسبة
یعة أنفـسهم أما نسبة الشیعة الكلیة في العراق، فهناك خـالف حـول النـسبة الحقیقیـة، فأمـا الـش  

 الــسنة فقــط األكــراد، وفــي هــذا اإلدعــاء مبالغــة واضــحة، ألن )١(%٨٥فــإنهم یــدعون أن نــسبتهم تبلــغ
وهــذا یعنــي أنــه ال یوجــد فــي العــراق عــرب مــن الــسنة، وتــدعم المؤســسات % ١٥یــشكلون أكثــر مــن 

ـــــسبة الـــــشیعة  ـــــث یـــــرى بعـــــضهم أن ن ـــــین ســـــكان العـــــراق، حی ـــــة ب ـــــة إعطـــــاء الـــــشیعة األغلبی األمریكی
  . )٢(%٦٠بلغت

أمــا التقریــر الــذي أعدتــه وزارة التخطــیط والتعــاون اإلنمــائي، فبــین أن تقــدیرات ســكان العــراق   
) ١٤٧٧٩٩٢٣(ملیون، وأن العـدد اإلجمـالي لنـسبة أهـل الـسنة هـو ) ٢٧١٣٩٥٨٥(هو ٢٠٠٤لسنة 

ملیــــون، وبحــــذف نــــسبة األقلیــــات تكــــون نــــسبة الــــسنة فــــي العــــراق ) ١٢٣٥٩٦٤٨(ملیــــون، والــــشیعة 
ًإال أنه ال یمكـن االعتمـاد علـى هـذه اإلحـصائیة أیـضا، . )٣( %)٤٤,٠٤(ونسبة الشیعة %) ٥٢,٩٥(

  . ألنها تمت في ظروف سیاسیة وأمنیة غیر مستقرة
  : المسیحیون  . ب

ـــدان(ًتواجـــد المـــسیحیون ســـواء العـــرب مـــنهم أم اآلرامیـــون  فـــي العـــراق فـــي ) اآلشـــوریون والكل
بعـض المـصادر والمراجـع إلـى وجـود العدیـد مـن آثـار األدیـرة العصور اإلسالمیة وقبلهـا، حیـث تـشیر 

والكنـــائس فـــي بعـــض المـــدن تعـــود إلـــى القـــرن الرابـــع المـــیالدي، ممـــا یـــدفع إلـــى االعتقـــاد بـــأن تـــاریخ 
  . )٤(المسیحیة في العراق هو تاریخ قدیم ویرجع في قدمه إلى القرون األولى لظهور المسیحیة

                                                
ركـز م: بغـداد (،٣العـددمجلة المنتقى، سالم علي محمد، قراءة في إحصائیة وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، ) ١(

 . ١٤ ص،)٢٠٠٤المسار للبحوث والدراسات، سبتمبر
 ،)٢٠٠٥دار الـــوراق، : لنـــدن( ، عـــراق المـــستقبلبـــدر، . رمـــزي ق: لیــام أندرســـن وغاریـــث ستانـــسفیلد، ترجمـــة) ٢(

 .٢١٣ص
 . ١٨سالم علي محمد، مرجع سابق، ص) ٣(
ــاحــسن شمیــساني، ) ٤( ــى الفــتح العثم ــتح العربــي اإلســالمي حت دار اآلفــاق : بیــروت(، نيمدینــة ســنجار مــن الف

 . ٢٥٣-٢٥٢صص  ،)١٩٨٣، ١الجدیدة، ط
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وائـل وفــي القــرون األولـى مــن التـاریخ المــسیحي حــول ظهـرت االختالفــات بـین المــسیحیین األ
ًطبیعـــة المـــسیح وحـــول انبثـــاق الـــروح القـــدس، وفقـــا لهـــذه االختالفـــات ظهـــرت كنیـــستان همـــا الغربیـــة 
والــــشرقیة ومــــع مــــرور الــــزمن زادت الخالفــــات بــــین الكنیــــستین ألســــباب متعــــددة، ثــــم بحلــــول القــــرون 

ًفـصاال عــن بعـضهما الــبعض لغویـا وثقافیــا ودینیـا حتــىالوسـطى ازدادت الطوائــف الـشرقیة والغربیــة ان ً ً ً 
ــا، فأصـــــبح ســـــببا فـــــي ظهـــــور المـــــذاهب فـــــي الدیانـــــة المـــــسیحیة وهـــــي  ـــــصال ینعـــــدم بینهمـــ ًكـــــاد االت

  . ، وهي كلمة یونانیة تعني الفكر الحر)الكاثولیكیة(
عـــالم، تــدعي الكنیــسة الكاثولیكیـــة أنهــا أم الكنـــائس ألنهــا وحــدها التـــي تنــشر المـــسیحیة فــي ال

بـن اً تعتبر مـن أقـدم المـذاهب فـي العـراق، وتبعـا لهـذا المـذهب فـإن المـسیح هـو والتي) األرثوذكسیة(و
وهــي كلمــة التینیــة اســتعملت للداللــة علــى جمیــع ) البروتــستانتیة(اهللا بالمحبــة والموهبــة ال بالحقیقــة، و

ذهب حق رجـال الـدین فـي مؤیدي حركة اإلصالح الدیني في القرن السادس المیالدي، وینكر هذا الم
غفران الذنوب، ویلغي نظام الرهبنة ویبیح الـزواج لرجـال الـدین، وقـد قـام بترجمـة الكتـاب المقـدس إلـى 
ٕلغــات مختلفــة، وال یوجــد هــذا المـــذهب علــى شــكل جماعــة طائفیــة وانمـــا علــى شــكل أفــراد أو عوائـــل 

  . )١(ئس اإلنجیلیةبالكناتكونت نتیجة الزواج المختلط خارج العراق، وتسمى كنائسهم 
تمتــع المــسیحیون فــي فتــرة الحكــم اإلســالمي بحریــة دینیــة وتعــایش ســلمي مــع المــسلمین، إال 

 العـــــصر العثمـــــاني، حیـــــث تعرضـــــوا خـــــالل القـــــرنین أوائـــــل یتعرضـــــون لالضـــــطهاد منـــــذ أواأنهـــــم بـــــد
 لسلـــسلة مـــن المـــذابح مـــن أهمهـــا مـــذابح األرمـــن التـــي أدت إلـــى هجـــرة اآلالف مـــنهم إلـــى) ٢٠و١٩(

 قتــل ١٨٩٥ أبیـد عـشرة آالف مـن اآلشـوریین فـي منطقـة هكـاري، وفـي ١٨٤٧و١٨٤٣أرمینیـا، وبـین 
 فــي أضــنة، وخــالل الحــرب العالمیــة ٨٠٠ قتــل قرابــة ١٩٠٩خمــسة آالف فــي مــاردین والرهــا، وفــي 

 ١٩٢٦و١٩٢٤ ألـــف مـــن الـــسریان األرثـــوذكس، وبـــین ١٠٠ قتـــل قرابـــة ١٩١٩و١٩١٤األولـــى بـــین 
 إلــى ســوریا والعــراق ولبنــان، ومــن فهــاجرواًشــرقي تركیــا مــنهم إفراغــا شــبه تــام، أفرغــت منــاطقهم فــي 

  .)٢( منذ الخمسینات یهاجرون إلى مختلف بلدان العالمبدأواهناك 
وفي العراق نالهم من ظلم الحكـام مـا نـال معظـم الجماعـات والطوائـف األخـرى، منهـا مذبحـة 

ًتكینة سیاســیا وقــد غلــب االعتقــاد أنهــم كــانوا فقــد كــان المــسیحیون مــن الجماعــات المــسســمیل، لــذلك 
یجـــارون الواقـــع ویحـــاولون التكییـــف مـــع الظـــروف، باإلضـــافة إلـــى أن نـــسبة كبیـــرة مـــنهم وكمـــا أشـــرنا 
هاجرت إلى خارج العـراق، ممـا یفـسر النـسبة الـضئیلة التـي یتمتـع بهـا المـسیحیون مـن سـكان العـراق، 

  %. ٢دى حیث تشیر بعض المصادر إلى أن نسبتهم ال تتع
                                                

مؤسـسة موكریــاني للبحــوث والنــشر، : أربیــل(، التنــوع األثنــي والــدیني فــي كركــوكمحمـد حــسین محمــد شـواني، ) ١(
 . ١٦٧-١٦٣صص  ،)٢٠٠٦

 . ٢١٤سابق، صالمرجع ال) ٢(
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  : اإلیزدیون  . ت
تتعدد اآلراء حول أصل الدیانة اإلیزدیة وتسمیتها، وال یوجد شـيء ثابـت یتفـق علیـه البـاحثون 
حول أصل هذه الطائفة، لذلك فقد ذهبوا في ذلـك مـذاهب شـتى، فأمـا البـاحثون العـرب فقـد ذهبـوا إلـى 

 )(ي زمـن عـدي بـن مـسافرأن هذه الطائفـة كانـت فـي األصـل مـن الزرادشـتین، ثـم اعتنقـت اإلسـالم فـ

م ظهـر بـین خلفائـه فـي ١١٦١-ه٥٥٧الذي اشتهر بینهم بالورع والتقوى، وبعد وفاة الشیخ عدي عام
قیـــادة الطائفـــة بعـــض مـــن أضـــلها وأبعـــدها عـــن تعـــالیم اإلســـالم الـــصحیحة، كمـــا مزجـــت فیهـــا أقـــوال 

ًغیـره مـن سـاداتها تعظیمـا ًأبعدتها عن مبادئ المسیحیة والیهودیة أیضا، مع تعظیم لعدي بن مسافر و
 مـــن عبـــادات ًبمخلـــوق، فارتـــدت إلـــى دیانتهـــا القدیمـــة مـــع معتقـــدات توارثتهـــا وكانـــت مزیجـــاال یلیـــق 

  .وتعالیم غیر ثابتة
یــرى فریــق مــن المستــشرقین أن اإلیزدیــة هــي مــن مخلفــات الدیانــة المانیــة، وقــد أثــرت الدیانــة 

) ترهایــا(ًن عاشــوا قــدیما بجــوار قبیلــة كانــت تــدعى ًالزردشــتیة أیــضا فــي معتقــداتها، ذلــك أن اإلیــزدیی
وكانــت تــدین بالزرادشــتیة، لــذلك فقــد أثــرت قبیلــة الترهایــا علــى اإلیــزدیین، وقــد كانــت قبیلــة الترهایــا قــد 
ــــاك، بجــــوار  ــــى أطــــراف الموصــــل واســــتوطنوا هن هــــاجرت مــــن إیــــران بعــــد انتــــشار اإلســــالم هنــــاك إل

  . اإلیزدیین
دستان دخل الكثیر من اإلیزدیین في اإلسـالم، فیمـا رحـل البـاقون بعد انتشار اإلسالم في كور

ًإلـــى منـــاطق معزولـــة وممتنعـــة حفاظـــا علـــى دیـــانتهم، وقـــد كـــانوا فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان یتظـــاهرون 
ًباإلســالم حفاظــا علــى أرواحهــم، ویومــا بعــد یــوم دخلــت الكثیــر مــن المعتقــدات اإلســالمیة والمــسیحیة  ً

ب التــــي دفــــع هــــؤالء المستــــشرقین إلــــى ربــــط اإلیزدیــــة بالمانویــــة هــــو أن والیهودیــــة فیهــــا ومــــن األســــبا
م بدایـــة لتـــاریخهم، وهـــذا التـــاریخ یتفـــق أو ربمـــا قریـــب مـــن تـــاریخ مقتـــل ٢٧٦یین یعتبـــرون عـــام اإلیـــزد
  .  من المعتقدات المانیة واإلیزدیةً، وكذلك فإن هناك تشابها بین العدید)م٢٧٦-٢١٥(ماني

یین إلى االعتقاد بأنه ال صلة بـین اإلیزیدیـة واإلسـالم، وأن دیـنهم یمیل بعض الباحثین اإلیزد
، وبــذلك فــإنهم )ق م٢٠٠٠(أقـدم مــن الزرادشـة، ویعــود بجـذوره إلــى األدیــان الـسومریة والبابلیــة القدیمـة

                                                
مروان، وینتهي نسبه إلى خلفاء بنـي أمیـة، هو عدي بن مسافر بن إسماعیل بن موسى بن مروان بن حسن بن (*) 

ه في بیت فار مـن قـرى بعلبـك فـي لبنـان انغمـس فـي صـباه ٤٦٧لقبه شرف الدین وكنیته أبو الفضل، ولد سنة 
فــي العلــم وســلك طریــق العرفــان، وقــد عــاش فتــرة مــن الــزمن فــي بغــداد حیــث صــادق الكثیــر مــن مــشایخ عــصره 

شأت بینهمــا عالقــة ود ومحبــة، ولكنــه ســلك طریــق العزلــة فتوجــه إلــى وخاصــة الــشیخ عبــد القــادر الكیالنــي، ونــ
ًجبال هكاري في كوردستان وانزوى في وادي اللش معتكفا في كهف مـن كهوفـه ثـم بنـى لنفـسه زاویـة ودعـا إلـى 

ذي هـزار موكریـاني، مـا الـ: أنظـر. عبادة اهللا والعزوف عن الدنیا، فتقاطر إلیه المریدون والتبـاع وعرفـوا بالعدویـة
 .١٢٠، ص١٩٩٩، یولیو ٨٩، دهوك، العدد)متین(أعرفه عن الیزیدیة؟ مجلة 
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 مـن منطقـة الحـضارات العظمـى فــي الـشرق، ویـستدلون علـى ذلـك بــأن كردیــةیمثلـون بقایـا أقـدم دیانـة 
 مكتـــوب بـــالخط المـــسماري فـــي العهـــد الـــسومري وهـــي - أحـــداث االستكـــشافاتحـــسب–كلمـــة إیـــزدي 

الــروح الخیــرة والغیــر متلــوثین والــذین یمــشون علــى الطریــق الــصحیح، ویقولــون أن اآلشــوریون : تعنــي
صــوروه فــي نقوشــهم الحجریــة لــذلك فقــد ) عــدي بــن مــسافر(كــانوا یكنــون الحــب العظــیم للــشیخ آدي 

  . )١()اللش(هم، ولهذا بالذات تواجد معبده في قلب آشور وورد عنه الكثیر في كتابات
 لـذلك فـإنهم یتحـدثون اللغـة الكوردیـة باللهجـة الكرمانجیـة الكردیـةیزدیون مـن القبائـل إلیعتبر ا

الــشمالیة وتتفــرع إلــى لهجــات خاصــة حــسب منــاطق تواجــدهم، أمــا أهــم المنــاطق التــي یتواجــدون فیهــا 
، )خان، بعـشیقة، باتوفـة، باعـدر، سـمیل، زاخـو، دهـوك، الموصـلسنجار، اللش، شی(في العراق فهي 

ومن خالل ما تقدم أن األیزدیـة هـي أشـبه بتكتـل عـشائري قـدیم جمعتـه عقائـد دینیـة خاصـة، وأن هـذه 
ٕالعقائــد هــي خلــیط مــن معتقــدات إســالمیة وأخــرى قدیمــة، وهــذا التكتــل وان غلــب الظــن علــى جــذوره 

  . عتقاد بأن دینهم من أقدم األدیان في المنطقةنه یمیل إلى اإلأاإلسالمیة، إال 
  ):یارسان(الكاكائیة   . ث

فقـد تعـددت اآلراء حـول أصـل الكاكائیــة، بـین كـونهم بقایـا تنظــیم كمـا هـو الحـال مـع االیزدیــة 
الفتوة التي شجعها خلفاء عباسیون متـأخرون، أم كـونهم أصـحاب دیانـة قدیمـة مـستقلة، تـأثرت بمـرور 

ًالوضـــعیة والــــسماویة ابتـــداء بالبوذیــــة والمانویـــة والزرادشــــتیة ومـــرورا بالیهودیــــة الـــزمن بكافـــة األدیــــان 
 مــسلمة كردیــةًوالمــسیحیة واإلســالم، إال أن الــرأي األكثــر قبــوال بــین البــاحثین هــو أن الكاكائیــة طائفــة 

ً، غلب علیها هذا االسم قدیما، غالت في حب اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب، مؤسـسها )طریقة صوفیة(
لطان إســحق البرزنجــي المولــود فـــي النــصف الثــاني مــن القـــرن الــسابع الهجــري، تــأثرت باألدیـــان الــس

ًوالمعتقــدات المتواجــدة فــي المنطقــة، لــذلك ابتعــدت عــن العقیــدة اإلســالمیة، وأصــبحت مزیجــا مــن هــذه 
المعتقــدات مــع مــا تتــضمنه مــن أســاطیر وخرافــات وقــد ســاعدت بیئتهــا الجبلیــة فــي الحفــاظ علــى هــذه 

  .)٢(عقیدة طول هذه الفترةال
وتعنـــي األخ األكبـــر، حیـــث ) كاكـــه (الكردیـــةأمـــا مـــصطلح الكاكائیـــة فقـــد جـــاءت مـــن الكلمـــة 

ًینـادي بهـا أفـراد هـذه الطائفـة بعـضهم بعـضا وذلـك احترامـا وتأكیـدا علـى االنتمـاء المـشترك ، تتواجـد )٣(ً
جـدهم الرئیـسیة فـي العـراق، فتقـع فـي الكاكائیة في كوردستان العراق، وكوردستان إیـران، أمـا مواقـع توا

                                                
 . ٢١-٢٠صص  ،)١٩٩٨منشورات رابوون، : السوید(، نحو معرفة الدیانة اإلیزدیةخلیل جندي، ) ١(
 ،٩العــددمجلــة ســردم، رشــید الخیــون، الكاكائیــة وحیــرة المــؤرخین فــي تقــصي تاریخهــا ومعرفــة أحوالهــا الراهنــة، ) ٢(

 . ٣١ ص،)٢٠٠٥، بدون دار نشر: السلیمانیة-العراق(
  : فهمي كاكیي، مدخل لمعرفة تاریخ الكاكائیة، مقال منشور على موقع حكومة إقلیم كوردستان، على الرابط) ٣(

www.krg.org/articles/?ingnr=14&rnr=196&smap=03011300 
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ناحیة طـاووق التابعـة لمحافظـة كركـوك، وبـین خـانقین وقـصر شـیرین علـى الحـدود العراقیـة اإلیرانیـة، 
، كمـــا أن لهـــم وجـــود ملحـــوظ فـــي تلعفـــر، )الـــصارلیة(وعلـــى ضـــفاف الـــزاب الكبیـــر ویعرفـــون هنـــاك بــــ

أنهـا لیـست تـسمیة قدیمـة، وهـي مــأخوذة أي . والـصارلیة هـي تـسمیة محلیـة أطلقهـا علـیهم الموصــلیون
ألنــه وحــسب اعتقــادهم فــإن الجنــة قــد صــارت لهــم باعتنــاقهم الدیانــة ) صــارت لــي الجنــة(مــن عبــارة 

ًأربعــین مــیال ) كــاوارا(أمــا فــي إیــران فهــم متواجــدون فــي منطقــة كــوران بــالقرب مــن مدینــة . )١(الكاكائیـة
  . غرب كمنشاه

وهـــو مكتـــوب باللغـــة ) ســرنجام(بهم المقدســة مـــن أهمـــا للكاكائیــة كتـــب متعـــددة تعتبــر مـــن كتـــ
وهـي منـسوبة لعلــي بـن أبـي طالـب، وكتــاب ) خطبـة البیـان( وهـو منـسوب للـسلطان إســحاق، والكردیـة

  . )٢(باإلضافة إلى دواوین شعریة، تتلى كأدعیة وابتهاالت) التوحید(و) حیاة(و) جاودان عرفي(
م ثالثـــة أیـــام فـــي الـــسنة، واالعتقـــاد بتناســـخ تتــشابه بعـــض معتقـــداتهم مـــع االیزدیـــة منهـــا صــو

ٕاألرواح، واطالق الشارب وكذلك فإنهم یختلفون معهم في أمور أخرى لـذلك ال یمكـن اعتبـارهم طائفـة 
  . إیزدیة كما ذهب البعض

  : الیهود  . ج
تشیر غالبیة المصادر التاریخیة، إلى أن تاریخ أقـدم وجـود للیهـود فـي العـراق القـدیم كـان فـي 

لعراق، عندما جاء بهم اآلشوریون أسرى إلى آشور في القرن الثـامن قبـل المـیالد، بعـد أن كوردستان ا
ًأخـــضعوا إســـرائیل إلـــى مملكـــتهم، ثـــم جـــاء بهـــم الكلـــدانیون كأســـرى أیـــضا إلـــى بابـــل فـــي أوائـــل القـــرن 
الــسادس قبــل المــیالد، أمــا المرحلــة األخیــرة لتواجــدهم فترجــع إلــى صــدر اإلســالم، حــین نزحــت قبائــل 

الخلیفـــة عمـــر إلـــى العـــراق وســـوریا فـــي القـــرن الـــسابع عـــرب المتهـــودة مـــن جزیـــرة العـــرب، فـــي عهـــد ال
  . )٣(المیالدي، فاعتنق الكثیر منهم اإلسالم وبقي القلیل منهم على یهودیته

هكـــذا عـــاش الیهـــود كرعایـــا فـــي مختلـــف الـــدول التـــي تأســـست عبـــر التـــاریخ القـــدیم والتـــاریخ 
الیــة، ثـــم كمـــواطنین فــي الدولـــة العراقیـــة الحدیثــة، وانـــدمجوا فـــي الحیـــاة اإلســالمي للعـــراق بحـــدوده الح

ــــة الدینیــــة والوضــــع االجتمــــاعي  ــــة واالقتــــصادیة، وقــــد تمتعــــوا فــــي بعــــض األحیــــان بالحری االجتماعی
االعتیـــادي، وتعرضــــوا فــــي أحیـــان أخــــرى كــــسائر األقلیـــات الدینیــــة األخــــرى إلـــى االضــــطهاد الــــدیني 

  . )٤(عيوالتمییز السیاسي واالجتما

                                                
منــشورات مركــز : الــسلیمانیة(، وطنیــة فــي العــراقأثــر التعددیــة األثنیــة علــى الوحــدة الكردســتان ســالم ســعید، ) ١(

 . ١٧٧ص، )٢٠٠٨ كردستان للدراسات اإلستراتیجیة،
 . ١٧٧، صالمرجع السابق) ٢(
 . ٨٠ ص،)١٩٨٦دار الشؤون الثقافیة العامة، : بغداد(، ، حیاتي في نصف قرنأحمد سوسة) ٣(
 . ١٧، ص)٢٠٠٦ حمدي للطباعة والنشر، مؤسسة: السلیمانیة(، الیهود والمواطنة العراقیةكاظم حبیب، ) ٤(
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عــاش الیهــود فــي منــاطق مختلفــة مــن العــراق، وســكنوا غالبیــة المــدن والعدیــد مــن األریــاف، 
ألـف  )١١٨٠٠٠( فـي العـراق كافـة ١٩٤٧وامتهنوا الحرف والزراعـة والتجـارة، وقـد بلـغ تعـدادهم عـام 

 مــن ١٩٥١و١٩٥٠و١٩٤٩نــسمة، وقــد تــم تهجیــر الغالبیــة العظمــى مــنهم إلــى إســرائیل فــي األعــوام 
، وقـد هـاجروا )١(ألـف نـسمة فقـط)٤٤٦٠( مـا یقـارب ١٩٥٤ل الحكومة العراقیة، فبلغ تعـدادهم عـام قب

 إلــى إیــران، بــسبب الــضغوطات والمالحقــات ١٩٧٣ وحتــى عــام ١٩٧٠العــراق منــذ عــام مــن بــدورهم 
التي تعرضوا لها من قبـل الحكومـة العراقیـة التـي كانـت تـتهمهم بالعمـل لـصالح إسـرائیل، وقـد أعـدمت 

حكومـــة أفــــراد شــــبكة جاسوســــیة بعــــد أن أدانــــتهم، وأذاعــــت جلــــسات المحاكمــــة عبــــر اإلذاعــــة، وقــــد ال
عــاملتهم بــشكل عــام كمــواطنین مــن الدرجــة األدنــى، لــذلك لــم یبقــى مــنهم فــي العــراق ســوى مــا یقــارب 

ار المائة نسمة، وأغلـبهم مـن كبـار الـسن ومـن المتمـسكین بـالوطن والدیانـة الیهودیـة وأرادوا البقـاء بجـو
  . مزاراتهم المقدسة في العراق

سـندور وشـوخو (ًاستقر الیهود في كوردستان العراق أیضا وبنـوا لهـم قـرى خاصـة بهـم، كقـرى 
، )٢(وغیرهــا، وقلمـا وجـدت مدینــة أو قـصبة كوردیـة تخلــو مـن الیهــود) وبیطنـور وتـل كبــار وكـاني بلیـوه

كـــان یهــود كوردســـتان یتكلمــون بلغـــة وقــد . ولكــن انعـــدام وجــودهم بعـــد ســنوات التهجیـــر األنفــة الـــذكر
  . وباللغة العربیة في بقیة أنحاء العراق) التارجوم(

  : الصابئة  . ح
المندائیــة أو الــصابئة المندائیــة مــن الــدیانات الموحــدة القدیمــة، ویــرى المتتبعــون لهــذه الدیانــة 

لـــبعض مـــن أنهـــا كانـــت منتـــشرة فـــي الحجـــاز وبـــالد الرافـــدین وفلـــسطین مـــا قبـــل المـــسیحیة، وال یـــزال ا
ٕأتباعهـا موجــودون فــي العــراق واقلــیم األحــواز فــي إیــران إلــى اآلن، ویطلــق علــیهم فــي اللهجــة العراقیــة 

والــذي یعنــي بلغـتهم المندائیــة المعرفــة أو العلــم أمــا ) منــدا(اشــتقت كلمــة المنــدائیین مـن الكلمــة .ُالـصبة
ائیــة اصــطبغ، تعمــد، غــط أو والــذي یعنــي باللغــة المند) صــبا(كلمــة الــصابئة فهــي مــشتقة مــن الكلمــة 

غطـــس فـــي المـــاء، وهـــي مـــن أهـــم شـــعائرهم الدینیـــة، وقـــد اختلـــف بعـــض البـــاحثین فـــي أصـــل كلمـــة 
والذي یعني خرج على دینـه وغیـر حالتـه، فـي حـین یـدعم ) صبأ(الصابئة وأرجعها إلى الجذر العربي 

  . )٣(مةًالبعض نظریة األصل اآلرامي المندائي نظرا للعثور على آثار مندائیة قدی
یسكن الصابئة على ضفاف األنهار وخاصة دجلة والفرات لما للماء والطهارة مـن أهمیـة فـي 
حیـــاتهم الدینیـــة والروحیـــة، أمـــا مراكـــزهم الرئیـــسیة هـــي فـــي جنـــوب العـــراق فـــي منطقـــة األهـــوار وعلـــى 

                                                
 . ٣٢، صالمرجع السابق) ١(
 . ٣٨-٣٧صص ، )٢٠٠٥دار سبیریز، : دهوك(، بالد هكاريدرویش یوسف حسن هروري، ) ٢(
  : المندائیة، مقال منشور على موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الرابط) ٣(

Http://ar.wikipedia.org/wiki 
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حلفایــة الـضفاف الــدنیا مــن نهـري دجلــة والفــرات فــي مـدن العمــارة والناصــریة والبـصرة وقلعــة صــالح وال
وسوق الشیوخ، ویوجد جماعات منهم بأعداد مختلفة في بغداد والكوت والدیوانیة وكركـوك والموصـل، 

، وبــسبب األحــداث الــسیاسیة واالقتــصادیة التــي )١(ًوهــم یتواجــدون فــي إیــران أیــضا فــي إقلــیم عربــستان
ألمت العـراق فـي اآلونـة األخیـرة، اضـطر الـصابئة المنـدائیون إلـى الهجـرة إلـى الـبالد األوربیـة وأمریكـا 

  . )٢(ألف نسمة في كافة مناطق تواجدهم في العراق )٧٠(ًوكندا، ویبلغ تعدداهم تقریبا 
ویعني الكنـز العظـیم ویعتقـدون أنـه یجمـع صـحف ) زه ربهكن(للصابئة العدید من الكتب المقدسة منها 

ویعتقدون أنه تعلیم وحكم ومـواعظ یحیـى بـن زكریـا، وكتـاب ) دراشة أد یهیا(آدم وشیت وسام، وكتاب 
أي طقـس التعمیـد وسـر المعمودیـة المقـدس، وغیرهـا وهـذه الكتـب لیـست مطبوعـة، ) سیدره أد نشماثه(

هنوتیــون طیلــة قــرون عدیــدة، وهــي مكتوبــة باللغــة المندائیــة، وقلیــل وقــد قــام بنــسخها بالیــد، الكتــاب الك
مـــن العامـــة مـــن یـــستطیع أن یقـــرأ أو یكتـــب هـــذه اللغـــة فتعلمهـــا مقـــصور فـــي األغلـــب علـــى الطبقـــة 

                           .  الكهنوتیة، واللغة المندائیة فرع من اللغة اآلرامیة الشرقیة المتفرعة من عائلة اللغات السامیة
  : يف العراقوحرية الصحافة التعددية اإلعالمية : ًثانيا
  :مقدمة

ـــة العراقیـــة فـــي قـــوض الـــذي التغییـــر الـــسیاسيبعـــد   وتغیـــر نظامـــه ٩/٤/٢٠٠٣ أركـــان الدول
عـن  ً والداخلیة وبعیـداواإلقلیمیةوبغض النظر عن الظروف الدولیة ،  نظام الحكم فیهبتغییرالسیاسي 

 ومــا صــاحب هــذه العملیــة مــن تــدمیر بكــل .ًا أم تحریــرًاحــتالالالتوصــیفات والمــسمیات للعملیــة برمتهــا 
، ولــم تــسلم یمیــة والخدمیــةمعنــى الكلمــة لكــل البنــى التحتیــة للعــراق العــسكریة منهــا واالقتــصادیة والتعل

ـــین أو لـــصوص أو میلـــشیاتاإلعالمیـــةالمنـــشأة  مـــا حلـــت وزارة  وك،ً قطعـــا مـــن أیـــدي المخـــربین محتل
بقــرار مــن الحــاكم المــدني األمریكــي ا  تحــت ســمائهاإلعــالم كــل العــاملین فــي ي الــذي ینــضواإلعــالم

ً المـرتبط بـه أصـال اإلعالمـينـه ال یمكـن فـصل المتغیـر الـسیاسي عـن أّومن المـسلم بـه  ،"بول بریمر"
 والـــــصحافة اإلعـــــالم وهـــــو توظیـــــف وســـــائل ،فـــــي األنظمـــــة الـــــشمولیة أو الدیكتاتوریـــــة كمـــــا توصـــــف

ًخـــــصوصا لتجمیـــــل صـــــورة النظـــــام وعـــــرض ممیزاتـــــه بمواجهـــــة حركـــــات التحـــــدیث الفكریـــــة والثقافیـــــة 
 وعلى الـرغم ممـا قـد یقـال عـن . طبیعة النظام أو الشخص الحاكمًواالجتماعیة والسیاسیة حفاظا على

طــوة األولــى  أن الخإال ،ٕالتغییــر الــسیاسي فــي العــراق ومــا شــابه مــن ظــروف ومتغیــرات دولیــة واقلیمیــة
 الحریـة لكـل المـواطنین وأطلقـتبدأت بالتغییر الفعلـي واسـتبدل النظـام الـدكتاتوري بالنظـام الـدیمقراطي 

، ومثلمـــا ینتـــشر الیـــوم فـــي العـــراق أكثـــر مـــن  والحریـــة الـــسیاسیة والـــصحفیة اإلعالمیـــةومنهـــا التعددیـــة
                                                

 ،)٢٠٠٦، ٢دار المـدى، ط: دمشق(، الصابئة المندائیوننعیم بدوي غضبان الرومي، : ترجمةاللیدي دراوور، ) ١(
 . ٣٢-٣١صص 

 . المندائیة، ویكیبدیا الموسوعة الحرة، مرجع سابق) ٢(
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ً حزبـــا وتنظیمـــا سیاســـیا تنتـــشر علـــى الـــساحة نفـــسها أكثـــر مـــن )١٥٠( ً ـــة بـــین )١٥٠(ً  صـــحفیة ومجل
  .)١(ة ومتخصصة وقطاعیة وهزلیة وغیرهاخاصة وحزبیة وعام
 فــــي العــــراق وحریــــة العمــــل التعددیــــة اإلعالمیــــة موضــــوع إلــــى هــــذه دراســــتنا فــــي وســــنتطرق

ًالــصحفي الــذي لــم یعــرف االســتقرار بعــد ال سیاســیا وال أمنیــا  ومــا یمكــن أن .ً وحتــى قانونیــا ًواقتــصادیاً
ومحاولــة لتــسلیط الــضوء . ثنیــة والطائفیــة للمجتمــع العراقــي وأثــر هــذا التنــوع والتعــددإلتــوفره التركیبــة ا

وامــــتالك وســـــیلة ،  فــــي التنمیــــة الــــشاملة الموازیــــة للتغیــــر٢٠٠٣علــــى دور الــــصحافة العراقیــــة بعــــد 
، لكـن لـیس مـن ًلتطوریة للصحافة العراقیة خـصوصا القفزات اإلىكما سنتعرض  االتصال الجماهیریة

 التقنـــي فقـــط بـــل فـــي ظـــل هـــذه القفـــزات التطوریـــة ومـــدى ارتبـــاط الـــصحافة بمحركـــات التغیـــر جانبهـــا
  .)المتغیر السیاسي (مثلالمجتمعي 

  : التعددیة اإلعالمیة في العراقأهمیة 
،  خاصــة مــن أوجــه عــدةة أهمیــ٢٠٠٣ العــراق بعــد فــي التعددیــة اإلعالمیــةیكتــسب موضــوع 

ًالداخلیـــة اقتـــصادیا واجتماعیـــا وثقافیـــا  وتداعیاتـــه الـــسیاسيفبقـــدر حجـــم المتغیـــر  ً  تغییـــر أنمـــاط باتجـــاهً
ثنیــة وقومیــة ومذهبیــة مختلفــة حاولــت االســتفادة مــن هــذا إ مــن تركیبــة ًأصــالالحیــاة العراقیــة المكونــة 

 فـالعرب العراقـي التأكید على هویاتها الخاصـة كمكـون ضـمن النـسیج االجتمـاعي في ًإعالمیاالمتغیر 
 یریـد الظفـر بمكتـسب ٌ كـل،ن والشبك والصابئة المنـدائیونزدیوإل والمسیحیون واكرادواألالشیعة والسنة 

وهـــى فرصـــة تاریخیـــة لتأصـــیل وتثبیـــت هویـــاتهم الثقافیـــة أو القومیـــة وعلـــى حـــساب تفتیـــت هویـــة ، مـــا
  . طائفیةثانویةن كانت هویات ٕا حتى والعراقي الوحدة الوطنیة للمجتمع ضمنالمواطنة 

 وتداعیاتــه الـسیاسي مــن حجـم المتغیــر  التعددیــة اإلعالمیـة أهمیتهـاتكتـسبخــر آومـن جانـب 
،  وأن لـم یكـن بـسابقة تاریخیـةالعربـي قلـب الـوطن فـي أمریكي جندي ألف ١٥٠ حیث تواجد اإلقلیمیة
 الـسعودیة وقطـر فـي الكویت وقبلها قواعده العسكریة في ١٩٩٠منذ عام ) األمریكي (األجنبيفوجود 

)  فلـسطیني فـياإلسـرائیل (ي مـن الوجـود الـصهیونه العـراق لمواقفـاستهداف هنا  ولكن المهمواإلمارات
  . ذلكإزاء المواقف العربیة اختلفتن ٕاو

 أن ومــا یمكــن األمریكیــة حیــث وجــود هــذه الكثافـة للقــوات الــدوليالبعـد خــر وهــو آوهنـاك بعــد 
ثقـل یمكــن ، تراتیجياالســ العـدو إیــران حیـث القــرب مـن منــابع الـنفط والقــرب مـن دولــيیـشكل مــن ثقـل 

 الحـرب البـاردة وتفكـك االتحـاد إنهـاء فعلى بعد عسكري بوجود العالميأن یدیم أحادیة القطبیة للنظام 
 بتفـویض سـلطة الدولـة علـى التجـارة الحـرة ، ًاقتـصادیا، العولمـةوالتبـشیر بقـیم . ١٩٨٩ عـام السوفیتي

  .اإلنسانیمقراطیة وحقوق  والغربیة بالداألمریكیةًو ثقافیا للترویج لنموذج القیم 

                                                
 . ١٢/٤/٢٠١٣، تم استرجاعه في ٣٣٣٤، العدد موقع صحیفة الحوار المتمدنتوفیق حمید كاطع، ) ١(
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 بتعددیــة ٢٠٠٣ العــراق بعــد فــي ًصا خــصووالــصحفي يواإلعالمــ الثقــافيفهــل حقــق المنــتج 
 المقروئیـــة دیمقراطیـــة االتـــصال علـــى مـــستوى فـــي عملیـــة التنمیـــة الـــشاملة أو فـــيالـــصحف هـــذه دوره 

 علــى تــشكیل قــادرةال اإلعالمیــة الكــوادر ة وتهیئــإعــداد إمكانیــةمــدى  أو ،التعبیــر أو التعــرض وحریــة
 وفعالیتـــه الحیاتیـــة وتفاعلـــه مـــع المتغیـــرات الـــسیاسة واالجتماعیـــة العراقـــي الذهنیـــة للمـــواطن الـــصورة

  .)١(ي الدولاإلعالم الخطاب في أولویاتوالثقافیة كأحد 
  : لممیزات الصحافة العراقیةيمدخل تاریخ

 ذلــك یزیــد يوعمرهــا فــوالحریــة الــصحفیة اإلعالمیــة  العــراق بالتعددیــة فــيتمیــزت الــصحافة 
 ،١٦/٦/١٨٦٩ فـــي) الـــزوراء(ور أول صـــحیفة عراقیـــة رســـمیة وهـــى فمنـــذ صـــد، ســـنة) ١٤٠(علـــى 

ً المجتمـع والحیــاة الـسیاسیة فلعبــت دورا مــؤثرا فــي أن تأخــذ موقعهـا المتقــدم اسـتطاعت  الــدفاع عــن فـيً
 العــراق اســتقاللق  شــحذ الهمــم لتحقیــيوفــ، ناآل وحتــى العثمــاني الحكــم أواخــرحقــوق العــراقیین منــذ 

 العـــام تجـــاه مـــصالح وحقـــوق الـــشعب المختلفـــة كالدیمقراطیـــة والحریـــات العامـــة الـــرأيوحریتـــه وبلـــورة 
 الملكــي العهــد فــي الحكومــات المتعاقبــة فــيواالنتخابــات البرلمانیــة كمــا كــشفت مــواطن الفــساد والخلــل 

ــــــــيًكمــــــــا لعبــــــــت دورا ) ١٩٥٨ (الجمهــــــــوريوبعــــــــده العهــــــــد  ــــــــز ف ــــــــدميالفكــــــــر  التثقیــــــــف و تعزی  التق
 انتــشارها ســرعة فــي وعبــر مراحــل تطورهــا ئها الــصحافة العراقیــة ومنــذ نــشوامتــازتكمــا .والــدیمقراطي

 الـــوطني الـــسیاسي تـــدوینها وتـــسجیلها لوقـــائع تطـــور العـــراق فـــي كـــذلك وامتـــازت .وفـــى أنحـــاء العـــراق
اصــر فعلــى العــراق المع كــل مراحــل تــاریخ فــيوقــد صــدرت عــشرات الــصحف . والفكــري واالجتمــاعي
 ي صـحیفة وفـ٦٩) ١٩١٤ – ١٩٠٨ (العثمـاني الدستوريصدرت خالل فترة االنقالب  .سبیل المثال

 الحـــرب العالمیــــة انـــدالعومنـــذ  . صــــحیفة ومجلـــة١٥٠صـــدرت أكثـــر مـــن ) ١٩٣٦ – ١٩١٨(فتـــرة 
صـحیفة ومجلـة وبلغـت ) ٣٥٠( صـدرت أكثـر مـن )١٩٥٨(تمـوز١٤حتـى قیـام ثـورة ) ١٩٣٩(الثانیة 

مثلـت مختلـف االتجاهــات ، صـحیفة ومجلـة) ١٢٠(، )١٩٦٣ – ١٩٥٨ (األول لجمهـوريا العهـد فـي
 فـــيوالحریـــة الـــصحفیة اإلعالمیـــة  لقـــد مـــرت التعددیـــة .الجتماعیـــة واالقتـــصادیة والدینیـــةالـــسیاسة وا

 إلغــــاء أو التعطیــــل إلــــى تقییـــد لتلــــك الحریــــة لیــــصل إلــــىفمــــن حریــــة نــــسبیة ، العـــراق بفتــــرات مختلفــــة
 محاولــة لتــأمیم الــصحافة وجعلهــا فــي صــدر قــانون الــصحافة والطباعــة ١٩٦٧عــام وفــى ، لالمتیــاز

ًقطاعـــا حكومیـــا  ـــة فـــيً  عـــام يوفـــ،  حریـــة الـــصحافةإلغـــاء وبالتـــالي والفكـــر الـــرأي تنـــوع إللغـــاء محاول
 فــي لألكــراد الــذاتيوالحكــم ) ١٩٧٠( لعــام مــارس ١١ إعــالنمنحــت الحریــة للــصحافة مــع ، ١٩٦٩

لكــــن تلــــك الحریــــة النــــسبیة والتفاعــــل ، ١٩٧٣ یولیــــو فــــي القومیــــة التقدمیــــة وقیــــام الجبهــــة، كردســــتان
 لیتبعهــــا التــــضییق علــــى الــــصحف األكــــرادُشــــنت الحــــرب مــــع  ١٩٧٥ ففــــي. ستمر لــــم یــــالــــدیمقراطي

                                                
 . ٣٣٣٤الحوار المتمدن، العدد مرجع سابق، موقع صحیفة ) ١(
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 فكــر أي أو صــحیفة ةأیــ العلــن فــي لــم تعــد بالــساحة ١٩٧٧ عــام وبانقــضاء. الماركــسیة والدیمقراطیــة
 كلهـــا تمثـــل يوهـــ) بابـــل العـــراق، القادســـیة، الجمهوریـــة، الثـــورة، (معـــدودة يســـوى صـــحف النظـــام وهـــ

  .)١(غلب النظم الشمولیة الدیكتاتوریة أهو حال نظر السلطة وهكذا ةوجه
  : ٢٠٠٣وتأثیره على التعددیة اإلعالمیة في العراق بعد عام المتغیر السیاسي 

تطوریـة بعالقـة جدلیــة ًارتبطـت وسـائل اإلعـالم عمومــا ومنـذ نـشأتها وحتــى فـي كـل مراحلهــا ال
 وطریقــة واالقتـصادیة، الـسیاسیة وطبیعـة نظمهــا(مـع محركـات التحــدیث المجتمعیـة المتمثلـة بالعوامــل 

 القیمیة المستمدة مـن الـدین والعـرف االجتمـاعي األنساق، الثقافیة ومحاولة تشكیل الهویة عبر إدارتها
 اإلعــالم بــین هــذه المحركــات ووســائل ًاستمر وال زال هــذا االرتبــاط مــ) وحتــى الطبقــة االجتماعیــةوالنــوع

 فـــإذا ، أو انترنـــت وحتـــى الـــسینما والكتـــابإذاعـــة مـــن صـــحافة أو تلفزیـــون أو أنواعهـــاعلـــى اخـــتالف 
 المـــواطن ،دیـــد العالقـــة بـــین الحـــاكم والمحكـــوم الرئیـــسي فـــي تحاإلطـــاركانـــت الـــنظم الـــسیاسیة هـــي 

ًا وعالقـة الدولـة ببـاقي دول العـالم األخـرى   فـي مـا یخـص الحقـوق والواجبـات داخلیـ،ومؤسسات الدولـة
 سیاســتهإ فــي اســتثمار وادارة ثــروات الــبالد وتــسخیره لتمویــل مــشروعا الدولــة وفــق واالقتــصاد ًخارجیــا
   ةً، وثقافیــا فــي تحدیــد الهویــة الثقافیــة أو القومیــة عبــر تبنــي أو تعــدیل أو تأصــیل أنــساق قیمیــالتنمویــة

  ، حیـاة ممكـن أن یعبـر عنـه بوضـوحأسـلوب أو تـشكل عمومهـا نمـط ثقافیة خاصـة بـالمجتمع المعنـيو
 ذات ه بوســـائلةولإلعـــالم فـــي ذلـــك الـــدور الرئیـــسي واألساســـي والمـــؤثر الفعـــال فـــي المحركـــات الثالثـــ

 التــي یمكــن أن یخاطــب بهــا اآلخــر ةالفعالیــة خاصــة فــي التــأثیر عبــر تــشكیل الــصورة الذهنیــة والقومیــ
ٕ التفاعـل المجتمعـي وامكانیـة فهمـه أو اندماجـه فـي ضـمنات الخطـاب ویمكن أن یؤثر به وفق أساسـی

 لبلـوغ األمـام إلـى المطروحة في نهضة المجتمعات وتحدیثها من أجل دفع قیم التقـدم القیمین األنساق
ً فبعـــــد أن كــــان النظـــــام الـــــسیاسي فـــــي العــــراق نظامـــــا شـــــمولیا منـــــذ عـــــام،مراتــــب التنمیـــــة والتحـــــضر ً      

ً توجهـه اإلعالمـي محـددا واضـحا مـسخرا لخدمـة النظـام وتجمیـل صـورته ، حیث كـان٢٠٠٣-١٩٦٨ ً ً
 مملوكـة للدولـة فقـط وهـي اإلعـالم فحـق الملكیـة لوسـائل ،وخمسة صحف فقطعبر قناتین تلفزیونیتین 

كلهــا موجهــة لخطــاب النظــام ولــم ترتقــي لمــستوى ) جریــدة الثــورة والجمهوریــة والعــراق والقادســیة وبابــل(
 الدولــة بكــل أجهزتهــا بحـــروب النــشغالاث التنمیــة الــشاملة كمــا كانــت تــروج وذلــك الفاعلیــة فــي إحــد

ًعبثیة مع إیران لمدة ثماني سنوات وغزو الكویت وحصار دام أكثر مـن اثنـي عـشر عامـا شـوه صـورة 
ـــم تـــستطیع مواجهـــة الحركـــة ، مواقـــف ومزایـــدات عربیـــة وعالمیـــةالعـــراق والعـــراقیین ألســـباب واهیـــة ب ل

 ، وال تـوازي حجـم كبـت الحریـاتاع عـن مواقـف وجهـة النظـر المتبنـاةالمیة وال حتـى الـدفاإلعالمیة الع

                                                
 بـدون مكـان طبـع ودار نـشر، (،)٢٠٠٧ -١٨٦٩(الصحافة اإلسالمیة في العراق من عام طه أحمد الزیدي، ) ١(

   .٦٥ ص،)٢٠٠٧
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ًق هربــا مــن بطــش النظــام  تواجــدت خــارج العــراالتــيالعامــة وحریــة التعبیــر ممــا نمــى قــوى المعارضــة 
  .حیث شكلوا طبیعة القوى الموجودة اآلن في الساحة السیاسیة العراقیة ،وقسوته 

، وتمــت إدارة  العــراق مــن قبــل القــوات األمریكیــة واحــتالل٩/٤/٢٠٠٣ وبعــد تغیــر النظــام فــي
نــشاء مجلــس الحكــم إ مــع )بریمــر( ثــم )كــارنر(الحكــم فــي العــراق مــن قبــل الحــاكم المــدني األمریكــي 

 شــهر مــنهم الحكـم لمــدة ة الطائفیـة تــولى تـسعة شخــصیة تـم اختیارهــا وفـق المحاصــص)٢٥(بعـضویة 
 دیـــسمبر ي وفـــ)ي عـــالوإیـــاد( برئاســـة انتقالیـــة حكومـــةوریة وتـــشكیل  الـــسیادة الـــصاســـتالموبعـــدها تـــم 

ً رئیــسا يً رئیــسا للحكومــة وجــالل الطلبــان)ي الجعفــرإبــراهیم (أجریــت انتخابــات صــار بموجبهــا، ٢٠٠٤
ً رئیــسا ي المــالكي برلمانیــة صــار بموجبهــا نــورات أجریــت انتخابــ٢٠٠٥ دیــسمبر ٣١ يللجمهوریــة وفــ

  .ًرئیسا لمجلس النواب يللوزراء ومحمود المشهدان
 الـدفاع وزارتـي مـع اإلعـالم وزارةً قـرارا بحـل )بول بریمـر( ياألمریك يوقد أصدر الحاكم المدن

دم االســـتقرار  وعـــاألمنیـــة ممـــا خلـــق جملـــة مـــشاكل مستعـــصیة كالفوضـــى األمنیـــة واألجهـــزةوالداخلیـــة 
  .)١(والبطالة

ــــة المجتمــــع العراقــــ ــــة والمذهبیــــة يلقــــد ســــاهمت تركیب ــــى باإلضــــافة االثنی ــــة الــــضغوط إل  جمل
ً الثالثــون عامــا الماضــیة ىالــسیاسیة والنفــسیة لكبــت الحریــات العامــة والحرمــان مــن التعددیــة علــى مــد

 لألعــوام ٤/٩/٢٠٠٣ فــي العــراق فــي حــصل الــذي الــسیاسي التفاعــل مــع المتغیــر ازدیــاد فــيأســهمت 
والمهــم  ،يواإلدار المــاليالفــساد  واستــشراء مــن االحــتالل لــوال تــدخل بعــض العوامــل الخارجیــة األولــى

  والتركمــانواألكــرادالعــرب الــسنة والــشیعة ( وهــم العراقــي لنــسیج المجتمــع األساســیةهنــا أن المكونــات 
 علــى مـــدى العــصور وقــد نــال كـــل متــآخینمكونــات طالمـــا عاشــوا ) والیزیــدیون الــصابئة واألشــوریون
 كمـــا ةوالهویـــة الثقافیـــ .احـــد الحـــزب الو زمـــنفــي ة وتهمـــیش الهویـــة الثقافیـــاإلقـــصاء مـــن همــنهم نـــصیب

ً خـصائص تـصرفات مجموعـة بـشریة متجانـسة نـسبیا تـنعكس علـى طریقـة يهـ" )كلود فـایریزیو(یعرفها
 ووضــوحها والفنــي الثقــافي اإلنتــاج ًوأخیــرا والعالقــات االجتماعیــة اإلنتــاجالعــیش وســلم القــیم وأســالیب 

  ." الوجدانفيورسوخها 
لمنبثقــة مــن هــذه المكونــات المختلفــة النخبــة الــسیاسیة اآلن وهــي شــكلت األحــزاب الــسیاسیة ا

ــــة   دینیــــة وقومیــــة وأبــــرزهم الــــوطني الكردســــتاني ةلیبرالیــــ مــــا بــــین بأنواعهــــامجموعــــة األحــــزاب الكردی
ومجــامیع األحــزاب العربیــة الــشیعیة مــنهم كالــدعوة والمجلــس األعلــى وبــدر ، والــدیمقراطي الكردســتاني

 ،أخــرى تــرتبط بهــذه األحــزاب بمــسمیات مختلفــة وهــي جمیعهــا أحــزاب دینیــةوالتیــار الــصدري وأحــزاب 
، ، ومجموعـة األحـزاب العلمانیـة والوطنیـة كمـا تحـب أن تـسمى نفـسها للعرب الـسنةاإلسالميوالحزب 

                                                
 ،)٢٠٠٧  وبـدون دار نـشر،بـدون مكـان نـشر(،أصوات قلیلة وعـوالم كثیـرةمایكل تریبر و كارل نورد نـسترینج، ) ١(

 .٣٥ص
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 ففـي كردسـتان ،المهم أن كثرة هذه التنظیمات الحزبیة جعل لكـل حـزب أو منظمـة صـحیفة خاصـة بـه
 صـــحیفتین تـــصدران بالعربیـــة وهمـــا صـــحیفتي إالاطقـــة باللغـــة الكردیـــة مـــا یقـــارب خمـــسون صـــحیفة ن

البــصائر والـــساعة ودار ( مجموعــة مــن الـــصحف منهــا اإلســالميوأصــدر الحـــزب . االتحــاد والتــآخي
 عـــن هیئـــة )، وصـــحیفة المنبـــر والرافـــدینصـــحیفة االعتـــصام(مـــؤتمر أهـــل العـــراق وأصـــدر . )الـــسالم

والــدعوة واشــراقات الــصدر، ( للمجلــس األعلــى )الــة وبــدركالعد(علمــاء المــسلمین ومجموعــة صــحف 
العـــراق وبغـــداد والمـــؤتمر وطریـــق الـــشعب والمـــواطن والمنـــار وجریـــدة العهـــد واألمـــة العراقیـــة و ،البینـــة

 عـشرات الـصحف الحزبیــة  وغیرهـا)الزمـان والمـشرق( ومـن الـصحف الخاصـة )والدسـتور وكـل العـراق
 ٢٠٠٣ االســـتمرار بالـــصدور منـــذ عتــستط التـــي صـــدرت ولـــم األعـــداد الكبیــرة باإلضـــافة إلـــى األخــرى

 العراقـــي اإلعـــالم المـــستقلة أو شـــبكة اإلعـــالم وتـــشكیل هیئـــة اإلعـــالمبعـــد أن حلـــت وزارة . حتـــى اآلن
لــشبكة وتملكــت الحكومــة حـق إصــدار صــحیفة الــصباح ومجلــة ا. والـسماح ألي كــان إصــدار صــحیفة

سـمیة ناطقـة باسـم الحكومـة ال الدولـة ألن أصـل القـانون  والصباح كصحیفة ر،وقناة العراقیة الفضائیة
 ولیس هناك قانون عراقي مشروع فـي مجلـس النـواب ٢٠٠٣هو ما أصدره بریمر الحاكم المدني عام 

ً عموما، وحتى نقابـة الـصحفیین ال تملـك واإلعالمي العمل الصحفي ٕواجازات اإلعالمیةینظم العملیة 
ت بعـــدد الـــصحف التـــي تـــصدر فـــي العـــراق الیـــوم حـــسب الحـــق فـــي ذلـــك ولـــیس لهـــا حتـــى إحـــصائیا

  .)١(تصریح مؤید الالمي نقیب الصحفیین العراقیین
 ســلطة الــشعب بمراقبــة أداء - كمــا یجــب–ولــذلك عجــزت الــصحف الرســمیة عــن أن تكــون 

 أن إلـىكمـا عجـزت عـن أن ترتقـي بمـستوى خطابهـا  . وطرح ومناقـشة مـشكالته المستعـصیةالحكومة
 المادیـة اإلمكانیـاتدولیـة سـواء علـى مـستوى مهنیـة كوادرهـا البـشریة علـى الـرغم مـن تكـون بمـستوى ال
وذلــــك الرتباطهــــا برئاســــة مجلــــس الــــوزراء هــــرم الــــسلطة التنفیذیــــة وبــــذلك مــــا یحــــدد  الهائلــــة المــــسخرة
، ویـــرى المتتبـــع ذلـــك مـــن تعاقـــب الحكومـــات ومـــا یمكـــن أن یملیـــه علیهـــا مـــن شـــروطًسیاســـتها قطعـــا 
  ).، واآلن نوري المالكيالجعفريإبراهیم عالوي،  إیاد ( الثالث حكومة

  : ٢٠٠٣بعد إبریل قبل والمشهد اإلعالمي في العراق 
ًلم تعد وسائل قتل البشر وتدمیرهم نفسیا وصحیا حكرا على تقنیـات األسـلحة التـي ترصـد لهـا    ً ً

ات االتـصال واإلعـالم ًالدول میزانیات مالیة ضخمة طبقا للدور والهـدف الـذي یخطـط أن تلعبـه، فتقنیـ
أضــحت مــستخدمة فــي الحــروب األخیــرة التــي خاضــتها الوالیــات المتحــدة األمریكیــة إلخــضاع الــدول 

فــي الحــروب التــي تخــالف نهجهــا وسیاســتها لهیمنتهــا ونفوذهــا، وكــشفت أن نفقــات اإلعــالم واالتــصال 
وهـذا یقودنـا إلـى بـاب آخـر . مـدفعتعادل نفقات وسائل القتال المیدانیـة الفعلیـة مثـل الدبابـة والطـائرة وال

                                                
 .٤٥ص ،)٢٠٠٧بدون مكان نشر وبدون دار نشر، (، دیمقراطیة األعالم واالتصالادر حاتم ، محمد عبد الق) ١(
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وهـو أن الــدول أضـحت تعــي تــأثیر وسـائل اإلعــالم واالتــصال فـي كــسب الرهــان لـصالحها فــي أوقــات 
  .)١(األزمات والحروب

وألن اإلعـــالم یـــشكل عـــصب الحیـــاة فـــي الوقـــت الحاضـــر، كانـــت الوالیـــات المتحـــدة أول مـــن   
غیمـه وحـشوه بقـیم ورؤى ومعتقـدات تخـدم مـشروعها أدرك هذه القدرة الخارقة لتـدمیر العقـل العراقـي وتل

وتم ذلك حتى قبل تدمیر البنى التحتیـة العراقیـة التـي حـشدت لهـا حكومـة الـرئیس جـورج . االستعماري
بــــوش االبــــن كــــل تقنیــــات األســــلحة الحدیثــــة مــــن اآللیــــات والمعــــدات القتالیــــة مــــن صــــواریخ ودبابــــات 

ثـم مـا لبـث . عـت لهـم رواتـب تقـدر بملیـارات الـدوالراتوطائرات، وجندت لها مرتزقة وجنـود وعمـالء دف
أن لجأت لنهج تكریس سیاسة تعمیق الفوضى اإلعالمیة في العراق الذي وجدته المنفـذ الفعلـي لخلـق 
إعـــالم طـــائفي تحریـــضي یـــستند إلـــى أســـس فلـــسفة المحاصـــصة المذهبیـــة والعرقیـــة والدینیـــة لتحقیـــق 

الــذي یتعلــق ببنــاء عقلیــة عراقیــة مــن نــوع یخــالف البنــاء أهــداف المــشروع االســتعماري البعیــد المــدى 
  . الفكري المعروف فیه

ــروب الغـــــرب بزعامـــــة الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة ضـــــد العـــــراق وقبلهـــــا    والمالحـــــظ فـــــي حـــ
أفغانـــستان، أنـــه تـــم اســـتثمار التقنیـــات الرقمیـــة الحدیثـــة فـــي المجـــالین العـــسكري واإلعالمـــي، ووظفـــت 

عــالم فــي التــأثیر فــي المتلقــي وتــدمیر معنویاتــه مــن خــالل حــروب األعــصاب تكنولوجیـا االتــصال واإل
ً، ولـم تـستعمل أسـلحة الـذكاء األمریكیـة عـسكریا لبـسط الهیمنـة علـى المـدن العراقیـة )٢(والحرب النفسیة

وتــــم ، ًوتــــدمیر القطاعــــات المــــسلحة فحــــسب، بــــل اســــتخدمت أیــــضا كــــأداة للترهیــــب والحــــرب النفــــسیة
ٕعنویـــات الجـــیش العراقـــي واثـــارة الفـــزع والخـــوف عنـــد المـــدنیین وتـــرهیبهم بتقنیاتهـــا اســـتثمارها لتـــدمیر م

الفائقة القدرة وأصواتها العالیة المدویة وأسـالیبها التدمیریـة الهائلـة ولجوئهـا إلـى اإلفـراط بالقـسوة لتهـدیم 
" والترویـعالـصدمة "البیوت والتجمعات البشریة بقصد تطبیق نظریـة الرعـب النفـسي القائمـة علـى فكـرة 

  . التي ابتدعتها اإلدارة األمریكیة في احتاللها للعراق لتدمیر األعصاب
 صــور ًوهكــذا حــول اإلعــالم العــسكري األمریكــي صــور الحــرب إلــى مــشهد تقنــي یــشبه كثیــرا  

ٕویتمثــل مفهـــوم الرعـــب فــي كثافـــة وحجـــم القــوة التدمیریـــة صـــوتا وابـــادة . ألعــاب الفیـــدیو أو الكومبیـــوتر ً
الــصدمة فتتمثــل فــي نتــائج هــذا االســتخدام، بحیــث تتحــول األجــواء إلــى مــا یربــك العقــل أمــا . جــسدیة

وتترافــق مـــع . ًالبــشري مــن أفعــال لــم یكــن یتوقعهــا أو شــاهدها ســابقا مــن حیــث القتــل وحجــم التــدمیر
 ٢٠٠٣األصوات المزعجة، وهي حاالت اعتاد على معایشتها العراقیون بعد احـتالل العـراق فـي عـام 

                                                
، ١طدار منتـــدى المعــــارف للطباعـــة والنــــشر، : بیـــروت(، اإلعـــالم صــــناعة العقــــولفاضـــل محمـــد البــــدراني، ) ١(

 . ٣٥ ص،)٢٠١١
، ٤العـددتحاد إذاعات الدول العربیة، مجلة اًاحتالل العراق نموذجـا، : یاس البیاتي، دور اإلذاعات في الحروب) ٢(

 . ٩٩ ص،)٢٠٠٦بدون دار نشر ، : تونس(
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مــا لعبتــه الوالیــات المتحــدة مــن هــذه التــدابیر اإلعالمیــة النفــسیة الهدامــة إلــى جانــب اللجــوء وبــالرغم م
مـا لبـث أن فعلـت فعلهـا الـدفاعي المـؤثر فــي ردة ) الـشعبیة(إلـى اآللـة العـسكریة، فـإن العقلیـة العراقیـة 

 وتقنیــات فعـل عنیفــة ترتكــز علــى أرضــیة صــلبة مـن القناعــة واإلرادة فــي المواجهــة، إلــى جانــب أدوات
إعالمیــة وعـــسكریة بـــسیطة بالمقارنــة مـــع مـــا یمتلكــه الجانـــب األمریكـــي، فأصــبحت مـــادة دســـمة لـــدى 

واألكثـر مـن هـذا اسـتخدامها لوسـائل اإلعـالم بإطارهـا الـشعبي، والـذي حقــق . وسـائل اإلعـالم العالمیـة
التـي " الـسلطة الخامـسة"المفهوم الجدید القائل إن اإلعالم بعد استخدامه لتقنیاته الحدیثة بات یعرف بــ

ًتكــون مــع الجمهــور مباشــرة بالــصورة والكلمــة، وبالــصورة والــصوت أیــضا مــن دون رتــوش ومــن دون 
ًالتقلیدي، بشكل أثر كثیـرا فـي سـمعة " السلطة الرابعة"ًتدخل حارس البوابة مثلما كان سائدا في إعالم 

وسـاعد فـي تنـویر . ها وحقیقـة قوتهـاالوالیات المتحدة األمریكیة ودحض افتراءاتها وكشف حجم خسائر
، فــي إطــار نظریــة الفعــل ورد "اإلعــالم المقــاوم"العقلیــة العراقیــة بمــا تتــدبر بــه القــوى الغربیــة فــسمي بـــ

ًالفعـــل الـــذي لـــم یكـــن متوقعـــا وفـــق معطیـــات الواقـــع غیـــر المتـــوازن بـــین أكبـــر دولـــة عظمـــى بالعـــالم 
ــــة وتنظیمــــات شــــعبیة مــــسلحة وأفــــراد یجلــــسون خلــــف جهــــاز ال حاســــوب یوزعــــون صــــور التــــدمیر لآلل

  . )١(العسكریة األمریكیة
ومـــن طبیعـــة فعـــل أي احـــتالل فـــي العـــالم، وعلـــى مـــر العـــصور، أن یقـــوم بإحـــداث تغییـــرات   

األرض، اإلنــــسان، أســــلوب حیــــاة (ویــــشمل ذلــــك . جوهریــــة فــــي البیئــــة التــــي أصــــبحت تحــــت تــــصرفه
، وكــان مــن ٢٠٠٣ب دخولــه العـراق مطلــع وهــو مــا درج علـى فعلــه االحــتالل األمریكـي عقــ) اإلنـسان

ًضــمن األمــور التــي عمــل علــى تغییرهــا جــذریا هــو المــشهد اإلعالمــي، فلــم یبقــي صــحافة أو إعــالم 
بـــالعراق والســــیما أن الحــــاكم المــــدني للعــــراق بــــول بریمــــر قــــام بإصــــدار جملــــة قــــرارات إللغــــاء بعــــض 

المؤســسة العامــة لإلذاعـــة "عــة لهــا مثـــل الــوزارات والمؤســسات، ومنهــا وزارة اإلعـــالم والمؤســسات التاب
والتلفزیــون ووكالــة األنبــاء العراقیــة وصــحف الثــورة والجمهوریــة والقادســیة والعــراق، ومجلــة ألــف بــاء، 
إضــافة إلــى العــشرات مــن المطبوعــات والــدوریات اإلعالمیــة والثقافیــة، إلــى جانــب عــشرات الــصحف 

ٕحف وانــــشاء محطــــات إذاعیــــة وفــــضائیات ً، ولــــم یكــــن غریبــــا أن قــــام بــــدعم إصــــدار صــــ"األســــبوعیة
العــراق "خــضعت لخــط االحــتالل والــنهج الجدیــد الــذي دأب علــى أن یكــون علیــه العــراق الــذي ســمي بـــ

ومـن أبـرز مـا قـام بـه ". العراق المستحدث وفق النهج األمریكي الغربي"، بینما هو في الحقیقة "الجدید
  :  نحدده بالنقاط التالیةأناالحتالل یمكن 

  : ب اإلعالميالتخری .١
ًودائمـا نجـد أن . إذا كان الفساد حالة شاذة، فإن األمر الخطیـر هـو القبـول بـه والتعـایش معـه

 البراجماتیــةمكـامن الفـساد واإلفــساد الغربـي توجـه نحــو الثقافـة العربیــة بهـدف إشـاعة الفلــسفة الذرائعیـة 
                                                

 . ٣٦مرجع سابق، ص، اإلعالم صناعة العقولفاضل محمد البدراني، ) ١(
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 القیمـــي لـــدى اإلنـــسان، –والقـــصد مـــن ذلـــك محـــو وجـــود الجانـــب المبـــدئي . مقابـــل الفلـــسفة العقالنیـــة
وتجـاوز وجـود مقیـاس موضـوعي للتمییــز بـین الخیـر والـشر، هـذا التوجــه ال یتحقـق مـا لـم یكـن هنالــك 

عد االقتــصادیة والعــسكریة وكــذلك الثقافیــة عنــد أصــحابه مثــل توجهــات كهــذه لفــرض ُتفــوق علــى الــص
  . الغزو الثقافي وتبریره ومحاولة إلغاء اآلخر وتهمیشه

النهائیـــة توجـــه تهمـــة للعقـــل العربـــي بـــالعجز فـــي مواكبـــة التطـــور والتحـــدیث وفـــي المحـــصلة 
بهــذا اإلیجــاز بـــدأت . ًوكــذلك فــي عجــز المثقـــف العربــي أیــضا عـــن االنفتــاح والتواصــل مــع اآلخـــرین

الحملـة الفكریـة الغربیـة، والســیما األمریكیـة منهـا علــى وجـه التحدیـد فـي اســتعمار العـراق باعتبـاره قمــة 
ي المنطقــة، ومــن ثــم النــزول نحــو المهــم فــي بقیــة بــالد العــرب ومــن جاورهــا مــن الــدول الهــرم األهــم فــ

لقــد اســتندت حملــة بــوش العــسكریة إلــى التمهیــد المعلومــاتي فــي مــا یتعلــق بــإحالل المودیــل . األخــرى
األمریكــي الجدیــد المــسوغ لمفــاهیم الدیمقراطیــة وحقــوق اإلنــسان وحریــة الــرأي، وهــي أهــداف إعالمیــة 

ومحاولـــة بالدرجــة األولــى، وفــي اســتخدام مفهــوم الحــرب النفــسیة ضــد المــواطن للتــأثیر فیــه مزعومــة 
إماتــــة جــــذوة المواجهــــة والــــصمود عنــــده بالدرجــــة الثانیــــة، ومحاولــــة إســــباغ صــــفات ســــلبیة للطـــــرف 

ًالمـــستهدف والتركیـــز علـــى اعتبارهـــا واقعـــا حقیقیـــا بالدرجـــة الثالثـــة ًویـــأتي هـــذا التوجـــه مجـــسدا لفكـــرة . ً
ً، ومثــل هــذا الــنهج طبعــا "أكــذب وأكــذب حتــى یــصدقني النــاس"لز وزیــر دعایــة هتلــر عنــدما قــال وبجــ

احتاج إلى أموال طائلة لـشراء عقـول الـضعفاء مـن أتبـاع مـا أطلـق علیهـا بــ المعارضـة العراقیـة خـارج 
ض العــراق وتــسخیرها لــصالح مــشروعها وتــسخیر إمكانــات التكنولوجیــا اإلعالمیــة والعــسكریة كافــة لفــر

  . )١(سیاسة األمر الواقع
ُهــذه الــسیاسة تواصــلت ضــد العــراق منــذ بدایــة فــرض الحــصار االقتــصادي فــي الــسادس مــن 

، مـع مـا أرادت مــن ٢٠٠٣ فـي التاســع عـشر مـن مـارس عـام، حتـى بـدأ العـدوان١٩٩٠أغـسطس عـام
ألن تطبیــق نظریــة التعــایش مــع الفــساد ولــو بــالقوة، لكنهــا لــم تــنجح وخــسرت كــل شــيء مــن ســمعتها 

حتـــل ا. جمیـــع األغطیـــة التـــي كانـــت تـــستتر خلفهـــا انكـــشفت عنـــدما حلـــت بالمنطقـــة باحتاللهـــا للعـــراق
وكــان مــن أوائــل أهــدافها . ، وكــان للوالیــات المتحــدة أن تتــصرف٢٠٠٣العــراق فــي التاســع مــن أبریــل

 عــن مواإلعــالوأخــذت تتبنــى سیاســة دعــم مــشاریع الــصحافة . التركیــز علــى الجوانــب الثقافیــة والفكریــة
وأول مـــن تلقـــى . طریــق تقـــدیم المـــنح المالیــة للجهـــات واألشـــخاص الــذین دعمـــوا حملتهـــا ضــد العـــراق

الدعم األشخاص الذین كانوا في صف المعارضة خارج العـراق، ومـن سـخریات القـدر أن نـسبة كبیـرة 
أو مــنهم لــم تكــن لهــم عالقــة ال مــن قریــب وال مــن بعیــد بالــصحافة، فأصــبحوا رؤســاء مجــالس إدارات 

رؤســـاء تحریـــر لقنـــوات فـــضائیة أو لـــصحف أو وكـــاالت أنبـــاء أو مواقـــع إخباریـــة، فـــي حـــین تراجعـــت 

                                                
  : سالم إبراهیم عطوف، المعلوماتیة المعاصرة في الحروب، لمزید من التفاصیل أنظر الموقع) ١(
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ـــدولي إلـــى مـــستویات  أســـماء إعالمیـــة المعـــة فـــي ســـاحة الثقافـــة واإلعـــالم ومعروفـــة علـــى الـــصعید ال
ًواعتبـر هـذا اخـتالال فـي مهنـة الـصحافة . متدنیة، إن لم تكن عملـت تحـت رحمـة هـذه الوجـوه الجدیـدة

حتـى أن اتحــاد الـصحفیین العــرب ســحب اعترافـه بنقابــة الـصحفیین العــراقیین لفتــرة مـن الــزمن إلــى أن 
تكشفت له األمور، ومن ثم أعاد الوجوه اإلعالمیة السابقة لممارسة عملها النقـابي، لكـن هـذا لـم یغیـر 

ا أن تجعــل ٕمــن حالــة المراقبــة وصــیاغة القــرارات وادخــال فقــرات خطیــرة فــي دســتور العــراق مــن شــأنه
ًاإلعـــالم العراقـــي مواكبـــا للحملـــة األمریكیـــة ومعارضـــا للتوجهـــات الوطنیـــة العراقیـــة، وحتـــى لـــو تمكـــن  ً

ومــن یــسیر بــركبهم مــن األمریكــان مــن النجــاح فــي جوانــب محــاوالتهم، فــإن عقبــات كبیــرة اعترضــتهم 
   .)١(ٕالسیاسیین ممن تلقوا دعمها إلنشاء صحف واذاعات وفضائیات ومواقع إخباریة

  : خطاب اإلعالم المستحدث .٢
ًال شك أن اإلعالم مهنة تكاد تكون أكثـر مـن بـاقي المهـن األخـرى تـأثیرا فـي نفـسیة اآلخـرین 
لكونها تتعامل مع حركة اإلنسان وتفاعالته، وتمنحه في لحظة ما الشهرة التي تعـد رغبـة الغالبیـة مـن 

  .  )٢(الناس
مـــة فـــي دراســـة النفـــسیة اإلنـــسانیة، ولكنهـــا  فـــإن براعـــة األمریكـــان بهـــذا الجانـــب قدیمـــن هنـــا  

ًوانطالقـــا مـــن هـــذه المـــسألة هـــب الجمیـــع لالنخـــراط فـــي میـــدان . مـــشروطة بـــدعم حملـــتهم العـــسكریة
صـــحیفة وحـــوالي ٢٠٠، بحـــدود ٢٠٠٣اإلعـــالم، وصـــدرت فـــي الـــشهور الـــستة األولـــى لالحـــتالل عـــام

الـصحفیین العـراقیین، وبعـضها ٕمحطة فضائیة واذاعیة ومواقـع إخباریـة بعـضها مـسجل لـدى نقابـة ٧٠
ًاآلخـــر غیـــر مـــرخص قانونـــا، مـــستفیدة مـــن الفوضـــى التـــي دبـــت فـــي ســـاحة العـــراق عامـــة، وتحدیـــدا  ً

وهـــــو األســـــهل ) إم إف(ومـــــن المالحـــــظ علـــــى اإلذاعـــــات أنهـــــا اســـــتخدمت نظـــــام . اإلعالمیـــــة منهـــــا
  . واألرخص من ناحیة اإلرسال والبث

وتحظـــى اطقـــة باســـم الحكومـــة العراقیـــة الن) الـــصباح(وبخـــصوص الـــصحف تحظـــى صـــحیفة   
ألــف نــسخة ) ٢٠(صــفحة، وتــوزع حــوالي ) ٣٠(تجــاوز الـــمــن االحــتالل األمریكــي یبــدعم مــالي كبیــر 

نترنــت إلألــف نــسخة، ولهــا نــسخة الكترونیــة علــى شــبكة ا) ٢٥(فــي الیــوم الواحــد، لكنهــا تطبــع حــوالي 
ًملــة واحــدة لكنهمــا أقــل قربــا مــن القــارئ وتــسیر علــى نهــج الفــضائیة العراقیــة، وهمــا تمــثالن وجهــین لع

والمـــشاهد العراقـــي العتمـــاد الخـــط الحكـــومي الرســـمي القریـــب مـــن لغـــة االحـــتالل األمریكـــي والمبـــشر 
ًواعتبـــر ذلـــك خطابـــا إعالمیـــا یجـــسد قناعـــات . بعـــراق دیمقراطـــي جدیـــد كمـــا یحلـــو للـــبعض أن یعممـــه ً

مـــة العراقیـــة بالنقـــد وتـــسبغان علیهـــا صـــفة كمـــا تتعرضـــان للمقاو. االحـــتالل والحكومـــات التـــي یـــدعمها
                                                

  . ٣٩مرجع سابق، ص، اإلعالم صناعة العقولفاضل محمد البدراني، ) ١(
، )٢٠٠٦مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، : بیــروت (النــسق القیمــي وهیمنــة القــوة،: اإلعــالمصــباح یاســین، ) ٢(

 . ٥٨ص
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اإلرهـــاب، وتـــسمیان بفـــصاحة لـــسان واضـــحة الوجـــود العـــسكري األمریكـــي وغیـــره علـــى أرض العـــراق 
تحریــر شــعب (بــالقوات متعــددة الجنــسیات أو الــصدیقة ولــیس جــیش احــتالل طالمــا هــو مكلــف بمهمــة 

عالمیــة المكتوبــة منهــا أو المرئیــة وفــي واقــع األمــر أن هــذه الوســائل اإل. مــن حكومــة ســابقة) العــراق
والمسموعة، تمثـل خطـاب األحـزاب الـسیاسیة والتیـارات المعارضـة للنظـام الـسیاسي قبـل االحـتالل، إذ 

ولعـــل مـــن المـــراقبین والمختـــصین فـــي . ًواكبـــت مـــشروع االحـــتالل منـــذ بدایتـــه، وأصـــبحت جـــزءا منـــه
سـائل بـاألدوات الناطقـة بلـسان االحـتالل، فلـم اإلعالم الدولي من انتقدوا ذلك االلتـزام ووصـفوا تلـك الو

  . یشهد لها أي تغییر في خطابها لفترة ما قبل االحتالل عندما كانت في صفوف المعارضة
  : إلغاء وزارة اإلعالم وتنمیة الفوضى في العراق .٣

إن المؤشــر الملمــوس لــدى المتتبــع لحركــة اإلعــالم العراقــي فــي حقبــة االحــتالل توصــل إلــى 
 بـــأن الـــصحف والمواقـــع االلكترونیـــة والقنـــوات واإلذاعـــات الفـــضائیة وجمیـــع المطبوعـــات قناعـــة تامـــة

ًالحزبیـــة والمرتبطـــة بـــاألحزاب التـــي جـــاءت مـــن الخـــارج تحدیـــدا تحـــاول كـــسب ود االحـــتالل ألهـــداف 
القنـاة تتعلق بامتیـازات لـصالح الحـزب أو لـصاحب االمتیـاز أو لدیمومـة مـشروع التمویـل للـصحیفة أو 

ة الذي یجري عادة إما بنشر اإلعالنات ذات الكلفـة المالیـة العالیـة، أو باسـتالم شـیكات مالیـة الفضائی
وســیلة إعالمیــة فــي غالبیتــه ) ٢٠٠(بینمــا یتــوزع هــذا الــرقم .  باســم المؤســسة اإلعالمیــة وغیرهــامجیــرة

یاســي علـى عــدد األحـزاب الــسیاسیة الموجــودة فـي الــساحة، فلكـل حــزب أو حركــة أو تیـار أو تجمــع س
صـــحیفة علـــى أقـــل تقـــدیر، وكـــذلك فـــإن الـــبعض مـــن هـــذه الجهـــات الـــسیاسیة یمتلـــك قنـــوات فـــضائیة 

، وكـان مـن أولـى "ًأعطنـي صـحیفة أعطـك حزبـا"وفي هـذا الـسیاق تتجـسد المقولـة . ومحطات فضائیة
 ٢٣خطوات الحاكم المدني األمریكي المفوض بالصالحیات التامة بول بریمـر حـل وزارة اإلعـالم فـي 

ً، مــا أفــرز عــددا مــن الظــواهر تجــسدت بــشكل أو بــآخر فــي حالــة الفوضــى واالنفــالت ٢٠٠٤ریــل أب
  .)١(اإلعالمي الذي أصبح هو القاعدة وما غیره هو االستثناء

وفــي كــل دول العــالم هنــاك قــانون اإلعــالم الــذي یتــضمن التنظــیم القــانوني الخــاص، إضــافة   
ة ممارســـــتهم لنـــــشاطاتهم مـــــن خـــــالل المنظمـــــات إلـــــى اللـــــوائح التـــــي تتعلـــــق بوضـــــع المهنیـــــین وكیفیـــــ

واالتحـــادات والجمعیـــات الخاصـــة بالعـــاملین فـــي المؤســـسات اإلعالمیـــة وأصـــحاب تلـــك المؤســـسات، 
لكنـــه مـــع حـــل وزارة اإلعـــالم اختفـــت تلـــك األنظمـــة القانونیـــة، واستـــشرت . وكـــان العـــراق یخـــضع لهـــا

ــــة التــــي أصــــبحت إلــــى حــــد  مــــا شــــبیهة بالفوضــــى األمنیــــة الفوضــــى اإلعالمیــــة فــــي الــــساحة العراقی
ًوان كانــت فــي حقیقــة األمــر انعكاســا ســلبیا لهــا. والــسیاسیة ً أمــا علــى المــستوى المهنــي، فــإن الجــسد . ٕ

ًالــــصحافي العراقــــي ال یملــــك جهــــازا تمثیلیــــا موحــــدا للــــصحافیین العــــراقیین، حیــــث دب االنــــشقاق فــــي  ً ً
                                                

ــعبــد الحــسین شــعبان، مالحظــات حــول اإلعــالم فــي العــراق، ) ١( : القــاهرة(،١١٣العــددة الدراســات اإلعالمیــة، مجل
 . ٤٥، ص)٢٠٠٤بدون دار نشر، أكتوبر 
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سنوات األولــى مــن االحــتالل حتــى صــفوف أهــل المهنــة إلــى عــدة تكــتالت وتجمعــات، والســیما فــي الــ
، حیث نجحـت بعـض األجنـدات الخارجیـة، ومنهـا األمریكیـة والغربیـة واإلیرانیـة، باسـتمالة ٢٠٠٨عام 

. الكثیر من أصحاب األقالم من الـصحفیین والكتـاب والمؤسـسات الـصحفیة إلیهـا، مـن خـالل التمویـل
ط الجماهیر على كـل مـن یـسیر خلـف ومع ذلك فلم یدم األمر بعد أن انكشفت األغطیة عنهم، وضغ

ًاألجنبي، لكن هذا ال یعنـي أن الـساحة العراقیـة أصـبحت نقیـة تمامـا، بـل علـى العكـس، فإنهـا ال تـزال 
  . تحتضن الكثیر من األلغام

  :  والوطنيياالحتالل اإلعالمالصراع بین  .٤
ــــة االحــــتالل األمریكــــي للعــــراق هــــي صــــحیفة  كانــــت أول صــــحیفة عراقیــــة صــــدرت فــــي بدای

 مستقلة وحیادیـة مـن حیـث رؤیتهـا اإلعالمیـة الوطنیـة لألحـداث، واألهـم أنهـا ، وهي صحیفة)الساعة(
. كانــت تنتقــد االحــتالل األمریكــي بــشكل صــریح، بــل تهــاجم بعنــف كــل مــن یــسانده ویقــف إلــى جانبــه
، صــدرت عــن الحركــة الوطنیــة العراقیــة الموحــدة التــي یرأســها رجــل الــدین الــشیخ أحمــد عبیــد الكبیــسي

لكنها أصبحت شبه متوقفة بعد ثالث سنوات مـن صـدورها المنـتظم، بـسبب سـوء التمویـل المـالي لهـا، 
إضـافة إلـى المـضایقات التــي تتعـرض لهـا مــع بقیـة وسـائل اإلعـالم العراقیــة، وبخاصـة التـي تتعــارض 

ب مـــع خـــط االحـــتالل أو الـــسلطات الحكومیـــة العراقیـــة المتعـــددة التـــي تعاقبـــت علـــى حكـــم العـــراق عقـــ
  . )١(٢٠٠٣التاسع من أبریل عام

ومـــن حیـــث وســـائل اإلعـــالم ذات الحیادیـــة التامـــة فـــي رســـالتها الیومیـــة، تتربـــع علـــى عـــرش 
ًوســائل اإلعــالم العراقیــة المقــروءة والمــسموعة حالیــا صــحیفة الزمــان ولهــا نــسخة الكترونیــة وفــضائیة 

یـث تجـد أن النبـرة اإلعالمیـة فیهمـا الـشرقیة المـستقلتان، ویـصدرهما اإلعالمـي العراقـي سـعد البـزاز، ح
مكرســة لمناهــضة االحــتالل، لكــن بأســلوب إعالمــي هــادئ یتمیــز بالمهنیــة، وبــالرغم مــن أنهــا تحــاول 

 أن تلتزم الخـط الحیـادي فـي محاولـة منهـا لتجنـب الـصدام مـع الحكومـة واالحـتالل الـذي قدر اإلمكان
ومـع هـذا .  علـى حـساب تجاهـل الحقـائققد یصل إلى حد االعتقال أو أكثر من ذلك، لكـن لـیس ذلـك

، بحجــة ٢٠٠٧فــإن حكومــة نــوري المــالكي أوقفــت بــث قنــاة الــشرقیة مــن مكتــب بغــداد فــي بدایــة عــام
التحریض على اإلرهـاب إثـر تندیـدها، مـع بقیـة وسـائل اإلعـالم الدولیـة، بالطریقـة الطائفیـة التـي جـرى 

تین قــد شــهد إغــالق مكتــب قنــاة الجزیـــرة وكــان قبلهـــا بــسن. فیهــا إعــدام الــرئیس الراحــل صــدام حــسین
، للحجــة ذاتهــا، حــین قامــت حكومــة أیــاد ٢٠٠٤ببغــداد عقــب معركــة الفلوجــة األولــى فــي أبریــل عــام

 الجزیــرة بتــشجیع العنــف، لكونهــا كانــت أبــرز باتهــامعــالوي المؤقتــة وقــادة جــیش االحــتالل األمریكــي 

                                                
مجلـــة المـــستقبل العربــــي، فاضـــل محمـــد البـــدراني، واقـــع الـــصحافة العراقیـــة فـــي زمــــن االحـــتالل األمریكـــي، ) ١(

 . ١١٨ص ،)٢٠٠٨ینایر: بدون مكان نشر(، ٣٠، السنة٣٤٧العدد



 - ١٠٧ -

 عــن التفاصــیل والــصورة، وتتعامــل بلغــة ًفــضائیة تتعقــب الحــدث فــي ابعــد مكــان مــن ســاحة البلــد بحثــا
  . ًتقدمها في نشرات األخبار على مدار الساعة یومیا للرأي العام الدولي) مهنیة(حقائق إعالمیة 

ویذكر أن صحیفة الزمـان تـصدر بطبعـات دولیـة، وتـوزع فـي عـدد مـن عواصـم العـالم أبرزهـا 
 د الكـریم وتتجـاوز أرقـام توزیعهـا الیـوميالمستقلة التـي یـصدرها نهـرو عبـ) المشرق(أما صحیفة . لندن

ألف نسخة، بالرغم مـن الظـروف األمنیـة االسـتثنائیة، وهـي أفـضل صـحیفة مقـروءة بـین ) ٣٠(ببغداد 
العــراقیین مــن خــالل حجــم الطباعــة والتوزیــع، وهــي حیادیــة علــى صــعید اســتعراض القــضیة األمنیــة 

والمعــروف أنهــا .  لكــن بطریقــة إعالمیــة خفیفــةوالــسیاسیة العراقیــة بــالرغم مــن كــشفها جــرائم االحــتالل
ًتضم مالكا إعالمیا متمیزا یمثل نسبة كبیرة من منتـسبي وسـائل اإلعـالم العراقیـة الـسابقة، مثـل وكالـة  ً ً

ـــة ألـــف بـــاء، (األنبـــاء العراقیـــة وبقیـــة الـــصحف األخـــرى  الثـــورة والجمهوریـــة والعـــراق والقادســـیة، ومجل
 العالیـة، مـا الـصحفیة، والـذین یمتـازون بالمهنیـة والكفـاءة )ة واإلعـالموزارة الثقافإضافة إلى إصدارات 

.  فیها، فإن لهم حریـة مطلقـة فـي نقـد الحكومـة العراقیـة واالحـتاللالصحفیةعدا بعض كتاب األعمدة 
، والســیما عمــود الكاتــب حمیــد الــصحفیةوهنــا یجــب التنویــه إلــى أن الرســم الكاریكــاتوري مــع األعمــدة 

المـــشرق (وآخـــرین، علـــى الطریقـــة نفـــسها فـــي كـــل مـــن صـــحیفتي " المـــشرق اإلخباریـــةقـــصة "عبـــداهللا 
الـذي تقدمـه نخبـة مـن الفنـانین ) كاریكـاتور(، هما التعلیق الكاریكـاتوري الهـادف نفـسه بعنـوان )والزمان

العراقیین أبرزهم ماجد یاسین وسـعد خلیفـة وزهیـر محمـد رشـید، إضـافة إلـى الفنـان الراحـل ولیـد حـسن 
 الـذي اغتالتـه المیلیـشیات المـسلحة بـسبب نقـده الـالذع لـسیاسة الحكومـة واالحـتالل مـن خــالل جعـاز،

  .)١(برنامج أسبوعي تقدمه قناة الشرقیة
ًولعـــل هـــذه التعلیقـــات الفنیـــة ضـــمن إطارهـــا الفكـــاهي أعطـــت لكـــل الوســـائل اإلعالمیـــة دعمـــا 

ٕوالــى جانــب هــذا، توجــد . لــى الــرأي العــامًوقبــوال لــدى الــشارع العراقــي المتلهــف لنقــل معاناتــه المتأزمــة إ
ــــة  ٕوســــائل إعــــالم ال تقــــل مناهــــضة للحكومــــة والوجــــود األجنبــــي، وان كانــــت بمــــستوى أقــــل مــــن ناحی

الناطقــة بلــسان التیــار ) رایــة العــرب(االنتــشار والتــأثیر بــسبب انعــدام الــدعم المــالي لهــا مثــل صــحیفة 
األسـبق الراحـل صـبحي عبـد الحمیـد، وأصـبحت القومي العراقي الذي یتزعمـه وزیـر الخارجیـة العراقـي 

ًمنذ أكثر من سنة تصدر أسبوعیا بسبب إمكانات التمویـل المحـدودة، حیـث یـرأس تحریرهـا األكـادیمي 
المعـــروف ومـــیض عمـــر نظمـــي، وكـــذلك صـــحیفة الـــزوراء الـــصادرة عـــن نقابـــة الـــصحفیین العـــراقیین، 

، فیمـا تتمـسك وسـائل إعـالم )(١٨٦٩یوعـامیون١٥والتي تعد أقـدم صـحیفة عراقیـة یعـود تأسیـسها إلـى 

                                                
 . ٤٤، مرجع سابق، صافة العراقیة في زمن االحتالل األمریكيواقع الصحفاضل محمد البدراني، ) ١(

، فـي بغـداد علـى یـد مؤسـسها الـوالي العثمـاني مـدحت باشـا الـذي جلـب لهـا مطبعـة مـن بـاریس عـام ١٨٦٩یونیـو١٥أقدم صحیفة عراقیة صدرت في (*) 
 بـاللغتین العربیـة والتركیـة وبـالحجم المتوسـط، بثمــاني صـدرت ومنـذ عـددها األولوالجریـدة صـممت لعمـل واحـد، ). الوالیـة( أسـماها بمطبعـة ١٨٦٩

وتوقفت الزوراء عن الـصدور لـسنین طـوال ثـم . وكان أول رئیس تحریر لها هو أحمد مدحت أفندي. ١٩٠٨صفحات، ثم بأربع صفحات، حتى عام
 . عادت للصدور في تسعینات القرن العشرین عن نقابة الصدور واستمرت حتى وقتنا الحالي
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أخــرى بموقــف أكثــر صــالبة حیــال الحكومــة واالحــتالل منــذ البدایــة وحتــى اآلن، ومــن أبزهــا صــحیفة 
ٕواذاعــة أم القــرى، وتــصدرهما هیئــة علمــاء المــسلمین التــي یتزعمهــا الــشیخ العالمــة حــارث ) البــصائر(

ذ المواقـف الـصلبة والناقـدة بلغـة شـدیدة اللهجـة الضاري، وكان لهما أسلوبهما الخاص الممیز في اتخا
لمجریــات األحــداث المتعلقــة بــسلوكیات جــیش االحــتالل األمریكــي حتــى أصــبحت هاتــان المؤســستان 

  . )١(اإلعالمیتان في برنامج متابعة دقیقة من لدن األجهزة الحكومیة العراقیة والجانب األمریكي
ویــصدرهما ) دار الــسالم(ئیة بغــداد وصــحیفة ٕوالــى جانــب هــذه الباقــة اإلعالمیــة، توجــد فــضا

ومن الالفت للنظر إذا كان الحزب اإلسـالمي یعـد أحـد األحـزاب الـسیاسیة . الحزب اإلسالمي العراقي
التـي اشـتركت فـي مجلـس الحكـم وقـد فقـد شــعبیته جـراء ذلـك، فـإن قنـاة بغـداد ودار الـسالم تعـدان مــن 

ً بدقة كل سلبیاته، وتمتلكان كـادرا إعالمیـا یتعامـل بلغـة وسائل اإلعالم المناهضة لالحتالل، وتتابعان ً
خطاب وطني قریبة من نبض الـشارع العراقـي، لكنهمـا متهمتـان إلـى حـد مـا مـن قبـل بعـض األحـزاب 
األخــرى بإثــارة الطائفیــة حالهـــا حــال بقیــة الـــصحف والقنــوات التــي تـــصدرها أحــزاب الــدعوة والمجلـــس 

، )الفـرات والفیحـاء والمـسار وبـالدي والمـؤتمر(ٕمثـل قنـوات واذاعـات وتیـارات األعلى للثورة اإلسـالمیة 
وهنـــاك صـــحف أخـــرى تترصـــد مـــساوئ ). البینـــة والمـــؤتمر والبینـــة الجدیـــدة والمـــواطن(وصـــحف مثـــل 

التــي یــصدرها زعــیم التجمــع الجمهــوري فــي العــراق ســعد ) الــسیادة العراقیــة(الحكومــة، ومنهــا صــحیفة 
  . ٕأمریكي وایراني: ن العراق یعیش تحت وطأة احتاللینًالجنابي، والتي تكرر دائما أ

ووصف شهاب التمیمي نقیب الصحفیین العراقیین األسبق، والـذي اغتالتـه میلیـشیات مـسلحة 
إن :"، بقولــه)الفوضــى الــصحافیة(، فــي نقــده للواقــع اإلعالمــي والــصحفي بـــ٢٠٠٨مطلــع شــهر مــارس

ًبدایــة االحــتالل غالبیتـه یمثــل مزاجــا حزبیــا یتــسم الـساحة العراقیــة تمــر باختنــاق إعالمـي فوضــوي منــذ  ً
ربمــا شــجع علــى "، وأشــار إلــى أن مثــل هــذا الكــم الهائــل مــن الــصحف والفــضائیات "بالنفــاق الــسیاسي

ًشــحن األوضــاع الطائفیــة والمذهبیــة، ألن الموجــود فــي أغلبــه لــیس إعالمــا بــل سیاســة بحتــة، وأنــا ال 
  ". ًعالم الموجودة حالیاأشم رائحة صحافیة في غالبیة وسائل اإل

ًوینظر الشارع العراقي إلى الصحف الموالیـة لالحـتالل نظـرة غیـر محببـة تحدیـدا، ومـن أبـرز 
األســـبوعیة التـــي اتـــسمت بنـــشر القـــرارات التـــي یـــصدرها بریمـــر وكـــذلك ) العـــراق الیـــوم(هـــذه الـــصحف 

قـــضیة إعـــادة أعمـــار العـــراق، الحكومـــة العراقیـــة المؤقتـــة، والتعریـــف بالمفـــاهیم واألفكـــار التـــي تثیرهـــا 
التــي یــدیرها فخــري ) المــدى(وتمــول مــن قبــل الــسفارة األمریكیــة ببغــداد، وصــحف سیاســیة أخــرى مثــل 

التـي یـدیرها نجـم عبـداهللا، وصـحیفة ) األنبـاء(التي تحولت إلى اسم آخر هو ) البشارة(كریم، وصحیفة 
التابعــــة لحركــــة الوفــــاق ) المــــستقبلنــــداء (التــــي یــــدیرها أحمــــد الجلبــــي، وصـــحیفة ) المـــؤتمر الــــوطني(

وفـــضائیة الحـــرة التـــابعتین لحـــزب االتحـــاد الـــوطني ) االتحـــاد(الـــوطني بقیـــادة أیـــاد عـــالوي، وصـــحیفة 
                                                

 . ٤٥، مرجع سابق، صاإلعالم صناعة العقولضل محمد البدراني، فا) ١(
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ــــــاني، وصــــــحیفة  ــــــذي یتزعمــــــه جــــــالل الطالب ــــــآخي(الكردســــــتاني ال التابعــــــة للحــــــزب الــــــدیمقراطي ) الت
بعـض الـصحف األخـرى ولكـن كمـا بـرزت . إضافة إلى صحف عـدة أخـرى بالتوجـه ذاتـه. الكردستاني

التابعـــــة لتجمـــــع ) النهــــضة(بخــــط سیاســـــي خــــاص یتعلـــــق بــــسیاسة التیـــــار أو الحـــــزب مثــــل صـــــحیفة 
الناطقــــة بلــــسان الحــــزب ) الطلیعــــة(المــــستقلین الــــدیمقراطیین بزعامــــة عــــدنان الباجــــه جــــي، وصــــحیفة 

  . صدى السریان) نیشا(االشتراكي الناصري، وصحیفة الطیف المندائي 
دینیــة، فــیمكن ذكــر صــحیفة الحــوزة، وتهــتم بأنــشطة الحــوزة الــشیعیة وفتــاواهم أمــا الــصحف ال

وهــي نــصف ) الكــوثر(ًالتــي تمثــل المــذهب الــسني وتــصدر شــهریا، ومجلــة ) الفتــوى(الدینیــة، ومجلــة 
التـــي ورد ذكرهـــا وصـــحف )البـــصائر(إلـــى جانـــب صـــحف . شـــهریة تبـــرز نـــشاطات الـــشیعة وشـــؤونهم

البیــان والمجلــس والبینـــة وقمــر بنــي هاشــم والكوفــة وصــوت الجمعـــة أنــصار الحــوزة والــدعوة و (أخــرى
ً، فـــضال عـــن عنـــاوین عدیـــدة أخـــرى یمكـــن الرجـــوع لهـــا فـــي ببلیوغرافیـــا الـــصحافة )اإلســـالميوالوفــاق 
ومن الصحف الفكاهیة الساخرة التي كانت تصدر خـارج العـراق وهـي ذات طـابع تجـاري، . )١(الجدیدة

اشـتقت االسـم واألسـلوب مـن الـصحیفة الهزلیـة العراقیـة القدیمـة ، حیث )حبزبوز(فتشمل على صحف 
  . )٢(حبزبوز والصحاف والرصیف وجحا

 وعدسـة الفـن والعـالم الریاضـي والریاضـي الجدیـد الكره(ومن الصحف الفنیة األخرى صحیفة 
مـي ، وتؤكد مصادر نقابة الـصحافیین العـراقیین أن ثلـث المنـتج اإلعال)والسفیر الریاضي وعیون الفن

تالشى بمرور الزمن بسبب كلفة التمویل الباهظة، هذا إلى جانب أن الصحافة حرفـة معقـدة ال یمكـن 
، )٣(للطـــارئین أن یواصـــلوا مـــشوارهم معهـــا لفتـــرة طویلـــة وحتـــى ولـــو امتلكـــوا المـــال الـــالزم الســـتمرارها

ًلكتروني، تعـد مـشروعا ضـخما مـنإلفالصحیفة أو اإلذاعة أو الفضائیة أو الموقع ا  غیـر المعقـول أن ً
وفـي عـراق مـا بعـد . یتواصل العمل به تحت قیـادة شـخص ال یملـك مـؤهالت التواصـل وعـشق المهنـة

االحـــتالل، تبـــوأ العـــشرات مـــن النـــاس ممـــن ال یملكـــون أدنـــى مـــستویات التعلـــیم وال حتـــى أبـــسط خبـــرة 
عة للغایـة، ًإعالمیة، رئاسـة تحریـر صـحف التـي أصـدرت أعـدادا بـصفحات متعـددة وبإخراجیـة متواضـ

ولكـــن بنوعیـــة ورق مـــصقول ومرغـــوب ال تملكـــه العدیـــد مـــن الـــصحف الدولیـــة المـــشهورة، واســـتمرت 
لــشهرین أو زد علیهــا ألســابیع، وتوقفــت بالنهایــة بــالرغم مــن وجــود رأس المــال الــذي یكفــي الســتمراریة 

 الــذي ال ولكــن العلــة هنــا تكمــن فــي أن صــاحب االمتیــاز أو رئــیس التحریــر. المــشروع لــسنین طــوال
یعــرف موقــع نقابــة الــصحفیین، هــو شــخص طــارئ علــى مهنــة البحــث عــن المتاعــب، ومــن بــین مــن 

                                                
، ٤العــددمجلــة دراسـات إسـتراتیجیة، ٕجمـال الـزرن، قـراءة فـي اإلعـالم العراقــي بعـد االحـتالل واشـكالیة الهیكلـة، ) ١(

 . ٤٧ ص،)٢٠٠٦مركز البحرین للدراسات والبحوث، سبتمبر: بدون مكان نشر (،٢السنة
 . ١١٩، مرجع سابق، صواقع الصحافة العراقیة في زمن االحتالل األمریكيي، فاضل محمد البدران) ٢(
 . ٨٩ ص،)٢٠٠٨بدون دار نشر، : بغداد(، الصحافة العراقیة في ظل االحتالل األمریكيخالد جاسم العزاوي، ) ٣(
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ًرئاسة تحریر صـحیفة فـي هـذه الفتـرة مـن كـان بقـاال أو صـاحب معـرض لبیـع الـسیارات أو علـوة تولى 
شــخص یعمــل میكــانیكي فــي ) البــشارة(وعلــى ســبیل المثــال تــولي رئاســة تحریــر صــحیفة . لبیــع الــسمك

  .  شة تصلیح السیارات قبل االحتالل األمریكي للعراقور
، التـي صـدرت عقـب االحـتالل )الوجه الدیمقراطي الجدید(وكذلك الحال بالنسبة إلى صحیفة 

ًواســتمرت لــستة أشــهر تقریبــا، ثــم تالشــت وانقرضــت، فتــولى رئاســة تحریرهــا شــخص یعمــل فــي علــوة 
دتــه األساســیة ینبغــي لهــا أن تــدون ذلــك التعثــر لبیــع الــسمك، فالــصحافة جــزء مــن التــاریخ أو هــي ما

ًنعـم، قـد تبــدو للـبعض بأنهـا مهنـة ســهلة، ولكنهـا أكثـر تعقیـدا مــن . الـذي لحـق بهـا فتـرة غیــاب القـانون
أیـــة مهنـــة أخـــرى، فـــالبعض یـــشبهها بلعبـــة كـــرة القـــدم حیـــث أن أي شـــخص بإمكانـــه أن یركـــل الكـــرة 

ًون محترفـا ویـسمى العبـا فــي الملعـب عنـدما تــزف ویمـارس اللعبـة، ولكـن مــن الـصعوبة بمكـان أن یكــ ً
  . ساعة الحقیقة التي تعادل تسجیل الهدف في المرمى

وتقــول نقابــة الــصحفیین العــراقیین إنــه إلــى جانــب مئــات االمتیــازات التــي تــم تــسجیلها بالنقابــة 
ـــم یـــسجل تاریخـــه أیـــة عالقـــة لـــه  منحـــت إلعالمیـــین وصـــحافیین وشخـــصیات متعـــددة الكثیـــر منهـــا ل

ًواذاعــات وقنــوات فــضائیة ومواقــع الكترونیــة، فــإن أرقامــا فلكیــة بــالمعترك اإلعالمــي بإصــدار صــحف  ٕ
ًجــرى تــسجیلها واعتمادهــا لــدینا فــي مجــال الــصحافة اإللكترونیــة، وهــي أیــضا مقــسمة بــین الــصحافة 

  .)١(الوطنیة والحزبیة والحیادیة والموالیة
  

  : قرارات تغییر هیكلیة اإلعالم العراقي .٥
ك في أن تنظیم عمـل وسـائل اإلعـالم واالتـصال فـي أطرهـا القانونیـة وبمـا یتـاح لهـا مـن ال ش

حریة التعبیر، یعد من أبرز السمات الالزمة لتحدید هویـة ومـنهج أي نظـام سیاسـي دولـي دیمقراطـي، 
ًوالســیما إذا كــان المــسعى الحقیقــي إلــى بنــاء مجتمــع مــدني متحــضر مواكبــا لحركــة النظــام الــسیاسي 

فه وتطلعاته، وذلك من خالل تـوفیر فـضاء إعالمـي واتـصالي حـر ومـستقل وفعـال یمتلـك جمیـع وأهدا
لكــن لـیس مــن المنطـق أن تــؤمن المجتمعــات . أدوات التقـدم الالزمــة وفـق ثنائیــة اإلعـالم والدیمقراطیــة

 ًالمــستقلة بالدهــا التــي تــصل إلــى القــرن تقریبــا بــدعوى مــصاحبة النهــوض بــالواقع اإلعالمــي والفكــري
ومـــن هنـــا یطـــرح التـــساؤل الـــوارد ألـــم یـــأتي غـــزو العـــراق واســـتهداف . بـــاالحتالل العـــسكري األجنبـــي

مؤســساته بالتــدمیر كمــسوغ حقیقــي لتكــریس االحــتالل بحجــة القــضاء علــى الدكتاتوریــة، ومــن ثــم مــنح 

                                                
ل العربـي، سلـسلة كتـب المـستقبالمـشهد اإلعالمـي وفـضاء الواقـع، : حسن مظفر الرزو وآخـرون، ثـورة الـصورة) ١(

 . ٢٢ ص،)٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت (،٥٧العدد
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ــــة الــــرأي والعــــیش فــــي كنــــف فــــضاء  ــــشعب العراقــــي هــــامش الحریــــة المفقــــود فــــي الــــصحافة، وحری ال
  .)١(یة الذي تتكفل الوالیات المتحدة بمنحه للعراقیین؟الدیمقراط
ن أهم مظاهر أي توجـه لتنظـیم قطـاعي االتـصال واإلعـالم تكمـن فـي تـوفیر المنـاخ الفكـري إ

والثقافي والسیاسي المالئـم عبـر دعـم وتـشجیع سیاسـة اتـصالیة تأخـذ بعـین االعتبـار طبیعـة المجتمـع، 
لمهنـة، فـأداء اإلعـالم فـي أي دولـة یتحـدد بمـستوى التقـاء وخصوصیات النظام السیاسي، وأخالقیات ا

مجموعــة مــن العوامــل والــضوابط واألهــداف المترابطــة مــن األرضــیة الفكریــة والــسیاسیة إلــى اإلطــار 
مـــن هنـــا یمكـــن اعتبـــار . التنظیمـــي والتـــشریعي الـــذي فیـــه یترعـــرع اإلعـــالم ویـــؤدي رســـالته المنـــشودة

ًالتأسیسي لهیئة اإلعـالم العراقـي لالتـصاالت واإلعـالم جوابـا یفـسر الدیباجة والقسم األول من القانون 
  . سبب إنشائها في هذا الوقت

ــــة تحقیــــق  ـــن العوامــــل التــــي یبتغــــي مــــن ورائهــــا االحــــتالل والحكومــــة العراقی ــــة مـ ــــاك جمل وهن
هــل إصــدار القــوانین المتعلقــة : المكاســب التــي تبــرز دیمقراطیــة الوضــع الــراهن، ولكــن الــسؤال یتكــرر

ظـــیم اإلعـــالم ووســـائل االتـــصال یكفـــي للحكـــم بنجـــاح التجربـــة الـــشمولیة مـــن عـــدمها؟ صـــحیح أن بتن
ًاإلعـالم یمثــل جانبــا مهمــا مــن حیــاة المجتمــع، ولكنـه یبقــى تابعــا لخطــوات النظــام الــسیاسي وتطبیقاتــه  ً ً

یـــات لقـــد عمـــدت الوال.  االقتـــصادیة واإلعالمیـــة واالجتماعیـــة والـــسیاسیة كافـــةاألصـــعدةالعملیـــة علـــى 
 معالم اإلعالم العراقي السابق، عندما أصدر الحـاكم المـدني بـول بریمـر القـرار رقـم المتحدة إلى إلغاء

ً، القاضــي بتأســیس شــبكة اإلعــالم العراقــي كهیئــة وقتیــة انتقالیــة بــدال ٢٠٠٣فــي بدایــة یونیــو عــام) ٦(
لخــاص بمــستقبل اإلعـــالم ً، وفــي الوقـــت نفــسه تقریبــا عقــد مـــؤتمر فینــا ا)(عــن وزارة اإلعــالم المنحلــة

العراقي الـذي توصـل إلـى صـیاغة الئحـة لتنظـیم اإلعـالم العراقـي وعنـه انبثقـت فكـرة الهیكلیـة الجدیـدة 
الـــــــصادرین فـــــــي شـــــــهر ) ٦٦ و ٦٥(لإلعـــــــالم مـــــــن خـــــــالل صـــــــیاغة مـــــــشروعي القـــــــانونین رقمـــــــي 

ي دیباجـة القــانون وجـاء فــ. ، لتـوفیر األرضــیة القانونیـة المناســبة لتنظـیم اإلعـالم العراقــي٢٠٠٤مـارس
  : الخاص بتأسیس الهیئة العراقیة لالتصاالت واإلعالم أنه یمثل) ٦٥(رقم 

تحقیـــق التنمیـــة الدیمقراطیـــة الحدیثـــة عبـــر تـــوفیر المنـــاخ اإلعالمـــي الحـــر بـــین مكونـــات الـــشعب   . أ
ًالعراقـــي، والعمـــل علـــى إنجـــاح تجربـــة االنتخابـــات التـــي تـــشهد جـــدال ومراهنـــات سیاســـیة بـــین أن 

ً تفشل، وبالتالي فإن اإلعالم سیلعب دورا مهما في إنجاز المهمة المطلوبة منهتنجح أو ً .  

                                                
مجلـــة نظـــرة جدیـــدة فـــي الدراســـات اإلعالمیـــة الحدیثـــة، التوثیـــق اإلعالمـــي، : إبـــراهیم الـــداقوقي، قـــانون اإلعـــالم) ١(

تخابــات التــضلیل اإلعالمــي وانو، ٣٣ ص،)١٩٨٢بــدون دار نــشر، : الریــاض (، الــسنة األولــى،٤العــددالبیــان، 
 . ٩١ ص،)٢٠٠٤المنتدى اإلسالمي، نوفمبر: الریاض(، ٢٠٥العددمجلة البیان، الرئاسة األمریكیة، 

تـم إلغــاء وزارتــي اإلعــالم العراقیــة واألوقــاف واســتحداث وزارة لحقــوق اإلنــسان فــي التــشكیلة الوزاریــة التــي أعلنــت (*) 
 . ٢٠٠٣في األول من سبتمبر
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أهمیــة اإلعــالم ووســائل االتــصال فــي حمایــة الــسالمة العامــة ومــصلحة المــستهلك، وهــذا بــدوره   . ب
 . سیشكل دعامة أساسیة لحمایة الحریات العامة

فة كمـــا جـــرى التأكیـــد علیهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى المبـــادئ العامـــة المتعلقـــة بحریـــة التعبیـــر والـــصحا  . ت
أن مـــن بـــین أهـــم دوافـــع تأســـیس . المیثـــاق الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والـــسیاسیة والوثـــائق األخـــرى

الهیئة هو إیجاد سلطة تـشریعیة تـستطیع سـن الـنظم التـي تـشجع علـى تـأمین التقنیـات والخـدمات 
لالتـصاالت، ذلـك أنـه الحدیثة للمستهلك، وهي حاجة ضروریة للحصول على بنیـة تحتیـة حدیثـة 

مــن األهـــداف الرئیــسیة لنظـــام االتــصاالت الـــوطني إتاحــة الخـــدمات لجمیــع المـــواطنین وبأســـعار 
 .مقبولة

ٕوقد جاء إنشاء الهیئة أیضا كضرورة ملحـة لتوسـیع وایجـاد كفـاءات مهنیـة فـي صـنع األخبـار  ً
 األول مــن القــرار رقــم وفــي مــا یتعلــق بالقــسم. واإلعـالم، وذلــك مــن أجــل تــأمین حــوار عــام فــي العــراق

الوطنیـــة لالتـــصاالت واإلعـــالم، ورد ســـعي الهیئـــة إلـــى تـــشجیع التعددیـــة ضــمن أهـــداف الهیئـــة ) ٦٥(
والتنـافس بــین مـوفري خــدمات االتـصال واإلعــالم فــي العـراق، وهــو مـا سیــساعد علـى تأســیس مجتمــع 

       .)١(ًمطلع ومتنوع الثقافات مستفیدا من تنوع األسعار والفائدة
  : في العراقوحریة الصحافةاإلعالمیة  التعددیة آفاق

على الرغم من التراث الصحفي العراقي العریق وما میزه بارتباطه بالحركـة المجتمعیـة وحریـة 
ومطالبــة بـالحقوق والحریــات العامـة والخاصــة كراصـد ومعبــر عـن طموحــات  مـن األحــداث ومتغیراتهـا

 أمـا. والحریـة الـصحفیةاإلعالمیـة النـسبي للتعددیـة مـدى المتغیـر  وعلـى الشعب العراقي عبـر تاریخهـا
بالنسبة للتنوع القومي واالثني و الدیني والمذهبي المكون لنسیج المجتمـع العراقـي والتـي مـن شـأنه أن 

 الحركـــة التطوریـــة المجتمعیـــة فـــي ظـــل التحـــدیث كعنـــصر أساســـي لتقبـــل األفكـــار الحدیثـــة فـــي يیغنـــ
ــــــــه مــــــــع المجتمــــــــع ــــــــة وتفاعل ــــــــه التطوری ــــــــاء لإلســــــــهام العــــــــالمي حركت ــــــــي بن    اإلنــــــــسانیة الحــــــــضارة ف
 ســنة الماضــیة وبدایــة تأســـیس )٣٥( حقبــة اســتمر خــاللوبــالرغم مــن حجــم المتغیــر الــسیاسي الــذي 

 وهـي مفـاهیم معاصـرة اإلنـسانالعراق الجدید بالمفاهیم الجدیـدة المتمثلـة بالدیمقراطیـة والحریـة وحقـوق 
ن لـیس كمـا حـصل فـي العـراق واسـتوردت هـذه القـیم حیـث حـاول جدیرة باالحترام والتقدیر والتبنـي ولكـ

االحـتالل زرعهـا فــي أرض لـم تهیـئ لمثــل هـذه المفـاهیم واألعــراف كـسیاسة دولـة تــنظم العالقـات بــین 
ًفكریـا وعقائـدیا(ًالمكونات األساسیة المتناقضة أصال  سـیما وأن تـاریخ هـذه القـوى كمعارضـة للـسلطة ) ً

ً وهـو یتنـاقض قطعـا مـع المفهـوم )فإن لـم تكـن معـي فأنـت عـدوي( اآلخر السابقة اعتادت ثقافة رفض
ًالجدیـــد الـــذي یعتمـــد أصـــال علـــى قبـــول اآلخـــر أیـــا كـــان خالفـــي الفكـــري والعقائـــدي   ٕوانهـــا ســـیما معـــه،ً
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 أنها تبقى الخطوة األولى وعلـى الـرغم مـن أنهـا یجـب أن تجنـي إالمرحلة التأسیس لمثل هذه المبادئ 
ستوى تأســیس دولــة المؤســسات الدیمقراطیــة أو علــى مــستوى الحریــة الشخــصیة ثمارهــا ســواء علــى مــ

 معبـر عـن طبیعـة عالقـات اجتماعیـة خاصـة إعالمـيوتبني اآلراء وما ینتج عنـه مـن منـتج ثقـافي أو 
  .)١(يوموروث تشكل في جملتها طبیعة الهویة الثانویة للمكون القومي أو األثني أو المذهب

ة النظـــام الـــسیاسي القـــائم أوال فـــي ظـــل االحـــتالل الجـــاثم علـــى  هـــشاشة طبیعـــإلـــى باإلضـــافة
 بزمـام الملـف األمنـي واإلمـساكالقرار والـسیادة الـصوریة الممنوحـة علـى القـرار الـسیاسي واالقتـصادي 

 وعــدم القــدرة علــى التنــسیق مــع قــوى المعارضــة أســبابها بــاختالف اإلرهابیــة بالعملیــات ًأصــالالمتعثــر 
  .لعملیة السیاسیة أو خارجها  سواء داخل الالحتالل

ً مـــن الـــصحف الـــذي تـــصدر یومیـــا وأســـبوعیا وشـــهریا وعلـــى الكبیـــروعلـــى الـــرغم مـــن الكـــم  ً ً
اختالف أنواعها رسمیة وحزبیة وخاصة حسب مملوكیتها وطبیعتها عامة ومتخصـصة والـسؤال المهـم 

 ودیمقراطیــة واإلعــالم  والتنمیــةاإلعــالم ثنــائیتيمــدى مــشاركتها وفعالیتهــا كوســیلة اتــصال ضــمن : هنــا
ذات تــأثیر خــاص وفعــال فــي .  ثقــافيإعالمــياالتــصال كــأطر عامــة لتحدیــد فعالیــة الــصحافة كمنــتج 

 تعـــدیل ســـلوك مـــا أو تأصـــیل آخـــر حـــسب مـــا أو إلغـــاءأحـــداث التـــأثیر المطلـــوب لـــدى الجمهـــور فـــي 
صورة والنهـضة لرســم  المهنیـة فـي تـشكیل الـٕوامكانیاتهـا، نظومـة القـیم المعتمـدة فـي المجتمـعتقتـضیه م

ًمالمح الصورة المشرقة للعراق والعـراقیین ضـمن أولویـات خطابهـا دولیـا وللحـدیث عـن دور الـصحافة 
 بــــرغم الظــــروف ،العراقیـــة والتــــي هیئــــت لهــــا كــــل هــــذه المــــساحة مـــن الحریــــة فــــي االمــــتالك والتعبیــــر

ا مـن تـردي فـي الوضـع  ومـا یـشوبه– دیمقراطیـة المحاصـصة–السیاسیة الغیر مستقرة لطبیعة النظـام 
فأنحــسر دور الـــصحافة . ّ طبیعــة األحـــزاب المــشكلة للطبقــة الحاكمــةإلــى باإلضــافةاألمنــي والخــدمي 

  ،ومحدودیتـــــه وعلــــى اخـــــتالف توجهاتهـــــاتحــــت هـــــذه الظـــــروف علــــى كثـــــرة عـــــددها بــــضیق خطابهـــــا 
التنمیــة فالحكومیــة ملتزمــة بخطــاب الحكومــة فــي تبریــر عجزهــا عــن تــوفیر الخــدمات وانجــاز مــشاریع 

 )الـــصباح( وذلــك ألن هـــذه الــصحف مثــل ، وتركــة النظــام الـــسابق الثقیلــةاإلرهابیـــةمتــشبثة باألعمــال 
، وذلـك لعـدم وجـود قـانون  ضمن سیاسة الحكومة لهذه المرحلةًممولة من الدولة فحتما یتحدد خطابها

مــستفیدة مــن . راءًفارتبطــت إداریــا بمجلــس الــوز. اإلعالمیــةمــشرع مــن مجلــس النــواب لتنظــیم العملیــة 
ّ والتـي لـم تـدمر كالمطـابع وبعـض أبنیـة الـصحف الـسابقة اإلعالمیـةذلك ممـا تبقـى مـن البنـى التحتیـة  ُ

ــــات إلــــى باإلضــــافة ــــالوزاراإلعالن ــــة واحتكارهــــا الخاصــــة ب ، كمــــا أن التطــــور ات ومؤســــساتها الحكومی
ًكان ممنوعـا فـي العـراق  األخرى كاإلنترنت ودخول البث الفضائي والذي اإلعالمالحاصل في وسائل 

 وتنـــوع مـــصادر المعلومـــات فقـــد فـــضح أحادیـــة وجهـــة النظـــر لهـــذه الـــصحف ومحاولـــة ٢٠٠٣لغایـــة 
  . للحقائق الكارثیة التي تعصف بالمجتمع العراقي مما حد من درجة مصداقیتها لدى القارئإخفاءها
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ا دینیــة أو زابهــأمــا الــصحف الحزبیــة والتــي انــشغلت منــذ نــشأتها وعلــى اخــتالف توجهــات أح
 وأفكــار أحزابهــا فــي محاولــة للتأكیــد علــى طبیعــة تألیــدیولوجیاانــشغلت بــالترویج . علمانیــة أو قومیــة

 تفتیـت إلـىالهویات الثانویة الفرعیة متناسیةً  هویة المواطنة واالنتماء للوطن الواحد وهي بذلك تـدعو 
زاماتهــا المهنیــة واألخالقیــة كــسلطات هویــة الوحــدة الوطنیــة للمجتمــع العراقــي متناســیة بــذلك دورهــا والت

  .حرة وأدوات فعالة في إحداث التنمیة المطلوبة لمجتمع تعصف به األزمات 
العرقـي أو القـومي أحـد أهـم أسـباب فـشلها كوسـیلة  وقد حملت بمحدودیـة خطابهـا الطـائفي أو

 البــشریة فــي اإمكانیتهــ ســواء علــى مــستوى االنتــشار أو إحــداث التــأثیر المطلــوب ناهیــك عــن إعالمیــة
 إعالمیــة اســتخدامها كــصورة ٕوامكانیــةتــشكیل الــصورة الذهنیــة المــشرقة للتعبیــر عــن الــصورة القومیــة 

 التفاعــل أصــال إمكانیــةیمكــن أن تخاطــب بهــا عبــر الحــدود الجغرافیــة الثقافــات األخــرى لقــصورها فــي 
ءات فــي صــحیفة وهكــذا بالنــسبة للــصحف الخاصــة وأن وجــدت بعــض االســتثنا .مــع الثقافــات األخــرى

ًأو صحیفتین كالزمان والمشرق فأغلب الـصحف الخاصـة والمملوكـة لرجـال أعمـال أو تجـار غالبـا مـا 
ركة فــي  الــربح المــادي فهــي بالتأكیــد لــم یكــن ضــمن سیاســتها المــشاإصــدارهایكــون الهــدف مــن وراء 
   .)١(ًالتنمیة المفترضة أصال

 مــن التحــوالت الكبیــرة التــي عــصفت علــى الــرغموفــي ضــوء مــا ســبق أعــاله یــرى الباحــث انــه 
وحریـــة اإلعالمیـــة  ومـــا میـــز الـــصحافة بـــالعراق بالتعددیـــة اإلعالمـــيبـــالمجتمع العراقـــي عبـــر تاریخـــه 

 التعطیــل أو إلــى تقیــد لتلــك الحریــة لیــصل إلــىالــصحافة التــي مــرت بفتــرات مختلفــة فمــن حریــة نــسبیة 
 إلــىلــسیاسي فــي العــراق مــن الــدكتاتوري  للنظــام ا٢٠٠٣وبــالرغم مــن التحــول الجــذري بعــد  .اإللغــاء

صـحیفة ومجلـة تـصدر ١٥٠ على مصراعیها فكانت هناك أكثـر اإلعالمیةالدیمقراطي وفتح الحریات 
 تواجـه مـن المعـضالت والمـشاكل إنهـاإال  .األخـرىفي بغداد وحدها ومثل هذا العـدد فـي المحافظـات 

 والتهدیــد الفعلــي الــذي یهــدد األمنــيلمــشكل فحجــم ا،  مــؤثرةإعالمیــة ووســیلة ةمــا یعطــل فاعلیتهــا كــأدا
مراكــز  فــي العــالم حــسب بیانــات الاألخطــرل احیــاة العــاملین بالــصحافة علــى اخــتالف توجهــاتهم مــاز

  .والمراصد الصحفیة العالمیة
 وقومیـــــات واتجاهـــــات سیاســـــیة اغلبهـــــا طائفیـــــة ألحـــــزابغلـــــب الـــــصحف مملوكـــــة أ نأوبمـــــا 

 األداء فـــي فـــشلها علـــى مـــستوى األهـــم الخطـــوة إلعالمـــياوعنـــصریة لـــذلك یـــشكل محدودیـــة خطابهـــا 
 فـــشلها فـــي المـــساهمة فــي عملیـــة التنمیـــة البـــشریة الـــشاملة إلــى باإلضـــافة، المهنــي المـــؤثر واالنتـــشار

 الغائـب األمـن السلطة الحاكمة هـو تـوفیر أولویات أهم على اعتبار ًأصالللعراق والتي لم یخطط لها 
 الكـوادر أعـداد إنومـع  ، الحاكمـةاألحـزاب وتنـافر األمریكيحتالل  في ظل االأعوام عشرة منذ ًأصال

ً أن نقـــصا كبیـــرا فـــي إال أكثـــر مـــن مائــة ضـــعف عـــن الــسابق إلــى قـــد ازداد أالن العـــاملون اإلعالمیــة ً
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، یل الـــصورة الذهنیـــة مــا زالـــت قاصـــرة فـــي تــشكاإلعالمـــيجملــة المهـــارات الفنیــة والتقنیـــة التـــي تؤهــل 
 الــسیاسیة واالجتماعیـة واالقتــصادیة اإلشـكالیات تـستطیع أن تغـض النظــر عـن  الإنهــا باإلضـافة إلـى

م وفــق ًالتـي تــنهش فـي جــسد المجتمـع العراقــي المنهـك أصــال فـي ظــل هـشاشة النظــام الـسیاسي الحــاك
تحـــت مـــسمى الدیمقراطیـــة التـــي لـــم تـــستطع األحـــزاب المكونـــة للـــسلطة ، نظـــام المحاصـــصة الطائفیـــة

 أول ما تفترض قبـول اآلخـر وهـو مـا ال تـستطیع العمـل بـه ألنهاسیاق سیاسي استیعابها والعمل بها ك
فالدیمقراطیــة . لطبیعتهــا الدینیــة المتعــصبة أو القومیــة الــشوفینیة مــشكلة لطبقــة سیاســیة حاكمــة للدولــة

 تنبع كمتغیر من حركة تفاعلیة للمجتمع ذاته حیث المناخـات الفكریـة الـسیاسیة واالجتماعیـة أنیجب 
 اإلرهـــابتفـــرض بتـــأثیر خـــارجي واحـــتالل عـــسكري لدولـــة مهدمـــة البنـــى التحتیـــة ویعـــصف بهـــا ال أن 

 عـــن تـــوفیر أبـــسط الخـــدمات األساســـیة للمـــواطن كالكهربـــاء والمـــاء ة وعـــاجز.واالحـــتالل والمیلیـــشیات
ًالصالح للشرب وتـأمین الغـذاء عبـر بطاقـة الحـصة التموینیـة المتعثـرة فـي التجهیـز نظـرا لحجـم الفـساد 

ومــــشكلة % ٦٠ إلــــىوكــــذلك تفــــاقم البطالــــة حیــــث تــــصل  .ي واإلداري للتجــــارة بكــــل مؤســــساتهاالالمــــ
 مـواطن سـكناهم وتزایـد أعـدادهم إلـى عـودتهم إشكالیةالمهجرین داخل وخارج العراق والعجز عن حل 

، وكــذلك تزایــد أعــداد النــساء األرامــل  وهنــاك قــضیة هجــرة العقــول العلمیــة، ملیــون٤ مــا یزیــد عــن إلــى
 طفـل ملیـوني ما فوق الملیونین حسب إحصاءات وزارة العمل والشئون االجتماعیة وما یزید علـى ىإل

وهكــذا التعلــیم وكوارثــه بكــل بنــاه التحتیــة المهدمــة وكــوادره المهــاجرة ومناهجــه والــذي لــم تكتــشف . یتــیم
الوجـــود بعـــد المـــشكالت النفـــسیة التـــي یعـــاني منهـــا الطـــالب علـــى اخـــتالف المراحـــل الدراســـیة جـــراء 

العسكري المباشر سواء في الشارع أو المؤسسة العلمیة أو من وجود عبث الملیـشیات التـي حلـت فـي 
  .طق في غیاب القانون وسلطة الدولةأغلب المنا

 مـا یربـو إلـىٕ وان كثـر عـددها ٢٠٠٣ویمكن أن نستنتج مما تقدم بـأن الـصحف العراقیـة بعـد 
 أنواعهـــا رســـمیة اخـــتالفوعلـــى . محافظـــات األخـــرىغـــداد ومثلهـــا فـــي الالمائـــة صـــحیفة ومجلـــة فـــي ب

 فــشلت فــي لعــب دورهــا المفتــرض كوســـیلة ،وبمختلــف توجهاتهــا عامــة ومتخصـــصةوحزبیــة وخاصــة 
لطبیعــة النظــام الــسیاسي والمــشكالت  ،كة فــي التنمیــة البــشریة والمفترضــة مــؤثرة فــي المــشارإعالمیــة

وال نغفـل طبیعـة توجـه ،  بوجـود االحـتاللالوضـع األمنـيوتـردي ) المحاصـصة(المترتبة علـى طبیعتـه 
، ت أم حزبیــة ضــیقة طائفیــة أو قومیــةالــصحف وسیاســاتها التــي تخــدم أجنــدات خاصــة حكومیــة كانــ

والتـــي اســـتفادت هـــي وحـــدها مـــن الدیمقراطیـــة فـــي حریـــة التملـــك والتعددیـــة وحریـــة الـــصحافة دون أن 
لعهــد بهــا ومكونــات سیاســیة لــم تــشارك أو تــسهم فــي تأصــیل المفهــوم الحــدیث علــى مجتمــع حــدیث ا

  .د أبجدیات العمل السیاسي المعاصرتألف التعامل به كأح
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 مـن أن تـوفر اإلعالمـي عجزت على الرغم من تضاعف عـدد العـاملین فـي المجـال إنهاكما 
  . )١(ً دولیااإلعالمي لسبل الخطاب والمهیأةًالكوادر الصحفیة المدربة مهنیا 
  :)٢(احتكار اإلعالم في العراق

 المركزي الموجه اإلعالموبعد فترة من ، مع دخول العراق مرحلة التحول الدیمقراطي
لسیاسیة والمثقفین  والشخصیات ااألحزاب أدركت ،والخاضع لسیطرة وسطوة الدولة والحزب الواحد

 إنشاء إلى، فلجأت والتعددیة السیاسیة والدیمقراطیة االنفتاح أجواء في اإلعالم أهمیة .وحتى التجار
، فطالعتنا في المتلقي والمتعطش للحریة والتنوع متعددة للتأثیر في الجمهور العراقي إعالمیةوسائل 

، تراوحت بین شبه ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بین عامي  صحیفة دفعة واحدة ١٥٠ من أكثربغداد وحدها 
 لعدد كبیر من إضافة ، في حینها، من عشر فضائیاتوأكثر،  حكومیة وخاصةحكومیة وغیر

 . المحلیةتاإلذاعا
 وصناعة  بأشكاله كافة لتسویق مرشحیهااإلعالم اعتماد الكیانات السیاسیة على إن

التي تتوسط ما بین الجماعات ) الوسیلة(، یصبح وفقا لهذا المعنى توجهات جمهورها وناخبیها
ه  وهنا یتمیز الدور الذي تؤدی.أخرى الناخبین من جهة - السیاسیة من جهة والمواطنین واألحزاب

 في .ع من طبیعة ووظیفة هذه الوسائلوسائله في الحیاة السیاسیة والعامة وفي االنتخابات والذي ینب
لفعالة دون  والشرح المفصل والتحلیل المنطقي والتفسیر الواقعي والمبادرة الجادة والرقابة ااإلخبار
  .انحیاز

رة بشكل مباشر وسریع في  مؤثاإلعالم وسائل أن إلى سبب االهتمام السیاسي یعود أنوال شك 
  : بخمس وظائف رئیسیة هياإلعالم حیث یقوم ، حسب دورهاًإیجابا أو ًالجماهیر سلبا

  .اإلخباریةالوظیفة . ١
  .التوجیه وتكوین المواقف واالتجاهات. ٢
  .زیادة الثقافة والمعلومات. ٣
  . وزیادة التماسك االجتماعياإلنسانیةتنمیة العالقات . ٤
  .واإلعالندعایة الترفیه وال. ٥

 عن الواقعیة أبعدها بصورة األخیرة في اآلونة اإلعالمیة، التوظیف السیاسي للوسائل لكن
 تراجع دورها ووظیفتها إلى وأدىوطبعها بشكل فاضح ومكشوف باالنحیاز وافقدها الحیادیة 

جمهورها البة على معظم  مشاهدتها الصفة الغأو، جعل سمة العزوف عنها وعن قراءتها األساسیة
                                                

  .١٢/٥/٢٠١٣ بتاریخ استرجاعهتم   www.global media journal.com موقع معهد جلوبال) ١(
ــــــــع) ٢( ــــــــي موق ــــــــسیاسي للعمــــــــل العراق ــــــــس ال ــــــــم اســــــــترجاعه بتــــــــاریخ htt://www.alamal-iraq.com  المجل  ت

١٤/٢/٢٠١٣.  
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التي تتوسط بین المواطن والكیانات السیاسیة وهو االتجاه ) الوسیلة(ومتابعیها، وبالتالي قد تنقطع 
 المركزي بشكل اإلعالم حلقة إلى، ما قد یعیدنا  الحالياإلعالمي في توصیف الواقع ً ترشیحااألكثر

تینة واالهتمام المتزاید والجذاب  التي تمد جسور التواصل الماألهمیفقد العملیة الدیمقراطیة السلسلة 
 أووآلیات وبوصلة التغییر التي یقودها المواطن في مرحلة االنتخابات عبر صنادیق االقتراع 

 حتى الرقابة أو األخرىینشدها من خالل االنعكاسات التي تترجم مطالبه وتطلعاته في المراحل 
 والتي تغني مجاله .مباشرة وغیر المباشرة التغطیتها ذاتها عبر اإلعالمیةالتي قد تشكلها الوسائل 

  . الثري المتنوعإلىوتخرجه من دائرة المركزي الموحد 
 غیاب المعارضة البرلمانیة الجادة وانكفاء وضعف القوى السیاسیة غیر المشاركة في إن

، قد یكون السبب دة عن تغطیة نشاطاتها وفعالیاتها المتواجاإلعالمیةالبرلمان وعزوف الوسائل 
 وانحیازه ، ومعاناة المواطن بموضوعیةاألحداث في تغطیة اإلعالمي األداءلحقیقي وراء تردي ا

 والقفز فوق الحقائق والتغاضي عن تلك المعاناة في مجال غیاب األوضاعالواضح لتجمیل صورة 
 اتجاه أو. مهامهاأداء الوزارات وتقصیرها الواضح في وأخطاء وملفات الفساد ،الخدمات وتعثرها

 خلق المبررات غیر الموضوعیة وتناول القضایا بصورة بعیدة عن العلمیة إلى أخرى إعالمیةوسائل 
والخلق والمهنیة في التعاطي مع القضایا السیاسیة والعامة ما یخفي وراءه معاداة حقیقیة للعملیة 

عادها عن  جمهورها وابتأمام، وبالتالي سقوط هذه الوسائل لسیاسیة وللمصلحة الوطنیة العلیاا
 ویتجنب إلیهایجامل السیاسة الرسمیة ویتقرب  ،إعالمي في مقابل بقاء وسیادة اتجاه أهدافها

 المتلقي على أو عین المتتبع تخطاه ووسط احتكار واضح ال ،المزایا والمغریات  عنًبحثا  مقاطعتها
  .حد سواء
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  : مقدمة
 التغییر السیاسي اثأحد العراقي بعد اإلعالمي التحوالت الجذریة التي شهدها المجال أدت

 أو مساحة خدمة االنترنت سواء ما تعلق منها باستخدامات الجمهور تساع إلى ا٢٠٠٣في عام 
 أواخر هذه الخدمة التي عرفها العراق أنك ، ذلاإلعالمیة وغیر اإلعالمیةاستفادة الجهات 

 قیدت إذ، مكن االستفادة من طاقتها الكبیرةالتسعینیات من القرن المنصرم لم تكن متاحة بشكل ی
 الذي جعل األمر، وأخالقیة أمنیة بذرائع آنذاكبمجموعة من االشتراطات التي فرضتها السلطات 

. ا محددة ومعلومة للجهات الرقابیة توافرهوأماكن،  على جهات بعینهااستخداماتها محدودة ومقتصرة
فر خدمة  تغیر النظام السیاسي في العراق تعد التاریخ الفعلي لتوأعقبتوعلیه فان المدة التي 

  .االنترنت على نطاق واسع
 والدوائر الحكومیة ومنظمات المجتمع اإلعالمیة للمؤسسات اإلعالمي االنفتاح أتاحلقد 

 من مجموعة الخصائص التي لإلفادةلكترونیة على الشبكة إرصة تأسیس مواقع  فواألفرادالمدني 
 توظیف هذه القدرات في عملیات التنمیة ٕوامكانیة، الشبكة والقدرات الفائقة للحاسوبتتسم بها 
دها  مواكبة التطورات التكنولوجیة التي یشهإطار عما یعنیه ذلك في ً، فضالأشكالهابمختلف 

  .المجال االتصالي
نیة العراقیة لكتروإل المواقع اأن إال نترنت،إل بها خدمة اأتیحتومع قصر المدة الزمنیة التي 

 المئات من إزاء الذي جعلنا األمر،  ومضامینها واهتماماتهاأشكالها، وتنوعت ً متسعاًقد شهدت نموا
هذا المجال  على المتصدین لدراستها، فالزالت حدود النمو في إحصاؤهاتلك المواقع التي یتعذر 

  .غیر معروفة حتى للجهات الحكومیة المعنیة بهذا النمط االتصالي
، ممثلة أنواعهالكترونیة على اختالف إل اسمي بالصحف وقد انطوت تلك المواقع على ما

 المحلیة هذا النمط اإلعالمیة لم تعرف الحركة إذ، جربة عراقیة جدیدة في هذا المجالبذلك ت
هات سیاسیة معارضة للنظام  جااوالت مبتدئة خارج العراق مارستهاالتصالي من قبل سوى مح

  .السابق
، وشیوع ظاهرة االتصال لكترونیة بوصفها وسیلة مستقبلیةإل الصحافة اأهمیة من ًوانطالقا

 ًسیا، وضرورة توظیف الصحافة لخدمة التنمیة الوطنیة سیالكتروني الذي ینمو بتسارع الفتإلا
، كل ذلك لكترونیة بغیة تفعیل دورهاإلفة ا النهوض بالصحاوأهمیة، ًجتماعیا واً وثقافیاًواقتصادیا
 هذه الظاهرة للبحث العلمي للوقوف على واقعها والبحث عن السبل التي من إخضاعیستدعي 

یة لم تدرس لكترونیة العراقإل مواقع الصحف اإنبخاصة تنمیة هذا المجال االتصالي المهم، شأنها 
  .من قبل
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  :  وخصائصهافهوم الصحافة اإللكرتونية م:ًأوال
 مفهوم الصحافة اإللكترونیة :  

ًلكترونــي یعــد نوعــا جدیــدا مــن اإلعــالم یــشترك مــع اإلعــالم التقلیــدي فــي إل كــان اإلعــالم اإذا ً
المفهوم والمبادئ العامة واألهداف، ویتمیز عنـه بكونـه یعتمـد علـى وسـیلة جدیـدة مـن وسـائل اإلعـالم 

دمج بـــین كـــل وســـائل االتـــصال التقلیدیـــة، بهـــدف إیـــصال المـــضامین المطلوبـــة وهـــي الـــ، )١(الحدیثـــة
نترنـــت التـــي تتـــیح إلٍبأشـــكال متمـــایزة ومـــؤثرة بطریقـــة أكبـــر، وهـــو یعتمـــد بـــصورة رئیـــسة علـــى شـــبكة ا

ن أفـــ، )٢(لكترونیـــة بحتـــةإ اإلعالمیـــة المختلفـــة بطریقـــة موضـــوعاتهملإلعالمیـــین فرصـــة كبیـــرة لتقـــدیم 
لكترونیـة تمثـل إل الـصحافة اإنذلـك . اإلعالم في ذلك ً كبیراًیة العراقیة شكلت حیزالكترونإلالصحافة ا

نترنـت، وهـي تـشهد تحـوالت عدیـدة إلأحد أهم األنماط اإلعالمیة واالتصالیة التي تكونت على شـبكة ا
م  تــرتبط بمفهــوإنهــا،  كمــا تطــورات التقنیــة والثقافیــة للــشبكةجعلــت منهــا ظــاهرة متغیــرة تتفاعــل مــع ال

لكترونـــي الـــذي یـــستخدم لإلشـــارة إلـــى اســـتخدام الكمبیـــوتر فـــي إلّآخـــر أكبـــر وأعـــم هـــو مفهـــوم النـــشر ا
ً، بالمقابــل تثیــر عــددا مــن اإلشــكالیات بــدءا)٣(عملیــات إنــشاء وتحریــر وتــصمیم المطبوعــات  بــالتعریف ً

دولیـــة،  بالممارســـة، فــالبعض یفـــتح تعریفـــه لیــشمل كـــل موقــع یحمـــل معلومـــات علــى الـــشبكة الًومــرورا
ـــه قاصـــرا علـــى تلـــك الـــصحف التـــي تـــصدر ولـــیس لهـــا نمـــوذج ورقـــي  ًوالـــبعض اآلخـــر یـــضیقه فیجعل ُ ُِّ

 الغربیـة إلـى تلـك األدبیـاتًیـشیر تحدیـدا فـي معظـم ) OnLine Journalism(، لكن تعبیـر )٤(مطبوع
ٍلكترونیـــة المـــستقلة التـــي لـــیس لهـــا عالقـــة بـــشكل أو بـــآخر بـــصحف ورقیـــةإلالـــصحف أو المجـــالت ا ٍ ٍ 

  . مطبوعة
الــــصحافة التــــي تــــستعین ( المفهــــوم الواســــع  یعرفهــــا محمــــود علــــم الــــدین بأنهــــا إطــــارففــــي 

، وكــذلك تعریـــف نجـــوى فهمـــي التـــي حـــددت )٥()لكترونیـــةإلبالحاســبات فـــي عملیـــات اإلنتـــاج والنـــشر ا
منــشور الكترونــي دوري یحتــوي علــى األحــداث الجاریــة ســواء المرتبطــة بموضــوعات عامــة أو (بأنهــا 

ــــا مــــا تكــــون متاحــــة عبــــر ذا ــــتم قراءتهــــا مــــن خــــالل جهــــاز الكومبیــــوتر، وغالب ًت طبیعــــة خاصــــة، وی

                                                
، تـونس، ps.minfo.www الفلسطیني، بحث منشور علـى الموقـع اإلعالمي بندر ومنیر المجایدة، المشهد إیاد) ١(       

  .٢١/٢/٢٠١٣ریخ اترجع بت، اس٢٠٠٣معهد الصحافة وعلوم األخبار، 
)٢ (htm.199/lis/archives/librarians/com.khayma.www٢٤/٢/٢٠١٣ریخ ا، استرجع بت. 
،  ٢عي، طدار الكتـاب الجـام: العـین(، التحریر الصحفي فـي عـصر المعلومـات: الخبر الصحفيحسني نـصر، ) ٣(  

  .٣١٤، ص)٢٠٠٤
)٤ (com.maktoobblog.mtaj://http ٢٤/٢/٢٠١٣ریخ ا استرجع بت. 
)٥ (topic-311t/com.justgoo.dz30://http٢٦/٢/٢٠١٣ریخ ا، استرجع بت. 
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وضـع الـصحیفة (لكترونیـة بأنهـا إل الـصحافة اإلـى المفهـوم الـضیق فینظـر إطـار فـي أما، )١()نترنتإلا
بحـــسب  ،)٢()الیومیـــة الكبیـــرة علـــى الخـــط، أي جعلهـــا فـــي متنـــاول القـــراء عبـــر كمبیـــوتر مجهـــز بمـــودم

ینــدرج ضــمن النــوعین الــسابقین كمــا هــو   الً، وفریــق ثالــث قــدم لهــا وصــفاف مــي عبــد اهللا ســنوتعریــ
الــصحف التــي یــتم إصــدارها ونــشرها علــى  (إنهــاالحــال فــي تعریــف رضــا عبــد الواجــد أمــین الــذي قــال 

لكترونیــــة تغطــــي إلنترنــــت، وتكــــون علــــى شــــكل جرائــــد مطبوعـــة علــــى شاشــــات الحاســــبات اإلشـــبكة ا
  .)٣() وتشمل المتن والصور والرسوم والصوت والصور المتحركة صفحات الجریدة
لكترونــي إللكترونیــة نــوع مــن االتــصال بــین البــشر یــتم عبــر الفــضاء اإلن الــصحافة اإوبــذا فــ

تــستخدم فیــه فنــون وآلیــات ومهــارات العمــل فــي ) نترنــت وشــبكات المعلومــات واالتــصاالت األخــرىإلا(
رات وآلیــات تقنیــات المعلومــات التــي تناســب اســتخدام الفــضاء ًالــصحافة المطبوعــة مــضافا إلیهــا مهــا

لكترونــي كوســیط أو وســیلة اتــصال بمــا فــي ذلــك اســتخدام الــنص والــصورة والــصوت والمــستویات إلا
المختلفة من التفاعل مع المتلقي، الستقصاء األخبار اآلنیـة وغیـر اآلنیـة ومعالجتهـا وتحلیلهـا ونـشرها 

نهـا تجمـع بـین أسـالیب العمـل فـي كــل إوفـق هـذه الحقــائق فو، )٤(سرعةعلـى الجمهـور عبـر االنترنـت بـ
ًلكترونیــة معــا، ففــضالإلمــن الوســائط الــصحفیة المطبوعــة التقلیدیــة والوســائط الــصحفیة ا  عــن كونهــا ً

ن لهـا القـدرة علـى تغییـر األخبـار والمعلومـات التـي تنـشر فیهـا إصورة مطورة من الصحف التقلیدیة، ف
، كمـــا تجمـــع بـــین طبیعـــة تنظـــیم صـــفحاتها بـــصورة ســـهلة وســـریعةكـــن إعـــادة فـــي أي وقـــت، كمـــا یم

 إلـى فـأن الممارسـة تـشیر األحـوال، وفـي كـل  الملفات المتتابعة أو المتسلسلةالصحافة التقلیدیة ونظام
ــــارة عــــن تفاعــــل إمكانــــات الحاســــبة اإنهــــا ــــة فــــي تخــــزین إل عب ــــة ومــــا تملكــــه مــــن قــــدرات هائل لكترونی

 فــي المتعــاظم، وبــین التطــور ٍیفها واســترجاعها فــي ثــوان معــدودةتبویبهــا وتــصنالمعلومــات وتنــسیقها و
 اسـتعمال قواعـد إلـى تـشیر العملیـة آخـربـرز مظـاهره ، بمعنـى أوسائل االتصال التي تشكل االنترنـت 

   .)٥(المعلومات وكذلك االنترنت للحصول على مصادر ووثائق ومعلومات عن مالیین الموضوعات
، بینمــا یراهــا )الخــط المباشــر(لكترونیــة هــي صــحافة إلن الــصحافة اأن ویــرى بعــض البــاحثی

، ولیست صـحافة الحـدث علـى عكـس الـصحافة الورقیـة فـي الماضـي )صحافة المعلومة(آخرون أنها 

                                                
  . نفسهالمرجع السابق ) ١(
)٢ (topic-311t/com.justgoo.dz30://http٢٦/٢/٢٠١٣ریخ ا، استرجع بت. 
 .٩٣، ص)٢٠٠٧دار الفجر، : القاهرة(، الصحافة االلكترونیةرضا عبد الواجد أمین، ) ٣(
 .٩٩ ص،)٢٠١٠، دار أسامة: عمان(، اإلعالم االلكترونيفیصل أبو عیشة، ) ٤(
دار الكتـــاب : العــین(، كتابـــة التقــاریر واألخبـــار الــصحفیةعبـــد الــستار جــواد، العــین، : كــارول ریــتش، ترجمــة) ٥(  

 .٤٠٦، ص)٢٠٠٢الجامعي، 
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لكترونیـة، إل  فـي فكـرة وضـع تعریـف معـین للـصحافة ا)(ًولیس اآلن أیضا، بینما یختلف لورنس مـایر
ٍافة التقلیدیـــة بـــشكل یواكـــب التطـــور اإلعالمـــي الـــذي نـــشهده فـــي عـــصرنا ًإذ یعتبرهـــا اســـتمرارا للـــصح

الحــالي، غیــر أنهــا تتمیــز عنهــا بنــوع مــن المرونــة علــى صــعید الجمــع بــین عــدة أشــكال مــن اإلنتــاج 
  . )١(الصحفي، كالنص المكتوب والمسموع والمرئي

تلـك الـصحافة " بأنهـا Diana Petchومـن التعریفـات البـسیطة للـصحیفة اإللكترونیـة تعریـف 
ً، ولكـن یعیـب علـى هـذا التعریـف عمومیتـه، فـیمكن وفقـا لـه إدراج ")٢(التي تمارس على الخط المباشـر

كافــة أنــواع المواقــع تحــت مفهــوم الـــصحیفة اإللكترونیــة، ألنهــا ببــساطة تمــارس الــصحافة بـــصورة أو 
  . الصادر عنهابأخرى حتى إن كان الهدف من المواقع مجرد إعالم الجمهور بأخبار المؤسسة 

ــــصحیفة اإللكترونیــــة ألنمــــاط محــــددة  ــــد فــــي تعریفهــــا لل ــــد المجی فــــي حــــین تعرضــــت مهــــا عب
للـــصحیفة اإللكترونیــــة ولــــم تـــشر إلــــى الــــصحیفة اإللكترونیـــة الخالــــصة التــــي لـــیس لهــــا أصــــل ورقــــي 

ــــصحیفة اإللكترونیــــة ذات األصــــل الــــورقي، حیــــث تعرفهــــا بأنهــــا  المنــــتج "وقــــصرت المفهــــوم علــــى ال
، ")٣(وني الفوري من الصحف التـي لهـا أصـل ورقـي ویـتم نـشرها للجمهـور عبـر شـبكة اإلنترنـتاإللكتر

  : والذي قد یأخذ األشكال التالیة
  إعــادة نــشر كــل مــا ســبق نــشره فــي المطبوعــة الورقیــة أو مختــارات منهــا مــع وجــود اختالفــات

مكانـات النـشر سواء في المحتوى نفـسه أو شـكل تقدیمـه أو الخـدمات المـصاحبة لـه لتناسـب إ
  . الفوري على اإلنترنت

 ىنشر مختارات من وسائل اإلعالم األخر . 
 نشر العناوین الرئیسیة لألخبار العاجلة والمهمة . 

ویتبنـى حـسني نــصر المفهـوم الـذي یــشیر إلـى كیفیــة تعامـل القـارئ مــع الـصحیفة اإللكترونیــة 
 ویقــوم القــارئ باســتدعائها وتــصفحها التــي یــتم نــشرها علــى شــبكة اإلنترنــتالــصحیفة الالورقیــة "فهــي 

، ویالحـظ ")٤(والبحث داخلها باإلضافة إلى حفظ المادة التي یریدها منها وطبع ما یرغـب فـي طباعتـه
  . أنه لم یتعرض إلى سماتها أو أنواعها أو خصائصها

                                                
، ar/net.openarab.old://http: رئـــیس قـــسم الـــصحافة االلكترونیـــة فـــي جامعـــة دارمـــشتات األلمانیـــة، أنظـــر (*)

 .٤/٣/٢٠١٣ریخ ااسترجع بت
  . المرجع السابق) ١(

(2) Petch, Diana, E-Joumalism, Cyber news, available at: http://www.portal-
online.org/portal 2005/diana/essay/essay.html,retrived at: 15-2-2007.  

دراسـة :استخدامات الجمهور المصري للصحف الیومیة اإللكترونیة علـى شـبكة اإلنترنـتمها عبدالمجید صالح، ) ٣(
 ).٢٠٠٤كلیة اإلعالم، قسم الصحافة،: جامعة القاهرة( غیر منشورة، ،رسالة ماجستیر، تحلیلیة میدانیة

 . ٩٠، ص)٢٠٠٣دة، الفالح للنشر والتوزیع، اإلمارات العربیة المتح(، الصحافة اإللكترونیةحسني نصر، ) ٤(
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وفــــي عرضــــه لمفـــــاهیم الــــصحیفة اإللكترونیــــة یـــــرى محمــــود علــــم الـــــدین تعریــــف الـــــصحیفة 
تجمـع بـین مفهـومي الـصحافة ونظـام الملفـات المتتابعـة أو المتسلـسلة، فهـي منـشور "نها اإللكترونیة بأ

إلكترونـــي دوري یحتـــوي علـــى األحـــداث الجاریـــة ســـواء المرتبطـــة بموضـــوعات عامـــة أو بموضـــوعات 
ذات طبیعــة خاصــة، ویــتم قراءتهــا مــن خــالل جهــاز الكمبیــوتر، وتكــون متاحــة عبــر شــبكة اإلنترنــت، 

 مرتبطـــة بـــصحیفة مطبوعـــة، هـــذا التعریـــف یـــستبعد المواقـــع اإلخباریـــة علـــى شـــبكة ًوغالبـــا مـــا تكـــون
اإلنترنــت ومواقــع الخــدمات اإلخباریــة علــى الخــط المباشــر مثــل وكــاالت األنبــاء المتاحــة علــى شــبكة 

  ". )١(نترنتإلا
إصــــدار ونــــشر الــــصحف "كمـــا یمكــــن تحدیــــد مفهـــوم الــــصحافة اإللكترونیــــة بــــشكل أدق فـــي 

علــى شــبكة المعلومــات الدولیــة، ســواء كإصــدارات إلكترونیــة للــصحف المطبوعــة ) التالجرائـد والمجــ(
ــــة لیــــست لهــــا إصــــدارات عادیــــة  ــــد ومجــــالت إلكترونی الورقیــــة، أو مــــوجز ألهــــم محتویاتهــــا، أو كجرائ
ًمطبوعــة علــى الــورق، وهــي تتــضمن مزیجــا مــن الرســائل اإلخباریــة والمقــاالت والقــصص والتعلیقــات 

  ".)٢(لمرجعیةوالصور والخدمات ا
ُكــل إصــدار إلكترونــي فــوري یــتم بثــه عبــر شــبكة الویــب، صــمم " بأنهــا وعرفتهــا منــار فتحــي

باســتخدام إحــدى لغـــات الترمیــز، لیقــوم القـــارئ بتــصفحه والتفاعـــل معــه علــى شاشـــة الحاســب اآللـــي، 
ًمستخدما برنامجا للتصفح، ویركز اإلصدار علـى اسـتخدام كـل مـن الفنـون الـصحفیة وقوالـب ال تحریـر ً

  . ")٣(الصحفي التقلیدیة منها والمستحدثة
  : ویشتمل هذا التعریف على عدة أبعاد فرعیة یمكن تفصیلها فیما یلي

 إلـــى جمیـــع أنمـــاط وأشـــكال الـــصحیفة اإللكترونیـــة ســـواء كانـــت نـــسخة اللفـــظ یـــشیر هـــذا :كـــل 
افة إلكترونیـــة مـــن الـــصحیفة الورقیـــة، أو نـــسخة معدلـــة مـــن النـــسخة الورقیـــة بحـــذف أو إضـــ

ًموضـــوعات معینـــة، ففیهـــا ینـــشر المحـــررون مـــضمونا خاصـــا لتلـــك المواقـــع مـــدعما بـــبعض  ً ً
اإلضافات مثل الـروابط، المالمـح التفاعلیـة مثـل إمكانیـة البحـث، درجـة مـن شخـصنة الموقـع 

واختیـــار ) قـــارئ(وهـــي القـــدرة علـــى اختیـــار األخبـــار والمعلومـــات محـــل اهتمـــام كـــل مـــستخدم 
ة بحجــم ولــون الحــروف ولــون الخلفیــة بمــا یناســب ذوق المــستخدم، بعــض المعالجــات المتعلقــ

ــحیفة إلكترونیــــة خالــــصة تتمیــــز بمــــضمون إخبــــاري أصــــلي مــــصمم خصیــــصا للویــــب  ًأو صــ

                                                
  . ١٢، ص)٢٠٠٨الحریة للطباعة والنشر،: القاهرة(، ، مقدمة في الصحافة اإللكترونیةمحمود علم الدین) ١(
دراسـة تحلیلیـة مقارنـة علـى صـحف : عبدالجواد سعید، الفن الصحفي في النسخ الصحفیة المطبوعة واإللكترونیة) ٢  (

، "الـصحافة وآفـاق التكنولوجیــا"المــؤتمر الـسنوي الثـاني  نیویـورك تـایمز، - الحیـاة اللندنیـة-األهـرام الـصباحیة
 . ١٥، ص)٢٠٠٣ إبریل٩-٨أكادیمیة أخبار الیوم، : القاهرة(

 . ٢٤، ص)٢٠١١، ١دار العالم العربي، ط: القاهرة(، تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیةمنار فتحي محمد، ) ٣(
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، تـــسمح هـــذه األشـــكال القـــصص الخبریـــةكوســـیلة اتـــصال، واختبـــار أشـــكال جدیـــدة لكتابـــة 
، وقـد یحـدث ذلـك مــن بإضـافة التجـول خـالل تقـاریر خبریـة بطـرق مختلفـة عـن مجـرد قراءتهـا

الـــصور متعـــددة " نیویـــورك تـــایمز"وقـــد جربـــت الـــصحیفة اإللكترونیـــة . خـــالل تقنیـــات معینـــة
درجـــة، هـــذه التقنیـــة تـــسمح ) ٣٦٠(األبعـــاد التـــي تـــسمح باالكتـــشاف فـــي مجـــال رؤیـــة یبلـــغ 

بالـــدخول فـــي حـــدث خبـــري حـــي أو مـــسجل، أو لرؤیـــة صـــور ثابتـــة أو ) المـــشاهد(للمـــستخدم 
توســــیع نطــــاق تطبیــــق التعریــــف ) كــــل(ویفیــــد اســــتخدام كلمــــة . )١(هــــا الثالثــــةمتحركــــة بأبعاد

ًمــستقبال إذا تــم اســتحداث أنمــاط جدیــدة تتفــق مــع بــاقي عناصــر التعریــف فتــدخل فــي نطــاق 
  . الصحیفة اإللكترونیة

 ویفیـد هـذا التخـصیص فـي اسـتبعاد سـائر األشـكال اإللكترونیـة :اإلصدار الفوري عبر الویـب 
د تتخــذها الــصحیفة دون النــشر عبــر الویــب، مثــل اســتخدام تقنیــة التلیتكــست األخــرى التــي قــ

والفیدیوتكـــست اللتـــین تعتمـــدان علـــى شاشـــة التلفـــاز ال الحاســـب، كمـــا یـــستبعد مـــن التعریـــف 
 ). CD(الصحیفة التي یتم تخزینها على أقراص مدمجة 

 سـتخدام إحـدى ن تـصمیم صـفحات الـصحیفة اإللكترونیـة باإ :تصمیمه بإحدى لغـات الترمیـز
 والتــي تــسمح للقـارئ أن یتفاعــل مــع الـصحیفة كیفمــا یریــد XML,HTMLهـذه اللغــات مثـل 

 والتـي مــن خاللهـا یـتم بــث PDF,GIFال مجـرد مطالعتهـا مثلمــا یحـدث عنـد اســتخدام صـیغ 
 . صفحات الصحیفة على الویب كأنها صور ال یستطیع المستخدم فعل أي شيء حیالها

 تــاج المــستخدم حریــة واســعة عنــد التجــول بــین صــفحات المواقــع  یح:تــصفحه والتفاعــل معــه
ــــصفحات ذات الــــصلة المــــشتركة واألقــــسام المتنوعــــة  ــــین ال المختلفــــة فیریــــد التنقــــل بــــسهولة ب

وال یقتــصر هــدف الموقــع أو المــستخدم . ومفهــوم التجــول وطبیعتــه واإلشــكالیات المتعلقــة بــه
الــذي یعــزز نمــاذج االتــصال التقلیدیــة علــى مجــرد مطالعــة مــا یقــدم لــه مــن معلومــات، األمــر 

ًمـــرورا بنظریـــة الطلقـــة الـــسحریة ونمـــوذج تـــدفق ) شـــانون وویفـــر(المختلفـــة بدایـــة مـــن نمـــوذج 
ًالمعلومــات علــى مــرحلتین ونمــوذج االنتبــاه واإلدراك االنتقــائي، وصــوال إلــى نمــوذج ویــستلي 

عـــالم التقلیدیـــة ومـــاكلین ومفاهیمهمـــا عـــن حـــارس البوابـــة ورجـــع الـــصدى علـــى أن وســـائل اإل
وســائل اتــصالیة ذات اتجــاه واحــد، وتفتقــر إلــى رجــع الــصدى، بــل نجــد أن التفاعــل الحقیقــي 

ًیتطلــب نموذجــا اتــصالیا ذا اتجــاهین أو ذا اتجاهــات متعــددة ورغبــة فــي تعزیــز االتــصال . )٢(ً
                                                

(1) Pavlik, John V., The Future of Online Journalism: A Guide to Who's Doing What, 
Colombia Journalism Review, July, August 1997, available at: 
htt://backissues.cjrarchives.org/year/97/4/online.asp,retrieved at: 17-2-2007. 

-٦٥ ص ص،)٢٠١١، ٣الـدار المـصریة اللبنانیـة، ط: القـاهرة(، الـصحافة اإللكترونیـةشـریف درویـش اللبـان، ) ٢(  
٦٦ .  
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ذي االتجـــاهین ظهـــرت شـــبكة الویـــب التـــي تعـــد التفاعلیـــة هـــي الـــسمة الرئیـــسیة الممیـــزة لتلـــك 
) ًالمـستقبل ســابقا(ومـن خـالل التفاعلیـة ینظـر إلـى المـستخدم . لتقنیـات الحدیثـة المرتبطـة بهـاا

ًباعتبـــاره مـــشاركا فعـــاال فـــي العملیـــة االتـــصالیة وأصـــبح األفـــراد یبحثـــون عـــن المعلومـــات أو . ً
ــر مــــن اســـــتقبال المعلومــــات التــــي یرســــلها الـــــصحفیون وفــــي بعــــض المواقـــــع  یختارونهــــا أكثــ

ونیـة، یـستطیع المـستخدم القیـام بمـا هـو أكثـر مـن اختیـار المعلومـات فیمكنـه الصحفیة اإللكتر
ولقــد . وبالتــالي فــإن الفــروق بــین المــصدر والمــستقبل تكــاد تتالشــى. ًإضــافة المعلومــات أیــضا

ًمـــن اعتبـــار المـــسئول عـــن الموقـــع وســـیطا بـــین الكاتـــب والقـــارئ قللـــت أنظمـــة إدارة المحتـــوى 
ـــة الویـــب إلـــى وســـیلة  وخلـــق هـــذا . كمـــا تـــصورها منـــشأها تـــیم بیرنـــارزلي)  واكتـــباقـــرأ(محول

 .)١(التطور قناة اتصال جدیدة مباشرة أكثر بین الكتاب والقراء وأعطت قوة أكبر للكاتب
 أن یـــستخدم القـــارئ برنامجـــا یمكنـــه مـــن رؤیـــة صـــفحات  یجـــب:اســـتخدام برنـــامج للتـــصفح ً

صفحات تتنـــافس فیمـــا بینهـــا الویـــب ویـــسمى المتـــصفح، ویوجـــد بالـــسوق العدیـــد مـــن تلـــك المتـــ
لتــستحوذ علـــى أكبـــر نــسبة مـــن مـــستخدمي المواقــع اإللكترونیـــة مقدمـــة العدیــد مـــن الخیـــارات 

 . والمزایا التي تجذب المستخدم
 إن أهـم مـا یمیــز مواقـع الـصحیفة اإللكترونیـة عــن :اسـتخدام الفنـون الـصحفیة بــشكل مركـز 

الـصحفي، واسـتخدامه لعـدد مـن الفنـون غیره مـن المواقـع اعتمـاده علـى محتـرفین فـي المجـال 
الصحفیة فال یركز علـى الخبـر فقـط كمـا تفعـل المواقـع اإلخباریـة التـي تعتبـره المـادة الرئیـسیة 

كما أن التركیز على استخدام مختلف الفنون الـصحفیة یكـسب الموقـع سـمة تمیـزه . )٢(للمواقع
 . أو ما شابه ذلكعن سائر المواقع التي قد تكون خدمیة أو تجاریة أو حكومیة 

 مـع الرغبـة فـي االسـتفادة مـن مزایـا اإلنترنـت أیمـا اسـتفادة، كـان :التقلیدیة منها والمستحدثة 
أن یفكــروا فــي عــدم االكتفــاء باســتخدام الفنــون الــصحفیة التقلیدیــة مــن خبــر علــى الــصحفیین 

 تقـدمها وحوار وتحقیق وقصة خبریة وغیرهـا، بـل وتطـویر العدیـد مـن الفنـون المـستحدثة التـي
 . )٣(الویب كوسیلة اتصالیة

                                                
(1) Allen, Philip Van, Thinking about Interaction Design Online News Delivery, 

available at: htt://www.ojr.org/ojr/technology/1088538463.php,retrieved at: 20-3-
2007. 

اصــر الحمــود، اعتمــاد النخــب علــى المــصادر اإلخباریــة اإللكترونیــة فهــد بــن عبــدالعزیز العــسكر، عبــداهللا بــن ن) ٢(
  : الحدیثة واتجهاتهم نحو مستقبل انتشارها في المجتمع السعودي، متاح على

Htt://www.e3lami.com/innerarticles.php?articleid=917&id=39  ٦/١٢/٢٠١٢تم استرجاعه في.  
  . ٢٣٠-٢٢٨، مرجع سابق، ص صترونیةمقدمة في الصحافة اإللكمحمود علم الدین، ) ٣(
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 ویعـــد أحـــد األســـالیب الفعالـــة فـــي عـــرض وتقـــدیم الموضـــوعات :عـــرض الـــشرائح المـــصورة 
ویتجـــاوز مجـــرد عـــرض عـــدة صـــور حـــول حـــدث مـــا، ولكـــن یعتمـــد علـــى توظیـــف . الفوریـــة

 ًالـصور المتغیـرة والعناصـر الجرافیكیـة مـضافا إلیهــا التعلیقـات المـصاحبة لتقـدیم مـادة مــصورة
 . متكاملة

 تـــــأتي أهمیـــــة إضــــــافة المـــــادة الـــــصوتیة لقالــــــب عـــــرض القــــــصص :القـــــصص المــــــسموعة -
ًوالموضـوعات اإلخباریــة فـي حالــة إذا قـدمت هــذه المـادة الــصوتیة معنـى جدیــدا أو إضــافة ال 

  . یمكن أن تقدمها الكلمات المكتوبة
ــشرائح - ــسردي باســتخدام ال ب عــرض  ویعتمــد هــذا الــشكل علــى الــدمج بــین أســلو:العــرض ال

الـشرائح المـصورة إلـى جانـب المـادة الـصوتیة ولقطـات الفیـدیو لتقـدیم الموضـوع الـصحفي فــي 
قالــب مثیــر ویختـــار المنــتج سلـــسلة أو مجموعــة مــن الـــصور والملفــات الـــصوتیة التــي تكمـــل 
ًبعــضها بعــضا، ویــتم عــرض الــصور متتابعــة بــشكل أتومــاتیكي یــصاحبها الملفــات الــصوتیة 

ویمكــن . ي أشــبه بفلــم متكامــل وهــو یــشبه األســلوب أو االتجــاه الوثــائقيفیتكــون الــشكل النهــائ
 . ًاستخدامه بفاعلیة في عرض القصص التي تتضمن صورا وملفات صوتیة مؤثرة ومعبرة

 یمكــــن دمــــج أشــــكال متعــــددة لعــــرض القــــصص الــــصحفیة، :الوســــائط المتعــــددة التفاعلیــــة -
یمكـن علـى سـبیل المثـال . األبعـادفنحصل على نموذج واحـد متكامـل لكنـه متعـدد العناصـر و

الجمع بین تقنیات الرسوم الساخرة المتحركة، والعناصر الجرافیكیـة النـشطة، المـواد الـسمعیة، 
 . الصور ولقطات الفیدیو حتى نحصل على نموذج شامل ومبتكر

 القـــصة اإلخباریـــة ترتـــب علـــى ضـــرورة االختـــصار والتركیـــز فـــي تقـــدیم :القـــصص الجانبیـــة -
إلى تقـدیم عناصـر فرعیـة وجوانـب مختلفـة للحـدث الرئیـسي فـي شـكل قـصص ظهور الحاجة 

وهــي فــي نفـــس الوقــت منفـــصلة عــن القـــصة . جانبیــة یطلــع علیهـــا المــستخدم المهـــتم إذا أراد
 . األساسیة حتى ال تعوق سرعة متابعة المستخدم لها

ئق األصــلیة  قـد تــزود المواقــع الفوریــة مــستخدمیها بالوثــا:عــرض الوثــائق أو النــسخ األصــلیة -
الوثـائق والنـسخ األصـلیة الخاصـة بـالمؤتمرات (الخاصة بالمقابالت واالجتماعات العامة مثل 

 ). الصحفیة
 الكبیـر مـع تطـور أشـكال االتـصال، والكـم :االعتماد على قوالب التحریر الصحفي المختلفـة 

مقتنــع مــن المعلومــات حــول الحــدث أو القــضیة أو المــشكلة أو الظــاهرة أصــبح القــارئ غیــر 
بـــأن تقـــدم لـــه الـــصحیفة البیانـــات والمعلومـــات واآلراء والحقـــائق فـــي شـــكل الهـــرم المقلـــوب أو 
الهرم المعتدل أو الهرم المقلوب المتدرج، ومع التحدیات التـي یواجههـا التحریـر الـصحفي فـي 
عــصر اإلنترنـــت، بحثــت الـــصحف اإللكترونیـــة عــن قوالـــب تحریریـــة جدیــدة لتحریـــر األخبـــار 
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 الـــصحفیة منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال قالـــب لوحـــة التـــصمیم وهـــو مـــن القوالـــب والموضـــوعات
المهمة ویتم فیه إدخال الـصوت والـصورة والمنتـدیات الحواریـة مـع التحقیـق الـصحفي، وقالـب 
المقاطع والذي یناسب التحقیقات الطویلة والمركبة والمعمقة والقصص المفـصلة، ویقـوم علـى 

مـل مـع كـل مقطـع علـى أنـه وحـدة مـستقلة لهـا مقدمـة وجـسم تقسیم التحقیق إلـى مقـاطع والتعا
                   .)١(وخاتمة
 فیــــه أمــــرلكترونیــــة مــــن منظــــور الــــصحافة التقلیدیــــة إل النظــــر للــــصحافة اأن الباحــــث ویــــرى

 تنطلـق مـن المقارنـة بـین هـذه الوسـیلة ومجمـل وسـائل أنن النظـرة یفتـرض أ، وتضییق لهـذه الـصحافة
ــــ ــــك األخــــرىة االتــــصال الجماهیری ــــصحافة انأ، ذل  مــــن حیــــث األخــــرىلكترونیــــة تــــشبه الوســــائل إل ال

لخــــصائص والتكیــــف مــــع متغیــــرات تختلــــف عنهــــا مــــن حیــــث الــــشكل وآلیــــات العمــــل واالمــــضمون، و
، فأنهــا مــع التلفزیــون ســتكونان  فــي جوانــب عدیــدة عــن جمیــع الوســائل مختلفــةإنهــا، وطالمــا العــصر

، وذلـــــك مـــــن ابـــــرز الـــــدواعي لالهتمـــــام بهـــــذه الـــــصحافة ًستقبال ومـــــً فاعلیـــــة حاضـــــرااألكثـــــر األداتـــــین
 أن، بخاصـــة  ووظیفتهـــا وحـــدود تأثیرهـــا وســـماتها للبحـــث العلمـــي للوقـــوف علـــى طبیعتهـــإواخـــضاعها

 مستوى هـذه الظـاهرة المتنامیـة وحجـم التعـاطي معهـا مـن إلىالبحوث والدراسات التي تناولتها لم ترق 
  . اقفي العر ومؤسسات ًأفراداالجمهور 

  : خصائص الصحافة اإللكترونیة العراقیة
غلبــت علــى الــصحافة اإللكترونیــة العراقیــة بعــض الــسمات والخــصائص التــي جعلتهــا متــأخرة   

  :)٢(عن نظیرتها في الوطن العربي والعالم وهي كالتالي
 تكمیلیــة وهــي تابعــة لمؤســسات إعالمیــة مواقــع أولهمــا: لكترونــي علــى شــكلینإل ااإلعــالمتــوزع . ١

ــــة كالــــصحف  تمثــــل هــــذه المواقــــع امتــــدادا لنــــسخها الورقیــــة كمواقــــع صــــحف إذ: صــــحفیة تقلیدی
 ورقـي مثـل الحـوار إصـدار لیس لها لكترونیةإ مواقع وثانیهماوالزمان، والمدى وغیرها،  الصباح،

، وعلــى الــرغم مـــن  وصــوت العــراق والرافــدین وبوابـــة العــراق العـــراقوأصــوات  المتمــدن والــزوراء
 مـستوى إلـى، إال إنهـا لـم ترتـق لكترونیـةإ أسـس قویـة لـصحافة ٕوارساءالحثیثة لتأسیس المحاوالت 
  .میة العربیة والعالمیة المعمول بها في المواقع اإلعاللكترونیةإلاالصحافة 

                                                
  : لمزید من التفاصیل أنظر) ١(
تحریــر وكتابــة التحقیقــات واألحادیــث : الفــن الــصحفي فــي عــصر المعلومــات حــسني نــصر، ســناء عبــدالرحمن، -  

  . ١٨١-١٧٨صص ، )٢٠٠٥دار الكتاب الجامعي،: اإلمارات العربیة المتحدة(، الصحفیة
 . ٢٣٣-٢٣٠صص ، مرجع سابق،  الصحافة اإللكترونیةمقدمة في محمود علم الدین، -
ص  ،)٢٠١٢دار أسـامة للنـشر والتوزیـع، : العـراق(، ًاإلعالم في البیئات المتأزمة العراق أنموذجاجلیل وادي، ) ٢(

  .٤٦-٤٥ص
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، وعــدم  المواضـیعاختیـار فـي العـراق بعــدم التنظـیم والعـشوائیة فــي لكترونــيإلاواقـع اإلعـالم  اتـسم. ٢
 اإلعالمــيیتناســب مــع االنفتــاح  ، األمــر الــذي الالعــام بــشكل فاعــل وحقیقــيمــع الــرأي التفاعــل 

وى الفنـــي  افتقـــر فـــي غالبـــه للخبـــرات المطلوبـــة علـــى المـــستإذ، الكبیـــر الـــذي حـــصل فـــي العـــراق
 ذات وظیفـة  اإلعـالم، بمـا جعـل مـن مواقـع هـذا كـوادرهوالتحریري، وعدم جدیة جهاته في تأهیـل 

 نفـسه ینطبـق علـى اغلـب واألمـر. سیع نطاق تواصلها مع الجمهـور وتو منها لتعمیقأكثر شكلیة
، ام الكـــافياالهتمـــ مواقعهـــا تعطـــي والتلفزیونیـــة التـــي لـــم اإلذاعیـــةالـــصحف الورقیـــة والمحطـــات 

واعتمدت هذه المواقع في محتواها علـى المـضامین المبثوثـة فـي . إشكالهاوبخاصة على مستوى 
  .اإلذاعیة وأ محطاتها الفضائیة أونسخها الورقیة 

ــــور.٣ ــــة ســــیاقات عمــــل اآلن حتــــى  لــــم تتبل ــــة مــــع إعالمی ــــدى الجهــــات المتعامل  اإلعــــالم واضــــحة ل
، وعلیـه مـازال  في مـا یتعلـق بالجوانـب المالیـةأو هذه المواقع أدارة، سواء على صعید لكترونيإلا

 ذلـك أن، ویبـدو اإلعالمـي علیه من المتخصـصین بالعمـل اإلقبالهذا القطاع یعاني من ضعف 
  .مرتبط بحداثة التجربة في العراق

 إلــــىالمؤســـسات الحكومیــــة و لــــسیاسیة ومنظمـــات المجتمــــع المــــدني لجـــأت الكثیــــر مـــن الجهــــات ا.٤
 إصـدار أو أرضـیة أو قنـوات فـضائیة إطـالقلكتروني بسبب عدم قدرتها المالیة علـى إل ااإلعالم

  . ومواقفهااأخباره تنشر من خاللها إعالمیة مواقع أطلقت، لذا صحف ورقیة
 أجهـزة على الفنیین الذین یمتلكـون مهـارة العمـل علـى األساسلكتروني بالدرجة إل ااإلعالم اعتمد .٥

وبالعموم ظـل التعامـل مـع . ً في حدود ضیقة جداإال اإلعالمیین إلى یمتد أنالحاسوب من دون 
 الكبیـرة التـي أتاحهـا اتاإلمكانـ مـن اإلفـادة، وعـدم  حـد كبیـرإلـى ً تعـامال فقیـرالكترونيإلااإلعالم 
  .اإلنترنت

 تـــزود أن، وینـــدر األســـاس بالدرجـــة لمـــسئولیها الحكومیـــة التـــرویج اإلعالمیـــة غلـــب علـــى المواقـــع .٦
 ألشــهر مــا یتــأخر تحــدیثها الــذي یمتــد ً هــذه المواقــع غالبــاأن، كمــا أخبارهــاالجمهــور بالجدیــد مــن 

  .عدیدة
، وتحـــدیث االتـــصالیـــات تنفیـــذ تطبیقـــات تكنولوجیـــا لكترونـــي آلإل ااإلعـــالم لـــم تتـــوافر فـــي مواقـــع .٧

 عــدا الــنص ألتــشعبي، وعــدم جــود خــدمات تفاعلیــة كافیــة وال وصــالت كــالنص األخبــار الــسریع
 الوســائط المتعــددة بــشكل واســع اســتخدام مــن الــصفحة الرئیــسة، وعــدم ًالمتــرابط الــذي یعــد جــزءا
  .واالشتراكاتبسبب محدودیة التمویل 

 الخاصــة بالفــاعلین الــسیاسیین علــى مــا ینــشر فــي وســائلها اإلعالمیــةلمواقــع  انطــوت مــضامین ا.٨
 اإلخباریــــة، وغلبـــت علیهــــا القـــصص ي تتفـــق مــــع توجهاتهـــا الوســــائل التـــأو التقلیدیـــة اإلعالمیـــة
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 أو، ائع التـي تـشهدها الـساحة العراقیـة الوقـإزاء، ونشر مقاالت الرأي المعبرة عن مواقفها الدعائیة
  . الرأي العامأذهانشوه صورة الخصوم في المضامین التي ت

 بالمواكبــة لمتغیــرات العــصر ومــا اإلیحــاءلكترونــي بــدوافع اإل اإلعــالمغلــب اســتخدامات أ جــاءت .٩
 حاجــات إشــباع، ولــیس بــدافع المــساهمة فــي  فــي مجــال االتــصالةتكنولوجیــیــشهده مــن تطــورات 

  .التي یفترض القیام بها األدوار مستوى إلى ِولذلك لم ترتق.  لدى الجمهورإعالمیة
 فــي اســتحداث ٍمــواز، بنمــو لكترونــيإل الإلعــالم قوبــل النمــو المتزایــد فــي اســتخدامات الجمهــور .١٠

 واألحــزابلكترونیــة الخاصــة بالمؤســسات الحكومیــة إل، وكــذلك فــي المواقــع الكترونیــةإلالــصحف ا
  .واألفرادالسیاسیة ومنظمات المجتمع المدني 

 التـــشریعات التـــي تـــضبط حـــدوده، وتـــضمن حقـــوق إلـــىلكترونـــي فـــي العـــراق إل ااإلعـــالم یفتقـــر .١١
 فـــي التـــشریعات إلیـــهولـــم یـــشر . الكثیـــر منـــه فـــي اطـــر العمـــل النقـــابيولـــم یـــدخل . العـــاملین فیـــه

  .تناسب مع التوقعات المستقبلیة لهت  في حدود ضیقة الإالالمقترحة 
  :تصنیف الصحافة اإللكترونیة

ســـس التـــي یجـــري علیهـــا ذلـــك لكترونیـــة بحـــسب األإللـــصحافة ااختلفـــت تـــصنیفات الخبـــراء ل
  :، غیر أن التصنیف العام ال یخرج عن األنواع الثالثة اآلتیةالتصنیف

  :لكترونیة الكاملةإل الصحف ا.١
هـــي الـــصحف التـــي تـــصدر إمـــا عـــن مؤســـسات صـــحفیة لهـــا إصـــدار مطبـــوع، ومـــع ذلـــك ال 

إال فــي اســم المؤســسة التابعــة لهــا الــصحیفة، أو یــشترك اإلصــدار اإللكترونــي مــع اإلصــدار المطبــوع 
تلـــك الـــصحف التـــي تـــصدر بـــشكل إلكترونـــي مـــستقل دون االرتبـــاط بإصـــدار مطبـــوع، بحیـــث تؤســـس 

ٕصــحف قائمــة بــذاتها، وان كانــت تحمــل ، ویراهــا الــبعض علــى إنهــا )١(الــصحیفة علــى أنهــا إلكترونیــة
م الخــدمات اإلعالمیــة والــصحفیة نفــسها  الــصحیفة الورقیــة، وتتمیــز هــذه الــصحف بأنهــا تقــدأســمنفــس 

التي تقدمها الصحیفة الورقیة من أخبار وتقاریر وغیرها من مواد صحفیة، كمـا تقـدم خـدمات صـحفیة 
ٕواعالمیــة إضــافیة ال تــستطیع الــصحیفة الورقیــة تقــدیمها، مثــل البحــث داخــل الــصحیفة وخــدمات الــرد 

، )٢( خدمــة الوســائط المتعــددة النــصیة والــصوتیةًالفـوري والتعلیــق واألرشــیف وغیرهــا، فــضال عــن تقـدیم
وینــدرج تحـــت هــذا النـــوع المواقــع التابعـــة لمؤســـسات إعالمیــة صـــحفیة تقلیدیــة كالـــصحف واإلذاعـــات 

 التــرویج للمؤســسة اإلعالمیــة التــي تتكامــل معهــا إلــىوتهــدف مثــل هــذه المواقــع . والقنــوات التلفزیونیــة
حقیــق الغایــة ٍحتــوى الـذي تقدمــه المؤســسة األم بـشكل آخــر لتٕوتـدعم دورهــا ورســالتها، واعـادة إنتــاج الم

لكترونیــة فــي الغالــب ال ینــتج أو ینــشر مــادة إلٕ، وان هــذا الــشكل مــن الــصحف االمنــشودة مــن الرســالة
                                                

 . ١٤، مرجع سابق، صالفن الصحفي في النسخ الصحفیة المطبوعة واإللكترونیةعبدالجواد سعید، ) ١(
)٢ (http://etudiantdz.net/vb/t39106.html ١/٣/٢٠١٣، استرجع بتأریخ.  
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ٍة إال في نطاق ضیق وغیر رئیـسيإعالمیة أو صحفیة غیر منتجة في مؤسساتها األصلی ٍ وتعـد هـذه . ّ
نهـــا تقــــدم فــــي بعــــض األحیــــان إة إخباریـــة علــــى شــــبكة الویــــب، إذ المواقـــع شــــائعة االســــتخدام كوســــیل

ًمختارات من المحتوى التحریري المرتبط بالوسیلة األم، أو منتجا مخصصا للنشر على الویب ً)١(.  
  : النسخ االلكترونیة من الصحف الورقیة.٢

علـى تقـدیم نترنـت، إذ تقتـصر خـدماتها إلوهي عبارة عن مواقع للصحف الورقیة على شبكة ا       
كـــل أو جـــزء مـــن مـــضمون مـــادة الـــصحیفة الورقیـــة مـــع بعـــض الخـــدمات المتـــصلة بهـــا مثـــل خـــدمات 

، وتعتمـــد هـــذه المواقـــع فـــي إطـــالق نـــسخة كربونیـــة )٢(االشـــتراك واإلعالنـــات والـــربط بـــالمواقع األخـــرى
لكترونیـــة عبـــارة عـــن نـــسخة مـــن الـــصحیفة إلّصـــماء مـــن الـــصحیفة المطبوعـــة، إذ تكـــون الـــصحیفة ا

 ویراهــا الــبعض األخــر علــى إنهــا تلــك اإلصــدارات التــي تــصدر .طبوعــة باســتثناء المــواد اإلعالنیــةلما
، ومـن أمثلـة )٣(ًعن الصحیفة الورقیة األم حرصا منها على توصیل أخبارها باسـتخدام شـبكة اإلنترنـت

یمز هــــذه الفئــــة الكثیــــرة مــــن الجرائــــد مــــن أبرزهــــا علــــى مــــستوى العــــالم واشــــنطن بوســــت ونیویــــورك تــــا
األمریكیتین وصحیفة الجاردیان البریطانیة وعلى المـستوى العربـي صـحف الـشرق األوسـط الـسعودیة، 
واالتحـاد اإلماراتیــة وعلـى مــستوى مـصر مثــل صــحف األهـرام واألخبــار والجمهوریـة والوفــد والمــصري 

ثـــال ال الیـــوم، وعلـــى المـــستوى المحلـــي فـــي العـــراق یوجـــد العدیـــد والعدیـــد نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل الم
الحــــصر صــــحیفة الــــصباح والــــوطن، ومــــن خــــالل تتبــــع تطــــور ظهــــور النــــسخ اإللكترونیــــة للــــصحف 

، تتلخص األولـى فـي إعـادة نـشر محتویـات )٤(المطبوعة على الویب، نجد أنها قد مرت بثالث مراحل
 الصحیفة الورقیة األم كما هي لكن مع استخدام وسیط جدید هو اإلنترنت، األمـر الـذي یفـسر اعتمـاد

 ألن المواقـــع یعتبرهـــا مجـــرد صـــورة طبـــق PDF,GIFمواقـــع كثیـــرة فـــي بدایـــة صـــدورها علـــى صـــیغ 
ثــم تطــورت تلــك النــسخ اإللكترونیــة لتــضیف موضــوعات جدیــدة تفرضــها . األصــل للــصحیفة الورقیــة

األحــداث الجاریــة وال یمكــن للــصحیفة الورقیــة مالحقتهــا ممــا یحقــق لهــا الــسبق الــصحفي، أو بتــدعیم 
حفیة بمزیــد مـن الــروابط، وتمــر الـصحف العربیــة بهــذه المرحلـة االنتقالیــة اآلن، وتتمیــز القـصص الــص

الــصحف اإللكترونیــة بفكــر جدیــد یوظــف المزایــا المختلفــة للویــب المرحلــة الثالثــة مــن التطــور بتمیــز 
كوسیط اتصالي، فظهرت العدید من الفنون الـصحفیة وقوالـب الكتابـة الحدیثـة وتمـر الـصحف الدولیـة 

ففي الوقـت الـذي تقـدم فیـه صـحیفة . لكترونیة اآلن بهذه المرحلة والتي تمیز مواقع الصحف الجیدةاإل
                                                

 .١٥١ ص)٢٠٠٧عالم الكتب، : القاهرة(، االتصال واإلعالم على شبكة االنترنیتمحمد عبد الحمید، ) ١(
، ١الـدار المـصریة اللبنانیـة، ط: القـاهرة(، رؤیـة مـستقبلیة: االنترنیت والصحافة االلكترونیـةماجد سالم تربـان، ) ٢  (

 .١١٨ ص ،)٢٠٠٨
(3) Yoo, Seok-Jo, News Content Comparisons Between Online & Print Versions Of 

One Daily Newspaper In The U.S., M.A.(Michigan State University, Department 
Of Telecommunication, 2003) p. 4.  

(4) Pavlik, John V., The Future of Online Journalism, op. cit.  
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 لقرائهـا خـدمات إخباریـة محدثـة كـل بـضع -كنمـوذج لـصحف المرحلـة الثالثـة مـن التطـور–الجاردیـان 
سة، دقائق، ونشرة إذاعیة إخباریة على الهواء مباشرة یعدها فریق إذاعي متخـصص مـن داخـل المؤسـ

 العاجلة عبر هواتف المشتركین المحمولة، باإلضافة إلى تـوفیر أفـالم وثائقیـة األخباركما تقدم خدمة 
عن مختلف القضایا ینتجها فریق المؤسسة المتخصص والذي فاز بجـائزة أوربیـة فـي اإلنتـاج الـدرامي 

انیــة قــد اهتمــت ، ونجــد صــحیفة كاألخبــار كممثلــة لــصحف المرحلــة الث)١(٢٠٠٣الوثــائقي فــي أكتــوبر 
بتـــوفیر العدیـــد مـــن مالمـــح التفاعلیـــة علـــى موقعهـــا مثـــل الحـــصول علـــى رســـائل إخباریـــة مجانیـــة مـــن 
خــالل البریــد اإللكترونــي والتــسجیل فــي دفتــر الــزوار والمــشاركة فــي اســتطالعات الــرأي حــول بعــض 

وعـة وحجـز الموضوعات العامـة واالتـصال بالمؤسـسة واالشـتراك مـن خـالل الموقـع فـي النـسخة المطب
ولكـــن یالحـــظ أن العدیـــد مـــن هـــذه الخـــدمات غیـــر متجـــدد ویـــستغرق . )٢(المـــساحات اإلعالنیـــة فیهـــا

ًتحمیلـــه وقتـــا طـــویال وهـــو مـــا قـــد یـــصرف المـــستخدم عـــن االســـتفادة مـــن خـــدمات الموقـــع، كمـــا یظـــل  ً
ًاستطالع الرأي مطروحا لفترة طویلة، وقد یستغرق االطالع على نتیجة االستطالع وقتا طوی          .)٣(ًالً

  :لكترونیة المستقلةإل الصحف ا.٣
نترنـت فقـط دون أن إلتعمـل علـى ایات من القرن الماضـي ظهـرت شـركات في أواخر التسعین

ات مــن هــذا النــوع فــي یكــون لهــا نــشاط أو وجــود مــادي علــى ارض الواقــع، وقــد ظهــرت مئــات الــشرك
ســسات لــم تكــن ســوى مواقــع علــى ، منهــا المجــال اإلعالمــي والــصحفي، فتــشكلت مؤمجــاالت عدیــدة

، وتخصــصت نترنــت الــصحفیةإل بوابــات اســمإبالــشبكة تعمــل فــي مجــال الــصحافة واإلعــالم، وعرفــت 
لكترونیــة إلفـي تقـدیم المــواد اإلخباریـة والتحلـیالت الــصحفیة والمقـابالت والحـوارات والنــشرات البریدیـة ا

ًه البوابـــات تجـــسد حالیـــا الـــصحافة ، وهـــذلكترونـــي وخـــدمات البحـــث فـــي األرشـــیفإلوخـــدمات البریـــد ا
نترنـت دون أن یكـون لهـا أي نـسخ مطبوعـة، إللكترونیة الصرفة التي تمارس عملهـا بالكامـل عبـر اإلا

ًأو امتـدادات ألي وسـیلة إعالمیــة أخـرى، األمـر الــذي یجعـل منهــا مـدخال جیـدا وغنیــا یمكـن االقتــراب  ً ً
ریـة التحـدیث وتنـوع الخدمـة والجهـات القائمـة علـى ًمنه وفقـا للعدیـد مـن النقـاط الخاصـة بالتـصمیم ودو

، وفـــي هـــذا النـــوع ال یكـــون للمـــادة )٤(الموقـــع وتوجهاتـــه العامـــة والرؤیـــة التـــي یحملهـــا القـــائمون علیـــه
ن خــالل النــشر َّ أصــل مطبــوع، إذ أن الــصحیفة تظهــر بــشكل مباشــر مــًالــصحفیة المنــشورة الكترونیــا

                                                
دراسـة تحلیلیــة میدانیـة علــى : تــأثیر اسـتخدام شــبكة اإلنترنـت علــى المنـتج الــصحفيفاطمـة الزهـراء محمــد احمـد، ) ١    (

م كلیــــة اإلعـــــالم، قـــــس: جامعــــة القـــــاهرة( غیــــر منـــــشورة، ،رســـــالة دكتـــــوراه، المؤســــسات الـــــصحفیة المــــصریة
  . ٥٧٢-٥٧٠، ص ص)٢٠٠٧الصحافة،

 . ١٨٤، مرجع سابق، صالصحافة اإللكترونیةحسني نصر، ) ٢(
 . ٦٢٤فاطمة الزهراء محمد احمد، مرجع سابق، ص) ٣(
)٤ (http://difaf.net/main ٣/٣/٢٠١٣، استرجع بتأریخ. 
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در مـستقلة علـى الـشبكة فـي لكترونیة التي تصإللصحف ا، وهو ما یصدق على انترنتإلعبر شبكة ا
ٕ، فهي مـستقلة بكـل أجهزتهـا وادارتهـا، وتجـري كـل مراحـل عملیـة والتي ال تمتلك دعامة ورقیة. إدارتها

لكترونیـة الحقیقیـة ألنهـا تـستغني إلًإنتاجها الكترونیا، وهذا النـوع یطلـق علیـه الـبعض صـفة الـصحافة ا
  .)١(لكترونيإلوالنشر والتوزیع، وتستبدل ذلك بالنشر اًكلیا عن عملیات الطباعة 

 للدراســة الــصحف ستخــضع انــه إي،  بــالنوع الثالــثالدراســة معنیــةن إووفــق هــذا التــصنیف فــ
 اختیــار عینــة ممثلــة أن، وبمــا  تلفزیــونيأو إذاعــي أولكترونیـة العراقیــة التــي لــیس لهــا امتــداد ورقـي إلا

 األمــور هــذا یعــد مــن أن إال، ضي تحدیــد مفــردات ذلــك المجتمــع یقتــ للمجتمــع المــدروسً دقیقــاًتمثــیال
 بعــدد مواقــع إحــصائیةیمكــن اختیــار عینــة ممثلــة بــسبب عــدم تــوفر   الإذ، هــذه الدراســةالمتعــذرة فــي 
 اإلعـــــالملكترونیـــــة العراقیـــــة لـــــدى الجهـــــات الرســـــمیة ممثلـــــة بـــــوزارة االتـــــصاالت وهیئـــــة إلالـــــصحافة ا

علــى ) نطــاق العــراق( المواقــع التــي تنــدرج  فــي إجــازاتى مــنح واالتــصاالت التــي اقتــصر عملهــا علــ
 مــن أمكــن، فمــا كــان مــن ســبیل ســوى القیــام بجولــة مــضنیة علــى الــشبكة لحــصر مــا )٢()Iq(الــشبكة 

یعد عـدد المواقـع التـي تمكـن  ، ولذلك ال والتي تحتوي على قصص خبریةلكترونیةإلمواقع الصحافة ا
لحــصر جهــد شخــصي ویعتمــد علــى  عملیــة اأن أولهمــا:  لــسببین نهائیــةًأرقامــا إحــصائها مــن الباحــث
لكترونیــة إنترنــت تــشهد تأســیس مواقــع إل شــبكة اأن، وثانیهمـا  بعــض المواقــعیغفــل، وبــذلك قــد الـصدفة

، الدراسـة ه تقریـر هـذإعـداد خالل مـدة إخباریة تؤسس مواقع أنغرابة  ، فالً یكون یومیاأنبشكل یكاد 
  .تحلیل الذي یجعلها خارج الاألمر
  : نشأة الصحافة اإللكرتونية يف العراق وتطورها: ًثانيا

 بـــدأت الـــصحف العراقیـــة التفكیـــر فـــي ١٩٩٩ نترنـــت فـــي العـــراق ســـنة إلمـــع بدایـــة ظهـــور ا
الصدور بالشبكة لتستفید من االنتشار الواسع لها وتتمتع بقدر كبیر مـن الحریـة وعـدم الرقابـة وبـالرغم 

ن الــصورة كانــت إ  فــ٢٠٠٠نترنــت فــي بــدایات عــام إلعلــى شــبكة الكترونیــة إلمــن انتــشار الــصحف ا
غیــر واضــحة فــي أذهــان المهتمــین بدراســات اإلعــالم فــي العــراق لفتــرة طویلــة إذ مــا زال الجــدل حــول 

  . طبیعة تلك الصحف 
 إال لـم یـرتبط بالـشبكة إذ، نترنـتإلة الدول فـي تقـدیم خدمـة ا العراق قد تأخر عن بقیأن وبما 
لكترونـي عمـل فـي بیئـة متأزمـة علـى إل اأم العراقـي سـواء التقلیـدي منـه اإلعالم، لكن ١٩٩٩في عام 

 دولیـة متالحقـة أزمـاتقبل االحتالل كـان یعـاني مـن   عراق ماأن، ذلك المستویین الداخلي والخارجي
 التـي قامـت مــع دول األزمـات حـروب نتیجـة عـدم القـدرة علـى احتوائهـا سـواء تلـك إلـىانتهـت جمیعهـا 

                                                
)١ (http://30dz.justgoo.com/t311-topic ٢٦/٢/٢٠١٣، استرجع بتأریخ. 
هیئــة اإلعــالم : بغــداد(، ٤٥العــدد مجلــة تواصــل، جلیـل وادي، حــدود اســتخدام اإلعــالم االلكترونــي فــي العــراق، ) ٢(  

 .٢٦ ص،) بدون تاریخ نشرواالتصاالت،
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،  احــتالل الكویــتأزمــة بعــد   الــدولياألمــن تلــك التــي نــشبت مــع مجلــس أو،  والكویــتكــإیرانار الجــو
 ناجمـة عـن تـوتر العالقـة بـین أزمـات عـن ً، فـضالًذلك من حصار امتد الثنـي عـشر عامـا أعقبوما 

  . الدمار الشاملأسلحةالعراق وفرق التفتیش عن 
 ســـیطرة الدولـــة علـــى أحكمـــت إذ، اإلعالمیـــةیئـــة  بظاللهـــا علـــى الباألزمـــات هـــذه ألقـــت وقـــد          
عبــــر تـــشریعات قانونیــــة وضـــوابط وتعلیمــــات ومنهـــا المؤســــسات الـــصحفیة  التقلیدیــــة اإلعـــالموســـائل 

 التــي كانــت ســائدة فــي واألعــراف عــن الرقابــة الذاتیــة ، ً هــرم فــي الــسلطة ، فــضالأعلــىصــادرة مــن 
 مـــستوى المحـــددات إلـــى بـــصورة تـــصل مـــياإلعال التـــي كانـــت تقیـــد العمـــل آنـــذاك اإلعالمـــيالوســـط 
  .القانونیة

 اإلعــــالم، ومنــــع اســــتخدام  شــــمولي بوســــائله التقلیدیــــةإعــــالم تــــشكیل إلــــىهــــذه البیئــــة قــــادت 
، بـــسبب عـــدم تعـــرف العـــاملین علـــى  یجهلـــه بحـــدود كبیـــرةاإلعالمـــيلكترونـــي الـــذي كـــان الوســـط إلا
  .نترنت إلا

واطنین باسـتخدام  لكن الحكومة لم تسمح للمـ،١٩٩٩ عام إلىنترنت إلوتعود معرفة العراق با
. )بغــداد(، عنــدما افتــتح أول مقهــى عــام لإلنترنــت فــي العاصــمة ٢٠٠٠، إال فــي عــام ًنترنــت فعلیــاإلا

، ٍمقــاه) ثالثــة( مقهــى، وفــي محافظــة البــصرة) ١٣ (إلــىوقــد وصــل عــدد المقــاهي فــي بغــداد فیمــا بعــد 
  . ل محافظة واحد في كومقهى، )٢(وفي بابل 
، ٢٠٠٠مـستخدم فـي عـام ألـف ) ١٢٥٠٠ (إلـى اإلنترنت في العراق مستخدميصل عدد وو
) ٢٠٠(، بمعـــدل زیـــارة للمقـــاهي بلـــغ ٢٠٠٢ألـــف مـــستخدم بنهایـــة عـــام ) ٢٥٠٠٠( إلـــىلیتـــضاعف 

ألــف مــستخدم ) ٢٧٥٠٠٠( إلــى ٢٠٠٨ثــم تــضاعف العــدد لیــصل حتــى نهایــة عــام ، ًشــخص یومیــا
ألف مـستخدم ثـم فـي ) ٣٠٠٠٠٠( إلى ٢٠٠٩ لیصل في عام وأستمر تزاید عدد مستخدمي اإلنترنت

 كفــاءة الــشبكة فقــد كانــت ســریعة أمــاألــف مــستخدم، ) ٣٢٥٠٠٠( بلــغ عــدد المــستخدمین ٢٠١٠عــام 
  .)١(ضوئیة كابالت األلیاف الالستخدامإلى درجة قصوى ویعود ذلك 

ل رسـمي  مـسجلة بـشكإحـصائیة فال توجـد ، مستخدمي اإلنترنت في العراقعدادأوبخصوص 
 إلـى مـا یلجـأ ًلذلك كثیـرا ،)خدمات الشبكة الدولیة للمعلوماتالشركة العامة ل( توفرها أنمن المفترض 

،  ولجمیـع دول العـالمأشـهر كـل ثالثـة Internet World Stats اإلحـصائیات التـي تجریهـا منظمـة 
ــــى تــــشیر هــــذه المنظمــــة إذ ــــغ نأ إل  ملیــــون )٢٢١١٨٦٠( عــــدد مــــستخدمي اإلنترنــــت فــــي العــــراق بل

  .)٢(٢٠١٣الربع األول من عام مستخدم حتى 

                                                
  .٤٠ ص،مرجع سابق، كتروني في العراقلإل ااإلعالمحدود استخدام ، جلیل وادي) ١  (
  .  ١٠/٥/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ htt://www.internetworldstats.com/me/iq.htmموقع ) ٢(
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 ً مـــا یقـــرب الخمـــسین موقعــــا٢٠٠٣ فـــي عــــام أطلـــقلكترونیــــة فقـــد إلوفیمـــا یتعلـــق بـــالمواقع ا
 لـــصحف ورقیـــة یومیـــة أو أســـبوعیة ومواقـــع حكومیـــة كـــالوزارات والجامعـــات إعالمیـــةمعظمهـــا مواقـــع 

 ًموقعــا) ٣٠٧( موزعـة بواقـع ًاموقعـ) ٨٤٦ (إلـى ٢٠٠٦ هـذا العـدد وصـل فـي عـام أن إال، والـشركات
 ًموقعــــا) ٢٨٤(جتمــــع المــــدني و لمنظمــــات المًموقعــــا) ١٤٣(، وًموقعــــا حكومیــــا) ١١٢( و ،ًشخــــصیا

  .)١(لكترونیة العراقیة إل المواقع اإلعداد رسمیة إحصائیة، وال تتوفر في الوقت الراهن ًمنوعا
ستویات وتمیـــــز الـــــصحیفة لكترونیـــــة إلـــــى مـــــإلومــــع تطـــــور الدراســـــات تـــــم تقـــــسیم الـــــصحف ا

وفیمــا یخــص . لكترونیــة بمزیــد مــن الخــواص التــي تمیزهــا عــن ســائر المواقــع أو الــصحیفة الورقیــةإلا
لكترونیــة تمیــل إلــى تــضییق إلالوســائل التــي تتبعهــا المؤســسات الــصحفیة فــي العــراق تجــاه الــصحف ا

ن خـالل االعتمـاد علـى ًمستوى مـشاركة الجمهـور وتمـارس مزیـدا مـن الـتحكم فـي المـضمون المقـدم مـ
  .جهازها التحریري بشكل كبیر وعادة ما تكون تلك المواقع مرتبطة بمؤسسات إعالمیة إخباریة

  : لكترونیة العراقیةإل الصحافة ابدایات
ــــع عــــام  ــــة فــــي العــــراق مطل ــــصحافة اإللكترونی ) ٢٢٣( حیــــث صــــدرت ٢٠٠٠بــــدأ ظهــــور ال

 فــي المــدة التــي وأرضــیةفــضائیة  تلفزیونیــة وإذاعیــةمحطــة ) ٦٠(  مــنأكثــر ٕواطــالق، صــحیفة ومجلــة
 صعوبة التوزیع وتدني مستوى المقروئیـة ومحدودیـة مـدیات التغطیـة للقنـوات أن إال،  االحتاللأعقبت

 بــسبب ركــود الوضــع اإلعالنــات وضــعف التمویــل وانخفــاض مــستوى األرضــیة والتلفزیونیــة اإلذاعیــة
 االتـصال اتكنولوجیـ، والرغبة فـي مواكبـة تطـورات تباألزما السیاسیة المشحونة واألجواء، االقتصادي

 مؤســـسات أكانـــت جهـــات االتـــصال ســـواء أجبـــرت ، وغیرهـــا مـــن العوامـــل،إمكانیاتهـــاواالســـتفادة مـــن 
علـى االسـتعانة  أفـراد أو مؤسـسات اجتماعیـة أو منظمـات دینیـة أو جهات سیاسیة أم تقلیدیة إعالمیة
  .لكترونيإل اباإلعالم

 اإلعـالم باتجـاه التوسـع فـي اسـتخدام  األخیرة بدأ یتبلور في السنوات ًوظا ملحً اتجاهاأنومع 
 وما یتسم بـه مـن خـصائص تتـیح لمـستخدمیه اإلعالم، ما یؤشر تنامي الوعي بأهمیة هذا لكترونيإلا

 هـــذا االتجـــاه جـــاء أن إال،  التقلیـــديبـــاإلعالمالقفـــز علـــى الكثیـــر مـــن العقبـــات التـــي الزالـــت لـــصیقة 
 المهیمنــة علـــى الواقــع بعوامـــل عدیــدة مـــن بینهـــا واإلعالمیـــةلــبعض القـــوى الــسیاسیة سبة  بالنـــًمــدفوعا

 رغبـة عارمــة كانـت تحــدو هـذه الجهــات لفــرض أن، ذلــك سیاسي والثقـافي الــسائد فـي الــبالدالـصراع الــ
 تــداعیات خطــرة تقــف بالــضد مــن الوظــائف إلــى قــد یقــود األمــر، ومثــل هــذا نمطهــا الــسیاسي والثقــافي

  .)٢(إشكاله بمختلف لإلعالم ةاإلنسانی
                                                

  . ٢٠١٠ ، ٢٩٦٢، العدد موقع صحیفة الحوار المتمدن،  في العراق، اإلنترنت واإلعالم اإللكترونينجاح العلي )١(
ــات ا، جلیــل وادي) ٢( ، )٢٠١٢ دار أســامة للنــشر والتوزیــع،: العــراق(، ًالعــراق أنموذجــالمتأزمــة اإلعــالم فــي البیئ

  .١٠٠ص
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لكترونـي لـم تبلـغ مـا وصـله هـذا االسـتخدام إل الإلعـالم استخدامات الجمهور العراقـي أنومع 
 بالنـــسبة للجمهـــور العراقـــي وتكالیفـــه اإلعـــالم، بـــسبب حداثـــة هـــذا  علـــى اقـــل تقـــدیراإلقلـــیمفـــي دول 

  .المجال في هذا  نمو متسارعإلى، لكن المالحظات تشیر  لمدخوالتهمًالباهظة قیاسا
  : واقع الصحافة اإللكترونیة العراقیة

، فـــان تقیـــیم واقـــع الـــصحافة إصـــدار حكـــم فـــي ضـــوء معـــاییر محـــددة یعنـــي  كـــان التقیـــیمإذا
، سـیجري وفـق ا من البحوث الوصـفیة بحـسب نوعهـالتي تعد لهذه الدراسةلكترونیة العراقیة بالنسبة إلا

 موقـع أيغیـاب هـذه الـسمات عـن  نأ، ذلـك لكترونیـةإلا تتـسم بهـا الـصحافة أنالسمات التي یفترض 
ن هـذه الـسمات المـستمدة إ، وبالتـالي فـلكترونـيإنه موقـع أخاصیته من حیث  یفقد ذلك الموقع إخباري

نترنـت والحاسـوب هـي التـي تمیـز هـذه الوسـیلة االتـصالیة عـن بقیـة إلمن الطاقات التي توفرها شبكة ا
، فهـــذه الـــسمات تجمـــع  كـــل  غیـــر جماهیریـــةأم جماهیریـــة كانـــتأ ســـواء األخـــرىالوســـائل االتـــصالیة 

ن عـدم اسـتثمار هـذه المیـزات مـن قبـل إ، وعلیـه فـ الوسـائل االتـصالیةسـائرتتـسم بهـا الخصائص التي 
 تعاملـــه مـــع هـــذه أن، مـــا یعنـــي ة حركیتهـــا وتأثیراتهـــا فـــي الجمهـــورالقـــائم باالتـــصال یفقـــد هـــذه الوســـیل

 التـــي تتـــسم بجـــزء مـــن األخـــرى مـــصاف الوســـائل إلـــى بـــل ویـــسحبها ، مـــستواهاإلـــىالوســـیلة ال یرقـــى 
 خـصائص الوسـیلة تفـرض إن، بخاصـة  والتلفزیـوناإلذاعـةخصائصها ولیس كلها كما هو الحال فـي 

 تـستمد خـصائص الـصحافة ًمـن هـذا الجانـب تحدیـدا.  في التعبیـر عـن المـضامینً معیناًوأسلوبا ًشكال
 جمیــع المعــاییر التــي یمكــن أن، ذلــك اإلخباریــة لمحاكمــة المواقــع ًا بوصــفها معیــارأهمیتهــالكترونیــة إلا

جــسد فــي ســمات  التــي تتاألهمیــة تكــون بــذات أنیمكــن  لكترونیــة الإلصــوغها لتقیــیم واقــع الــصحف ا
 هــذه الظــاهرة للبحــث لــم تــصوغ أخــضعت التــي اإلعالمیــة األدبیــات أن، الســیما لكترونیــةإلالــصحافة ا

  .الباحث بحسب علم إلیهالكترونیة یمكن االستناد إلى الصحافة امعاییر محددة لتقییم مستو
لكترونیــة إل هــذا المعیـار تتكــون مــن بعــض ســمات الــصحافة امفــرداتن إ فــ، مــن ذلــكًانطالقـا

وتتمثـــل خـــصائص الـــصحافة ، ویمكـــن قیاســـها مـــن الناحیـــة العملیـــة اإلعالمیـــة األدبیـــات أكـــدتهاالتـــي 
   :)١( یأتيفیمالكترونیة إلا

   :اعلیة التف.١
 الفـائق الـذي أولكترونیة عبر اعتماد تكنیك الـنص المتـرابط إلتتجسد التفاعلیة في الصحافة ا

 ســابقة، موضــوعات آراء، معلومـات خلفیــة(  الخبــرأولنقــاط داخـل الموضــوع ) links(یتـضمن روابــط 
  : قسمینإلى، وتنقسم التفاعلیة )ذات صلة

                                                
دي فـضلي، مـصدر محمد عهـو ،١٤٥ ــ ١٢٨ ص، صماجد سالم تربان، مصدر سابق :انظر بهذا الخصوص) ١(  

 غیــر ،رســالة ماجــستیر، لكترونیــةإل فــي الــصحافة ااألخبــار، جمــال عبــد نــاموسو ،٨٣- ٧٨صص ، ســابق
 .٨٢ ــ٧٠ ص، ص)٢٠١١،اإلعالم كلیة :امعة بغدادج(،منشورة
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  .ومراسلیها الصحیفة ومحرریها إدارة غرف الحوار مع فيأ ــ تفاعلیة مباشرة، مثل مشاركة القراء 
دیات الحواریـــة والقــــوائم ، واالســـتفتاءات والمنتـــلكترونـــيإل مباشـــرة، مثـــل البریــــد اب ـــــ تفاعلیـــة غیـــر

  .البریدیة
وفـي ظــل تطــور بیئــة االتـصال، وظهــور االتــصال ذي االتجــاهین بـشكل تطبیقــي مــع انتــشار 

 تـوفر التفاعلیــة بـصورة أو بـأخرى فــي الـصحیفة اإللكترونیــة، شـبكة الویـب، نمــت الحاجـة إلـى ضــرورة
وقــد أظهــرت الدراســات أثــر التفاعلیــة فــي تقــدیم المــادة اإلعالمیــة واســتخدامها علــى إدراك القــارئ لهــا 
وقدرته على االحتفاظ بها واسترجاعها بشكل إیجابي، حیـث یـسجل اسـتخدام التفاعلیـة معـدالت أعلـى 

 أعلـــى مـــن اســـتقبال المـــادة بـــشكل متتـــابع غیـــر تقلیـــدي یكـــون فیـــه المـــستخدم بــالفهم واإلدراك والتـــذكر
تعقــد نظــام االختیــار المتــاح، : ، حــددت العدیــد مــن الدراســات عــدة أبعــاد للتفاعلیــة تتمثــل فــي)١(ًســلبیا

بــــــذل المــــــستخدمین للجهــــــد، التجــــــاوب للمــــــستخدم، متابعــــــة اســــــتخدام المعلومــــــات، ســــــهولة إضــــــافة 
  . تصال الشخصيالمعلومات، تسهیالت اال

 ویقـــصد بـــه مـــدى موضـــوعات المحتـــوى التـــي یتیحهـــا المحـــرر : تعقـــد نظـــام االختیـــار المتـــاح
للقــراء، ویــدرك مــصممو الــصحف اإللكترونیــة أنــه كلمــا زادت الــروابط الفائقــة التــي یــضیفونها 
زادت اختیارات المستخدم للتجول عبر موقع الجریـدة اإللكترونیـة، وأن هـذه االختیـارات مهمـة 

یختــار اســـتخدام الـــنص أو : كمـــا یفهمــون أنـــه یمكــن تفعیـــل دور المــستخدم عنـــدما. للتفاعلیــة
ًتـــصفح الـــصور، أو تلقـــى المعلومـــات باللغـــة العربیـــة مـــثال أو لغـــات أخـــرى، أو إذا اســـتخدم 

  .)٢(محرك بحث للوصول للمعلومات التي یبحث عنها
 القـارئ الوصـول بـسهولة إلـى فمـا مـدى اسـتطاعة: مقدار الجهد الذي على المـستخدمین بذلـه 

ٕالمعلومــات التــي یریــدها؟ والــى أي مــدى یمكنــه الــتحكم فــي المــضمون؟ ویتعلــق هــذا العنــصر 
بمدى توفر أدوات وسبل متنوعـة للتجـول بـالموقع تمكـن القـارئ مـن الوصـول إلـى المعلومـات 

 . )٣(المطلوبة بل والتحكم في تسلسل وتوقیت قراءتها
 إلــــــى أي مــــــدى تتـــــیح الــــــصحیفة اإللكترونیـــــة لقرائهــــــا البریــــــد أي : التجـــــاوب مــــــع المـــــستخدم

اإللكترونـي لمحرریهــا؟ وهـل یتجــاوبون مـع القــراء بطریقـة فعلیــة؟ أي مـا إذا كــان المحـرر یــرد 

                                                
 . ١٩٥، مرجع سابق، صمقدمة في الصحافة اإللكترونیةمحمود علم الدین، ) ١(

(2) Kenny, Keith, Interactive Feature of Online Newspapers, op.cit.  
(3) Spyridou, Paschalia& Veglis, Andreas, Exploring Structural Inter-activity in 

Online Newspapers: A Look at the Geek Web Landscape, first Monday, vol.13n.5, 
May 2008, available at: htt://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs-
/index.php/fm/article/view/2164/1960, retrieved at: 22/6/2008.  
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 للــصحیفة اإللكترونیــة أن تتخیــر أحــد محرریهــا ، ویمكــن)١(بالفعــل علــى رســالة القــارئ أم ال؟
ویقـوم عـادة .  تستخدم التقنیات لتقوم بهذا الـدورللرد على استفسارات المستخدم أو یمكنها أن

ــــــع الجریــــــدة  ــــــد اإللكترونــــــي المرســــــلة علــــــى موق ــــــى تــــــساؤالت البری المحــــــررون باإلجابــــــة عل
اإللكترونیــــة، كمــــا یمكــــن اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي التجــــاوب مــــع الجمهــــور مــــن خــــالل 

ول إلـى أقـصى تعلیمات البرمجة، وصفحات المساعدة ورسـائل األخطـاء، وبـذلك یمكـن الوصـ
 .)٢(تفاعلیة لآللة عندما تتكامل وتتبادل األدوار االتصالیة لإلنسان مع اآللة

 اإللكترونیــة ســبال متنوعــة لتحقیــق الــصحیفةیمكــن أن تــوفر : تــسهیالت االتــصال الشخــصي ً
ًاالتـــصال الشخـــصي الـــذي قـــد یكـــون اتـــصاال متزامنـــا أو اتـــصاال غیـــر متـــزامن،  ً وفـــي الوقـــت ً

صال المتـزامن بلحظیــة رجــع الـصدى كمــا فــي الحیـاة العادیــة، فــإن االتــصال الـذي یتمیــز االتــ
ویمكـن تحقیـق االتـصال المتـزامن باســتخدام . )٣(ًغیـر المتـزامن یتـأخر فیـه رجـع الــصدى قلـیال

حیــث یتبــادل المــستخدمون ) المــستخدم(جماعــات النقــاش التــي تحقــق االتــصال علــى مــستوى 
واألخبــار المنـشورة، وكــذلك منــاطق الحــوار الحــي التــي آراءهـم المكتوبــة إزاء بعــض المقــاالت 

تجـــذب المـــستخدم وتحـــتفظ بـــه فـــي الموقـــع، وتوفرهـــا الـــصحیفة حـــول موضـــوع معـــین، مـــوفرة 
بعض الروابط التي تحوي معلومات حول الموضوع لتكـون الدردشـة عقالنیـة ومنطقیـة عكـس 

ة وقـــد تـــصل إلـــى حـــد الدردشـــات العادیـــة التـــي یقبـــل علیهـــا الـــشباب والتـــي تتمیـــز بالـــسطحی
ًاالبتــذال، وقـــد تستــضیف الدردشـــة الــصحفیة عـــددا مــن المحللـــین المحایــدین لتحدیـــد وتنظـــیم 

ویمكــن اعتبــار هــذه الخیــارات مظــاهر للتفاعلیــة االجتماعیــة التــي یتفاعــل . )٤(نقــاط الدردشــة
فیهـــا المـــستخدم مـــع غیـــره مـــن المـــستخدمین، وتتمیـــز بنقـــل البیانـــات المطلوبـــة فـــي جـــزء مـــن 

ًباإلضافة إلى ذلك یمكن للموقع أن یقدم اتصاال متزامنا من خـالل البریـد اإللكترونـي . لثانیةا ً
الذي یسهل االتصال بین المستخدمین والعاملین في الموقع اإللكترونـي للـصحیفة، ولكـن یـتم 
تــأخیر رجــع الـــصدى للــسماح للمحـــررین بقــراءة رســائل القـــراء والــرد علیهـــا، ویمكــن اســـتخدام 

وقـد اسـتخدمت .  والصوت ولقطات الفیدیو في هذه األشكال من االتـصال الشخـصيالكلمات
هـــذه الخاصـــیة بفاعلیـــة عنـــدما أعلنـــت صـــحیفة یـــو إس إیـــه تـــودي فـــي طبعتهـــا الورقیـــة أنـــه 
بإمكان القـراء إرسـال أسـئلتهم إلـى المحـرر الـذي سـینقلها بـدوره إلـى الـرئیس األمریكـي الـسابق 
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، كمـا تـوفر اآلن الكثیـر مـن الـصحف البریـد )١(١٩٩٨صین عـام بیـل كلینتـون أثنـاء زیارتـه للـ
 -ًحرصـا مـنهم علـى التواصـل مـع قــرائهم–اإللكترونـي لمحرریهـا الـذي یـصل األمـر ببعــضهم 

 . كتابة البرید اإللكتروني الخاص بهم سواء كان للصحیفة موقع إلكتروني أم ال
 یلعـب المـستخدم دور المحـرر ویقصد بهـا إلـى أي مـدى یمكـن أن : سهولة إضافة المعلومات

وقـد اتجهـت العدیـد مـن . )٢(كمصدر للمعلومات التي یتصل بها مع عدد كبیـر مـن الجمـاهیر
 التــي wikiالــصحف اإللكترونیــة العالمیــة إلــى هــذا الــشكل مــن التفاعلیــة إضــافة خاصــیة الـــ

 تمكــن المــستخدم مــن إضــافة الموضــوعات التحریریــة، فــي هــذه الحالــة یــصبح المــستخدم هــو
المحـــرر، ویـــتم إرســـال الرســـالة بـــصورة مقـــصودة إلـــى جمهـــور كبیـــر فـــي المواقـــع التـــي تتـــیح 
وتـــــسهل للمـــــستخدم إضـــــافة معلومـــــات تعـــــزز مـــــن دور الجمهـــــور ممـــــا یثیـــــر اإلبـــــداع وروح 

وتتــــــیح بعــــــض الــــــصحف اإللكترونیــــــة لجمهورهــــــا بإضــــــافة . االكتـــــشاف لــــــدى المــــــستخدمین
ـــــصفحات االهتمامـــــات الخاصـــــة، اله ـــــزواج، المعلومـــــات ب ـــــاد المـــــیالد وال ـــــات، تهـــــاني أعی وای

وبعــض الــصحف . الوفیــات، نقــد األفــالم والمــسرحیات واألحــداث الثقافیــة والترفیهیــة األخــرى
 . القصص الخبریةاإللكترونیة األخرى تتیح للمستخدم االشتراك مع المحررین في تحریر 

 ن خاللهــا أن یــسجل وهــي أي وســیلة نقدیــة یمكــن لمــشغل الموقــع مــ: مراقبــة نظــام االســتخدام
ویـــتم تطبیـــق أنظمـــة مراقبـــة . تمـــت زیارتـــه) صـــفحات(مـــن هـــم زوار الموقـــع وأي جـــزء منـــه 

ًاالســتخدام لترتیــب صــفحات الموقــع وفقــا لعــدد مــرات زیارتهــا ولبرمجــة نظــام للمحتــوى لیقابــل 
ــــد مثــــــل هــــــذه المعلومــــــات مؤشــــــرا مهمــــــا لكیفیــــــة جــــــذب الموقــــــع . احتیاجــــــات الجمهــــــور ًوتعــ ً

ویمكــن تقــسیم خیــارات التفاعلیــة فــي موقــع . )٣(ومحافظتــه علــى جــذب انتبــاههمللمــستخدمین 
وذلــــك مــــن خــــالل (التفاعلیــــة بــــالتجول : الــــصحیفة اإللكترونیــــة إلــــى ثالثــــة أشــــكال أو أنــــواع

ـــى أزرار، مثــــل الـــــصفحة التالیــــة أو علــــى الـــــصفحة أو التحــــرك داخــــل أشـــــرطة  الــــضغط علـ
وابـــط البریـــد اإللكترونـــي المباشـــرة، أنظمـــة لوحـــة مـــن خـــالل ر(، والتفاعلیـــة الوظیفیـــة )القائمـــة

عـــن طریـــق تقـــدیم غـــرف الدردشـــة وشخـــصنة (، التفاعلیـــة التكیفیـــة )النـــشرات، وقـــوائم النقـــاش
ًالموقع التي یعكسها تصمیم الویب الذي یمكن المستخدم من التحكم في الموقـع وفقـا لرغباتـه 

               . )٤()واهتماماته
                                                

(1) Schultz, Tanjev, Options in Online Journalism: A Content Aalysis of 100 U.S. 
Newspapers, JCMC5 (1) September 1999, available at: htt://jcmc.indiana.edu/vo15/ 
issuel/Schultz.html#Interactive%20Onlin, retrieved at: 20/7/2007.  

(2) Schorr, Angela, Campbell, William & Schenk, Michael, Commu-nication Research 
& Media Science In Europe: Perspectives For Research & Academic Training In 
Europe's Changing Media Reality (Berlin, Walter De Gruyter, 2003) p. 70.  

(3) Schultz, Tanjev, Options in Online Journalism, op.cit.  
(4) Deuze, Mark, Online Journalism, op.cit.  
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    :)الفوریة(اآلنیة  .٢
وتعـــد أهـــم میـــزة للـــصحیفة اإللكترونیـــة، حیـــث یمكـــن تحـــدیث األخبـــار باســـتمرار علـــى مـــدار 

 وبـــذلك تتحـــرر الـــصحیفة اإللكترونیـــة مـــن قیـــود الوقـــت المرتبطـــة بـــالطبع -إذا لـــزم األمـــر–الـــساعة 
والنـــشر، إذ یمكـــن للمحــــرر أو المراســـل أن یحــــدث مادتـــه الــــصحفیة خـــالل الیــــوم بتحمیـــل القــــصص 

موقـع الــصحیفة باسـتخدام الحاســب الشخــصي أو حاسـبه المحمــول، وبـذلك تعــد األنبــاء المحدثـة علــى 
العاجلـــة متاحــــة للجمهــــور بمجــــرد وضــــعها علــــى صــــفحات الموقــــع، األمــــر الــــذي یجعــــل المعلومــــات 

  . )١(بالموقع محدثة باستمرار
 وبــالرغم مــن أهمیتهــا، تتعــرض اآلنیــة لقیــود تتعلــق بنــشر األخبــار علــى موقــع الــصحیفة قبــل

 سـاعة قبـل ظهـور ١٢مثیالتها الورقیة مما یحقق لها السبق الـصحفي والتـي قـد تـسبقها بمـا یزیـد عـن 
ٕواذا كانــت صــحف العــالم تتنــوع بــین احتفــاظ النــسخة الورقیــة . الطبعــة األولــى مــن الــصحیفة الورقیــة

بالـــــسبق الـــــصحفي، والـــــسماح للنـــــسخة اإللكترونیـــــة بالـــــسبق الـــــصحفي، نجـــــد الـــــصحف اإللكترونیـــــة 
ألمریكیة تهتم باآلنیة والتحدیث المستمر لقصصها فتحـرص علـى كتابـة وقـت آخـر تحـدیث لهـا، كمـا ا

ًوتتبــع صــحیفة واشـنطن بوســت نظامــا . قـد تتغیــر الــصفحة الرئیـسیة أكثــر مــن مـرة خــالل الیــوم الواحـد
ًخاصــا یمكنهــا مــن خاللــه نــشر نــسخة علــى الویــب مطابقــة للــصفحة األولــى بالجریــدة المطبوعــة فــي 

   .)٢(ین تنشر في باقي صفحات الموقع القصص المحدثة واألنباء العاجلةح
كمــا تتعــرض اآلنیــة لقیــود تتعلــق بدقــة الخبــر، إذ بینمــا یــسعى المحــرر إلــى تحقیــق التحــدیث 
المستمر لقصصه والبحث عـن األنبـاء العاجلـة لتحقیـق الـسبق الـصحفي، لـن یتـسع لـه الوقـت للتـدقیق 

عي وراء تـــصریحات المـــسئولین دون تحلیلهـــا ینـــتج عنـــه تقریـــر غیـــر فـــي تلـــك المعلومـــات، فـــإن الـــس
مكتمــل، وبــذلك قــد تــضر الرغبــة فــي التحــدیث المــستمر للموضــوعات بمعــاییر الدقــة فــي ظــل العجلــة 

  .)٣(لنشر النبأ قبل أي موقع آخر على الویب
   : تعدد الوسائط.٣

، الـصوت والـصورة والـنصائط مختلفـة ك تقـدیم المـضمون بوسـإمكانیـة إلـىوتشیر هذه الـسمة 
وهي بـذلك تجمـع مختلـف الخـصائص  .لعالیة التي یتوفر علیها الحاسوبمستفیدة بذلك من التقنیات ا

 وتـــستطیع الـــصحافة .)، الـــصحیفةاإلذاعـــةالتلفزیـــون، ( بهـــا وســـائل االتـــصال الجماهیریـــة التـــي تتـــسم
ــــصور  ــــد والكتــــبكمــــا (اإللكترونیــــة االســــتفادة مــــن اســــتخدام عناصــــر مثــــل الحــــروف وال ) فــــي الجرائ

، ولقطــات فیــدیو متحركــة، العناصــر المتحركــة، )كمــا فــي الرادیــو(باإلضــافة إلــى الــصوت، الموســیقى 

                                                
(1) Media Encyclopedia, Online Journalism: Characteristics, op.cit.  
(2) Gunter, Barrie, News & The Net, (USA, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2003) 

pp.68-69.  
(3) Ibid .  
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، األمـــر الـــذي یزیـــد مـــن إقبـــال القـــارئ )١()كمـــا فـــي التلفزیـــون، األفـــالم(كمـــا یمكـــن أن تكـــون مجـــسمة 
  . )٢(وجذب انتباهه إلى مضمون تلك الصحف اإللكترونیة

ٕویرى مصممو الویب ضرورة استخدام الوسـائط المتعـددة لتحقیـق هـدف واضـح واال أصـبحت   
ــــاج إلــــى معــــدل ســــریان كبیــــر للمعلومــــات كمــــا یعــــد معــــدل ســــریان . ًعبئــــا علــــى التــــصمیم حیــــث تحت

المعلومـات والحقـوق الفكریــة عوامـل تعــوق تطـویر المـضمون متعــدد الوسـائط وتكمــن المـشكلة الكبــرى 
التـي بحاجـة إلـى اسـتیعاب التكامـل بـین أسـلوب العمـل فـي حجـرة األخبـار التقلیدیـة في حجرة األخبار 

والفریق التحریري للویب وما یتطلبه من مهـارات خاصـة تفرضـها طبیعـة الویـب، ولـذلك تثـار تـساؤالت 
ًكــــم موقعــــا لــــصحیفة مطبوعــــة یــــسمح للمــــستخدم بــــأكثر مــــن القــــراءة؟ كــــم موقعــــا منهــــا یــــسمح : مثــــل ً

ًتماع؟ أو مــشاهدة صــور متحركــة؟ كــم موقعــا منهــا ینــشر موضــوعا لــم یــتم نــشره مــن للمــستخدم باالســ ً
قبل في الجریـدة الورقیـة؟ وتوجـد بالتأكیـد اسـتثناءات ولكـن القاعـدة هـي أن الـصحف اإللكترونیـة ثابتـة 

بـل إنــه مـع الــرغم مــن أن . )٣(وذات مـضمون ممــل فـي وســیلة مـن المفتــرض أن تكــون إیجابیـة ومثیــرة
 مــــن وســــیلة لنقــــل المعلومــــات فــــإن المواقــــع أكثــــررئیــــسیة للوســــائط المتعــــددة هــــي اســــتخدام المیــــزة ال

ًاإللكترونیـــة الزالـــت تمیـــل إلـــى اســـتخدام الوســـیلة األم التـــي تنحـــدر منهـــا، فمـــثال ال تـــزال تركـــز مواقـــع 
الــصحف اإللكترونیـــة علــى أعمـــدة النـــصوص ، ومواقــع المحطـــات اإلذاعیـــة علــى الملفـــات الـــصوتیة 

لكــن یوجــد اآلن اتجــاه نحــو تكاملیــة الوســائل . ة، ومواقــع المحطــات التلیفزیونیــة علــى الفیــدیوالمــسموع
اإلعالمیة من خالل تطبیق مفهوم الوسـائط المتعـددة، فمـن الممكـن اآلن إیجـاد موقـع لمحطـة إذاعیـة 
ًیــستخدم كـــال مـــن ملفـــات صـــوتیة وصـــور ونــصوص، كمـــا تقـــدم الـــصحیفة اإللكترونیـــة مقـــاطع فیـــدیو  ُ

ًوضـا مــسموعة بالتكامـل مــع النـصوص المكتوبــة، كمــا تقـدم مواقــع المحطـات التلیفزیونیــة قصــصا وعر ً
ومن أمثلة الصحف اإللكترونیة التي توظـف مفهـوم الوسـائط . )٤(مكتوبة باإلضافة إلى مقاطع الفیدیو

هـــل المتعـــددة علـــى مـــستوى العـــالم جریـــدتا واشـــنطن بوســـت ونیویـــورك تـــایمز اإللكترونیتـــان، ولـــم تتجا
الــصحف اإللكترونیــة المــصریة هــذه الخاصــیة فقــد اســتخدمتها صــحف مثــل األهــرام، المــصري الیــوم، 
البـــدیل لعـــرض مقـــاطع الفیـــدیو ودمجهـــا مـــع الـــصور والنـــصوص فـــي قـــصة صـــحفیة متكاملـــة، ولكـــن 

                                                
(1) Millison, Doug, Online Journalism FAQ, op.cit.  

 . ٤٠، ص)٢٠٠٦ ،٢ط رحمة برس،: القاهرة(، اإلعالم اإللكترونيحسنین شفیق، ) ٢(
(3) Cuenca, Mike, Where's The Multimedia In Online Journalism? The Journal of 

Electronic Publishing, September, 1998, v.4, Issue 1 available at: 
htt://www.press.umich.edu/sep/04-01/Cuenca.html retrieved at: 25/2/2007. 

(4) Ruel, Laura & Paul, Nora, Multimedia storytelling: when is it worth it? Online 
Journalism Review, available at: htt://www.ojr.org/ojr/stories-/070210ruel,retrieved 
at: 27/3/2008.  
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ًیعیــب هــذه المقــاطع أنهــا مــأخوذة مــن المحطــات التلیفزیونیــة ولــم ینتجهــا المحــرر خصیــصا للــصحیفة 
  . ونیة، ولكننا نرى أنها خطوة انتقالیة في طریق تفعیل الوسائط المتعددةاإللكتر

وقـــد یرجـــع عـــدم توظیـــف الوســـائط المتعـــددة بفاعلیـــة فـــي الـــصحف اإللكترونیـــة بـــشكل عـــام   
 منهـــا بـــشكل خـــاص إلـــى غیـــاب المحـــرر المتكامـــل القـــادر علـــى اســـتیعاب مهـــارات الوســـائل والعراقیـــة

 واحــدة فقــط، ذلــك المحــرر الــذي یفكــر بطریقــة غیــر تقلیدیــة تجعلــه المختلفــة ال التركیــز علــى وســیلة
یـصور مــشاهد فیــدیو للحــدث، ویــسجل تــصریحات صــوتیة للمــسؤولین، باإلضــافة إلــى الــصور، وكلهــا 
تتـــضافر مـــع القـــصة الخبریـــة المكتوبـــة، لكـــن أغلـــب المحـــررین بالـــصحف اإللكترونیـــة اآلن اعتـــادوا 

وقــــد شـــــعرت الـــــصحف . )١(النـــــصوص والـــــصور الثابتــــة فقـــــطالتفكیــــر بطریقـــــة تقلیدیــــة تعتمـــــد علــــى 
اإللكترونیـــة بحاجتهـــا إلـــى مثـــل ذلـــك المحـــرر المتكامـــل، وهـــو مـــا تنبهـــت إلیـــه كلیـــة اإلعـــالم بجامعـــة 
القـــاهرة فقامـــت بإنـــشاء شـــعبة الـــصحافة اإللكترونیـــة، األمـــر الـــذي ینبـــئ بجیـــل جدیـــد مـــن المحـــررین 

اســتخدام الوســائط المتعــددة بالــصحف اإللكترونیــة یتمتعــون بــسمات خاصــة، ممــا قــد یزیــد مــن فــرص 
  . المصریة
ًونالحــظ فــي المواقــع اإلخباریــة تكــامال بــین صــالة التحریــر التقلیدیــة وتلــك االفتراضــیة، ففیهــا   

أو أن كــل أجـزاء المواقــع یـتم إنتاجهــا . ًیعتبـر تعـدد الوســائط ناتجـا لألنمــاط المختلفـة لوســائل االتـصال
ًلمتعــددة، مقدمــة للمــستخدم النهــائي طرقــا متعــددة داخــل وخــالل مــضمون مــن وجهــة نظــر الوســائط ا

  . النص
ً مـــن تحقیـــق هـــذا الهـــدف كـــان لزامـــا علـــى المحـــرر الـــصحفي ولتـــتمكن الـــصحیفة اإللكترونیـــة  

اكتـساب العدیــد مــن المهـارات الجدیــدة التــي فرضــتها الویـب كوســیلة اتــصال جدیـدة، فبینمــا كــان یركــز 
قیة اهتمامه على تحدید وانتقاء القیم اإلخباریة فـي الموضـوع الـذي یتناولـه الصحفي في الصحیفة الور

ًوفي التركیز على المحاور التي تجعل من المادة عنصرا شـیقا للقـراءة، أصـبح یهـتم باإلضـافة إلـى مـا  ً
سبق بجوانب تنظیم المعلومات والربط بینهـا وبإضـافة مالمـح للتفاعـل وتبـادل االتـصال والتفاعـل بینـه 

وبــذلك اختلفــت طبیعــة الــدور الــصحفي مــن التركیــز علــى وظیفــة حــارس البوابــة إلــى . ن الجمهــوروبــی
ممارســـة دور أشـــبه بــــدور المرشـــد، ومـــن التركیــــز علـــى الــــتحكم فـــي انتقـــاء المعلومــــات ونـــشرها إلــــى 

، ومن المتطلبات الصحفیة الجدیدة التـي یحتاجهـا المحـرر )٢(االهتمام بكیفیة توظیف مالمح التفاعلیة

                                                
(1) Cuenca, Mike, Where's The Multimedia In Online Journalism?, op.cit. 

، مرجـــع ســـابق، نـــشر الـــصحفي علـــى شـــبكة اإلنترنـــتالمتغیـــرات المـــؤثرة علـــى التفاعلیـــة فـــي المهـــا عبدالمجیـــد، ) ٢    (
 . ١٩٩ص
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ـــارات التحریــــر والكتابــــة غیــــر الخطیــــة والتــــي تــــشمل تحدیــــد وتنظــــیم وربــــط  اإللكترونــــي اكتــــسابه مهـ
  .  )١(الموضوعات بمحاورها وعناصرها المختلفة ببعضها البعض

   : العمق المعرفي.٤
 إضــــافیةهــــا بخــــدمات ئلكترونیــــة علــــى تزویــــد قراإلوتتمثــــل هــــذه الــــسمة فــــي قــــدرة الــــصحافة ا

، االطــالع علـى نــسخ  الــصحیفة، تـصفح موضــوعات ذات صـلةأرشـیفام ، اســتخداألحـداثكخلفیـات 
، وینطبــق ذلـك علـى المواقــع التـي تــشكل النـسخ التــي تـصدرها فـي الوقــت نفـسهسـابقة وكـذلك مختلــف 

  .لفة بحسب البلدان التي تصدر فیهاامتدادا لصحف ورقیة بطبعات مخت
    : التحدیث.٥

 بـــــالتطورات المختلفـــــة اإلحاطــــةلجمهورهـــــا  آنیــــة تتـــــیح إخباریـــــة تقــــدیم خـــــدمات إلـــــىوتــــشیر 
  .لمباشرة والفوریة من ابرز سماتهانترنت التي تشكل اإل، ومسایرة طبیعة الألحداث

   : سهولة التعرض.٦
تتطلـــب مـــن جمهورهـــا بـــذل الكثیـــر مـــن الجهـــد الجـــسدي  لكترونیـــة الإل الـــصحافة انأوتعنـــي 

 بكثیــــر مــــن التعــــرض أســــهل ًلهــــم تعرضــــا تــــوفر ٕوانهــــا، ي الســــتیعاب المــــضامین التــــي تقــــدمهاوالعقلــــ
  .الورقیةللصحیفة 

   : التمكین.٧
 المــضامین المختلفــة الجدیــدة إلــىلكترونیــة الوصــول إلتتــیح هــذه الــسمة لجمهــور الــصحافة ا

،  بطــرق ووســـائط مختلفـــةأمامـــه غیـــر الــصحیفة التـــي أخـــرى أمــاكن، وكــذلك التـــي فـــي منهــا والقدیمـــة
 موضــوعات ذات صــلة إلــى الــصوتیة والــروابط التــي تحیلــك كالــصور الفدیویــة والنــصوص والمقــاطع

  .أخرى أماكنمنشورة في 
     : العالمیةأو النشر على نطاق واسع .٨

 تتـیح هـذه إذ، نترنـتإل الطبیعة الخاصـة لـشبكة الكترونیة هذه السمة منإلوتستمد الصحافة ا
یخـــضع  نترنـــت الإلكة الكترونـــي علـــى شـــبإل، وبـــذلك فـــان النـــشر انـــشر الواســـعالـــشبكة للمـــضامین ال

  .اإلعالمي آلیات العمل أوللصحفي 
  : القدرة على الربط بین العناصر المتعددة داخل هیكل المعلومات.٩

، مختلفــة للمعلومــات مــع بعــضها الــبعض الاألشــكالویتــأتى ذلــك مــن خــالل القــدرة علــى ربــط 
  .أماكنها الجمهور لمتابعة المضامین على اختالف أمام الفرصة ٕواتاحة

  
  

                                                
 . ٢٠١، ص سابقالمرجع ال) ١(
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   :لكتروني الفوريإل ااألرشیف .١٠
 واألحــداث عــن الموضــوعات ً شــامالًلكترونیــة ســیاقاإلهــذه الــسمة لجمهــور الــصحافة ا تــوفر

 فــوري أرشــیفلكترونیــة مــن إلهــم بــصدد االطــالع علیهــا، وذلــك مــن خــالل مــا تــوفره الــصحیفة ا التــي
بحیـــث یمكـــن للقـــارئ  . الموضـــوعاتأو األحـــداثتمكـــن الجمهـــور مـــن اســـتكمال تـــصوراته عـــن تلـــك 

، ویـشمل )١(االطالع على األعداد الـسابقة للـصحیفة بـسهولة عبـر قاعـدة البیانـات الخاصـة بالـصحیفة
المــواد الــصوتیة، لقطــات الفیــدیو الحیــة، : ًاإللكترونــي أشــكاال مختلفــة مــن المعلومــات مثــلاألرشــیف 

التنـوع فـي عـرض المعلومـات، كمـا ًالصور، باإلضافة إلى المواد المكتوبة مما یحقق نوعا من الثـراء و
یتمیز بالقدرة على تخزین كم هائل من الموضوعات یتجـاوز مئـات اآلالف، كمـا یوجـد بأرشـیف موقـع 

BBC٢(ً مثال( .   
   : الالجماهیریة.١١

لكترونیة عن مفهوم الحشد في التعامل مع مـستخدمي الوسـیلة إل تخلي الصحافة اإلىوتشیر 
  .یف مع االهتمامات الفردیة للقراء یتكإعالميج ، بمعنى تقدیم منتاإلعالمیة

  :  هذه السمة بطریقتینقوتتحق
  ).linksنظام الوصالت   (القارئ أمام خیارات عدیدة إتاحةوتتحقق عبر : الطریقة التقلیدیة أ ــ

ــــ طریقـــة دفـــع المحتـــوى  قائمـــة القـــارئ یحـــدد أن بمـــا یریـــد بعـــد القـــارئ یقـــوم الموقـــع بتزویـــد إذ :ب ـ
 االطــالع علـى هـذه المــواد للقـارئ، مــا یتـیح موضـوعات التـي یفــضل االطـالع علیهـالتتـضمن ا

  .لوقت الذي یرغب به من على حاسبتهفي ا
   : القائمة على السرعةاإلضافیة الخدمات .١٢

 بــین جمهورهــا مــن واآلنیــةوتقــوم الــصحیفة وفقــا لهــذه الــسمة بــدور حلقــة االتــصال اللحظیــة 
   .لكتروني وغیرهاإل المحادثة وقوائم البرید ومواقع تبادل رسائل البرید اخالل الحلقات النقاشیة وغرف

   : الشخصنة.١٣
 بإمكـــان إذ،  التعــرضوأوقـــاتلكترونیــة إلوتعنــي حریــة اســـتخدام مــا تنطــوي علیـــه الــصحیفة ا

 التـي تتوافـق مــع األبـواب، واختیـار  بـشكل شخـصيوأبـواب ینتقـي مـا یـشاء مـن موضـوعات أن القـارئ
 الـصحیفة فــي إلدارة تــأثیر أي یكــون هنـاك أن التعـرض التــي تناسـبه مـن دون أوقــاتحدیـد ، وترغباتـه

  .هذه الحریة
  

                                                
 . ٤١، مرجع سابق، صاإلعالم اإللكترونيحسنین شفیق، ) ١(
تأثیر استخدام الجمهور المصري لوسائل االتصال اإللكترونیة المستحدثة على عالقتـه بوسـائل هند أحمد بداري، ) ٢    (

 ).٢٠٠٦كلیة اإلعالم، قسم الصحافة، : جامعة القاهرة( غیر منشورة، ،الة دكتوراهرس، اإلعالم المطبوعة
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  : استخدام الروابط الفائقة. ١٤
) تیـد نیلـسون(تقوم فكرة الویب على استخدام النصوص الفائقة، والتي هي ببساطة كمـا یراهـا   

التجـــول بأنحـــاء موقـــع الـــصحیفة وتـــستخدم النـــصوص الفائقـــة فـــي . نظـــام لتوصـــیل وحـــدات منفـــصلة
التــــي قـــد تكـــون داخــــل ) المترابطـــة(اإللكترونیـــة ولـــربط المـــستخدم بالمــــضامین ذات الـــصلة ببعـــضها 

، وقـد أتـاح اسـتخدام الـروابط فرصـة تقـدیم وجهـات النظـر )١(الموقع نفـسه، أو بموقـع آخـر علـى الویـب
وبـــالرغم مـــن نقـــص . جـــاه الواحـــدالمتعــددة فـــي موضـــوع معـــین أكثـــر مـــن الــصحافة التقلیدیـــة ذات االت

حدود مساحة الشاشة، تستطیع الصحیفة اإللكترونیة تطویر قصة بـشكل جیـد ونـشر وثـائق المـصادر 
  . )٢(والمعلومات الخلفیة باستخدام النصوص الفائقة

وال یــتم بنــاء الــصحیفة اإللكترونیــة بــصورة غیــر خطیــة باســتخدام النــصوص الفائقــة والــروابط   
ًعمال المـــستخدم لهـــا یـــتم أیـــضا بطریقـــة غیـــر خطیـــة، إذ ینتقـــي القـــارئ القـــصص فحـــسب، بـــل إن اســـت

    .   )٣(ًاإلخباریة والصحفیة التي یود قراءتها متجاهال باقي القصص، أو التفاصیل
  :أنواع ثالثة إلىویمكن تقسیم السمات المذكورة 

 رهـا مـن وسـائل لكترونیـة عـن غیإلوهي السمات التي تنفرد بها الـصحافة ا: السمات الخاصة
القــــدرة علــــى الــــربط بــــین (و) التمكــــین( و) تعــــدد الوســــائل(و) التفاعلیــــة( مثــــل ســــمة اإلعــــالم

الخـــدمات (و) لكترونـــي الفـــوريإل ااألرشـــیف(و) المتعـــددة داخـــل هیكـــل المعلومـــاتالعناصـــر 
  .)الالجماهیریة(و) مة على السرعة القائاإلضافیة

 مــن الوســائل االتــصالیة مثــل ا مــع غیرهـاوهــي الـسمات التــي تــشترك بهــ: الــسمات المــشتركة 
  .)سهولة التعرض(و ) التحدیث(و ) الفوریة (سمة 

 وهــي الــسمات التــي تــرتبط بالغایــات النهائیــة لوظــائف الوســائل االتــصالیة : الــسمات العامــة
  ). العالمیةأوالنشر على نطاق واسع (و) الشخصنة(و) العمق المعرفي( مثل اإلعالمیة
یمكن اعتماد جمیع السمات المـذكورة فـي المعیـار الـذي سـیجري اعتمـاده   الاإلطاروفي هذا 

و ) العمــق المعرفــي(ة بعــض الــسمات مثــل ، وذلــك لعمومیــ العراقیــةلكترونیــةإلواقــع الــصحافة التقیــیم 
 تـــشابه أو)  العالمیـــةأوالنـــشر علـــى نطـــاق واســـع (و ) التمكـــین( و) ســـهولة التعـــرض(و ) الشخـــصنة(

التــي تتــشابه نتائجهــا ) التمكــین( مثــل ســمة أخــرىة قیاســها مــع نتــائج ســمات نتــائج مــضامینها فــي حالــ
  .) القائمة على السرعةاإلضافیةالخدمات (و) تعدد الوسائط(ة مع سم

                                                
(1) Media Encyclopedia, Online Journalism: Characteristics, available at: 

htt://wiki.mediaculture.org.au/index.php/Online_Journalism_Characteristics, 
retrieved at: 13/3/2008.  

(2) Millison, Doug, Online Journalism FAQ, available at: htt://home-
comcast.net/…dougmillison.html,retrieved at:28/2/2007.  

(3) Media Encyclopedia, Online Journalism: Characteristics, op.cit.  
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ـــ ، التفاعلیـــة، الفوریـــة، تعـــدد الوســـائط: اآلتیـــةن المعیـــار ســـیتكون مـــن الـــسمات إوعلـــى هـــذا ف
لكترونــي إل ااألرشــیف، اخــل هیكــل المعلومــاتصــر المتعــددة د، القــدرة علــى الــربط بــین العناالتحــدیث

  . القائمة على السرعةاإلضافیة، الخدمات الفوري، الالجماهیریة
   :)١( العراقلكتروني في إقلیم كردستانإلواقع اإلعالم ا

 فـي مجــال تكنولوجیـا االتــصال، ً ملحوظـاً تقــدمااألخیـرةاق فـي الفتــرة  كردســتان العـرإقلـیمشـهد 
لكترونـي والـذي تكلـل إل اباإلعالم في الجوانب التقنیة الخاصة اإلعالمیةمارسات  بتطویر المًواهتماما
لكترونیـة تحـوي علـى موضـوعات متنوعـة إل ااإلعالمیـةعدد من المواقع والصحف والمجالت  بظهور
لكترونـي، بحیـث نجـد إللكترونـي، واألرشـیف اإل مختلفة وتقدم خدمات تفاعلیة جدیـدة كالبحـث اوأبواب
 دل على شـيء فهـو یـدل علـى إنن ذلك في الحقیقة ٕا، وً جیداً الكترونیاً معلوماتیاًك أرشیفا تمتلًصحفا

 اإلعــــالمواقــــع لومــــن خــــالل قــــراءة . اإلقلــــیم فــــي اإلعــــالممؤشــــرات النجــــاح والتقــــدم لهــــذا النــــوع مــــن 
ـــیملكترونـــي فـــي إلا  اإلعـــالم تطـــور أمـــام تبـــین وجـــود عـــدد مـــن المـــشكالت والعوائـــق التـــي تقـــف اإلقل
لكترونـي فهـو نــسخة إل ااإلعـالم بیئـة العمـل التقلیدیـة تحكـم إنلكترونـي وانتـشاره بـشكل سـریع وهـي إلا
 بمعنـى الكلمـة، وكمــا ًلكترونیـاإ ًإعالمـانترنـت وهــو لـیس إل مجـالت ورقیـة علـى اأولكترونیـة لـصحف إ

هري فــي  یمارســون نفــس األدوار التقلیدیــة كمــا هــي، ولــم یحــدث تحــول جــواإلقلــیم فــي اإلعالمیــین إن
 اإلعــــالم، وال یوجــــد أي انــــدماج حقیقــــي بــــین اإلطــــالقلكترونــــي علــــى إل ااإلعالمــــيممارســــة العمــــل 

 إعالمیــةلكترونیــة مجموعــة وســائل إل الــصحف اأولكترونــي، بــأن تكــون المواقــع إل اواإلعــالمالتقلیــدي 
 والعوائـق ومـن المـشكالت.  وغیرها من الوسائل التقنیـة األخـرىٕواذاعةمتعددة بحیث تتضمن صحافة 
لكترونـي فــي إل ااإلعـالم إلـىلكترونـي، انـه مـا یـزال ینظــر إل ااإلعــالماألخـرى التـي تحـول دون تطـور 

 النــاس عنــد الترفیــه وال یوجــد أي تــأثیر حقیقــي فــي مــسألة إلیهــا علــى أنــه وســیلة ترفیهیــة یلجــأ اإلقلــیم
 اإلقلـیملكترونـي فـي إل اعـالماإل مـن قبـل جمهـور ٍیوجـد دور كـاف لكترونیـة، والإل ااإلعالمیـةالتغطیـة 

 اإلســهامات التــي یمكــن أن تثریهــا، وانحــصرت هــذه اإلعالمیــةبحیــث یقومــون بتزویــد المواقــع بــالمواد 
 مــضامین إنتـاج فـي التعلیـق علـى بعـض األخبـار والمقـاالت والـصور، دون مـشاركة حقیقیـة فـي ًغالبـا

 اإلقلــیم وهــي أن أخــرى مــشكلة  هنــاكإن عــن ًفـضال. تنـشر فــي شــكل أخبــار ومقــاالت وفیــدیو وصــور
 التقنـي المـتمكن والقـادر علـى التعامـل مـع اإلعالمـي، أو ً المؤهل تكنولوجیـااإلعالميلى وجود إیفتقد 

 ممــن یــستطیعون التعامــل مــع التقنیــات الحدیثــة، ًالوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة، وهنــاك عــدد قلیــل جــدا
، وهنـــاك بعــض األشـــخاص اإلطــالقكترونــي علـــى لإل ااإلعــالموال توجــد أیــة اســـتثمارات حقیقیــة فـــي 

لكترونــــي عبـــر البوابــــات إالفنیـــین ولــــیس الحـــرفیین فــــي ممارســـة هــــذا المجـــال، وال یوجــــد أي تواصـــل 

                                                
 . ١٣/١٢/٢٠١٢استرجع بتاریخ  ، com.anakurdkaw.www )كه وانه(موقع ) ١(
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لكترونیــة وتكــون مــصدر إ وثقافــة ًلكترونیــة تخلــق مناخــاإلكترونیــة، ویفتــرض أن یكــون هنــاك بوابــة إلا
كترونـي، وال توجـد أیـة تـشریعات إلل الإلعالمالئیة حوار، وهذا غیر موجود، وما تزال توجد نظرة استع

 التقلیـــدي یحكـــم اإلعـــالملكترونیـــة، ومـــا یـــزال إ وال جمعیـــات أخالقیـــةلكترونـــي وال مواثیـــق إل الإلعـــالم
لكترونــــــي، مثـــــل ســــــقف الحریـــــة، هــــــامش الحركـــــة، مــــــصادر المعلومـــــات، القیــــــود علــــــى إل ااإلعـــــالم

لكترونــي یحــصل علــى أخبــاره مــن الــصحف إل ااإلعالمفــ. المعلومــات، االرتبــاط بالــسیاسات الحكومیــة
 .المحلیة ولیس لدیه مصادر ومهنیون یعملون في هذا المجال

 خاصــة اإلقلــیم فــي مــستقبل ً كبیــراًلكترونــي دوراإل ااإلعــالم تــصور بــأن یلعــب اإلمكــانوفــي 
ممــا یــدل  فــي تزایــد مــستمر وخاصــة مــن قبــل الجیــل الجدیــد اإلقلــیمنترنــت فــي إلوأن عــدد مــستخدمي ا

 والـذي یمكـن تحقیقــه مـن خـالل التركیــز اإلقلــیملكترونـي فـي إل ااإلعــالمعلـى مـستقبل جیــد فـي مجـال 
المهـارات المهنیـة، انتـشار ثقافـة : أهمهـالكترونـي، إل ااإلعـالمعلى محاور رئیـسیة لهـا دور فـي نجـاح 

الجمهــور، ومــدى نترنــت مــن الــشریحة المــستهدفة مــن إلالكمبیــوتر فــي المجتمــع، وأعــداد مــستخدمي ا
نترنت وتكلفة االشتراك بهذه الخدمـة والمـستوى المعیـشي والتعلیمـي والثقـافي للجمهـور، إلتوافر خدمة ا

  :تتم من خالل األتي اإلقلیملكتروني في إل ااإلعالم سبل تطویر عمل ویرى الباحث أن
 وممارســاته، هٕواعالمییــلكترونــي ككیــان مــستقل لــه آلیاتــه وتقنیاتــه إل ااإلعــالمالــسعي لتطــویر  .١

 آللیــــات اإلعالمیــــة، وكــــذلك تطــــویر المؤســــسات ً ومغــــایراً جدیــــداًباعتبــــار أنــــه یمثــــل نموذجــــا
 اإلعالمیـةوأشكال جدیدة تـسمح لهـا باالسـتفادة مـن تعلیقـات المتلقـي ضـمن موادهـا وبرامجهـا 

التي تقدمها، مع تطویر شبكة اتصاالت محترفة ومهنیة مـع مـستخدمیها، تمكنهـا مـن تطـویر 
، وتعزیــز مكانتهــا الجماهیریــة، وتطــویر مجــاالت الحــوار والنقــاش وتفعیــل اإلعالمیــةطیتهــا تغ

 .التعددیة والتنوع والحیاة الدیمقراطیة في المجتمع
لكترونـي بحیـث تخلـق إل ابـاإلعالم بزجهم في دورات تدریبیة خاصـة اإلعالمیةتأهیل الكوادر  .٢

 .لكترونيإل اياإلعالم مبدعین محترفین في مجال العمل إعالمیین
ـــــون إلأن یكـــــون للعـــــاملین فـــــي الموقـــــع ا .٣ ـــــي، محـــــررون وفنی ـــــونلكترون ـــــل ٕواداری ـــــدیهم تأهی ، ل

 بذاتـــه واســـع المیـــادین متعـــدد الفـــروع، ً قائمـــاً الـــذي أصـــبح علمـــااإلعـــالمتخصـــصي ألســـس 
 اإلعالمیـینلكتروني، بشكل یعمل على خلق التفاعـل بـین إل اباإلعالموالخصائص المرتبطة 

 فـــي اإلعـــالمنترنـــت، وتطـــویر مهـــاراتهم، وتطـــویر أقـــسام إلن مـــع الجمهـــور عبـــر الكتـــرونییإلا
 .الجامعات والمعاهد العلیا على هذا الصعید

 أفكـارهملكترونیة هادفة ومحاولـة االسـتفادة مـن إ مواقع بإنشاءتشجیع الشباب على المساهمة  .٤
هـذا الموضـوع الحیـوي  االعتمـاد علـیهم فـي وباإلمكـانوهوایاتهم فالشباب هـم عمـاد المـستقبل 
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 یقومـوا بعملهـم بنـشاط وفعالیـة بتخفـیض تكـالیف أن مـن اجـل أمـامهمومحاولة تذلیل العقبـات 
 .نترنت مثالإلاالشتراك با

لكترونیـــة تهـــتم بتوعیـــة المـــواطنین بمختلـــف شـــرائحهم االجتماعیـــة مـــن اجـــل إ جمعیـــات إقامـــة .٥
 .اإلقلیموده في لكتروني والضرورة الماسة لوجإل ااإلعالمالتعریف بأهمیة 

 كانـت إذالكترونـي إل ااإلعالم فائدة من آیةتكون   الإذلكترونیة، إل ااإلعالمیةتحسین المادة  .٦
لكترونــي فــي إل ااإلعــالمالمــادة ســطحیة وغیــر مفیــدة للجمهــور ومــن الــضروري التوســع فــي 

 بحیـــث ًنیــالكتروإ المنــشورة اإلعالمیـــةلكترونــي، ودعــم المــواد إل النـــشر اإلــى كاالتجــاه اإلقلــیم
  المقاالت بالصورٕوارفاق ًیتضمن الخبر مقطع فیدیو توضیحا

لكترونیــة وتطویرهـا واالهتمــام بالبــث والمحتــوى، ومتابعــة الخبــر إل المواقــع اإنــشاءالعمـل علــى  .٧
 .بشكل دوري

  :٢٠٠٣لكرتونية يف العراق بعد عامإلالصحافة ا: ًثالثا
نترنت كانت إل شبكة انأنطقة العربیة  التي شهدتها الماألخیرة السیاسیة اإلحداثكشفت 

 استثمر الشباب الصحافة إذ  تونس ومصر،اندالع ثورتي في أسهمتمن بین الوسائل التي 
لكتروني وغرف المحادثة وغیرها للتنسیق فیما إللكترونیة وشبكات التواصل االجتماعي والبرید اإلا

 هذا النمط أن إلىیر هذا في جانب منه ویش. ت النظر وتحدید المواعید للتظاهربینهم وتبادل وجها
لعربیة في هذا االتصالي بدأ یحدث تأثیراته الملموسة في الجماهیر على الرغم من حداثة التجربة ا

ملیون ) ٥٧( حجم الجمهور العربي المستخدم للشبكة لم یتجاوزأن، ذلك المجال ومحدودیتها
لكترونیة على إلوبذا غدت المواقع ا. %١نترنت سوى إلحتوى العربي في ا، ولم یشكل الممواطن

 التأثیرات إلحداث فاعلة بید الجماهیر وأداة السیاسیة لألنظمة ً تشكل تهدیداأنواعهااختالف 
غنى عنها  ، وقناة اتصالیة الجهة للتعبیر عن همومها وتطلعاتها عن كونها واً، فضالالمطلوبة

لهذه التطورات عبر نقلها اآلني والفوري لكترونیة مواكبة إلوكانت الصحافة ا. األزمات أثناء
، معززة اإلخباریة والمقاالت والقصص كاألخبار والوقائع عبر مختلف الفنون الصحفیة لإلحداث

، ما یشیر تضلیل والدعایة والاإلقناع فنیة انطوت على بأسالیبوقدمت ذلك . ذلك بالتحلیل والتفسیر
، وطالما  والصحافة الورقیةواإلذاعاتبها الفضائیات  التي قامت األدوار عن أهمیةیقل   دور الإلى

 الحالیة واألدوارلكترونیة إل الصحافة اأهمیة تنبع من الدراسة ه هذأهمیة، فان  بهذا الشكلاألمر
قافة والتنمیة  والثاإلعالمد ی الجماهیریة على صعاألوساط تؤدیها في أنوالمستقبلیة التي یمكن 

 المستوى الجماهیري یتوقع إلىذا النمط االتصالي الذي لم یصل بعد  هأنذلك . والترویح والترویج
 بغیة البحث عن السبل الكفیلة ً، ما یستدعي االهتمام به علمیا ووظائف جمةرأدوا تكون له أن

   .العراقيالتي من شانها توظیفه لخدمة المجتمع 
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في لراهنة والمستقبلیة دوار فاعلة في الحیاة األكترونیة تأدیة إل كان یراد للصحافة إواذا
، فان ذلك یتطلب لكترونیة في الدول المتطورةإلة ا التي تؤدیها الصحافلألدوارمماثلة العراق 

، والتعرف على مدى قیة لتبین حدودها ومدیات تأثیرهالكترونیة العراإلالوقوف على واقع الصحافة ا
یة المفترضة، وتشخیص مواطن لكترونإلها الصحافة ا تتسم بأناتسامها بالخصائص التي یفترض 

لكترونیة العراقیة إل الكثیر من مواقع الصحافة اأن إلى المالحظات تشیر إن، ذلك قوتها وضعفها
 التحریریة ومحدودیة االستفادة من واألسالیب والمضامین األشكالالزالت مواقع شكلیة على مستوى 

هذه المالحظات وان كانت تنطوي على ، بالمقابل فان تننترإل التي یوفرها الحاسوب واالتقنیات
ها على مجمل هذه الظاهرة  وتعمیمأحكام إطالق في إلیهایمكن الركون   انه الإالجوانب علمیة 

 هذه الظاهرة للتحلیل العلمي على وفق دراسة منهجیة من شأنه توصیف إخضاع، لذلك فان الجدیدة
ا تفعیل هذه الصحافة للقیام بوظیفتها واقعها وبالتالي تحدید السبل التي یمكن من خالل سلوكه

 والتثقیف وغیرها من الوظائف التي تشترك واألخبار المتمثلة بتعزیز التواصل االجتماعي األساسیة
 البحث في الكیفیات التي یمكن من خاللها آخرفیها مع وسائل االتصال الجماهیریة، بمعنى 

  .یةاالستفادة من هذه الصحافة في عملیات التنمیة الوطن
، ن االستعانة بوسائل فاعلة ومؤثرة كان من المتعذر تحقیق تنمیة وطنیة حقیقیة من دوٕواذا
 جانب وسائل إلى تكتسب سمة الجماهیریة أن ًلكترونیة التي یتوقع لها مستقبالإلكالصحافة ا

ن م إال، وذلك لن یكون داء هذه الصحافة یغدو ضرورة قصوى، فان االرتقاء بأ التقلیدیةاإلعالم
 إلیه تسعىوهذا ما . د المتطلبات الكفیلة بالنهوض بها، وبالتالي تحدیخالل المعرفة العلمیة بواقعها

  .إلیها التي یروم الوصول األهداف تقییم الواقع من بین ت وضعالتي هذه الدراسة
 أدوات لكترونیة تعد من بین ابرزإلافة ا، فان الصح االتصالیةأدواته لكل زمن أنوبما 

، یقتضي ن المستقبل وتحقیق حضور فاعل فیه، ولذا فان التمكن مبل على المدى المنظورالمستق
 في اإلعالمي، لكن الواقع  قدراتهابأقصى، وامتالك المهارات التي تشغلها أدواتهعنایة فائقة في 

 ما في ذلك االتصال عبر هیمنة التلفزیون على غالبیة حركة االتصال الجماهیري بإلىالعراق یشیر 
 من أكثر جهات االتصال منشغلة بالحاضر أن أولها:  داللتینإلى، وتحیل هذه الهیمنة نترنتإلا

 األمریكي خطورة المرحلة التاریخیة التي یمر بها العراق بعد االحتالل إلى، وذلك یعزى المستقبل
 ،را في الواقع تأثیاألكثر تستعین لتعبئة الجماهیر بالوسائل فأنها، ومن ثم ر النظام السیاسيوتغیی

لكترونیة لم تأخذ المدیات إل الصحافة اأن، ذلك سائل التقلیدیة وبخاصة الفضائیاتوهي بالتأكید الو
في المستقبل لم  ً حقیقیاً وعیاأنالمنافسة للفضائیات بسبب محدودیة تعرض الجمهور لها، وثانیهما 

 هذا أن إال،  بشأن المستقبلًا واضحًا الحراك االجتماعي والسیاسي یعكس قلقإن، مع یتبلور بعد
، لم یقابله اهتمام  سیاسیةإجراءات أو عنف أشكال تعبیریة سواء كانت بأشكال ظهرالقلق الذي 
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 مالمح محددة أو استراتیجیات من شأنها رسم صورة أو عملیة إجراءات أو المستقبل بأدواتواضح 
 الصحافة أونترنت إلاستخدامات ا النمو الحاصل في أن، وبذا یمكن القول للمستقبل الذي نرید

 ً انعكاساأو یسهم فیها التخطیط العلمي أنلكترونیة جاءت بطریقة كیفیة عشوائیة من دون إلا
 هذه الظاهرة للدراسة قد یشیع ثقافة علمیة للتعامل إخضاع، لذلك فان ًالستراتیجیات مرسومة مسبقا

  .   بینهالكترونیة منإل المستقبل التي تأتي الصحافة اأدواتمع 
لكترونیـــة علـــى وجــــه إل والــــصحافة اًنترنـــت عمومـــاإل حداثـــة التجربـــة العربیـــة فــــي مجـــال انإ

 آلیــات عمــل الــشبكة إیــضاح االنــشغال فــي إلــىالخــصوص حملــت الكثیــر مــن المعنیــین بهــذا المجــال 
 األطــــرنترنــــت وتحدیـــد إل ااألبـــرز ظــــاهرة ثـــورة االتـــصال وواجهتهــــا أفرزتهـــاوصـــیاغة المفـــاهیم التــــي 

 التطبیقـــات العملیـــة إخـــضاع، لـــذا الزال البحـــث العلمـــي العربـــي لـــم ینطلـــق بمـــدى واســـع فـــي النظریـــة
، واقتــصرت الدراســات فــي هــذا المیــدان علــى مواقــع بعینهــا تمكنــت مــن تحقیــق نجاحــات علــى للدراســة

، یــرة المحلیــة التــي نأمــل منهــا الكث المئــات مــن المواقــع العربیــإلــى تمتــد أنالــصعید العــالمي مــن دون 
لكترونیــة العراقیــة للخــروج بمعطیــات علمیــة إل علـى الــصحافة اهــذه الدراســةوعلـى هــذا انــصب اهتمــام 

، وبالتـالي تبـین الـسبل التـي إخفاقاتهـا تعزیـز نجاحاتهـا وتـشخیصتمكننا من التعرف على واقعها بغیة 
  .المیةمن شأن سلوكها الوصول إلى كیفیة توظیفها لخدمة المجتمع عبر إشباع حاجاته اإلع

   : لكترونیة العراقیة تفتقر إلى السمات التالیةإلویتضح من دراستنا هذه أن الصحافة ا  
   : غیاب التفاعلیة.١

، حیویــة التــي توفرهــا ســمة التفاعلیــة العراقیــة تفتقــد للاإلخباریــةلكترونیــة إل المواقــع اأناتــضح 
م اعتمادهـا علـى تكنیـك النــصوص ، وعــدسمة بــشقیها المباشـر وغیـر المباشـر افتقادهـا لهـذه الـنأذلـك 

 لـــم تـــتمكن مـــن نهـــاأ إلـــى موضـــوعات ذات صـــلة بـــالخبر المنـــشور یـــشیر إلـــىالمترابطـــة التـــي تحیـــل 
 المنتـــدیات الحواریـــة إلدارةالمؤهلـــة بـــالكوادر ، وذلـــك مرهـــون ر القـــدرات التـــي یوفرهـــا االنترنـــتاســـتثما

لكترونـي إل كـان یـراد لالتـصال إواذا. عهـم الزوار وتبادل وجهات النظر مأسئلة المباشرة على واإلجابة
 أفعـــال لالتـــصال الشخـــصي الـــذي یـــستطیع المرســـل مـــن خاللـــه التعـــرف علـــى ردود ً یكـــون ممـــاثالأن

، فـان غیـاب التفاعلیـة نترنـتإل عدیـدة یتیحهـا اأسـالیب للرسـالة االتـصالیة عبـر إدراكهالمستقبل ومدى 
 أهمیــةعلــى الــرغم مــن  .)١(فــة رجــع الـصدىلكترونیــة یعنــي فــي جانـب منــه عــدم معرإلعـن الــصحف ا

، وفـي هـذا  للجمهـوراإلدراكیـةذلك للمصدر الذي یتمكن من خالله تعـدیل رسـائله علـى وفـق القـدرات 
  . االتصال الشخصيإلى الصحافة الورقیة منها إلىلكترونیة اقرب إلالجانب تكون الصحافة ا

                                                
الـدار المـصریة  :لقـاهرةا( ،ي التفاعلیة وتصمیم المواقعدراسات ف: الصحافة االلكترونیةشریف درویش اللبان، ) ١(  

 .٩٢ص، )٢٠٠٧ ،٢ط ،اللبنانیة
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 لـم تـستكمل بعــد اإلخباریـةاقـع  المونأ غیـاب هـذه الـسمة المهمـة یـدلل بـشكل واضـح علـى إن
ضــها دواعــي  بهیكلیــة محــددة تفرإعالمیــة مؤســسات اإلخباریــة التــي مــن شــأنها جعــل المواقــع األدوات

 أو بعـــضها یــدیرها شــخص واحـــد أن، فقــد بـــدا مــن خــالل واقـــع هــذه المواقــع العمــل فــي هـــذه الوســیلة
 تكــون أن األحــوال حــال مــن يبــأیمكنهــا  ومثــل هــذه المواقــع ال .أشــخاصتتجــاوز ثالثــة  مجموعــة ال

 التواصـل مـع إلدامـة من المحررین والفنیـین ً التفاعلیة تقتضي فریقااإلخباریة المواقع أن، ذلك تفاعلیة
 أنلكترونیـة التـي یـراد لهـا إلا العمـل فـي المواقـع أن، ذلـك  والعشرین ساعةاألربعالجمهور على مدى 

بأوقـــات یـــول الـــزوار بخاصـــة المتعلقـــة منهـــا ات ومتكـــون تفاعلیـــة لـــه اشـــتراطاته التـــي تـــتحكم بهـــا رغبـــ
 تحدیـــدها مثلمـــا یحـــصل مـــع بقیـــة وســـائل أوالمـــشاهدة التـــي یتعـــذر علـــى القـــائم باالتـــصال معرفتهـــا 

  .األخرىاالتصال 
، فالزالـت تلــك الـالزم  مؤسـسات مرهـون بالتمویـلإلـىلكترونیـة العراقیـة إل تحـول الـصحف انإ
 ذاتهـا لـم تـتمكن ولألسـباب إنهـا، كمـا  فیهـامغریـة لالسـتثمار ذاتیة وموضوعیة غیـر ألسبابالصحف 
  . تكون صحافة تفاعلیةأن أرادت، وبالتالي یتعذر علیها تغطیة نفقاتها في حال اإلعالنمن جذب 

   : افتقاد الفوریة.٢
ـــم أن مـــن خـــالل متابعـــة الباحـــث لمواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة وجـــد  ســـمة الفوریـــة ل

 لـم  هـذه الـصحفأن، ویدلل ذلك علـى ً بحدود ضیقة جداإاللكترونیة العراقیة إل اتتجسد في الصحافة
لكترونــي إل، بینمــا یتــیح الفــضاء ا وتطوراتهــا فــور وقعوهــااألحــداث بــآخرتأخـذ بالحــسبان تزویــد زوارهــا 

 علــــى أو لحظــــة بلحظــــة ســــواء باالعتمــــاد علــــى مــــصادرها الخاصــــة األحــــداثلهــــذه المواقــــع مواكبــــة 
 اإلخباریــة، لكــن تكــاد اغلــب المواقــع  والقنــوات الفــضائیةاألنبــاء كوكــاالت األخــرىرجیــة المــصادر الخا

 التحریـر إدارات، ویكـشف هـذا القـصور عـن عـدم اهتمـام أهمیتـه هـذا الجانـب علـى أهملتالعراقیة قد 
 البـشریة إمكانیاتهـامحدودیـة ة ذلـك بـسبب  عـدم قـدرتها علـى متابعـأو في العـالم أحداثبما یجري من 

  .افتقادها للحافزیة بشكلیها المادي والمعنوي وأ
 یــزداد تعرضــهم لتلــك الوســائل اإلعــالملكترونیــة كبقیــة وســائل إل جمهــور الــصحف اأنومــع 
 فـي الـساحة العراقیـة واألمنیـة الـسیاسیة األحداث أن إال، هتمام بالدائرة المحلیة للجمهوركلما اتسع اال

 الــذي جعــل تلــك األمــر،  بعــد حــینإال فــي تلــك المواقــع ًمناســبا ً آنیــاًعلــى كثرتهــا لــم تجــد لهــا انعكاســا
 وفــي أخــرى إعـالم بالنــسبة للجمهـور الــذي تعــرف علیهـا مــن خـالل وســائل أهمیـة غیــر ذات األحـداث

  . مقدمتها الفضائیات
 لــم یــتلمس مــردودات معینــة إذ، جــدوى یهــیمن علــى القــائم باالتــصالبعــدم ال ً شــعوراأنویبــدو 

بداللــــة المبــــادرة بتأســــیس موقعــــه لكترونــــي إل ااإلعــــالم ألهمیــــة إدراكــــهغم مــــن جــــراء عملــــه علــــى الــــر
  .  الفراغأوقات تدار في ً ثانویاًلكترونیة عمالإل الصحیفة اإدارةلذا غدت . اإلخباري
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  : انحسار الوسائط المتعددة.٣
فـــي الحاســـوب كالــــصوت  جمیـــع خـــصائص الوســـائل االتــــصالیة الجماهیریـــة تجتمـــع إنمـــع 
ــــــصورة و ــــــنصوال ــــــصحافة ا اســــــتخأن إال، ال ــــــة إلدامات ال ــــــة لكترونی ــــــصرالعراقی ــــــى االســــــتعانة  اقت عل

فـي اغلـب المواقـع الخاضـعة ، وهـذا مـا تمثـل األخـرىبالنصوص في تقدیم المضامین مهملة الوسـائط 
،  حـد كبیـرإلـىلكترونیة شبیهة بالـصحافة الورقیـة إل، وقد جعلت هذه االستخدامات الصحافة اللدراسة
لمـــضامین ي افقـــد الجمهـــور حریـــة اختیـــار الواســـطة التـــي یرغـــب بهـــا فـــي التعـــرف علـــى ا الـــذاألمـــر

 ً، فـضالاألخـرىوما یقتضیه ذلـك مـن جهـد بالمقـدور تخفیفـه فیمـا لـو اعتمـد علـى الوسـائط . الصحفیة
  .سطة واحدة یبعث الملل في الجمهورعلى وا  االقتصارأنعن 

 القـائم باالتـصال فـي عملیـة تجـسید الوقـائع إمكانیـات االستعانة بوسائط متعددة توسع مـن نإ
 عملیـــات التجـــسید المعـــززة بالـــصوت أن، بخاصـــة  مـــا تنطـــوي علیـــه مـــن معـــانيٕواظهـــار، واإلحـــداث

، وتزیـــد و اقتـــصر التجـــسید علـــى النـــصوص فحـــسب واقعیـــة ممـــا لـــأكثـــروالـــصورة الفیدیویـــة یجعلهـــا 
، بمـا یحقـق اشـباعاته لمعرفـة أخبـارهدر  مصاإلىالواقعیة من مساحة المصداقیة التي یولیها الجمهور 

 العالقــــة بــــین االســــتخدامات أن، ذلــــك أخــــرى إعالمیـــةهـــذه الوقــــائع ویغنیــــه عــــن التعــــرض لمــــصادر 
  . المصداقیة التي یحظى بها المصدر حد كبیر بمستوىإلىواالشباعات ترتبط 

 بینمـــا ،مــن ثقـــة الجمهــور بالقـــائم باالتــصال مــستوى الثقــة التـــي تــولى للنـــصوص مــستمدة إن
.  بوســائط صــوتیة وصــوریةواألحــداثتــستمد تلــك الثقــة مــن وســیلة االتــصال فــي حــال نقلــت الوقــائع 

 األحـداثجـراء تعزیـز التلفزیـون  ، مـن الـصحیفة الورقیـةأكثـروعلى هذا كانت ثقة الجمهور بـالتلفزیون 
لكترونیـة العراقیـة إل عـدم اسـتعانة الـصحافة اإن یمكن القول اإلطاروفي هذا  .الحیة المنقولة بالصور

 علــى ً، مــا انعكــس ســلباط المتعــددة اضــعف ثقــة الجمهــور بهــا، وقلــل مــن فــرص تعرضــه لهــابالوســائ
 ضـعفها المترتبـة علـى عـدم تمتعـه أو، بـسبب انعـدام الحافزیـة  اهتمام القائم باالتـصال بوسـیلتهمستوى

  .عبجمهور واس
  :القدرة انعدام .٤

علــى  تزیــد مــن قــدرات القــائم باالتــصال نترنــتإلاســوب وا المرونــة الكبیــرة التــي یتیحهــا الحإن
 وجودهـا أمـاكنعلـى اخـتالف  األشـكال عن الـربط بـین هـذه ً، فضال مختلفةبأشكالصیاغة مضامینه 

، لكترونیـــة العراقیـــةإلالـــصحافة الكـــن هـــذه المرونـــة والقـــدرات انعـــدمت فـــي .  خارجـــهأوداخـــل الموقـــع 
 إنهـا، كمـا لمضامین التي ترتبط بوشـائج معینـةددة في تقدیم انتیجة عدم استخدام المواقع لوسائط متع
ي تتــداولها عبــر النــصوص  ذات صــلة بالمعلومـات التــأخــرىلـم تــضع بالحــسبان االنفتــاح علـى مواقــع 

 المـــضامین أن، ذلـــك  التـــي تـــستخدمهااإلعالمیـــة األشـــكال، لـــذا لـــم تعمـــل علـــى الـــربط بـــین المترابطـــة
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 تـستدعي مـن أخـرىفكرة االنفتاح على مضامین منـشورة فـي مواقـع القریبة من بعضها داخل الموقع و
  . ختلفة للمعلومات المقدمة للجمهور الماألشكال الموقع تفعیل قدراتها للربط بین إدارة

 األخــرى االنفتـاح علــى المواقـع اإلخباریــة المواقـع إدارة عـدم ایــالء إلــى ذلـك أســبابوقـد تعـود 
هــا الخبــرات  افتقادأو إمكانیاتهــا بــسبب محدودیــة أوذي تــستحقه واســتخدام وســائط مختلفــة االهتمــام الــ

  .الموارد البشریة المدربة الكافیة، فالتجربة العراقیة الزالت حدیثة ولم تتوفر لها الفنیة في هذا المجال
   :لكترونيإل ااألرشیف ضعف .٥

 حــد لجمهــور وجهــة االتــصال علــى تعــود بالفائــدة علــى ااألرشــیف خدمــة أنعلــى الــرغم مــن 
، مــع یـة لـم تـتمكن مـن تفعیـل هـذه الخدمـةلكترونإلالـصحف ا إدارات مـن األعـم األغلـب أن إال، سـواء
 أن، ذلـك األولـى من لحظـات انطالقهـا ً بوسائله المختلفة بدءااإلعالمي العمل أساسیات تعد من أنها

 عـــن جـــذب ً، فـــضالوثیـــق لعمـــل هـــذه الجهـــات وانجازاتهـــا بالنـــسبة لجهـــة االتـــصال یعنـــي التاألرشـــیف
 العدیـــد مـــن أنومـــع  ،أن وقـــائع وقـــضایا مثیـــرة الهتمامـــهالجمهـــور الباحـــث عـــن معلومـــات ســـابقة بـــش

 إلـــى أو فـــراغ إلـــى البحـــث فـــي الغالـــب یفـــضي أن إالالمواقـــع قـــد وضـــعت نافـــذة للبحـــث فـــي الموقـــع، 
، الن األرشـیفعـن  ًیمكـن عـد البحـث فـي الموقـع معوضـا ، وعلى هـذا الموضوعات غیر ذات صلة

 أذهـانهمتكـون فـي   بخاصة عندما الاألرشیف من الزوار یرغبون في االطالع على جانب من ًعضاب
 التـــي اتخـــذت وظیفـــة الوكـــاالت اإلخباریـــة عـــن ذلـــك فـــان بعـــض المواقـــع ً، فـــضالموضـــوعات محـــددة

 أنلكترونـــي مـــن دون إل اأرشـــیفها االطـــالع علـــى أوتتـــیح للـــزوار البحـــث فـــي مواقعهـــا   الاإلخباریـــة
 ً عمومـااألنبـاء هذه االشتراطات تعد من طبیعة عمل وكاالت أن، وعلى الرغم من  كمشتركینیسجلوا

 بطبیعــة الحــال تحجــب إنهــا إال، ول علــى مبــالغ مالیــة لتمویــل عملهــاالتــي تبغــي مــن االشــتراك الحــص
  . فقرات بسیطة من الخبرأو عن الزوار وتكتفي باطالعهم على العناوین األخبارالكثیر من 

   :جماهیریة الال.٦
 خیــارات عدیــدة إتاحــة بالطریقــة التقلیدیــة القائمــة علــى األخبــاراكتفــت اغلــب المواقــع بتقــدیم 

 طریقـة دفــع المحتـوى الـذي یـزود مـن خاللــه إلـى، ولــم ترتـق بعملهـا  الـزوار عبـر نظـام الوصـالتأمـام
بـون مـن المواقـع  بعـض الـزوار یطلإن، ذلـك وعات التي یرغبون باالطالع علیهـاالموقع زواره بالموض

 التــي األوقــات لیتــسنى االطــالع علیهــا فــي حاســباتهم فــي األخبــار تزویــدهم بمجموعــة مــن اإلخباریــة
 كمـا واألخبـار هـذه الطریقـة تتـیح للـزوار حریـة اكبـر فـي التعامـل مـع المعلومـات أن، ومـع یرغبون بهـا
یـة العراقیـة لـم تـتمكن مـن العمـل لكترونإل الـصحافة اأن إال، لكترونیـة العریقـةإل في المواقع اهو الحال

 إتاحـةلكترونیة واحدة من خواصـها المهمـة المتمثلـة فـي إل، ما افقد الصحافة ااألسلوبعلى وفق هذا 
، وهــي الــسمة التــي تمیــز هــذا النــوع مــن التعــرض عــن الكافیــة للــزوار فــي التكیــف الشخــصيالمرونــة 

و الحـال فـي الـصحف الورقیـة والتلفزیـون  التي تتصف بالجماهیریـة كمـا هـاألخرى التعرض أنواعبقیة 
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لكترونیـة یبـدو إلوفـي ضـوء المعطیـات الراهنـة للـصحافة ا، )١(وغیرها من وسـائل االتـصال الجماهیریـة
ویــــل ویقتــــضي ظروفــــا  وقــــت طإلــــى وبحاجــــة ً صــــعباًأمــــرا المحتــــوى طریقــــة دفــــع إلــــى الوصــــول إن

  .موضوعیة مناسبة
     :إضافیةخدمات . ٧

، بغیابهـا تفقـد لكترونیـة مـن مجموعـة عناصـر مادیـةإلات الـصحافة اتتكون كل سـمة مـن سـم
، أخـرى، بالمقابل هناك سمات یتوقف جانب مـن عملهـا علـى عناصـر فـي سـمات ظیفتهاتلك السمة و

ــي ســـمة التفاعلیـــة التـــي تعتمـــد علـــى مجموعـــة العناصـــر التـــي تتكـــون منهـــا ســـمة  كمـــا هـــو الحـــال فـ
فغــرف المحادثــة وقــوائم البریــد ومواقــع تبــادل رســائل البریــد  ، القائمــة علــى الــسرعةاإلضــافیةالخــدمات 

 تفعیــل ســـمة إلــى، وعلیــه فــان تفعیــل هــذه الــسمة یقــود اإلضــافیةلكترونــي تــشكل عناصــر الخدمــة إلا
  .التفاعلیة

 أو اإلضـــــافیة الخـــــدمات إلـــــىلكترونیـــــة العراقیـــــة افتقادهـــــا إللكـــــن المالحـــــظ فـــــي الـــــصحافة ا
 بقیـــة العناصـــر بالـــشكل الـــذي یتعـــذر معـــه الحكـــم بأنهـــا تـــوفر لٕواهمـــااقتـــصارها علـــى عنـــصر واحـــد 

، وبـذلك ن حلقة التواصل اآلنـي بـین زوارهـا تكوأن لم تتمكن من أنها، بمعنى إضافیةات لزوارها خدم
 تقـدیم خـدمات إنومـع . لكترونـيإل ااإلعالم جانب كبیر من التفاعلیة التي یقتضیها إلى افتقدت فإنها

 إال، ًائف الصحافة االلكترونیـة بوصـفها معنیـة بتقـدیم الفنـون الخبریـة حـصرا لیس من بین وظإضافیة
لكترونیـــة مـــن التعـــرف علـــى نـــوع الجمهـــور إل االكتفـــاء بهـــذه الوظیفـــة یحـــرم المعنیـــین بالـــصحف اأن

 الحـصول علـى أن عـن ً، فـضالاإلضافیةالمتعرض ومیوله ورغباته التي تتضح  من خالل الخدمات 
 ، ولـذا فـاللكترونیـةإل تقـدمها مواقـع الـصحف ابط بنوع ومستوى الخـدمات التـياكبر جمهور ممكن یرت

  .ما ینحسر جمهور الصحافة العراقیةغرابة عند
   : التحدیث.٨

 إلـــى مـــا نظـــر إذالكترونیـــة العراقیـــة یجـــري تحـــدیثها إلغلـــب الـــصحف اأ أنعلـــى الـــرغم مـــن 
، ًإیهامیــــا مــــن التحــــدیث ً بعــــضاأن إال، اریخ المــــذكورة علــــى واجهــــة المواقــــعالتحـــدیث مــــن زاویــــة التــــو

،  المنـشورة قدیمـةاألخبـار، بینمـا المواقـع لیوم نفسه الذي یشاهد فیه الـزوار اإلىفالتاریخ المثبت یشیر 
 الـذي األمـر، نوع من التحدیث یجـري بطریقـة آلیـة، ومثل هذا ال ماضیةأشهر إلىوالبعض منها یعود 

  .أخبارها تثبیت التواریخ في نهایة نصوص إلى لتأكید مصداقیة التحدیث أخرىاضطر مواقع 
ل نترنـــت التـــي تـــشكإل التحـــدیث یـــشكل مـــن الجانـــب الفنـــي مـــسایرة لطبیعـــة اأنوبـــالرغم مـــن 

،  بـأولًأوال األحـداث الـزوار بتطـورات إحاطـة، ومن الناحیة الموضوعیة المباشرة والفوریة ابرز سماتها
                                                

مجلة  ،)رؤیة مستقبلیة(لیدي الشبكة التلفزیونیة المقبلة ومستقبل التلفزیون التق: نترنتإلمحمد صاحي حسین، ا) ١(  
  .٤٢ص ،)٢٠٠٩كلیة اإلعالم، : جامعة بغداد(، العدد الخامسالباحث، 
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ن عـدم إا مـن ذلـك فـً، انطالقـلكترونیـةإلحافة ادى جدیـة عمـل الـصن هذین الجـانبین یكـشفان عـن مـإف
 هـــذا  یـــستثنى مـــنأن، ویمكـــن لكترونیـــة العراقیـــةإلقـــع الــصحافة االجدیــة هـــي الـــسمة الغالبـــة علـــى موا

، فهــي مــن جانــب عمــل بطریقــة مزدوجــة فــي الوقــت نفــسه، التــي تلكترونیــةإلااألنبــاء الحكــم  وكــاالت 
، ومــن جانــب  وخــدماتهاأخبارهــاالطــالع علــى بعــض لكترونیــة تتــیح لزوارهــا فرصــة اإتعمــل كــصحیفة 

، وال تـسمح بــاالطالع علیهــا ســوى للجهــات المــشتركة فیهــا  بطریقــة التــشفیرأخــرى أخبــار تحجــب آخـر
  . غالبیتهااإلعالمالتي تشكل وسائل 

 للصحافة االلكترونیة في العراقسبل التنمیة :  
نیــة فـي العـراق والمراحـل التــي لكتروإلنـه مـن خــالل اسـتعراض نـشأة الـصحافة اأیـرى الباحـث 

 بمثیالتهــا مــن ًةلكترونیــة مقارنــإلمــرت بهــا، إنهــا ال زالــت تفتقــر إلــى الكثیــر مــن مقومــات الــصحافة ا
  :یأتي لكترونیة في العراق ماإلتنمیة الصحافة االصحف العربیة أو حتى الغربیة، لذلك تتطلب 

 إعالمیةلكترونیة وسیلة إلان الصحافة ا التشریعات القانونیة التي من شأنها التأكید بإصدار. ١
، وان العاملین في هذه المهنة صحفیون یتمتعون بجمیع الحقوق األخرى اإلعالمكبقیة وسائل 

  . التقلیدیة وعلیهم الواجبات نفسهاالتي لزمالئهم في الصحافة 
دورها ي بمق والقانونیة التاإلداریة اآللیات إیجادضرورة عمل الجهات الرسمیة المعنیة على . ٢

، یتعذر ً فردیاً الزالت في جانب كبیر منها نشاطاأنها، بخاصة لكترونیةإلمؤسسة الصحافة ا
  .   یام بهاعلیها تأدیة الوظائف التي یفترض الق

 وفروع مماثلة في لإلعالملكترونیة في الجامعات التي فیها كلیات إل  للصحافة اأقساماستحداث . ٣
  .إلعالمل أقسامالكلیات التي فیها 

  .ًلكتروني برمجة وتحریراإل ااإلعالم البشریة للعمل في مجال الكوادر دورات نوعیة لتأهیل إقامة. ٤
  .لكترونيإل الإلعالمتوجیه دوائر الدولة المختلفة بأهمیة استحداث وحدات . ٥
  الكفیلة بتمكین المجتمعاإلجراءات بیئة الكترونیة عبر اتخاذ الدولة إشاعةالعمل على . ٦

 المتعلقة واألجهزةلكترونیة كالحاسوب إلوالمؤسسات التعلیمیة من الحصول على المنتجات ا
نترنت وتخفیض إل، والضغط باتجاه تحسین الخدمات التي تقدمها شركات انترنتإلبخدمة ا
  .أسعارها

 أهمیة  یتناسب معً استثنائیاً مادة الحاسوب اهتماماإعطاءعلى وزارتي التربیة والتعلیم العالي . ٧
 . لمستقبل الطلبة والبالدأساسیة، بوصف التعامل مع الحاسوب مهارة هذه المادة
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  : مقدمة
ً مـــن المفـــاهیم التـــي القـــت خلطـــا شـــدیدا بـــین News Storyیعـــد مفهـــوم القـــصة الخبریـــة    ً

الباحثین ویسعى الباحث في هذا الفـصل إلـى مناقـشة مفهـوم القـصة الخبریـة مـن خـالل طـرح وجهـات 
  . ًم تعریفا لمفهوم القصة الخبریةالنظر المختلفة حول مفهوم القصة الخبریة، ثم یحاول أن یقد

تــــشترك الــــصحافة اإللكترونیــــة بــــبعض الخــــصائص مــــع الــــصحافة المطبوعــــة وبخــــصائص و
ـــــث ـــــشبكة )التلفزیـــــون(أخـــــرى مـــــع صـــــحافة الب ـــــضا بخـــــصائص تنفـــــرد بهـــــا ال ـــــت تتـــــصف أی ً، وان كان ٕ

ًا كمـا لـو كانـت فـي  ما تقدم مواقع الشبكة اإللكترونیة مقاالت صحفیة للقراءة، تمامـًفكثیرا. اإللكترونیة
ویمكـــن للجمهـــور فــي أوقـــات أخـــرى أن یختــار مقطـــع فیـــدیو لمــشاهدته، ممـــا یجعـــل الموقـــع . الجریــدة

التـي لكترونیـة وإلالموجـودة فـي الـصحافة ا الخبریـةوتسمح القـصة . ًاإللكتروني شبیها بالبث التلفزیوني
ـــه مـــع ًركا مـــن الوســـیلة اإلعالمیـــة الجدیـــدة للقـــارئ بـــأن یـــصبح مـــشاًتـــستفید كلیـــا  یختـــار كیفیـــة تعامل

 إال عنــدما یتــوفر تحكــم الخبریــةال یتحقــق وجــود شــكل جدیــد مــن القــصة "حیــث  .المعلومــات المقدمــة
   .)("المستخدم بالمادة إلى حد ما

، وهـــو موقـــع یركـــز علـــى الكیفیـــة التـــي )CyberJournalist.net( جوناثـــان دوب ویؤكـــد موقـــع     
یتعـــین علـــى صـــحفیي "نـــه بأیـــات األخـــرى بتغییـــر وســـائل اإلعـــالم، أخـــذت فیهـــا اإلنترنـــت والتكنولوج

الكلمــــات واألفكــــار وبنیــــان القــــصة : اإلنترنــــت أن یفكــــروا علــــى مــــستویات متعــــددة فــــي الوقــــت نفــــسه
التلفزیــون  وجــوهر. الحكــم علــى أهمیــة األخبــاروالتــصمیم ومــواد التفاعــل والــصوت والفیــدیو والــصور و

. افة المطبوعة تركز على نحـو أكثـر علـى اإلبـالغ والتوضـیحفي حین أن الصح. هو عرض األخبار
". فتتـــضمن العـــرض واإلبـــالغ والتـــصویر والتفاعـــل) لكترونیـــةإلا(أمـــا الـــصحافة علـــى خـــط اإلنترنـــت 

، یقدم صحفیو اإلنترنت المعلومات على مـستویات متعـددة، مـستخدمین طائفـة مـن ًولجعل ذلك ممكنا
  .)١( المختلفةالخبریةأنواع القصص 

فـي الـصحافة  مفهـوم القـصة الخبریـة  األولالمحور، یتنـاول محاورویشمل هذا الفصل ثالثة   
وكتابــــة القــــصة الخبریــــة فــــي وأنــــواع القــــصص الخبریــــة اإللكترونیــــة، لكترونیــــة وأهــــم خصائــــصها، اإل

ــــةالمواقــــع  ــــة اإللكترونی ــــانيالمحــــور، ویتنــــاول اإلخباری ــــة فــــي الــــصحافة   الث صــــیاغة القــــصة الخبری
أشــكال وفنــون   الثالــثالمحــور ویتنــاول  وبنیــة القــصة الخبریــة فــي الــصحافة اإللكترونیــة،،ونیـةاإللكتر

القصة الخبریة في الصحافة اإللكترونیـة، وأساسـیات العمـل بالوسـائط المتعـددة لـسرد القـصة الخبریـة، 
  . ومفهوم القصة الخبریة في إطارها البیئي، والقوالب الحدیثة في كتابة القصة الخبریة

                                                
 .  األمریكیة مدیرة معهد دراسات وسائل اإلعالم الجدیدة التابع لجامعة منیسوتا:نورا بول (*)

)١ (net.ujcenter.www ١٢/١٢/٢٠١٢، موقع مركز صحفیون متحدون، تم استرجاعه بتاریخ .  
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  :  يف الصحافة االلكرتونيةمفهوم القصة اخلربية: ًأوال
عبــارة "ورد تعریــف القــصة الخبریــة فــي قــوامیس ومعــاجم المــصطلحات اإلعالمیــة علــى أنهــا   

 التــساؤالت عــنعــن تقــاریر آنیــة عــن األحــداث المهمــة تحتــوي علــى تفاصــیل الخبــر وجوانبــه وتجیــب 
تتناول الحقائق عن أحـداث الحیـاة وظـواهر الطبیعـة "ها أو أن. )١("الرئیسیة، وذلك في أكثر من فقرتین

  . )٢("واألنشطة اإلنسانیة، كما تقع دون تدخل من أحد إلضافة شيء من عنده لحقائقها
تتنـاول التفاصـیل الكاملــة لخبـر مـن األخبـار بكــل مـا یـشتمل علیــه "كمـا تـم تعریفهـا علــى أنهـا   

  .)٣("ة یغلب علیها الطابع القصصيمن وقائع أو أحداث وخلفیات وظروف، مصاغة بطریق
    -:ویالحظ من التعریفات السابقة ما یلي

ن تجیـب عـن أأكد التعریف األول أن القـصة الخبریـة ممكـن أن تـشتمل علـى أكثـر مـن فقـرة و .١
 .  في الخبر نفسه الرئیسةالتساؤالت 

حیـث ال القصة الخبریة تعتمد علـى نقـل الوقـائع واألحـداث دون التـدخل مـن جانـب المحـرر،  .٢
ٕیسمح له بإضفاء شخصیته أو آرائه ومـشاعره تجـاه الحـدث، وانمـا سـرد الوقـائع والتـصریحات 

  . والمعلومات كما حصل علیها من مصادرها المختلفة وهذا ما أكد علیه التعریف الثاني
القـــصة الخبریـــة ال تكتفـــي بمجـــرد ســـرد الوقـــائع أو األحـــداث فقـــط، ولكنهـــا تحـــاول أن تـــضع  .٣

 .  ظروفه وخلفیاته وهذا ما أكد علیه التعریف الثالثالحدث في إطار
أكـد التعریــف الثالـث أن صــیاغة القـصة الخبریــة تــتم بطریقـة یغلــب علیهـا الطــابع القصــصي،  .٤

نـــه تجـــدر اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن اســـتخدام هـــذه الطریقـــة ال تكـــون إال فـــي حالـــة األخبـــار أإال 
ـــــسانیة أو أخبـــــار الجریمـــــة أو ا ـــــصاعد المتعلقـــــة بالقـــــصص اإلن ـــــة حیـــــث تت ألحـــــداث العاطفی

األحــداث فـــي أهمیتهـــا إلـــى أن ینتهـــي المحـــرر بـــأهم مـــا فـــي القـــصة الخبریـــة أو نتیجتهـــا فـــي 
الخاتمــة، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن القــصص الخبریــة فإنــه تــتم صــیاغته بطریقــة الهــرم المقلــوب 

ًیل وفقــا بحیــث تعــرض أهــم الوقــائع أو الزوایــا اإلخباریــة فــي المقدمــة ثــم تعــرض بــاقي التفاصــ
الهـــرم (ٕألولویـــات أهمیتهـــا حتـــى تنتهـــي بالتفاصـــیل األقـــل أهمیـــة، واضـــافة إلـــى هـــذه الطریقـــة 

فــي صــیاغة األخبــار، فــإن هنــاك بعــض المــداخل الحدیثــة لكتابــة المــادة اإلخباریــة ) المقلــوب
وتحریرهـــا وهـــي مـــدخل التركیـــز علـــى الفـــرد ویركـــز هـــذا المـــدخل علـــى شـــخص أو جهـــاز مـــا 

خاللــــه، ثــــم یفــــسره بعــــد ذلــــك بالتفاصــــیل، ومــــدخل القــــصص الحواریــــة ویكثــــف الحــــدث مــــن 
                                                

بیروت، (، فن الخبر الصحفي، دراسة مقارنة بین الصحف في المجتمعات المتقدمة والنامیة فاروق أبو زید، ) ١  (
  . ٩٤، ص )١٩٨١، ١دار الشروق، ط

  .٢٢٨، ص)١٩٨٤، ١دار الشروق، ط: جدة (قاموس المصطلحات اإلعالمیة،محمد فرید عزت، ) ٢(
 . ٣٩٩ ص،)١٩٨٤المطبعة الفنیة، : القاهرة (،طه اإلسالمیةالخبر الصحفي وضواب كرم شلبي،) ٣(
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المتـــسعة ویعتمـــد هـــذا المـــدخل علـــى ســـرد اقتباســـات مـــن أقـــوال وتـــصریحات الشخـــصیات أو 
المصادر المـشتركة فـي القـصة اإلخباریـة، ومـدخل ضـمیر المـتكلم ویعتمـد هـذا المـدخل علـى 

ن وجهـة نظـره الشخـصیة ویستحـسن روایة الوقائع اإلخباریة على لسان المحـرر الـصحفي ومـ
ًاسـتخدام هــذا المــدخل فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا المحــرر شــریكا فــي الواقعــة اإلخباریــة كــأن 
ًیكــون شــاهدا علــى تطــورات الواقعــة مــن بــدایتها لنهایتهــا مثــل المباریــات الریاضــیة والخطــب 

علـى سـرد األحـداث واالنتخابات وأخبار المحاكمات وكذلك المدخل الكرونولوجي وهو یعتمـد 
ًحــسب الترتیــب الزمنــي لوقائعهــا، وأخیــرا المــدخل الــسردي، وهــو مــدخل یعتمــد علــى أســلوب 
المقال الـذي یـسرد الوقـائع كمـا حـدثت وبـدون وجـود ذروة إخباریـة فـي القـصة بـل سـرد جانـب 

 .)١(من المعلومات المهمة
لكـــشف عـــن اتجـــاهین وباستعراضـــنا لألدبیـــات التـــي تناولـــت مفهـــوم القـــصة الخبریـــة، أمكـــن ا

أساســـیین فـــي تعریـــف القـــصة الخبریـــة، أولهمـــا یخلـــط بـــین مفهـــوم القـــصة الخبریـــة وبعـــض المفـــاهیم 
التحریریـة األخـرى، أمـا اآلخـر فقـد حـاول أن یؤصــل لمفهـوم القـصة الخبریـة، ویـضع أو یحـدد الفــروق 

  .  التي تمیز هذا الفن عن باقي الفنون التحریریة األخرى
   -:التجاهین، ثم نقدم رؤیة بعض الممارسین لمفهوم القصة الخبریةوسوف نعرض لهذین ا

 االتجاه األول :  
خلــط أصــحاب هــذا االتجــاه بــین مفهــوم القــصة الخبریــة وبعــض المفــاهیم التحریریــة األخــرى، 
مثل الموضوع اإلخبـاري، وأشـكال مـواد الـرأي، ففـي بعـض الترجمـات عـن الدراسـات الغربیـة المرتبطـة 

 وقــع مـروان الجــابري فــي هــذا الخلـط أثنــاء ترجمتــه للـنص األصــلي لكتــاب الــصحافة بعلـوم الــصحافة،
ویكمــن المزیـــد مــن القـــرائن الدالــة علـــى الطبیعــة المتباینـــة للخبــر فـــي "الیــوم، حیــث جـــاء فــي ترجمتـــه 

وفـي موضـع آخـر واالسـتهالل . )٢("الطریقة التـي قـد تعـالج بهـا عـدة صـحف الموضـوع اإلخبـاري ذاتـه
ــو الجــــزء الــــذي یتقــــدم علــــى المــــادة، ویجمــــل القــــصة كلهــــا فــــي جملــــة أو فــــي الموضــــوع ا لــــصحفي هــ

ونالحظ هنا أن مـصطلحات الخبـر، والموضـوع اإلخبـاري، والقـصة تتبـادل المواقـع وكأنهـا . )٣(جملتین
ًتعنـــي شـــیئا واحـــدا، وكـــان یجـــب علـــى المتـــرجم أن یتحـــرى الدقـــة فـــي الترجمـــة بعـــدم الخلـــط بـــین هـــذه  ً

ن هــذا الخلــط ســببه الــنص األصــلي كــان یجــب علیــه أن یــشیر إلــى هــذا الخلــط فــي ٕالمفــاهیم، واذا كــا
  . الهامش ویوضح الفروق بین هذه المفاهیم

                                                
، )١٩٩٥ن، .د: القــاهرة(، المفــاهیم واألدوات: فــن التحریــر الــصحفيلیلــى عبــد المجیــد ومحمــود علــم الــدین، ) ١  (

 . ١٧٣ص
 . ٧٨، ص)١٩٦٤بدران وشركاءه، .مؤسسة أ: بیروت(،الصحافة الیومترجمة مروان الجابري،  توماس بیري،) ٢(
 . ٩٥المرجع السابق، ص) ٣(
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وقـــد وســـع الـــبعض مـــن دائـــرة مفهـــوم القـــصة الخبریـــة بحیـــث جعلهـــا تـــشمل معظـــم األشـــكال   
ًالتحریریــــة ســــواء كانــــت أشــــكاال خبریــــة أو أشــــكاال استقــــصائیة، وكــــذلك بعــــض أشــــكال مــــواد  ــــرأيً . ال

حیــث صــنفوا القــصة ) ١٩٨١:Julian Harrissجولیــان هــاریس وزمیلــه (وصــاحب هــذه الرؤیــة هــو 
الخبریـــة إلـــى عـــدة أنـــواع رئیـــسیة، ثـــم صـــنفوا بعـــض األشـــكال التحریریـــة األخـــرى تحـــت هـــذه األنـــواع 

   -:)١(الرئیسیة كما یلي
هـــذه األنـــواع وقـــد وضـــعوا الحـــوارات ضـــمن األنـــواع الفرعیـــة المندرجـــة تحـــت : أنـــواع عامـــة .١

  . العامة
 . أنواع بسیطة .٢
 ). معقدة(أنواع شاملة  .٣
. وقـــد وضـــعوا تحـــت هـــذا النـــوع مـــن القـــصص الخبریـــة المقـــاالت االفتتاحیـــة: أنـــواع خاصـــة .٤

 .واألعمدة، وقصص التحري
ًووفقــا لمفهــوم القــصة الخبریــة لــدى أصــحاب هــذا االتجــاه فــإن المقــاالت االفتتاحیــة واألعمــدة 

هــا أنــواع خاصــة مــن القــصص الخبریــة، كمــا تــصنف الحــوارات علــى أنهــا الــصحفیة تــصنف علــى أن
  . أنواع عامة من القصص الخبریة، وهو تصنیف ال یمیز بین األشكال والفنون التحریریة المختلفة

 االتجاه الثاني :  
یـــرى أصـــحاب هـــذا االتجـــاه أن القـــصة الخبریـــة شـــكل فنـــي مـــستقل بذاتـــه یختلـــف عـــن بـــاقي 

خـرى، إال أنــه یمكـن التمییــز بــین عـدة توجهــات بـین أصــحاب هـذا االتجــاه، حیــث الفنـون التحریریــة األ
   -:تباینت رؤیة كل منهم لمفهوم القصة الخبریة

 یــرى أن القــصة الخبریــة هــي أحــد قوالــب أربعــة تــستخدم فــي صــیاغة الخبـــر :التوجــه األول .١
بریــة والقالــب والتـي تــشمل قالــب الــسرد الـصحفي، وقالــب الحــدیث المنقــول، وقالـب القــصة الخ

غیر الفني وتـستخدم أسـلوب الهـرم المقلـوب الـذي یعتمـد علـى مقدمـة تجیـب علـى أهـم النقـاط 
  . )٢(الرئیسیة للقصة الخبریة وجسم یشتمل على باقي التفاصیل

 یـــرى أن القـــصة الخبریـــة هـــي أحـــد األشـــكال الـــصحفیة التـــي تعـــرض المـــادة :التوجـــه الثـــاني .٢
 والتقــاریر الخبریــة األخبــار القــصیرة الــسریعة والقــصص اإلخباریــة فــي الــصحیفة والتــي تــشمل

 .  الجانبیةالخبریة الشاملة والقصص الخبریةاإلخباریة والقصص 

                                                
(1) Julian Harriss, Kelly Leiter and Stanley Johnso, OP. cit., p. 40.  

 . ٩٥، ص)١٩٦٢دار الفكر العربي، : القاهرة(، المدخل في فن التحریر الصحفيعبد اللطیف حمزة، ) ٢(
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تقــاریر آنیـة عــن األحـداث المهمــة "ویـرى أصـحاب هــذا التوجـه أن القــصة الخبریـة عبــارة عـن 
. )١("أكثـر مـن فقـرتینتحتوي على تفاصیل الخبر وجوانبه وتجیـب علـى التـساؤالت الرئیـسیة وذلـك فـي 

   -:وقد میز هذا التعریف القصة الخبریة عن األخبار السریعة باالعتماد على معیارین فارقین هما
 ویتمثل في المساحة، حیث یرى أن القصة الخبریة یجـب أن تكـون أكثـر مـن :المعیار األول -

  .  األكثرفقرتین عكس األخبار القصیرة السریعة التي تشتمل على فقرة أو فقرتین على
ــاني -  ویتمثــل فــي أن القــصة الخبریــة تعتمــد علــى ســرد التفاصــیل، وتجیــب علــى :المعیــار الث

التساؤالت الرئیسیة عكس األخبار السریعة التـي ال تتطلـب اإلجابـة علـى كافـة التـساؤالت وال 
 .تسرد كافة التفاصیل

خبــار القـــصیرة ویــستبعد أصــحاب هـــذا التوجــه االعتمــاد علـــى التفــسیر كمعیــار فـــارق بــین األ
ًوالقصة الخبریة، فقد یوجد خبر قصیر إال أنه یتضمن تفسیرا كأن یكون جملـة أو عبـارة تحمـل خلفیـة 

  .)٢(معلوماتیة شارحة لما ورد في الخبر
  

 اتفــق أصــحاب هــذا التوجــه مــع أصــحاب التوجــه الثــاني علــى اعتبــار القــصة :التوجــه الثالــث .٣
إال أنهـم أكـدوا علـى ضـرورة .  داخل القـصة الخبریـةالخبریة تقاریر آنیة، فاآلنیة شرط أساسي

  . وجود خلفیة داعمة تفسر معنى الحدث داخل القصة الخبریة
ًوالقصة الخبریة وفقـا ألصـحاب هـذا التوجـه عبـارة عـن قالـب فنـي یقـع فـي موقـع متوسـط بـین 

ًالخبر والتقریر، فهي تختلف عن الخبر حیـث إنهـا تتـضمن شـرحا أو تفـسیرا لمغـزى الحـد ث، وتختلـف ً
عــن التقریــر ألنهــا تخلــو مــن أي تــسجیل لالنطباعــات الذاتیــة للمحــرر، كمــا أن التقریــر یــشتمل علــى 

  . )٣(تنبؤ بحقیقة األوضاع المستقبلیة

                                                
 . ١٦٠لیلى عبد المجید ومحمود علم الدین، مرجع سابق، ص) ١(
بــالتطبیق علــى مجلــة : ي عبــد القــوي، انقرائیــة القــصة الخبریــة االقتــصادیة فــي الــصحافة المــصریةمحمــود حمــد )٢(

جامعــة (، رســالة ماجــستیر، غیــر منــشورة، ١٩٩٦األهــرام االقتــصادي وصــفحة االقتــصاد بــاألهرام خــالل عــام 
 ).١٩٩٩ قسم اإلعالم،-كلیة اآلداب: المنیا

  -:راجع) ٣(
- Warren K. Agee, Phillip H. Ault & Edwin Emery, Reporting & Writing The News 

(New York: Harper & Row Publishers, 1983), pp. 33-35.  
- Harold Evans, Newsman S. English: Editing & Design (London: National Council of 

Journalists, Heinemann, 1972), p. 110.   
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ًوالقــصة الخبریــة وفقــا ألصــحاب هــذا التوجــه تعتمــد علــى تعــدد الوقــائع والعناصــر اإلخباریــة 
تمل علـــى أكثـــر مـــن حـــدث وتعـــرف باســـم  وقـــد تـــش)١(Multiple-Element Storyوتعـــرف باســـم 

Multiple-Incident Story)٣(ومهمة وقد تشتمل على زوایا عدیدة )٢(.   
  . )٤(وتستخدم التفسیر الذي یوضح مغزى الوقائع الخبریة

عـــرض "ومـــن التعریفـــات التـــي قـــدمها أصـــحاب هـــذا التوجـــه أن القـــصة الخبریـــة عبـــارة عـــن 
علومات عن مـادة إخباریـة تتـضمن أكثـر مـن واقعـة أو أكثـر موضوعي لكافة التفاصیل والخلفیات والم

من عنصر أو زاویـة إخباریـة تمتـد إلـى أكثـر مـن مكـان مـع االسـتعانة بتـصریحات المـصادر وروایـات 
شـهود العیــان فــي تقــدیم اإلجابـة علــى معظــم األســئلة اإلخباریــة الـستة وتــسمح بقــدر مــن التفــسیر دون 

  .)٥("ثل لتقدیم القصة اإلخباریة في الصحف األسبوعیةظهور شخصیة المحرر وهي الشكل األم
   -:ویالحظ على هذا التعریف ما یلي

أكـــد هـــذا التعریـــف علـــى أن مـــا یمیـــز القـــصة الخبریـــة، هـــو وجـــود خلفیـــة معلوماتیـــة وتقـــدیم  .١
  . التفاصیل المهمة وأنها تسمح بقدر من التفسیر الذي ال یخرجها عن إطار الموضوعیة

ن الوقـــائع أو العناصـــر اإلخباریـــة یجـــب أن تمتـــد إلـــى أكثـــر مـــن مكـــان أشـــار هـــذا التعریـــف أ .٢
فقـــد "ونالحــظ أن هــذا الـــشرط لــیس مــن الـــضروري أن یتــوافر داخــل كافـــة القــصص الخبریــة 

تشتمل القصة الخبریة على أكثـر مـن واقعـة ویكـون المكـان نفـسه هـو الـرابط الوحیـد بـین هـذه 
 . )٦("الوقائع

خبریـة هـي الـشكل األمثـل للـصحف األسـبوعیة، إال أن هـذا ال یرى هذا التعریف أن القـصة ال .٣
ًیمنـــــع مـــــن اســـــتخدام القـــــصة الخبریـــــة داخـــــل الـــــصحف الیومیـــــة، خـــــصوصا وأن تكنولوجیـــــا 
ــات واالتــــصال أتاحــــت الفرصــــة أمــــام الــــصحف الیومیــــة للحــــصول علــــى الخلفیــــات  المعلومــ

زمـة لهـا، كمـا أن منافـسة والتفاصیل التي تمكنها من دعم ما تنـشره بالتفاصـیل والخلفیـات الال
وســائل اإلعــالم المــسموعة والمرئیــة أجبــرت الــصحف الیومیــة علــى االتجــاه نحــو العمــق فــي 
معالجتها اإلخباریة، ومن ثم تراجع الخبر السریع وبدأت الصحف تعتمـد أكثـر علـى األشـكال 

 . التي تحقق هذا العمق في المعالجة مثل القصة الخبریة والتقریر اإلخباري
                                                

(1) Melvin Mencher, op. cit., p. 128.  
(2) Ralph S. Izard, Hugh M. Culbertson & Donald A. Lambert, Fundamentals of News 

Reporting (Iowa: Humet Publishing Company, 1977), p. 74.  
(3) Julian Harriss, Kelly Leiter & Stanley Johnson, op. cit., pp. 108-110.  
(4) Ibid, p. 109.  

دراسة مقارنة لفني القصة اإلخباریة والتقریر الصحفي في الـصحافتین األمریكیـة والمـصریة بـالتطبیق  شیم قطب،) ٥(
  . ٥٢، ص)١٩٩٤كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة( غیر منشورة، ،رسالة ماجستیر، على مجلتي تایم و أكتوبر

(6) James M. Neal & Suzanne S. Brown, News Writing & Reporting (Delhi: Surjeet 
Publications, 1982), p. 105.  
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التعریـــف تعـــدد الوقـــائع والعناصـــر اإلخباریـــة أو الزوایـــا داخـــل القـــصة الخبریـــة، وهـــذا ال أكـــد  .٤
ـــد تـــــشتمل القـــــصة الخبریـــــة علـــــى عنـــــصر إخبـــــاري واحـــــد وتعـــــرف باســـــم   ًیـــــشترط دائمـــــا، فقــ

Single-Element Story)وقــــد تــــشتمل علــــى حــــدث واحــــد وتعــــرف باســــم )١ ،Single-

Incident Story)٢( . 
شـــكل فنـــي "نـــه یمكـــن أن نعـــرف القـــصة الخبریـــة علـــى أنهـــا إ، فوفـــي ضـــوء العـــرض الـــسابق

من األشـكال الفنیـة المتبعـة فـي التحریـر الـصحفي یـستخدم هـذا الـشكل فـي عـرض المـادة تحریري 
الخبریة اآلنیة، وتصاغ بطریقة یغلب علیها الطابع القصصي وتجیـب عـن التـساؤالت الرئیـسة مـع 

، وتـسمح بـسرد الوقـائع كافـة كمـا تحـدث وأن تعـددت )الحـدث(احتوائها علـى كافـة تفاصـیل الخبـر 
أمــاكن وقوعهــا، باإلضــافة إلــى نقــل التــصریحات المرتبطــة بهــذه الوقــائع دون التعبیــر عــن ذاتیــة 

  . " القصة الخبریةرمحر
   -:في ضوء التعریف السابق، فإن القصة الخبریة تتمیز بما یلي  

یـسي بهـا هـو المحـور اآلنـي، فـالتركیز فیهـا  فالقصة الخبریة یكون المحور الزمنـي الرئ:اآلنیة .١
  . یكون على حدث آني

 والتفسیر یستخدم في القصة الخبریـة لـیس فقـط لألحـداث الغامـضة أو غیـر :التدعیم بخلفیة .٢
المفهومــة، ولكنــه ضــروري فــي أغلــب األوقــات ألنــه یــساعد القــارئ علــى الــربط بــین األحــداث 

تطــورات التــي تقــع، كمــا أنــه یــساعد القــارئ وفهمهــا فــي ظــل وجــود كــم هائــل مــن األحــداث وال
ًعلـى تكــوین آرائــه واتخــاذ مواقفــه، وهنــا تجــدر اإلشـارة إلــى أن التفــسیر لــیس معیــارا فارقــا بــین  ً
األخبـــار الـــسریعة والقـــصة الخبریـــة، فربمـــا تـــستخدم األخبـــار القـــصیرة التفـــسیر، إال أن حجـــم 

ًأكبـر وأعمـق وأكثـر توضـیحا لمغـزى التفسیر والخلفیـات الداعمـة یكـون داخـل القـصة الخبریـة 
 . الحدث

 فالقصة الخبریة تجیـب علـى كـل أو معظـم التـساؤالت التـي قـد تثـار حـول حـدث مـا :الشمول .٣
وتــسرد كافــة التفاصــیل المرتبطــة بالحــدث، وهــذا یــنعكس علــى مــساحة القــصة الخبریــة فهــي 

نیــة والفیــدیو والــصوت تزیــد عــن فقــرتین، كمــا أنهــا تــستخدم الــصور الفوتوغرافیــة والرســوم البیا
 .  والصورة التي تدعم الحدث وتوضحه

 فالقصة الخبریة ال تـسمح بظهـور الرؤیـة الذاتیـة الخاصـة بـالمحرر، :عدم خلط الخبر بالرأي .٤
وهـــو هنـــا حینمــــا یعـــرض لألحـــداث یجــــب أن یعرضـــها بـــشكل موضــــوعي بحیـــث ال یحــــذف 

طــالق، أو یعتمــد علـــى جوانــب معینــة مــن الحــدث أو یختلــق جوانـــب ال أســاس لهــا علــى اإل
                                                

(1) Julian harriss, Kelly Leiter & Stanley Lohnson, op. cit., p. 110.  
(2) Melvin Mencher, Basic Media Writing, 4th ed.(Iowa: Wc Brown & Benchmark 

Publishers, 1983), pp. 111-113.  
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مــصادر تعبــر عــن وجهــة نظــر واحــدة ویهمــل وجهــات النظــر األخــرى، كمــا أنــه ال یجــب أن 
 . یسجل انطباعاته الذاتیة الخاصة بالحدث

 قد تكون بـسیطة وقـد تكـون معقـدة وفـي الوقـت الـذي تـشتمل القـصة الخبریـة :القصة الخبریة .٥
 سرد الحـدث وأن كـان ذلـك ال یمنـع البسیطة على حدث مفرد، وتعتمد على مصدر واحد في

مــن االســتعانة بــبعض المــصادر األخــرى ولكــن مــن أجــل الحــصول علــى بعــض المعلومــات 
ٕالثانویـــة، فـــإن القـــصص الخبریـــة المعقـــدة ال یـــسیطر فیهـــا مـــصدر واحـــد، وانمـــا تلعـــب بـــاقي 

ًالمــصادر دورا مهمــا فــي ســرد وشــرح الزوایــا المختلفــة التــي تــشتمل علیهــا، وهــذه النوعیــ ة مــن ً
 . )١(القصص تشتمل على أكثر من زاویة أو أكثر من حدث

   :اإللكترونیة الخبریة القصص أنواع
، "الــصحافة المطبوعــة " اإللكترونیــة بـــ الخبریــةلقــد وصــف أبــسط شــكل مــن أشــكال القــصص 

وهــو قــصة إخباریــة نــصیة تــشتمل علــى عناصــر إضــافیة كالــصور والــصوت والفیــدیو أو الوصــالت 
ویـستطیع الـصحفي، مـن خـالل دمـج الوصـالت فـي . ول علـى المزیـد مـن المعلومـاتاإلضافیة للحص

ّقصته، أن یقـدم للقـارئ معلومـات إضـافیة علـى مواقـع ویـب منفـصلة علـى الـشبكة، یعـود بعـضها إلـى 
. ًمــصادر خــارج المؤســسة الــصحفیة، تــوفر مزیــدا مــن الخلفیــة أو المعلومــات التاریخیــة حــول الحــدث

 اإللكترونیـــة بتـــضمینها وصـــالت إلـــى قواعـــد البیانـــات التـــي یمكـــن لخبریـــةاویمكـــن تعزیـــز القـــصص 
، یمكــن ربــط قــصة إخباریــة عــن انخفــاض معــدل نتــائج االختبــارات فــي ًفمــثال. للمــستخدم البحــث فیهــا

ویمكـن للمـستخدم . المدارس الثانویة فـي جمیـع أنحـاء البلـد بقاعـدة بیانـات للنتـائج مـن جمیـع المـدارس
طلبة مدرسة معینة، أو عن جمیـع المـدارس فـي مدینـة معینـة أو أن یقـارن نتـائج أن یبحث عن نتائج 

  .)٢(المدارس المختلفة
أو الرســـوم البیانیـــة والـــصور اإلیـــضاحیة " تفـــاعالت بـــالكبس" ویـــستخدم أحـــد األســـالیب المبتكـــرة     

لرسـوم وتوضـع عناصـر هـذه ا.  إلیضاح قـصة إخباریـةًمتعددة الوسائل اإلعالمیة المصممة خصیصا
ًوالــصور اإلیــضاحیة فــي الئحــة بــشكل طــولي، ولكــن یمكــن للقــارئ أن یــتفحص كــال منهــا علــى حــدة 

المتــوفرة علــى " عــروض الــشرائح الزجاجیــة"وینطبــق الــشيء نفــسه علــى معظــم . بالترتیـب الــذي یختــاره
اإلنترنــت والتــي تجمــع الــنص والــصوت مــع صــور فوتوغرافیــة بحیــث تتــیح للقــارئ تجربــة شــكل جدیــد 

  .تصف بتعددیة وسائل اإلعالمی

                                                
(1) Ken Metzler. News gathering (New Jersey: Prentice-Hall, inc., 1979), pp. 117-118. 
(2)http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008/12/20081230175647ssissir

dile0.450268.html#ixzz2ExcuStzU. ١٣/١٢/٢٠١٢تم استرجاعه بتاریخ   
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 درجـة فـي )٣٦٠( ویمكن لألدوات التي تسمح للقارئ بأن یتحـرك عبـر مـشهد واسـع علـى امتـداد     
ــــة اإللكترونیــــة ــــة اإلخباری ــــذلك أیــــضا رســــوم فــــالش . ًموقــــع مــــا أن تعــــزز هــــي أیــــضا التغطی ًوتقــــوم ب

فیـدیو ورسـوم بیانیـة : التفـاعالتالمتحركة، وهي من برامج الكمبیوتر التي تتیح للمرء تـصمیم محتـوى 
 ً إلكترونیــاً، أوجـدت هیئـة اإلذاعـة البریطانیــة فـي لنـدن موقعـاًفمــثال. وصـور إیـضاحیة ورسـوم متحركـة

مخــدر معـــین " اختیــار"حــول المخــدرات غیـــر المــشروعة والمــشروبات الكحولیـــة، أتــاح للقــارئ فرصـــة 
 لكي یقرأ عن تـأثیر المخـدر علـى ذلـك - كالدماغ أو القلب–وجرعة منه ثم اختیار عضو في الجسم 

وقـــد عمـــدت المواقـــع اإللكترونیـــة حتـــى إلـــى . العـــضو، باإلضـــافة إلـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالـــسالمة
 عــن طریـق تقــسیم المعلومـات إلــى أســئلة الخبریـة لتقـدیم القــصص ًاسـتخدام اختبــارات قـصیرة أو ألعابــا

  .)١(ن جمعه من معلوماتوأجوبة والسماح للمستخدم باكتشاف ما سبق للصحفي أ
  :اإللكترونیة اإلخباریة لمواقعا في الخبریة القصة كتابة

إن الكتابـة للـصحافة اإللكترونیــة هـي مـزیج بــین كتابـة الـصحافة المطبوعــة والكتابـة اإلذاعیــة 
ّأن أســلوب الكتابـــة المــوجزة والبــسیطة الـــذي یفــضله اإلذاعیــون یـــسهل قــراءة واســـتیعاب و. والتلفزیونیــة

ًولكن العدید جدا من مواقـع الـشبكة اإللكترونیـة یتجاهـل القواعـد األساسـیة للكتابـة . بة اإللكترونیةالكتا
 إلى أن استخدام العبارات البسیطة وكأن المرء في حـدیث أمـر جیـد، إال أن القواعـد باإلضافة. الجیدة

كتـــب رســـالة ٕان أفـــضل نـــصیحة هـــي أن تكتـــب لإلنترنـــت كمـــا تو. اللغویـــة والتهجئـــة مـــا زالـــت مهمـــة
هـــذا ال یعنـــي أن بوســـعك أن تخطـــئ فـــي تهجئـــة الكلمـــات أو تتجاهـــل بنیـــان أي إلكترونیـــة لـــصدیق، 

إن مــا یعنیــه ذلــك هــو أن علیــك أن تكتــب بأفــضل أســلوب حمــیم . القــصة اإلخباریــة أو تلغــي الــسیاق
  .)(یمكنك التوصل إلیه

ّرات عدیدة للقراء فـإن علـى الكتـاب أن وبما أن مواقع األخبار اإللكترونیة تمیل إلى تقدیم خیا       
یتجنبـــوا تـــأخیر اإلشـــارة إلـــى جـــوهر النبـــأ ویتفـــادوا الفقـــرات االفتتاحیـــة التـــي تـــروي قـــصة طریفـــة دون 

ویجــب أن تقــدم الجملــة االفتتاحیــة مــا یقنــع القــارئ علــى . الخبریــةاإلشــارة بــسرعة إلــى فحــوى القــصة 
 اإللكترونیــة الخبریــةوتكــون القــصص .  أخــرىیــةخبرٕمواصــلة القــراءة، واال فإنــه ســیكبس علــى قــصة 

ومـن اإلرشـادات الجیـدة بهـذا الـشأن قـصر طـول .  فـي الجرائـدالخبریةبشكل عام أقصر من القصص 
فقــد . صــفحة واحــدة كــد مــن إبقائهــا ضــمن كلمــة والتأ)٨٠٠( اإللكترونیــة علــى حــوالي الخبریــةالقــصة 

لــنص علــى اإلنترنــت، ومــا مــن ضــرورة تــدعو وجــدت الدراســات أن القــراء مــستعدون لمتابعــة تــصفح ا
ولكــن علــى .  نفــسهاالخبریــةإلرغــامهم علــى الكــبس علــى صــفحات إضــافیة لقــراءة المزیــد عــن القــصة 

                                                
 . ١٣/١٢/٢٠١٢المرجع السابق، تم استرجاعه بتاریخ ) ١(

، فـي مقـال صـحفي علـى موقـع شـبكة كلیـة الـصحافة فـي جامعـة كولومبیـا فـي نیویـوركتعمل في جسي غراهام،  (*)
  . ٢٥/١٢/٢٠١٢ تم استرجاعه بتاریخ htt://www.ijnet.org.comالصحفیین الدولیین 
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تقـسیم الـنص إلـى مزیـد مـن األجـزاء واسـتعمال مزیـد مـن أي كتاب اإلنترنت، تسهیل استیعاب النص، 
  .حو أكثر مما یفعلونه في الصحافة المطبوعةالعناوین الفرعیة والنقاط المبرزة لفصل األفكار على ن

 الفـور وبـصورة مباشـرة للكاتـب أو  وقد تسمح الصحافة اإللكترونیة للقـراء بـأن یـستجیبوا علـى       
كمـا أن العدیــد مــن المواقــع یــوفر . المحـرر عــن طریــق الرســائل اإللكترونیـة أو حتــى فــي محادثــة حیــة

ویحـــث الرادیــو العـــام بوالیـــة . خــرون مـــا كتبــوه ویـــردوا علــیهممــساحة للقـــراء لتقــدیم آرائهـــم، لكــي یقـــرأ آ
 علـى الهـواء وعلـى الخبریـةمنیسوتا في الوالیات المتحدة السكان علـى المـساهمة بمعلومـات للقـصص 

 المــــستمعون إلــــى تقــــدیم المعلومــــات اإلضــــافیة للقــــصة اإلخباریــــة إمــــا مــــن خــــالل يویــــدع. اإلنترنــــت
وتــشتمل القــصص اإلخباریــة علــى موقــع الــشبكة اإللكترونیــة . ترونــيًاالتــصال هاتفیــا أو بالبریــد اإللك

، كـــي یـــتمكن الجمهـــور مـــن "ســـاعدنا فـــي تغطیـــة هـــذه القـــصة اإلخباریـــة"لهـــذه المحطـــة علـــى وصـــلة 
  .إضافة تعلیقاته وبصیرته

كمــــا یــــستطلع الرادیــــو العــــام بوالیــــة منیــــسوتا رأي المــــستمعین قبــــل إنتــــاج البــــرامج الخاصــــة،        
ٕان إســهامات المــستمعین تـؤدي إلــى تغطیــة إخباریــة و. ٕیحلــل وضــع وامكانــات اقتـصاد الوالیــةكبرنـامج 

ًأكثــر تعقیــدا بكثیــر وأكثــر تعمقــا وتتــضمن الكثیــر مــن األمثلــة واألصــوات المــأخوذة مــن واقــع الحیـــاة  ً
    .)١("الیومیة
 : لكرتونيةإلاخلربية يف الصحافة اصياغة القصة : ًثانيا
ــــألف جمیــــع ال        ــــةقــــصص تت ن وبمــــا أ.  مــــن حقــــائق ومالحظــــات واقتباســــات وتفاصــــیلالخبری

 ًمجهــودا  أنهــم یبــذلونأكثــر ممــا یمكــنهم اســتخدامه مــن المعلومــات، وبمــا ًالــصحفیین یجمعــون دائمــا
 فــي جمــع كــل تلــك المعلومــات فــإنهم ینزعــون بــشكل طبیعــي نحــو اســتخدام أكبــر قــدر منهــا فــي ًكبیــرا

 خبریــةیــع الحقــائق التــي یمكــن حــشدها ینــدر أن یــؤدي إلــى قــصة إال أن حــشد جم. الخبریــةقصــصهم 
فمـن األصـعب علـى القـارئ أو المـستمع فهـم التقـاریر . جیدة الـصیاغة تـستحوذ علـى اهتمـام الجمهـور

والــصحفي الـذي یحــاول أن یــشرح كــل شــيء قــد ال یــنجح .  المحــشوة بالمعلومــات بــشكل مفــرطالخبریـة
 ذلك فإن الجرائد تشتمل على مـساحة محـدودة، وال یخـصص ىباإلضافة إل. إال في تشویش الجمهور

كمـــا أنـــه لـــیس لـــدى القـــراء . للبـــرامج اإلخباریـــة فـــي اإلذاعـــة والتلفزیـــون ســـوى فتـــرات زمنیـــة محـــدودة
 .والمستمعین والمشاهدین سوى وقت واهتمام محدودین لمتابعة األخبار

ویتعـین علـى الـصحفیین .  ضـغطهاوما تتصف بـه الـصحافة الجیـدة هـو انتقـاء المعلومـات ال       
 والترتیـب الـذي الخبریـةأن یـستعملوا حنكـتهم الـصحفیة لكـي یقـرروا أهـم مـا یجـب تـضمینه فـي القـصة 

ویعتبر الكثیر من الصحفیین تحدید المعلومات التي سیغفلونها أصـعب جـزء فـي صـیاغة . یوضع فیه

                                                
 .٢٥/١٢/٢٠١٢المرجع السابق، تم استرجاعه بتاریخ ) ١(
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ختیــار نقطــة رئیــسیة أو فكــرة رئیــسیة ومــن الطــرق المتبعــة فــي اتخــاذ هــذه القــرارات ا. الخبریــةالقــصة 
  .)١(ًللتقریر اإلخباري، وهو ما یعرف أیضا بنقطة التركیز أو محور القصة

  : لكترونیةإل ا في القصة الخبریةالمحور
حـول مـاذا : " الـسؤال التـاليعـن هو في األساس الجـواب الرئیسةإن محور القصة أو نقطتها        

، تـــشیب ســكانالن، طـــرح خمـــسة بــوینترأســـتاذ الكتابـــة فــي معهـــد ویقتــرح " تــدور هـــذه القــصة بالفعـــل؟
  :أسئلة إضافیة لتحدید المحور

  ما الخبر؟. ١
  ما القصة اإلخباریة؟. ٢
  ما الصورة؟. ٣
  كیف یمكنني أن أرویها في ست كلمات؟. ٤
  وما أهمیة ذلك؟. ٥

حـدث مـع النـاس وقـد أمـضیت النهـار فـي الت. تخیل أنك تغطي نبأ حریق هائل ینتـشر بـسرعة       
وعلیــــك اآلن تحدیـــد المحــــور الـــذي ســــیدور حولـــه تقریــــرك . ومـــشاهدة األضــــرار التـــي ســــببها الحریـــق

یمكنــك اســتخدام أســئلة ســكانالن علــى النحــو التــالي للتوصــل إلــى . اإلخبــاري قبــل أن تبــدأ فــي الكتابــة
  :المحور الذي سیركز علیه تقریرك ویدور حوله

  ما الخبر؟
ًن فـــي الجبـــال شـــرق المدینـــة، إال أن أحـــدا لـــم یـــصب بـــأي أذى ولـــم یمـــس دمـــر حریـــق منـــزلی       

  .الحریق المنطقة التجاریة
  ؟الخبریةالقصة  ما

  .أصبحت أسرتان بدون مأوى ولكنهما سعیدتان ألنهما على قید الحیاة       
  ما الصورة؟

  .خانًأفراد األسرة یعانقون بعضهم بعضا قرب ركام منزلهم الذي ینبعث منه الد       
  كیف یمكنني أن أذكرها في ست كلمات أو أقل؟

  .حریق یقضي على المنازل ال األرواح       
  وما أهمیة ذلك؟

  .كانت األضرار التي أصابت الممتلكات من حریق خطر محدودة       

                                                
)١ (https://www.migrationexpert.com ٢/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ .  
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 یعـرف اآلن أنـه سـیفتتح الخبـر بـذكر الخبریـةكتابة هـذه القـصة بلقد أصبح الصحفي المكلف        
 بقـول مـن أحـد أفـراد األسـرة  الخبریـةاللتین فقدتا منزلیهمـا، وأنـه سیستـشهد فـي بدایـة القـصة األسرتین 

 معلومــات عامــة  ًیعبــر فیــه عــن ســعادته ألن الجمیــع نجــوا مــن الحــادث، وأنــه سیــضمن القــصة أیــضا
 بعــض المعلومــات التــي  ویعــرف الــصحفي أن بإمكانــه إغفــال. عـن األضــرار التــي لحقــت بالممتلكــات

 عـن عــدد رجـال اإلطفــاء الـذین هرعــوا إلـى المنطقـة التجاریــة، ولكنـه قــد ینقـل بعــض مـا صــرح جمعهـا
  .به رئیس دائرة اإلطفاء كاقتباس مباشر یستشهد به

ولــیس المقــصود مــن نتــائج هــذا التــدریب علــى تحدیــد محــور القــصة اإلیحــاء بــأن لكــل قــصة        
قیقــة هـي أن األمــر علــى العكـس مــن ذلــك، إذ قــد فالح. ًإخباریـة محــورا أو نقطــة رئیـسیة واحــدة مقبولــة

 خبریـــة ًیأخـــذ صـــحفیون مـــن مؤســـسات صـــحفیة مختلفـــة الوقـــائع األساســـیة نفـــسها ویكتبـــون قصـــصا
وفــي حالــة خبـــر . الخبریــة ألنهــم قــرروا اختیـــار محــاور مختلفــة تركــز علیهــا قصـــصهم ًمختلفــة تمامــا

  .فسها للوصول إلى محور مختلفالحریق الهائل بوسع الصحفي أن یستخدم األسئلة الخمسة ن
  ما الخبر؟

نجت المحالت التجاریـة فـي مـدینتنا مـن التعـرض ألضـرار مـن حریـق هائـل دمـر منـزلین فـي        
  .الجبال الواقعة شرق وسط المدینة

  ما القصة اإلخباریة؟
  .أصحاب المحال التجاریة سعداء ألن الحریق لم یؤذهم هذه المرة       

  ما الصورة؟
  .د أصحاب المحال التجاریة یصافح أحد رجال اإلطفاء خارج محلهأح       

  كیف یمكنني أن أرویها في ست كلمات؟
  .الحریق لم یستطع شل النشاط التجاري       

  وما أهمیة ذلك؟
  .كان األثر االقتصادي لحریق خطر محدودا       
ال التجاریـة باالرتیـاح،  بـالتعبیر عـن شـعور أصـحاب المحـالخبریـةستبدأ هذه الصیغة للقـصة        

وستنقل جملة أو عبارة قالها أحد رجال األعمال الذین لـم یـصب الحریـق مؤسـساتهم فـي بدایـة القـصة 
 وهـي أن منـزلین دمـرا – على المعلومـات األساسـیة نفـسها الخبریتینوستشتمل كلتا القصتین . الخبریة

وتــساعد معرفــة مــا . ً ســیكون مختلفــا ولكــن محــور تركیزهمــا–فــي حــین أن المحــال التجاریــة لــم تتــأثر 
ینبغـــي التركیـــز علیــــه قبـــل بـــدء الكتابــــة الـــصحفي علــــى أن یقـــرر الحقـــائق واألقــــوال التـــي ینبغــــي أن 

یتحـول التفكیـر الجلـي " "ًحـول الكتابـة جیـدا"وكما یشیر ولیـام زینـسر فـي كتابـه . یستشهد بها أو یغفلها
  ". اآلخرإلى كتابة جلیة، وال یمكن ألحدهما التواجد بدون
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وال ینتظر الصحفیون المتمرسون حتى نهایة الیوم، بعد أن یكونوا قد أنهـوا بحـثهم ومقـابالتهم        
 فــي یبــدؤواومــراقبتهم، قبــل محاولــة التوصــل إلــى المحــور الــذي ســتركز علیــه قــصتهم، بــل یمكــن أن 

 ممــا یــساعدهم فــي الواقــع عملیــة التغطیــة اإلخباریــة بوجــود نقطــة أساســیة فــي ذهــنهم یركــزون علیهــا،
وبطبیعـة الحـال، قـد . تحدید األماكن التي سیذهبون إلیهـا واألشـخاص الـذین سـیجرون مقـابالت معهـم

.  مــا یحــدث ذلــكًیتغیــر المحــور الــذي یركــزون علیــه أثنــاء قیــامهم بجمــع مزیــد مــن المعلومــات، وكثیــرا
 قبــل أن الخبریــةة ولكــن األمــر الــذي یفــوق كــل مــا عــداه أهمیــة هــو أن یحــدد الــصحفي محــور القــص

  .یشرع في الكتابة
وال یـشكل وجـود نقطـة أساسـیة فــي ذهـن الـصحفي سـوى الخطــوة األولـى فـي التخطـیط لكتابــة        

ابـدأ .  بحیـث تعـرف كیـف تـوزع المعلومـاتالخبریـةوالخطوة الثانیة هي تنظـیم القـصة . الخبریةالقصة 
 یجـب أن یكـون فــي بـدایتها وفـي نهایتهــا  وقــرر مـاالخبریـةبوضـع قائمـة بالمعطیـات األساســیة للقـصة 

اختــر أفـضل اللقــم الـصوتیة أو األقــوال التـي ستستـشهد بهــا مـن مقابالتــك وقـرر مكانهــا . وفـي وسـطها
ویجـد بعـض الـصحفیین أنـه . ّدون أي تفاصیل تریـد ضـمان احتـواء القـصة علیهـا. الخبریةفي القصة 

 للخطــوط العریــضة یـــستخدمونه كنــوع مـــن ،ًامــن المفیــد لهـــم أن یــضعوا، قبــل البـــدء بالكتابــة، ملخـــص
  .)١(الخبریةخریطة الطریق إلى القصة 

  :الكتابة
 فــي الوهلــة ًویبــدو ذلــك بــسیطا. تتــصف الكتابــة اإلخباریــة الجیــدة باإلیجــاز والوضــوح والدقــة       

فكمـــا ســــبق وأشـــرنا، یمیــــل الـــصحفیون إلــــى تــــضمین . ًاألولـــى ولكنــــه فـــي الحقیقــــة أمـــر صــــعب جــــدا
 التـــي تـــذكر الفكـــرة الخبریـــةولكـــن القـــصص .  كـــل المعلومـــات التـــي حـــصلوا علیهـــاخبریـــةالقصـــصهم 

الرئیــسیة مباشــرة تــروق أكثــر لمــستهلكي األخبــار المــشغولین بأعمــالهم وأمــورهم، والمؤســسة الــصحفیة 
 الطویلـة أكثــر ممــا ینبغــي ســتجد نفـسها مفتقــرة إلــى المــساحة أو الوقــت الخبریــةالتـي تــسمح بالقــصص 

  .تغطیة أخبار أخرىالكافي ل
 تشتمل على جمل وفقـرات أقـصر مـن معظـم الخبریةویمكن القول بصورة عامة إن القصص        

وتبـدأ الفقـرة الجدیـدة عنـد تقـدیم فكـرة . وتشتمل كل فقرة على فكرة رئیـسیة واحـدة. أنواع الكتابة األخرى
  .أو شخصیة أو وضع جدید

 یـسهل فهمهـا تـشتمل علـى أسـماء وأفعـال أكثـر مـن ویستخدم الصحفیون لغة بسیطة ومباشـرة       
 غامــضة أو مبهمــة أو ً المكتوبــة جیـداالخبریــةوال تكــون القـصص . الـصفات وظــروف المكـان والزمــان

 فــي كتابــه )وایــت. ب. إي(وكمــا یــشیر . متــصفة بــالتكرار ألن كــل كلمــة فیهــا محــسوبة ولهــا أهمیتهــا

                                                
  .٢/١/٢٠١٣المرجع السابق، تم استرجاعه بتاریخ ) ١(
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ًالذي أصبح مرجعا موثوقا الشهیر ، إن أحـد القواعـد األساسـیة للكتابـة "بـداع فـي األسـلوبمبـادئ اإل"، ً
  ".أغفل الكلمات التي ال لزوم لها: "ببساطة هي

ًویبذل الكتاب الجیدون دائما         أكـدوكمـا .  الختیار أنـسب الكلمـات للتعبیـر عمـا یقـصدونً جهداّ
مــة والكلمــة المالئمــة الفــرق بــین الكلمــة المالئ"الكاتــب األمیركــي مــارك تــوین فــي القــرن التاســع عــشر 

ویـــستخدم الـــصحفیون القـــوامیس وكتـــب )". الحـــشرة المـــضیئة( هـــو كـــالفرق بـــین البـــرق والیراعـــة ًتقریبـــا
  . ما یعتقدون أنها تعنیهًالمراجع بصورة روتینیة للتأكد من أن الكلمات التي یختارونها تعني فعال

لمــصطلحات الفنیــة غیــر ویحــاول الــصحفیون تجنــب االصــطالحات ولغــة المتخصــصین أو ا       
وقـد یـصف متحـدث باسـم .  للجمهـور العـامالخبریـةالمألوفة لدى معظم الناس ألنهم یكتبون قصـصهم 

، ولكـــن یتعـــین علـــى الـــصحفي أن "تـــشریطات وجـــروح رضـــیة" مـــا بأنـــه یعـــاني مـــن ًمستـــشفى شخـــصا
 ًر فنـي توخیـا اسـتخدام تعبیـ ٕواذا ما كـان مـن الـضروري". جروح وكدمات"یستخدم عبارات أبسط مثل 

 التـي تـدور الخبریـةفالقـصة . للدقة فإن من األفضل أن یقوم الصحفي بإیـضاح مـا یعنیـه ذلـك التعبیـر
یجـــب أن تتـــضمن الئحـــة قـــصیرة " الوقـــود األحفـــوري،"حـــول قـــضایا الطاقـــة العالمیـــة وتـــستخدم تعبیـــر 

ا الكلمـــات الملطفـــة كمـــا یتعـــین علـــى الـــصحفیین أن یتجنبـــو. الفحـــم والـــنفط والغـــاز الطبیعـــي: بأنواعـــه
فـــإذا صـــوت المجلـــس البلـــدي .  كلمـــات وعبـــارات قـــد تـــشوش أو تـــضلل الجمهـــور–ألشـــیاء بغیـــضة 

 التي تذاع من الرادیو أو تنـشر فـي جریـدة الیـوم الخبریة، فإن القصة "مرفق دفن جدید"بالموافقة على 
  ".تخطط لبناء مقبرة جدیدة"التالي یجب أن تخبر السكان بأن المدینة 

 مـن إبالغهـم فقـط ًومن المبادئ األساسـیة لكتابـة األخبـار أن تـصور للجمهـور مـا حـدث بـدال       
 مـــن أن تقـــول إن أفـــراد األســـرة الـــذین حـــضروا الجنـــازة كـــانوا حزانـــى، تـــصور ً، بـــدالًفمـــثال. بمـــا حـــدث

 . حزن أفراد األسرة عن طریق وصف عناقهم لبعضهم الـبعض ونحیـبهمً المكتوبة جیداالخبریةالقصة 
أن الرجـل یـضطر إلـى   طویـل القامـة یـذكر الكاتـب الجیـد مـاً من مجرد إبالغ القارئ أن شخصاًوبدال

  .االنحناء لكي یدخل باب المنزل
األمــور   الدقیقــة تتــسم بــصحةالخبریــةوالقــصة . والدقــة حاســمة األهمیــة فــي الكتابــة الــصحفیة       

ریخ والعنــــاوین واألرقــــام وجمیــــع التفاصــــیل النحــــو والــــصرف والتهجئــــة واللفــــظ والتــــوا: األساســــیة فیهــــا
وكتابة اسم شخص مـا أو عمـره خطـأ مـن نـوع األخطـاء التـي . الخبریةاألخرى التي تدخل في القصة 

 الدقیقـة تقـدم قـصة كاملـة متكاملـة، ولـیس مجـرد الخبریـةكمـا أن القـصة . تضعف مـصداقیة الـصحفي
 یجـب أن تـشتمل علـى كـل شـيء یمكـن ةخبریـولكـن هـذا ال یعنـي أن أي قـصة . جانب واحد أو آخـر

 یغفلــوا أي معلومــات أساسـیة قــد تحــرف معنــى أالقولـه عــن الموضــوع، بـل یعنــي أن علــى الـصحفیین 
ّ إذا كتـب الـصحفي إن هنــاك فحـصا جدیـدا یـسهل اكتـشاف اإلصـابة بــسرطان :ًفمـثال. الخبریـةالقـصة  ً ً
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ولكـن إن كانـت میـزة الفحـص . ص القدیمالفم فإن ذلك یوحي بأنه لم یكن باإلمكان التعویل على الفح
  . الجدید هي مجرد أنه أسرع فإنه یتعین على الصحفي قول ذلك

  :االفتتاحیة الفقرة
والمقــصود منهــا هــو أن تــشد االنتبــاه وتجــذب .  بــالفقرة االفتتاحیــةالخبریــةتعــرف بدایــة القــصة        

اإلخبــاري : ان أساسـیان مــن االفتتــاحوهنــاك نوعــ. الخبریــةالقـارئ أو المــستمع أو المــشاهد إلــى القـصة 
ویلخص االفتتاح اإلخباري المباشر معطیـات القـصة األساسـیة، أي أنـه . المباشر واإلخباري الوصفي

، فـي حـین أن الفقـرة االفتتاحیـة اإلخباریـة الوصـفیة قـد تقـدم  مـن ومتـى وأیـن ومـاذا ولمـاذا وكیـفیحدد
طریقة أخـرى للنظـر إلـى الفـرق بـین هـذین النـوعین وهناك . شخصیة ما أو تمهد الطریق لروایة الخبر

واعتبـــار " مـــا الخبـــر؟: "مـــن الفقـــرات االفتتاحیـــة هـــي اعتبـــار اإلخباریـــة المباشـــرة إجابـــة علـــى الـــسؤال
  ")١(ما القصة؟"اإلخباریة الوصفیة إجابة على السؤال 

كتابـــة قـــصة ، یمكـــن ًفمـــثال. ویمكـــن اســـتخدام أي نـــوع منهمـــا كافتتـــاح لقـــصة أخبـــار أساســـیة       
وقــد تكــون الفقــرة االفتتاحیــة .  عــن انتخــاب رئــیس وزراء جدیــد بواحــدة مــن عــدة طــرق مختلفــةخبریــة

  :اإلخباریة المباشرة كالتالي
بــأكثر مــن  انتخــب زعــیم المتمــردین الــسابق جوشــوا ســمیث رئیــسا للــوزراء هــذا المــساء، وفــاز

  .١٩٩٣العام  ي البالد منذ من األصوات في أول انتخابات دیمقراطیة تجرى فةبالمائ ٨٠
  :ً مختلفاً أما الفقرة االفتتاحیة الوصفیة فتتبع نهجا    

 تــراوده أحــالم ً صــغیراًكــان الطفــل جوشــوا ســمیث، أثنــاء ترعرعــه فــي مدینــة یونغتــاون، صــبیا
ًویقــول إنــه كــان دومــا صــغیر الحجــم بالنــسبة لعمــره وان األوالد األضــخم حجمــا فــي المدرســة . كبیــرة ًٕ

 للـوزراء فــي یـوم مــن ًوعنــدما أبلـغ معلمتــه فـي المدرســة االبتدائیـة أنــه سیـصبح رئیــسا. ضایقونهكـانوا یـ
  .األیام، ضحكت علیه

فقــد فــاز ســمیث بانتخابــات األمــس بحــصوله . إال أنــه لــم یعــد هنــاك مــن یــضحك علیــه اآلن
لـده منـذ  مـن األصـوات، وأصـبح أول زعـیم ینتخـب بطریقـة دیمقراطیـة فـي بةبالمائـ ٨٠على أكثـر مـن 

  .١٩٩٣العام 
 فإن الفقرة االفتتاحیة اإلخباریة المباشرة تمیل إلـى أن تكـون أقـصر مـن االفتتـاح أو نرىوكما 

ومـــع أن الفقــرات االفتتاحیــة اإلخباریـــة . المــدخل اإلخبــاري الوصـــفي، وتتــألف عــادة مـــن جملــة واحــدة
ـــة فیهـــا تـــدعم النقطـــة الرئیـــسیة للقـــصة  ویتـــضمن كـــال . الخبریـــةالوصـــفیة تكـــون أطـــول فـــإن كـــل جمل

  .الخبریةالنوعین من الفقرات االفتتاحیة أهم العناصر في القصة 
                                                

، ٢٥، مكتـــب بـــرامج اإلعـــالم الخـــارجي وزارة الخارجیـــة األمریكیـــة،صدلیـــل الـــصحافة المـــستقلةدیبـــرا بـــوتر، ) ١(
http://usinfo.state.gov ٥/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ .  
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ویتوقـــف اختیـــار النـــوع المناســـب للفقـــرة االفتتاحیـــة علـــى عـــدة عوامـــل، بمـــا فـــي ذلـــك أهمیـــة 
 ونــــوع المؤســــسة اإلخباریــــة أو المطبوعــــة أو محطــــة اإلذاعــــة أو التلفزیــــون الخبریــــةوتوقیــــت القــــصة 

رة عامــــة، تــــستخدم وكــــاالت األنبــــاء ومواقــــع األخبــــار اإللكترونیــــة ونــــشرات األخبــــار وبــــصو. المعنیــــة
أمــا بــرامج األخبــار األســبوعیة . اإلذاعیــة التــي تتمیــز بــسرعة نقــل األنبــاء الفقــرات االفتتاحیــة المباشــرة

ور والمجالت األسبوعیة فتمیل إلى استخدام الفقرات االفتتاحیة الوصـفیة، الفتراضـها أن معظـم الجمهـ
  .الخبریةیعرف المعطیات األساسیة في القصة 

ــواع الفقـــرات االفتتاحیـــة شـــیوعا هــــو روایـــة حكایـــة أو نـــادرة، كمـــا فـــي المثــــال  ًولعـــل أكثـــر أنـ
والنـــادرة، كمـــا یـــستدل مـــن اســـمها، هـــي حكایـــة .  عـــن رئـــیس الـــوزراءالخبریـــةالمـــستخدم فـــي القـــصة 

وقــد .  الكاملــةالخبریــة توضــح أو تــؤذن بالقــصة قــصیرة؛ وعنــدما تــستخدم النــادرة كفقــرة افتتاحیــة فإنهــا
وفـــي بعـــض .  تتعلـــق باتجـــاه اجتمـــاعي بعـــدة قـــصص مـــسلیة أو أمثلـــة ذات عالقـــةخبریـــةتبـــدأ قـــصة 

. الخبریـةالمناسبات النادرة قد یكون اقتباس قول مـا أو طـرح سـؤال مـا هـو أفـضل طریقـة لبـدء القـصة 
" متـأخرة" بأنهـا افتتاحـات الخبریـةإلـى القـصة ویمكن وصـف جمیـع هـذه األنـواع المختلفـة مـن المـدخل 

  .)١(الخبریةألنه یتعین على القارئ أن ینتظر لعدة جمل قبل أن یعرف جوهر القصة 
  : لكترونیةإل في الصحافة االخبریة القصة نیةُب

وبــدون هــذه الهیكلیــة، تبقــى . علیهــاهیكلیــة أساســیة ترتكــز  بنیــة أو الخبریــةلجمیــع القــصص        
والهیكلیـة ضـروریة لكـي تكـون القـصص . ً خلیطا من الحقائق والوقـائع غیـر المتماسـكةخبریةالالقصة 
 مفهومـــة وذات معنـــى، ولكـــن هـــذا ال یعنـــي أنـــه یجـــب اعتمـــاد نفـــس البنیـــة أو الهیكلیـــة لبنـــاء الخبریـــة

والكاتــب الجیــد یختــار أفــضل هیكلیــة تناســب قــصته ویبنیهــا .  علــى أساســهاالخبریــةجمیــع القــصص 
   .)٢(: وهي على األشكال التالیةسهاعلى أسا

                                        :المقلوب الهرم .١
ًبـأهم المعلومـات، معتمـدا هیكلیـة فـي الـصحافة االلكترونیـة  الخبریـةیبدأ العدیـد مـن القـصص 

" وبالمقلـالهـرم "وتـضع هیكلیـة . المقلـوب عام هـي الهـرم ١٠٠قصة تقلیدیة تم وضعها منذ أكثر من 
وهـــذه البنیـــة . أهـــم المعلومـــات فـــي البدایـــة بحیـــث تلیهـــا المعلومـــات األخـــرى متسلـــسلة حـــسب أهمیتهـــا

مفیدة عند نقل أخبار مهمة أو عاجلة ما زالـت تـشهد تطـورات، وحـین یكـون عامـل الوقـت هـو العامـل 
 قــصتك  ســترید أن تبلـغ الجمهــور بمـا حــدث فـي بدایــةً مهمـاًفــإن كنـت أول مــن ینقـل تطــورا. األساسـي
، مــثال، ســیبدأ علــى األرجــح بــذكر عــدد الوفیــات عاتیــةفــالتقریر اإلخبــاري المتعلــق بعاصــفة . الخبریــة

ّوالكتاب الـذین یقـاومون اسـتخدام هـذا البنیـان عنـدما تكـون هنـاك حاجـة . ًوموقع أكثر المناطق تضررا
                                                

  .١٣/١٢/٢٠١٢، تم استرجاعه بتاریخ مرجع سابق) ١(
  .٥/١/٢٠١٣تم استرجاعه بتاریخ سابق، مرجع ، دیبرا بوتر) ٢(
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حدیـــد أهمیــة القـــصة ّ، ممــا یـــصعب علــى الجمهـــور عملیــة ت"بـــدفن الفقــرة االفتتاحیـــة"إلیــه قـــد یتهمــون 
  .الخبریة

 یتم التوسع فـي المعلومـات التـي وردت فـي الفقـرة االفتتاحیـة وتطـویر المقلوبفي بنیان الهرم 
ففــي التقریــر المتعلــق بالعاصــفة، علــى ســبیل المثــال، قــد یــصف . النقطــة األساســیة التــي ذكــرت فیهــا

وتـسهب . أو مـن أحـد عمـال الطـوارئ، ثم یستشهد بقول من أحـد النـاجین ًالكاتب المشهد األكثر دمارا
 مـــن التفاصــــیل ومـــوفرة معلومــــات عـــن خلفیــــة ًالفقـــرات الداعمـــة فــــي بحـــث الموضــــوع مـــضیفة مزیــــدا

ّوقـــد یـــضمن الـــصحفي قـــصة إخباریـــة أطـــول معلومـــات ثانویـــة مرتبطـــة بالموضـــوع األولـــي . العاصـــفة
علومــات عــن جهــود  م:ً عــن العاصــفة، مــثالالخبریــةفقــد تتــضمن القــصة . ولكــن لــیس بــشكل مباشــر

وأحـــد أســـباب شـــیوع هـــذه البنیـــة . اإلغاثـــة الدولیـــة واحتیاجـــات النـــاجین الفوریـــة وعلـــى المـــدى الطویـــل
وتحبیذها هو أن المحررین یستطیعون الحـذف مـن األسـفل لتـوفیر المـساحة والوقـت بـدون أن یـشعروا 

  . یوضح ذلك) ٤(، والشكل رقمبأي قلق من أن ذلك قد یعني حذف معلومات حیویة
  )٤(شكل 

  یوضح بنیة القصة الخبریة بشكل الهرم المقلوب
  
                                                                       
  

                                                                      
  

                                                                 
  

                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  

   من إعداد الباحث المخطط: المصدر

  أهم المعلومات في القصة الخبریة
  
  

  معلومات وتفاصیل عن القصة الخبریة
  
  

  تسلسل المعلومات اإلضافیة عن القصة الخبریة
  
  
  

 معلومات اقل أھمیة عن القصة الخبریة 
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                       :الرملیة الساعة .٢
ــــوبوهنــــاك شــــكل معــــدل للهــــرم  ــــساعة الرملیــــة" یعــــرف بهیكلیــــة المقل ــــشكل ". ال ــــدأ هــــذا ال ویب
، یـــروي ً ولكنـــه ینعطـــف بعـــد بـــضعة فقـــرات ویـــصبح ســـردا،اتبالطریقـــة العادیـــة، وهـــي أهـــم المعلومـــ

 المتعلقـــة بالعاصــــفة الخبریـــةولـــو عــــدنا إلـــى مثـــال القـــصة . األحـــداث عـــادة حـــسب تسلـــسلها الزمنـــي
ّ، فإنــه ســیمكن للــصحفي أن یبــدأ بفقــرة افتتاحیــة إخباریــة مباشــرة ویقــدم بــضع فقــرات داعمــة ثــم العاتیــة

ویتطلـب هـذا النـوع مـن الهیكلیـة نقلـة واضـحة بـین الجـزء . نـاجینّیقدم قصة العاصـفة كمـا رآهـا أحـد ال
المـزارع إقبـال خـان كـان " مثل ًوقد یكتب الصحفي شیئا. الخبریةاالفتتاحي والقسم السردي في القصة 
. اإلخباریــة" الــساعة الرملیــة"لبــدء النــصف الــسفلي لقــصة ... " فــي حظیرتــه عنــدما هبــت الــریح بقــوة 

ً بشكل تسلسل زمني محض، ولكـن هـذه الهیكلیـة غالبـا مـا تـستخدم لخبریةاوقد یكتب بعض القصص 
  .في المقاالت الخاصة

  )٥(شكل 
  یوضح بنیة القصة الخبریة بشكل الساعة الرملیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من إعداد الباحث المخطط: المصدر

  فقرة افتتاحیة مباشرة عن القصة الخبریة
  
  
  

  فقرة داعمة للقصة الخبریة 
  

  سرد تفاصیل القصة الخبریة حسب تسلسلھا الزمني
  
  
  
  

 معلومات تفصیلیة عن القصة الخبریة 
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  :لماسةا .٣
یكلیــــة تعـــــرف ببنیـــــة  هلكترونیـــــةإلالخبریــــة فـــــي الــــصحافة امــــن الهیكلیـــــات األخــــرى للقـــــصة 

ّویبــدأ الــصحفي الــذي یــستخدم هــذه الهیكلیــة بقــصة مــسلیة، ویقــدم شخــصیة تــصور تجاربهــا ". الماســة"
ثـم تتوسـع هـذه الحكایـة الـصغیرة بعـد ذلـك إلظهـار أهمیتهـا . الشخصیة وخبرتها ما تدور حوله القصة

  . إلنهاء السرد یعود الصحفي إلى قصة الشخصیة الفردیة كوسیلة وعند النهایة،. األوسع
  " األساســیة" مــا یــستعمل الــصحفیون الــذین یــستخدمون هــذه البنیــة وســیلة تعــرف بــالفقرة ًوكثیــرا

یمكــن أن تجیــب عــن "ٕان الفقــرات األساســیة و. الخبریــةلتوضــیح ســبب أهمیــة القــصة ) الفقــرة اللــب أو(
 الخبریــةضع القــصص ، وتــالخبریــةأي أسـئلة تثیرهــا الفقــرات االفتتاحیــة، وتوضــح ســبب أهمیــة القــصة 

 الخبریــةوینبغــي أن تــأتي الفقــرة األساســیة فــي مرحلــة مبكــرة مــن القــصة . )("فــي ســیاقات ذات مغــزى
  .لكي توضح للقارئ السبب الذي یدعوه أو یدعوها لمواصلة القراءة

، قــد یبــدأ ًفمــثال. وكثیــرا مــا تــستخدم هیكلیــة الماســة فــي أخبــار التلفزیــون وفــي تقــاریر الــصحف
قریــره عــن عــالج جدیــد لمــرض اإلیــدز بتقــدیم مــریض یحتــاج إلــى العــالج، ثــم یــصف العقــار الــصحفي ت

 ًالتجریبي وكیف یعمل، ویختتم بالتنویه بأن األطباء یقدرون أن المریض الذي تعرفنا على مشكلته سابقا
الــذي ومهمــا كــان الــشكل . ًاحــلــن یبقــى علــى قیــد الحیــاة إال فتــرة قــصیرة مــا لــم یكــن العــالج الجدیــد ناج

وكما قال أحد .  على انتباه الجمهور واهتمامهالخبریةتختاره، یجب أن یحافظ الجزء األوسط من القصة 
  .ًمحرري المجالت ذات مرة فإن الكتابة الجیدة تجعل القارئ متلهفا لمعرفة ما یحدث بعد ذلك

  )٦(شكل 
  یوضح بنیة القصة الخبریة بشكل الماسة

  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث  من المخطط: المصدر

                                                
ـــــــــد (*) ـــــــــة بورتالن ـــــــــصدر فـــــــــي مدین ـــــــــي ت ـــــــدة أوریغونیـــــــــان الت ــ ـــــــــر جری .  األمریكیـــــــــةجـــــــــاك هـــــــــارت مـــــــــدیر تحری

https://www.migrationexpert.com ٥/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ. 

  معلومات مسلیة 
  
  

   المعلومات أھم
  
  

  سرد المعلومات  
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  :النهایات .٤
مـــا لـــم تكـــن تـــستخدم أســـلوب الهـــرم المعكـــوس التقلیـــدي وتتوقـــع للجـــزء الـــسفلي مـــن قـــصتك 

ً أن یحـذف مـن قبـل المحـرر فمـن األفـضل أن تكـون فـي ذهنـك نهایـة تختـتم بهـا المقـال تمامــا الخبریـة
ص فـي أخبـار اإلذاعـة وهذا مهم بـشكل خـا. كما تفیدك معرفة المكان الذي تقصده حین تبدأ رحلة ما

فاألخبــار اإلذاعیــة والتلفزیونیــة طولیــة كــالخیط المنــساب، . والتلفزیــون بــسبب الطریقــة التــي تقــدم فیهــا
وبخالف أخبار الصحافة المطبوعة أو اإللكترونیة، ال یـستطیع الجمهـور اختیـار الترتیـب الـذي یتلقـى 

ستمعین یمیلـون إلـى تـذكر آخـر شـيء وقـد توصـلت األبحـاث إلـى أن المـشاهدین والمـ. فیه المعلومات
 اإلذاعیــة والتلفزیونیــة الخبریــةُولهــذا الــسبب یختـتم الكثیــر مــن القــصص . سـمعوه أكثــر مــن تــذكر غیــره

  .بموجز یعزز النقطة الرئیسیة في التقریر اإلخباري
وفــي . نهــا تعــود إلــى موقــع أو شــخص مهــمإ مــا تكــرر النهایــات البــدایات، مــن حیــث ًوكثیــرا

 الخبریـةٕواذا مـا أثـارت القـصة . تند إلى التسلـسل الزمنـي تكـون النهایـة هـي آخـر مـا یحـدثالسرد المس
ًمشكلة فإن النهایة قد تقـدم حـال وتتطلـع النهایـات فـي كثیـر مـن األحیـان نحـو المـستقبل، إلـى مـا .  لهـاّ

ذلـك یبقـى إال أن .  باقتباس قوي أو لقمـة صـوتیةً أحیاناالخبریةوقد تنتهي القصة . قد یحدث بعد ذلك
ًأمرا ال مبرر له ویجب أال یـستخدم إال حـین تكـون العبـارات التـي یـتم االستـشهاد بهـا مـن القـوة بحیـث 

  .أن كتابة أي شيء إضافي ستكون مخیبة للجمهور
  : المصدر تحدید .٥

ـــة الـــرأي هـــو فـــي اســـتعمال الخبریـــةالفـــرق األساســـي بـــین القـــصة   والمقـــال االفتتـــاحي أو مقال
وهـــو یحـــدد مـــصدر المعلومـــات " مــن یقـــول ذلـــك؟" یجیـــب ببـــساطة علـــى الـــسؤال والمـــصدر. المــصدر

  .المذكورة، خاصة أي بیانات مثیرة للجدل أو معلومات مثیرة للشك
ــــي مثــــال علــــى . ً أو ضــــمنیاً واضــــحاالمــــصدروقــــد یكــــون   الواضــــح أو المــــصدروفــــي مــــا یل

ٕواذا أعیـــدت ". ارتكــاب جریمــةقــال رقیــب الــشرطة أنتونیــو كوســتا إن الرجــل اعتقــل واتهــم ب: "المباشــر
اعتقــل رجــال الــشرطة " الــضمني أو غیــر المباشــر تــصبح كالتــالي المــصدرصــیاغة الجملــة باســتخدام 

وفــــي كلتــــا الحــــالتین یــــدرك الجمهــــور أن مــــصدر المعلومــــات هــــو ". الرجــــل واتهمــــوه بارتكــــاب جریمــــة
  .الشرطة

 هــو إتاحــة المجــال ةالخبریــ المعلومــات فــي معظــم القــصص لمــصدر الرئیــسةوأحــد األســباب 
، قــد یعتبــر بعــض ًفمــثال. للقــراء والمــستمعین والمــشاهدین ألن یقــرروا بأنفــسهم مــا إذا كــانوا یــصدقونها

ًالنــاس نبــأ یفیــد بــأن كوریــا الــشمالیة قــررت تعلیــق برنامجهــا النــووي أمــرا یمكــن تــصدیقه بــشكل عــام، 
 زائـــر أو فریـــق دولـــي مـــن ول صـــینيئمـــس: ویتوقـــف ذلـــك علـــى المـــصدر الـــذي ینقـــل عنـــه ذلـــك النبـــأ

  .العلماء
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 إعـــادة مـــسؤولیة تـــصریح مثیـــر للجـــدل إلـــى صـــاحبه، إلـــى للمـــصدرومـــن األســـباب األخـــرى        
وال ینطـــوي ذلـــك علـــى أي . الـــشخص الـــذي صـــرح بـــه، ولـــیس إلـــى الـــصحفي أو المؤســـسة الـــصحفیة

. دولــة إلــى أخــرى القــضائیة، حیــث أن الحمایــة القانونیــة تتفــاوت مــن يمــدلول بالحــصانة مــن الــدعاو
  . ممارسة صحفیة جیدةً معیناًولكن توضیح الجهة التي تصدر االدعاءات أو تتخذ موقفا

فتحدیــد . خبریــة جمیــع المعلومــات الــواردة فــي قــصة اعتمــاد مــصدرأنــه مــن غیــر الــضروري        
. ً یكـــاد یكـــون فهمـــه مـــستحیالً شـــیئاالخبریـــةمـــصدر كـــل معلومـــة مـــن المعلومـــات ســـیجعل القـــصص 

ّكمــــا أن الحقــــائق المــــسلم بهــــا . مــــصدركــــن إیــــراد الوقــــائع التــــي شــــاهدها الــــصحفي بنفــــسه بــــدون ویم
مبـاراة  ي أن یـذكر اسـم الفریـق الفـائز فـي یمكن للـصحف:ًفمثال. المصدرًوالمقبولة تماما ال تحتاج إلى 

لقـول إال أن ا.  ذلك إلى أي مصدر ألن النتیجة النهائیة لن تكـون موضـع شـكمصدركرة القدم بدون 
ٕ، واال فإنــه ســیتخطى الحــد مــصدر فــاز فــي المنــاظرة الــسیاسیة علــى خــصمه یحتــاج إلــى ًبــأن مرشــحا

  .الفاصل بین الحقیقة الواقعة والرأي
  :الصوتیة واللقم األقوال نقل .٦

 بكلمـــات الـــصحفي، ولكـــن معظـــم ً أساســـالكترونیـــةإلالخبریـــة فـــي الـــصحافة اّتقـــدم القـــصص        
.  علــى كلمــات ألشــخاص آخــرین ضــمن اقتباســات أو مقــاطع صــوتیةًیــضا تــشتمل أالخبریــةالقــصص 

 مــن خــالل تــشاطر الخبــرة المباشــرة الخبریــةوحــین یــستخدم نقــل األقــوال بــصورة فعالــة یعــزز القــصص 
 قــد الخبریــةواســتخدام نقــل األقــوال فــي مــستهل القــصة . التــي یتحلــى بهــا شــخص شــارك فــي الحــدث

  .، وذلك ألن نقل األقوال یربط القصة بشخصیجعلها أكثر إثارة الهتمام الجمهور
واالقتبـــاس أو االستـــشهاد بقـــول شـــخص مـــا یعنـــي بالـــضرورة عـــزو القـــول إلیـــه لكـــي یعـــرف        

ونقل األقوال المباشر یـشتمل علـى جملـة واحـدة علـى األقـل ویقـدم بكلمـات المتحـدث . الجمهور القائل
أمـــا نقـــل األقـــوال الجزئـــي، . تحق التكـــراربعینهـــا، ویـــستخدم حـــین یكـــون معظـــم مـــا قالـــه المتحـــدث یـــس

وهــو .  فــي الــصحافة المطبوعــة، فــیمكن أن یكــون كلمــة واحــدة أو جملــة غیــر تامــةًالمــستخدم أساســا
. یستعمل عندما تكون الجملة التامة بالغة الطول أو یمكن أن تؤدي إلى تـشوش القـراء أو المـستمعین

. یاقها بحیــث ال یتغیــر معنــى مــا قالــه المتحــدثًویتحمــل الــصحفي مــسؤولیة نقــل األقــوال جزئیــا فــي ســ
ــــبالد بعــــد أســــابیع مــــن وقــــوع االضــــطرابات :ًفمــــثال ــــرئیس الفرنــــسي جــــاك شــــیراك ال  حــــین خاطــــب ال

وقــد نقــل ".  بــدون محاربــة التمییــز، الــذي هــو ســم للمجتمــعً دائمــاًلــن نبنــي شــیئا: " االجتماعیــة، قــال
إال أن كلمــة واحــدة مــن . الخبریــة قصــصهم  الجملــة الكاملــة بــشكل مباشــر فــيكبعــض الــصحفیین تلــ

ّوجــه … جــاك شــیراك : "تلــك الجملــة ظهــرت فــي الفقــرة االفتتاحیــة فــي تقریــر جریــدة الغاردیــان اللندنیــة
  ".التمییز العنصري" سم"نداء لمحاربة 
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فكیـف تختـار مـا سـتنقله .  بالنقـل المباشـرًولیس كـل شـيء یقولـه شـخص مـا فـي مقابلـة جـدیرا       
ـــــسیطةمباشـــــرة مـــــ ًال تنقـــــل قـــــوال مباشـــــرا: ن أقـــــوال؟ القاعـــــدة األساســـــیة ب  أو لقمـــــة صـــــوتیة إذا كـــــان ً

 محــشوة بــاألقوال ًوهنــاك قــصص إخباریــة كثیــرة جــدا. باســتطاعتك أن تقــول ذلــك بنفــسك بــشكل أفــضل
تجنـب نقـل . المنقولة التي تفشل في اجتیـاز هـذا االختبـار، والتـي یخـرج معظمهـا مـن أفـواه المـسؤولین

فمـن یـا تـرى یریـد أن یـسمع رئـیس . ل التي تقتصر علـى سـرد الحقـائق، خاصـة بلغـة بیروقراطیـةاألقوا
إننــا نتوقــع التوصــل إلــى قــرار فــي األســبوع المقبــل فیمــا یتعلــق بخطــط الطــوارئ "البلدیــة یقــول بــصوته 

؟ وذلــك النــوع مــن المعلومــات ســیكون "الخاصــة بتوزیــع أمــوال مــن البلدیــة علــى ذوي الــدخل المحــدود
وفـي هـذه الحالـة ربمـا كتـب . فضل بصیغة معادة، أي إذا أعاد الصحفي كتابته بلغة واضـحة ودقیقـةأ

قال رئـیس البلدیـة إنـه ال یمكـن للنـاس توقـع الحـصول علـى مـال مـن البلدیـة إال بعـد أسـبوع "الصحفي 
  ."على األقل

 ووجهـــة وأفــضل األقــوال المنقولـــة هــي آراء شخــصیة غیـــر موضــوعیة، وهــي تـــضیف بــصیرة       
. ویــستخدم قائلوهــا لغــة حیویــة تجــسد تجربــة شخــصیة أو معرفــة خبیــر. الخبریــةنظــر إلــى القــصص 

ویقـــول الـــصحفي تـــوني كوفالیـــسكي، المتخـــصص بالتحقیقـــات الـــصحفیة التلفزیونیـــة، إنهـــا تعبـــر عـــن 
 مـن وأثنـاء الكتابـة تأكـد. حاول أثناء المقابالت أن تقتنص تلـك العواطـف"ویقول أیضا . عواطف قویة

ومـن القواعـد األساسـیة أن تـستعمل األقـوال التـي تبـدو أصـیلة، ولـیس كأنهـا تقـرأ مـن ". أنك لـن تفقـدها
  .نص مكتوب

 الخبریـــةوبعـــد أن تختـــار أفـــضل األقـــوال التـــي ســـتنقلها بـــشكل مباشـــر، قـــم بـــصیاغة قـــصتك        
 األمیركیـة یحـذر إال أن الصحفي بـوب دوتـسون الـذي یعمـل مـع شـبكة إن بـي سـي التلفزیونیـة. حولها
ـــذین ال ". الخبریـــةال تـــستخدم اللقـــم الـــصوتیة كبـــدیل لـــسرد أكثـــر فعالیـــة للقـــصة  "ًقـــائال والـــصحفیون ال

یقومـــون بـــأكثر مـــن الـــربط بـــین األقـــوال المنقولـــة مباشـــرة واللقـــم الـــصوتیة هـــم صـــحفیون یبحثـــون عـــن 
  .السبیل السهل ویتجنبون بذل الجهد

  :األرقام .٧
ومعظـم ". فاعلو خیـر یكرهـون الریاضـیات" طالبها ذات یوم بأنهم لقد وصفت معلمة صحافة

. ، ولكـــنهم بحاجـــة إلیهـــا، ویتعـــین علـــیهم أن یعرفـــوا ســـبب ذلـــكًالـــصحفیین لـــن یحبـــوا الریاضـــیات أبـــدا
والــصحفیون بحاجــة إلــى الكفــاءة . فاألرقــام تبــدو صــلبة وحقیقیــة، ولكنهــا لیــست معــصومة عــن الخطــأ

 خبریــةٕین رقـم ال قیمــة لــه ورقــم مهــم، واال فـإنهم یجــازفون بكتابــة قــصص الرقمیـة لكــي یــدركوا الفــرق بــ
  .ًستكون في أفضل األحوال مضللة ومشوشة، وفي أسوأ األحوال خاطئة تماما

ومن الضروري أن یملك الصحفیون الحدس الریاضـي لیعرفـوا أن األرقـام التـي ینظـرون إلیهـا 
آلیـات ریاضـیة لمعرفـة المعنـى الكـامن وراء األرقـام وهم بحاجة إلـى . ال تمثل الصورة الحقیقیة للوضع
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وهم بحاجة إلى مفاهیم ریاضـیة لكـي یفهمـوا عمـل المـصارف واألعمـال التجاریـة واإلفـالس . والبیانات
وبعبــارة بــسیطة، إن الــصحفیین بحاجــة إلــى مهــارات فــي الریاضــیات لكــي یفهمــوا . وأوقــات االزدهــار

  .ات لغویة لكي یفهموا الكلمات كما یحتاجون إلى مهارًاألرقام تماما
وهـم قـادرون علـى . والصحفیون المؤهلون یجمعون بین فهم األرقام والحذر في التعامل معهـا

اكتـشاف الـرقم غیــر القابـل للتــصدیق بـسرعة، ویملكـون مــن المعرفـة األساســیة للحـساب واإلحــصاءات 
ب المئویــة والمعــدالت وهــم یعرفــون كیــف یحــسبون النــس. مــا یمكــنهم مــن التثبــت مــن صــحة شــكوكهم

 أفـضل مـن البیانـات خبریـة ًومعدالت التغیر، وغیر ذلك مـن العالقـات بـین األرقـام التـي تقـدم قصـصا
وهـــم یـــستطیعون، بـــل ویتعـــین علـــیهم أن یكونـــوا قـــادرین علـــى، ترجمـــة األرقـــام إلـــى عبــــارات . الخـــام

  .یفهمهما القراء والمشاهدون بسهولة
ءة الرقمیة هم اآلن أهم من أي وقـت مـضى فـي عـالم الیـوم والصحفیون الذین یتمتعون بالكفا

ّوهــــم الكتــــاب والمحــــررون الــــذین یــــستطیعون تقیــــیم وتوضــــیح التطــــورات العلمیــــة . المتقــــدم تكنولوجیــــا
وهـم الـصحفیون الــذین یـستطیعون العثـور علــى األنبـاء فـي قواعــد . والطبیـة والتكنولوجیـة واالقتــصادیة
م بأنفــسهم بــدال مــن انتظــار قیــام شــخص لــه مــصلحة شخــصیة فــي البیانــات عــن طریــق تحلیــل األرقــا

  .الموضوع بذلك
ٕوبعــد أن یــتم التحقــق مــن األرقــام واعــادة التحقــق منهــا یتعــین علــى الــصحفي أن یقــرر كیــف 

كلمـــا كــان عـــدد األرقــام أقـــل، كلمــا كـــان ذلـــك : والقاعــدة األساســـیة هــي. خبریـــةیــستخدمها فـــي قــصة 
ٕان و. ة تبـسیطها، ووضـعها فـي الـسیاق المالئـم بغیـة إیـضاح مغزاهـاویجـب تـدویر األرقـام بغیـ. أفضل

لـــذا فـــإن . )(إن معنـــاه الحقیقـــي یكمـــن فـــي قیمتـــه النـــسبیة. الـــرقم وحـــده ال ینطـــوي علـــى مغـــزى كبیـــر
 التـــي تـــدور حـــول ارتفـــاع فـــي نفقـــات المـــدارس قـــد تتـــرجم األرقـــام الخـــام إلـــى المبلـــغ الخبریـــةالقـــصة 

 عـن عـدد النـاس الـذین یموتـون بـسبب مـرض الخبریـةوالقـصة .  طفـلاإلضافي الذي سینفق علـى كـل
  .سرطان الرئة كل عام قد تشیر إلى أن ذلك یعادل سقوط طائرة ركاب ضخمة كل یوم

ــــذین ال یكتــــسبون مهــــارة الریاضــــیات یفتقــــرون إلــــى مهــــارة أساســــیة ضــــروریة         والــــصحفیون ال
م، كإحــــصاءات الجــــرائم ومعــــاییر التلــــوث لتوضــــیح الكثیــــر مــــن المعلومــــات فــــي العــــالم المحــــیط بهــــ

ــــى المهــــارات الریاضــــیة . ومعــــدالت البطالــــة ــــصحفیون الــــذین یفتقــــرون إل ومــــن المحــــتم أن یقــــصر ال
  .المالئمة للمجال الذي یغطون أنباءه في تحقیق الدقة التي یصبون إلیها

                                                
  ." النامیةتاالقتصادیاار عملیة للتغطیة الصحفیة التجاریة واالقتصادیة في عشر أفك"بول هیمب مؤلف كتاب  (*)

https://www.migrationexpert.com ٢٥/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ . 
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، ویجـد )١(هـي القـصة التـي تبنـى علـى خبـر صـحفيلكترونیـة إلوفي النهایة فالقصة الخبریـة ا
ًالصحفي أنـه یمكـن أن یكتـب عنهـا موضـوعا جـذابا، وتحتـاج القـصة الـصحفیة اإللكترونیـة أن یكتبهـا  ً
الــصحفي الــذي یتمتــع باإلحــساس الــصحفي، حیــث یــستطیع أن یتنبــأ باألحــداث، ویــستعین بالوســـائل 

ئ بمـا حـدث، التي تساعده على كتابتها في وقتها ومكانهـا، وتركـز القـصة اإلخباریـة علـى إخبـار القـار
وأیــــن، ومتــــى، وغیــــر ذلــــك مــــن األســــئلة اإلخباریــــة، مــــع االســــتعانة بوجهــــات النظــــر واالقتبــــاس مــــن 

  : لكترونیة ما یأتيإل ومن ابرز عناصر بناء القصة الخبریة في الصحافة ا.التصریحات
 مقدمة تتضمن أكثر من زاویة إخباریة.  
 معلومات لشرح وتفسیر ما ورد في المقدمة.  
 وعدد من الموضوعات والزوایا اإلخباریة الفرعیةمادة ثانویة .  
 خدمات ضروریة.  
 تفسیر أكثر لألفكار المتضمنة في المقدمة. 

  : لكرتونيةإلالقصة اخلربية يف الصحافة اوفنون أشكال : ًثالثا
إن أهم ما یمیز موقع الصحیفة اإللكترونیة عن غیره من المواقع اعتماده علـى محتـرفین فـي 

 واســـتخدامه لعـــدد مـــن الفنـــون الـــصحفیة، فـــال یركـــز علـــى الخبـــر فقـــط كمـــا تفعـــل المجـــال الـــصحفي،
المواقــع اإلخباریــة التــي تعتبــره المــادة الرئیــسة للموقــع، إلــى جانــب أن التركیــز علــى اســتخدام مختلــف 
الفنــون الــصحفیة یكــسب الموقــع ســمة تمیــزه عــن ســائر المواقــع التــي قــد تكــون خدمیــة أو تجاریــة أو 

الفنـون و مـن األشـكالغبـة فـي االسـتفادة مـن مزایـا اإلنترنـت، وطـور الـصحفیون العدیـد حكومیة مع الر
  :تيآل وهي كاالمستحدثة التي تقدمها الویب كوسیلة اتصالیة

  :التغطیة الخاصة .١
تركز على الـشكل المباشـر، وتقـدیم صـورة أكثـر مباشـرة للموضـوع، وهـي التغطیـة المـستخدمة 

   .)٢(دام تقنیات اإلنترنت، ویستخدم هذا الفن تقنیة الفالشٕإلضاءة حدث معین، وابرازه باستخ
 : الكاریكاتور .٢

فـــن ســـاخر مـــن فنـــون الرســـم، وهـــو صـــورة تبـــالغ فـــي إظهـــار تحریـــف المالمـــح الطبیعیـــة أو     
 بهــــدف الــــسخریة أو النقــــد االجتمــــاعي والــــسیاسي، وفــــن ،خــــصائص وممیــــزات شــــخص أو جــــسم مــــا

  .ًیفوق المقاالت والتقاریر الصحفیة أحیانا له القدرة على النقد بما الكاریكاتور

                                                
ـــت والـــصحافة اإللكترونیـــةتربـــان، ســـالم ماجـــد ) ١  (  ، ص)٢٠٠٨، ١طصریة اللبنانیـــة،المـــ الـــدار: القـــاهرة(، اإلنترن

 .٢٤٠-٢٣٩ص
  . ٢٤٠سابق، صالمرجع ال) ٢(
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 بـدور بـارز فـي النقـد حیـث یعكـس شخـصیة الفنـان الـذي یرسـمه، وهـو یمثـل الكاریكاتوریقوم 
أحـد األشـكال الـصحفیة الخاصــة بـالرأي یحمـل فكـرة مــا، ویلفـت انتبـاه القـراء إلــى موضـوع هـام، ویقــوم 

تفــــرد  .لیهــــا كلمــــات قلیلــــة، ولكنهــــا الذعــــةالرســـام بتقــــدیمها للقــــارئ فــــي خطــــوط معبــــرة، ثــــم یــــضیف إ
ً كاملـــة، وقــد تــضع أرشــیفا كـــامال الكاریكــاتورالــصحف اإللكترونیــة وصــلة مخصـــصة لعــرض صــورة  ً

  .)١( على مواقعها اإللكترونیةللكاریكاتور
 : المجریات .٣

علیــا للـدول، والتــي تتنـاول المجریــات مـا یحــدث فـي جلــسات الهیئـات ذات الــصلة بالمـصالح ال    
ــــة عــــن الهیئــــات والمنظمــــات  بجمهــــورتهــــتم  ــــى أن المجریــــات تقــــوم بالكتاب القــــراء، وهــــو مــــا یــــشیر إل

والمجـــالس التـــي ترعـــى مـــصالح هـــذه الفئـــة مـــن الجمهـــور، ویتعـــین علـــى كاتـــب المجریـــات أن یختـــار 
المجریـــــات : ًالموضــــوع الــــذي یهـــــم غالبیــــة جمهـــــور القــــراء، وتأخــــذ المجریـــــات أشــــكاال عدیـــــدة، مثــــل

  .ریات الدبلوماسیة، والمجریات النیابیةالقضائیة، والمج
لــــك لمــــا تقدمــــه اتخــــذ فــــن المجریــــات أهمیــــة خاصــــة فــــي الــــصحف اإللكترونیــــة؛ ویرجــــع ذ" 

لجمهـــور القـــراء مـــن خـــدمات ومعلومــــات حـــول مـــا یجـــري مـــن شـــئون داخلیــــة الـــصحف اإللكترونیـــة 
  . )٢("وخارجیة، تتعلق مصالح القراء، وتدخل في حیاتهم الیومیة

  : النشر المطبوعما بعد . ٤
ًیتمثــل هــذا فــي إعــادة تقــدیم المــواد التــي ســبق نــشرها مطبوعــة مــضافا إلیهــا عناصــر أخــرى،     
ٕتطبیقات الوسائط المتعددة، وامكانیـات الـربط واإلحالـة عـن طریـق الوصـالت، ویعـد هـذا الـشكل : مثل

والتعــدیل علیهــا ًفعــاال عنــد التعامــل مــع مــواد ســبق عرضــها مطبوعــة؛ لكونــه یــسمح بإدخــال التجدیــد 
حتــى تــصلح للنــشر الفــوري لكنــه فــي الوقــت نفــسه ال یــستفید بــشكل كامــل مــن إمكانیــات ومزایــا النــشر 

  . )٣(الفوري
  : الشكل التفاعلي. ٥

 بین البنـاء الـسردي الخطـي وغیـر الخطـي مـع إرشـاد المـستخدم یعتمد هذا الشكل على الدمج    
ن اســـتخدام الرســـوم المتحركـــة، والمـــواد الـــصوتیة، تعاملـــه مـــع المـــادة، ویمكـــن هـــذا الـــشكل مـــ لكیفیـــة

  . والموضوعات المختلفةالخبریة لتدعیم القصص ،ولقطات الفیدیو وغیرها من العناصر النشطة
  

                                                
 .١٤٤ص، مرجع سابق، الصحافة في عصر المعلوماتمحمود علم الدین، ) ١(
، مـــؤتمر بحــث منـــشورعبــاس صـــادق، التطبیقـــات التقلیدیـــة المـــستحدثة فــي الـــصحافة العربیـــة علـــى اإلنترنـــت، ) ٢  (

 . ٢٥ ص،)٢٠٠٥ كلیة االتصال، :جامعة الشارقة(، صحافة اإلنترنت
 .١٥-١٤، ص صسابقالمرجع ال) ٣(
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  : الشكل الذي یعتمد على عرض الشرائح. ٦
یعد هذا الشكل أحد األسالیب الفعالة في عرض وتقدیم الموضـوعات اإللكترونیـة علـى شـبكة     

، ویتجــاوز مجــرد عــرض عــدة صــور حــول حـدث مــا، ویعتمــد علــى توظیــف الــصور المتغیــرة اإلنترنـت
ًوالعناصــر الجرافیكیــة مــضافا إلیهــا التعلیقــات المــصاحبة لتقــدیم مــادة مــصورة متكاملــة، ویراعــى وجــود 

  .ترتیب أو نظام محدد للربط بین الصور وغیرها من العناصر الجرافیكیة
  : المسموعةالخبریة القصص . ٧

 عنـــدما الخبریـــةتـــأتي أهمیـــة إضـــافة المـــادة الـــصوتیة لقالـــب عـــرض القـــصص والموضـــوعات     
تقدم هذه المادة الصوتیة معنى جدید أو إضـافة ال یمكـن أن تقـدمها الكلمـات المكتوبـة، ومـن األهمیـة 
بمكـــان ربـــط المـــادة النـــصیة بالمـــادة الـــصوتیة یـــصاحبها صـــورة للمـــصدر المتحـــدث وغیـــر ذلـــك مـــن 

  .حدیثة لالستفادة من إمكانیات اإلنترنتاألسالیب ال
  : العرض السردي باستخدام الشرائح. ٨

یعتمـــد هـــذا الـــشكل علـــى الـــدمج بـــین أســــلوب عـــرض الـــشرائح المـــصورة إلـــى جانـــب المــــادة     
الـــصوتیة ولقطـــات الفیـــدیو لتقـــدیم الموضـــوع الـــصحفي فـــي قالـــب، ویـــتم فیـــه عـــرض الـــصور بتتـــابع 

 الشكل النهائي أشبه بفـیلم متكامـل، وهـو یـشبه األسـلوب أو االتجـاه یصاحبها الملفات الصوتیة فیكون
التـي تتـضمن صـور وملفـات صـوتیة الخبریة الوثائقي، ویمكن استخدامه بفاعلیة في عرض القصص 

  .مؤثرة ومعبرة
  : الدردشة الحیة. ٩

ي تمثـــل الـــشكل التفـــاعلي لألســـلوب التقلیـــدي المعـــروف بالـــسؤال واإلجابـــة، والـــذي اســـتخدم فـــ    
عـــرض بعـــض الموضـــوعات فـــي الـــصحافة التقلیدیـــة، بینمـــا فـــي النـــشر الفـــوري فـــإن إمكانیـــة اســـتقبال 

  .األسئلة من أفراد الجمهور تعد وسیلة فعالة لعرض المعلومات ومناقشة القضایا المختلفة
  : شكل الوسائط المتعددة التفاعلیة. ١٠
 اإللكترونیـة، وعنـد دمـج یمكن دمـج أشـكال متعـددة لعـرض القـصص الـصحفیة فـي الـصحیفة    

  . هذه العناصر یتم الحصول على نموذج واحد متكامل لكنه متعدد العناصر واألبعاد
  : القصص الجانبیة. ١١
 ظهـور حاجـة أخـرى تـرتبط الخبریـةترتب على ضـرورة االختـصار والتركیـز فـي تقـدیم القـصة     

جانبیــــة یطلــــع علیهــــا بتقــــدیم عناصــــر فرعیــــة وجوانــــب مختلفــــة للحــــدث الرئیــــسي فــــي شــــكل قــــصص 
 حتــى ال تعــوق ســرعة متابعــة ،المــستخدم المهــتم إذا أراد، وهــي تكــون منفــصلة عــن القــصة األساســیة

المـستخدم لهـا، وتظهـر هـذه القـصص الجانبیـة كمحـاور فرعیـة منفـصلة عـن القـصة األساسـیة ویمكـن 
  .  قصة طویلةللمستخدم اختیار ما یهمه منها واالنتقال إلیه مباشرة دون االضطرار لقراءة
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مما سـبق یتبـین أن أشـكال الفنـون الـصحفیة المـستخدمة فـي الـصحیفة اإللكترونیـة ال تختلـف 
عن أشكال الفنون الصحفیة في الصحیفة المطبوعـة، إال أن االخـتالف الـرئیس یكمـن فـي اإلضـافات 

 المتعـــددة، اســـتثمار إمكانیـــات الوســـائط: التـــي أوجـــدتها التقنیـــات التكنولوجیـــة الحدیثـــة، ومـــن صـــورها
والوســــائط الفائقــــة، والــــنص الفــــائق، إلــــى جانــــب توظیــــف الــــصوت والــــصورة فــــي داخــــل تلــــك الفنــــون 
الصحفیة، مما منح هذه الفنون حیویة، وباتت قادرة علـى جـذب جمهـور القـراء، هـذا إلـى جانـب حجـم 

  .المعلومات الذي توفره الصحافة اإللكترونیة، وتنوع مصادر المعلومات الصحفیة وتخصصها
  :)١( الخبریةأساسیات العمل بالوسائط المتعددة لسرد القصة

 والفیـــدیو یـــستخدمون الـــصوت ً الـــذین یعتمـــدون علـــى الوســـائط المتعـــددة عـــادةإن الـــصحفیین
ومـــع أن . ولكـــن فـــي معظـــم األحیـــان، یبقـــى الـــنص هـــو العنـــصر األساســـي. والـــنص وبطـــرق مختلفـــة

 ، فـإن العناصـر الرئیـسیة فـي إخبــارو فـدیو الوسـیطة المـصاحبة مـن صـوت أبـاختالفالـنص یختلـف 
  . تبقى كما هي الخبریةالقصة

تختلـف اآلن عمـا كانـت علیـه  الالخبریـة مع كثـرة وسـائل اإلعـالم، فـإن طریقـة سـرد القـصة و
  .)(عندما كان النص هو الوسیط الوحید للسرد

 اسـتغالل وكیفیـة بالشخصیات والـنص والـصور التفكیر فإن على موضوع معین العمل وعند"
 والفیــدی اسـتخدام یـستلزم خبریـةال قـصةال إعـدادًوحالیـا . كـل واحـدة مـن هـذه العناصـر علـى أكمـل وجــه

 اآلن ناولـدی. د أكبـر القول إن العمـل علـى ذلـك المـشروع یتطلـب القیـام بجهـویمكننا. والصوت والنص
  ". الخبریةطرق مختلفة لسرد القصةوعناصر أكثر 

هـي معرفـة أي مـن الوسـائط یمكـن أن خبریـة ل علـى أي قـصة  طریقة للبدء بالعمـأفضل وأن
  : فعلى سبیل المثال. یوصل المعلومة بشكل أفضل

  هل تصل المعلومة أفضل لو كانت مقدمة بشكل مقطع صوتي؟ 
  )*(؟ً مرئیاًهل تمتلك القصة بعدا

 الوســیط حتــى نهایــة العمــل، فیمكنــك عندئــذ تجربــة اختیــارلــو ســنحت لــك الفرصــة لتأجیــل و"
وبــــذلك یمكنــــك أن تجـــد أفــــضل وســــیطة تــــسرد بهــــا . جمـــع الوســــائط خــــالل عملیــــة جمـــع المعلومــــات

  ".الموضوع

                                                
  . ١٩/١٢/٢٠١٢ تم استرجاعه بتاریخ  www.ijnet.com: موقع شبكة الصحفیین الدولیین) ١(

تـم اســترجاعه  www.ijnet.com .كلیــة الـصحافة فــي جامعـة كولومبیــا فـي نیویــوركتعمــل فـي جـسي غراهـام،  (*)
 .١٩/١٢/٢٠١٢بتاریخ 

 .جسي غراهام، سابقال مصدرال )*(*
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 حرفـة إلـىوألن العمل على أي من العناصر، إن كان الصوت أو الصورة أو الـنص، یحتـاج 
  .ً في آن واحد یكون عادة صعبا للغایةًخاصة، فإن العمل علیهم جمیعا

عنــدما أكــون فــي میــدان العمــل، . " وســائط فــي آن واحــدأنــه مــن الــصعب العمــل علــى عــدةو 
وهنـاك القلیـل . یعجبنـي التعـاون مـع النـاس.  الـصورالتقـاطوألنني لست مصورة محترفة، فأني أتجنب 

  ".من الناس الذین یعملون بسالسة مع الصوت والفدیو والنص
 فریــــق مــــن لهـــذا الــــسبب فــــإن أكثــــر األعمـــال التــــي تعتمــــد علــــى الوســـائط المتعــــددة ینتجهــــاو
بالوســائط المتعــددة، فقــد أصــبح البرنــامج التفــاعلي الخبریــة مــع تطــور طــرق ســرد القــصة و .العــاملین

 بـین الجماعـات فـي كیفیـة قـضاء االخـتالف": ومثال ذلك الغرافیك التفاعلي.  من الحرفةًجزءا" فالش"
هـــو تقریـــر مقـــدم بالوســــائط " نیویـــورك تـــایمز"الـــذي نـــشر علـــى الموقـــع االلیكترونـــي لـــصحیفة  "الیـــوم

  .لتقدیم إحصائیات بطریقة ممتعة" فالش"المتعددة ویستخدم البرنامج التفاعلي 
  

  :ٕ واطارها البیئيالخبریةمفهوم القصة 
عـــن الجمـــود واللغـــة   وتبعـــد صـــناعة األخبـــاراإلنـــسانیة تثیـــر المـــشاعر الخبریـــةلقـــصص إن ا
  . شخصیة المتلقي وتترك آفاق الحیاة مفتوحة أمامهالخبریةالقصص تنمي  و،المصطنعة
المتـــصفح لموقــــع  یقـــود ًا یــــشمل واقعـــالخبریـــةان اإلطـــار البیئـــي الـــذي تتحــــرك فیـــه القـــصة و
ق الوصــــف المقتـــرن بالحقیقـــة مـــن خـــالل عنـــصري الزمــــان  إلـــى جـــوهر الحـــدث عـــن طریـــالـــصحیفة

، انـه زمـن إخبـاري یتكـون  ضـمن بعـد طـولي واحـد یـأتيالخبریة، أو متى في القصة  والزمان.لمكانوا
  . حسب أهمیتهاترتیبهامن خالل ترتیب الوقائع كما حدث في الواقع الخارجي، أو من خالل 

  حـسب أهمیتهـا التنازلیـة وهـذا یعنـيةمرتب بریةالختأتي مكونات المقدمة في القصة  وكثیرا ما
 التقــدیم، وهــي لعبــة قصــصیة فــي األســاس، –ً زمنیــا- التــأخیر، وتــأخیر ماحقــه –ً زمنیــا-تقــدیم ماحقــه

   .)١( الزمن الخارجي هو نفسهً واحداً یظل زمناالخبریةن الزمن في القصة أعلى 
مــا المكـــان فــي القـــصة أ .تواهـــاسلـــسل فیــه الحكایـــة لتقــدم محنــه ببـــساطة زمــن غیـــر معقــد تتإ
، أي المكــان قــد ، ولكنــه فهــو مجــرد إطــار جغرافــي أو موضــوعي یجــري فیــه الحــدث اإلخبــاريالخبریــة

  .  من الجدارة اإلخباریةًیكسبها قدرا  مغزى ماالخبریةیعطي القصة 
 ذات المنحــــى أو المــــضمون اإلنــــساني تولــــد األثــــر الــــذي الخبریــــةویمكــــن القــــول إن القــــصة 

  )٢(.القیمة الموضوعیةمصدره 

                                                
 .٦٢، ص) ٢٠٠٢دار الكندي، : عمان(، في الكتابة الصحفیة نبیل حداد،) ١(
 .٦٤-٦٣المرجع السابق، ص ص) ٢(
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  :)١(الخبریةالقوالب الحدیثة في كتابة القصة 
  :قالب الساعة الرملیة .١

، ثــم یحتــوي علــى ســرد  أهــم المعلومــات مقدمتــهتــشبه بدایتــه قالــب الهــرم المقلــوب حیــث تــضم
ـــنمط مـــن مقدمـــة ملخـــصة، ثـــم معلومـــات خلفیـــة عـــن : تتـــابعي لجـــزء أو بقیـــة الخبـــر، ویتكـــون هـــذا ال

 لألحــداث الفرعیــة فــي ٍمتتــال عــرض أهــم وجهــات نظــر أطــراف الحــدث، ثــم عــرض زمنــي الحــدث، ثــم
 ویــستخدم هــذا القالـب مــع األخبــار ذات األحــداث الدرامیـة والتــي تقــود للتتـابع الزمنــي فــي جــزء .الخبـر

  .من الخبر، وهو مفید مع أخبار الجریمة والكوارث
 :قالب المقاطع .٢

القــصص الخبریــة، ویقــوم علــى تقــسیم الخبــر إلــى مقــاطع یناســب األخبــار المركبــة والمعمقــة و
والتعامل مع كل مقطع على أنه خبر مستقل له مقدمة وجسم وخاتمـة، ویـتم تقـسیم الخبـر إلـى مقـاطع 
ًوفقــا لترتیــب وقــوع األحــداث وأحیانــا حــسب وجهــات النظــر، أو وفقــا للتطــور الزمنــي للحــدث، ویفــضل  ًً

  . تكتب بأسلوب سردياستخدام هذا القالب مع األخبار التي
 :قالب الدائرة .٣

 فیهــا هــي االســتهالل وكــل النقــاط المــساندة الرئیــسةیــتم كتابــة الخبــر فــي شــكل دائــرة النقطــة 
یجب أن تعود إلى النقطة المركزیة في االستهالل، وهو على عكس قالـب الهـرم المقلـوب الـذي ترتـب 

ٍي كـل جـزء مـن الخبـر متـساو فـي األهمیـة، فیه الوقائع حـسب تـدني درجـة األهمیـة، ففـي الـنمط الـدائر
  .وقد ترجع الخاتمة إلى نقطة االستهالل

 :قالب فورك .٤
 النقطـــة المركزیـــة والتـــي قـــد توضـــع فـــي االســـتهالل فـــي األخبـــار الـــساخنة، وقـــد ویقـــوم علـــى

  ) الترتیب، إعادة المفردات الرئیسة، اإلیجاز والتبسیط(توضع في الفقرة الجوهریة في الخبر الخفیف 
 :الب وول ستریت جورنالق .٥

یبــــدأ الخبــــر فیــــه باســــتهالل خفیــــف حــــول شــــخص أو مــــشهد أو حادثــــة، وتقــــوم فكرتــــه علــــى 
ًاالنتقــال مــن الخــاص إلــى العــام بــدءا بــشخص أو مكــان أو حــدث یوضــح النقطــة الرئیــسیة فــي الخبــر 

جوهریــة، مـن منطلـق أن هـذا الـشخص هــو واحـد مـن كثیـرین تـأثروا بالقــضیة التـي تعبـر عنهـا الفقـرة ال
ًواالسـتهالل قــد یكــون وصــفیا أو ســردیا، ویتبــع ذلــك فقـرة مركزیــة توضــح مغــزى الخبــر ثــم یرتــب جــسم  ً
الخبر حسب وجهات نظر مختلفة أو تفصیالت تتعلق بمحور الخبر، وتكـون الخاتمـة دائریـة یـستخدم 

  .فیها نص أو حكایة طریفة تتعلق بالشخص الذي ذكر في االستهالل

                                                
  . ١٠/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ com.moqatel.www//:http  صحیفةموقع) ٢(



 - ١٨٥ -

  :میمقالب لوحة التص. ٦
ویتم هذا النمط بإدخال كل اإلمكانات التي تتیحها بیئة العمل علـى شـبكة االنترنـت وبخاصـة 

  . الوسائط المتعددة التفاعلیة، من خالل دمج الصوت والصورة، ورجع الصدى بالقصة الخبریة
  : قالب القائمة .٧

ــ دها ویقــوم ویفیــد فــي تحریــر األخبــار عنــدما یكــون لــدى المحــرر عــدة نقــاط مهمــة یجــب تأكی
داخــل الخبــر أو فــي خاتمتــه، ویمكــن ) علبــة المعلومــات(علــى وضــع معلومــات الخبــر فــي شــكل قــوائم

  . استخدامه في األخبار التي تتعلق بدراسات ونتائج البحوث والبرامج الحكومیة والتقاریر االقتصادیة
  : قالب النمط غیر الطولي .٨

 النهایــة كمــا لـــو إلــى مـــن البدایــة خبــاراألوهــو عكــس القالــب الطــولي الـــذي یقــوم علــى بنــاء 
 داخــل الخبــر، ویقــوم علــى وجــود األحــداثكانــت فــي خــط مــستقیم وفیهــا ال یــسیطر القــارئ علــى تتبــع 

إلـى المعلومـات التـي وصالت متعددة تسمح للقراء باختیار الترتیب الذي یریـدون مـن خاللـه الوصـول 
  . یتضمنها الخبر

   :)١(قالب الملویة .٩
مـن خاللـه  ریة الهـرم المعتـدل والهـرم المقلـوب، كـشكل وكنظـام معرفـي تـشكلت نظأنافترض 

یـوحي بتلـك الحركـة  ، الن شـكل الهـرم نفـسه الٕوافاضـة تحـدیث إلىوبه منظومة خبریة واسعة بحاجة 
لطلبــة ) التحریــر مــادة( بتــدریس  كــاظم المقـدادي الفنیـة، ومــن خــالل قیـاماألشــكالالتـي انطلقــت منهـا 

 العباسـي الخالـد الماثـل فـي األثـر ، وهي"الملویة" شكل أن رىی فأنه والدراسات العلیا یةاألولالدراسات 
 المعتمـدة فـي نظریة جدیـدة فـي بنـاء القوالـب الفنیـة أساسه على یبنى أنمدینة سامراء العراقیة، یمكن 

 .الفنیة الجدیدة  القوالبإلى هذا الشكل إضافة األقل على أو، بناء القصة الخبریة
 إتمــامالقمـة الــذروة فــي  إلــى ًرســوخ القیمــة الخبریـة، صــعودا) القاعـدة(كل الملویــة یــوحي  شـأن

 المعتـدل والمقلـوب، هـذا علـى –الهـرمین   فـي شـكل الملویـة یتجـسد وبوضـوح شـكلأنتلك القیمـة، ثـم 
 شــكل الملویــة یمــنح محــرر أنالتحریــر الفنــي،  فــي حــین، وعلــى مــستوى. علــى مــستوى الــشكلاألقــل

 كلمــة، علــى وكأنهــا تراهــا أنزاویــة واحــدة تــسمح للعــین  نــة كافیــة لرســم حركــة دائریــة فــيالخبــر مرو
  . ترصده، بل تحسهأنیمكن   هناك جانبا خلفیا الأنالرغم من 

بعـض مــن عناصـرها، یــشعر بهــا   تحریـر القــصة الخبریـة، وان لــم یــدخل فیهـاأنوهـذا یعنــي 
 تتعلـق بتلـك االنـسیابیة أخـرىالملویـة لـه رمزیـة  ب قالـأنهم من كـل ذلـك، ألوا. القارئ وكأنها موجودة

 القــارئ ال یعــرف نهایــة أنالخاتمــة وتــصبح كتلــة واحــدة،  التــي تنــصهر فیهــا المقدمــة مــع الجــسم مــع
نعتـرف  و.ًأیـضا، كذلك تصعد الخاتمة كي تتالشـى مـع الجـسم "الجسم"المقدمة وهي تختلط مع النص

                                                
  . ٢٨/١/٢٠١٣ تم استرجاعه بتاریخ net.ijschool.wwwموقع صحیفة ) ١(
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خبریـــة ویودعهـــا فـــي قالـــب الملویـــة، لكـــن الـــصحفي یقـــوى علـــى كتابـــة قـــصة   المحـــرر الناشـــئ الأن
ــستطیع تحریــــــر الخبــــــر علــــــى وفــــــق هــــــذا الــــــنهج التحریــــــري الجدیــــــد المتمــــــرس والحرفــــــي  .النــــــاجح یــــ

، لكـن بعـد سـنوات، إلیهـااآللة الكاتبة، تكون البدایة في رصد مكان الحـروف والنظـر  في التمرن على
بـل انـه  ، الإلیهـا دون النظـر األزرارز یالمـس الـذي یـضرب علـى اآللـة الكاتبـة تـراه وبـدون تركیـ فـان

  .ًأیضا اآلخرین إلىیقوم بالطباعة وهو یتحدث 
التـي یمنحهـا لنـا قالـب الملویـة تمكننـا مـن تفكیـك   الحركة الدائریة الحیویـةأننستنتج من ذلك 

  .، ال یتأثر بهذه التغییردائرتیهخاتمة، والنص بسبب  الخبر، فنجعل الخاتمة مقدمة والمقدمة
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  : مقدمة
ًعرضــــا وتحلـــیال لنتـــائج دراســـة تحلیــــل المـــضمون لعینـــة مـــن القــــصص یتنـــاول هـــذا الفـــصل    ً

الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة، والتــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــالل 
ابق اإلشـارة إلیهـا ضـمن تـصمیم الدراسـة فـي التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام أدوات التحلیل الـس

  . الفصل المنهجي
بنبـــذة تعریفیـــة عـــن عینـــة  محـــاور، یتمثـــل المحـــور األول أربعـــةوتـــم تقـــسیم هـــذا الفـــصل إلـــى   

اإلجـــراءات المنهجیـــة المواقـــع اإللكترونیـــة التـــي خـــضعت للدراســـة التحلیلیـــة، وتنـــاول المحـــور الثـــاني 
ائج العامــة للدراســة وفیهــا شــكل مفــصل عــن كافــة النتــائج العامــة  النتــالثالــثللدراســة وتنــاول المحــور 

نتـائج اختبـارات فـروض الدراسـة، حیـث تـم اختبـار خمـسة فـروض،  فتنـاول الرابع المحور أماللدراسة، 
  .وقد استخدم الباحث أدوات التحلیل اإلحصائیة المناسبة في اختبار فروض الدراسة

  : اإللكرتونية التي خضعت للدراسة التحليليةنبذة تعريفية عن عينة املواقع : ًأوال
   htt://www.alrafidayn.comموقع صحیفة الرافدین : الموقع األول

ًوهو عبارة عن موقع مختص باألخبـار العراقیـة، وزاخـرا أیـضا بمقـاالت الـرأي وبـأبواب وزوایـا    ً
ونـي الـصحفي العراقـي عدة تغطي جوانب مختلفـة مـن الـشئون العراقیـة، ویـرئس تحریـر الموقـع اإللكتر

الــصفحة الرئیـسیة، أخــر األخبـار، األخبــار، آراء، هنـا وهنــاك، (حلـیم ســلمان، وتتـضمن أبــواب الموقـع 
 مطلــع شــبكة اإلنترنــت، وقــد ظهــر موقــع صــحیفة الرافــدین علــى )تكنولوجیــا، الریاضــة، فــدیو الرافــدین

ًصــــفحة یومیــــا فــــي ) ٢,٩( یــــصدر الموقــــع مــــن دولـــة العــــراق، وتمثــــل زیــــارات الموقـــع .١٩٩٩العـــام 
   . المتوسط

   htt://www.sotaliraq.comموقع صحیفة صوت العراق : الموقع الثاني
وهو عبـارة عـن موقـع صـحیفة عراقیـة الكترونیـة مـستقلة وظهـر موقـع صـحیفة صـوت العـراق   
ي، ، ویتمیز الموقع باحتوائـه علـى الـشریط اإلخبـاري باإلضـافة إلـى كثـرة مقـاالت الـرأ١٩٩٩في العام 
الــــصفحة الرئیــــسیة، المقــــاالت، أخبــــار العــــراق، أخبــــار اقتــــصادیة، الــــشرق ( أبــــواب الموقــــع وتتــــضمن

األوســط، العــالم، ریاضــة، فــن وفنــون، عــالم المــرأة، أخبــار الجالیــة، الكــورد الفیلیــة، عبــد الكــریم قاســم، 
 المتوســط، ًصـفحة یومیــا فــي) ٢,٩(یــصدر مــن دولــة العـراق، ویــتم تــصفح ). تبـرع للموقــع، أتــصل بنـا

  .  ًتقریبا للصفحة الواحدة% ٤٩ومعدل الزیارة مرة أخرى لزوار الموقع بنسبة 
   htt://www.irakna.comموقع صحیفة شبكة عراقنا اإلخباریة : الموقع الثالث

، وتعتبــر ٢٠٠٣وهـو عبــارة عــن شــبكة إخباریــة مــستقلة مقرهـا فــي دولــة الــسوید تأســست عــام   
، وفیهــا ممیــزات كثیــرة تمیزهــا عــن المواقــع ٢٠٠٥لــسویدیین منــذ عــام احــد أعــضاء اتحــاد الــصحفیین ا

ًالعراقیــة األخــرى عینــة الدراســة، یكــاد یــصبح الموقــع متكــامال مــن خــالل تعزیــز مــستخدمي اإلنترنــت 
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بعــدد مــن خــدمات االتــصال والمعلوماتیــة وباإلضــافة إلــى خدمــة البریــد اإللكترونــي، وأخبــار الطرائــف 
الـــصفحة الرئیـــسیة، العـــراق، العـــالم، العـــرب، صـــحف، ملفـــات، (ب الموقـــع المتنوعـــة، وتتـــضمن أبـــوا

ویتـصفح الـزوار ). متنوعة، ریاضة، فن، مهم، مقال، علم، ثقافـة، فـدیو، مـرآة، الیـوم، رأي، اتـصل بنـا
                . ًصفحة منفردة یومیا في المتوسط) ٤,١(ما نسبته 

  : اإلجراءات املنهجية للدراسة: ًثانيا
دت الدراســة التحلیلیــة لعینــة مواقــع الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة علــى تحلیــل مــضمون اعتمــ  

عراقیـــة، وهـــي موقـــع ال الـــصحف اإللكترونیـــةعینـــة مـــن القـــصص الخبریـــة التـــي تـــم نـــشرها فـــي مواقـــع 
صـحیفة الرافــدین، وموقــع صــحیفة صــوت العــراق، وموقــع شــبكة عراقنــا اإلخباریــة، وهــي المواقــع التــي 

وتـــم .  قبـــل البــدء فــي إجـــراء التحلیــلإجراؤهــاًوفقـــا لنتــائج الدراســـة االســتطالعیة التــي تـــم تــم اختیارهــا 
اســـتخدام أســـلوب األســـبوع الـــصناعي فـــي ســـحب المـــادة الخاضـــعة للتحلیـــل لتالفـــي التكـــرار فـــي نـــشر 

  . ًالمادة، ونظرا لبطء عملیة التحدیث في مواقع عینة الدراسة
للتحلیـل كیـوم للبـدء فـي لیـوم األول مـن األسـبوع األول  بتحدیـد اوفي هـذا اإلطـار قـام الباحـث  

ســحب المــادة الخاضــعة للتحلیــل إذ قــام الباحــث بحفــظ كافــة القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها خــالل 
من األسبوع األول من فترة التحلیل، ثم قام الباحـث بحفـظ كافـة القـصص الخبریـة ) األول(یوم السبت 

مـــن األســبوع الثـــاني مــن فتـــرة التحلیــل، ثـــم الیــوم الثالـــث ) األحــد(التــي تـــم نــشرها خـــالل الیــوم الثـــاني 
) األربعـاء(والیـوم الخـامس مـن األسـبوع الرابـع، ) الثالثـاء(من األسـبوع الثالـث، والیـوم الرابـع ) ثنینإلا(

وهكــذا إلـى الیــوم األخیــر مــن األسـبوع الــسادس، ) الخمـیس(مـن األســبوع الخـامس، واألســبوع الــسادس 
  . صناعي من فترة التحلیلمن األسبوع ال

 إلــى ١/١٢/٢٠١٢قــصة خبریــة تــم نــشرها خــالل الفتــرة مــن ) ١٧٨(وبــذلك بلــغ حجــم العینــة   
  : موضح في الجدول التاليهو  كما الدراسة من المواقع اإللكترونیة الثالثة موضع ٣١/٥/٢٠١٣

  )٤(جدول 
  ةالدراسالتوزیع النسبي لعینة القصص الخبریة في مواقع الصحف موضوع 

    

  % ك  المواقع الصحفیة االلكترونیة

 ٤٧,٢ ٨٤  اإلخباریة عراقناموقع شبكة 
  ٣٠,٩ ٥٥  موقع  صحیفة صوت العراق

  ٢١,٩ ٣٩  موقع صحیفة الرافدین
 ١٠٠ ١٧٨ اإلجمالي
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موقـــع (والـــشكل التـــالي یوضـــح التوزیـــع النـــسبي لعینـــة القـــصص الخبریـــة فـــي مواقـــع الـــصحف الثالثـــة 
  ):قع صحیفة صوت العراق، موقع شبكة عراقنا اإلخباریةصحیفة الرافدین، مو

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٧(شكل 
  یوضح التوزیع النسبي لعینة القصص الخبریة في مواقع الصحف موضوع الدراسة

تطبیـــق اســـتمارة تحلیـــل المـــضمون علـــى القـــصص وتـــم إجـــراء الدراســـة التحلیلیـــة مـــن خـــالل 
ات التــي تـم جمعهـا واسـتخدام هـذه الـصحیفة، وفیمـا یلــي الخبریـة عینـة الدراسـة، وتحلیـل وتفـسیر البیانـ

ًعرضا مفصال ألهم النتائج العامة التي تم التوصل إلیها، وأل   .هم نتائج اختبارات فروض الدراسةً
  : النتائج العامة للدراسة: ًثالثا

ة یتم في هذا اإلطار استعراض أهـم النتـائج العامـة التـي خلـصت إلیهـا الدراسـة التحلیلیـة لعینـ  
مـضمون القـصص الخبریـة التـي تنـشرها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة والتـي تـم الوصـول إلیهــا 

تطبیـق وًمن خالل تطبیق استمارة تحلیل المضمون التي تم تصمیمها خصیصا إلجـراء هـذه الدراسـة؛ 
  . هذه االستمارة على عینة القصص الخبریة المشار إلیها

  :  الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةمجاالت القصص الخبریة في مواقع .١
تنوعت مجاالت القصص الخبریة التي نشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة فمنهـا مـا 

ًجاء سیاسیا، ومنها مـا جـاء اقتـصادیا، أو اجتماعیـا، أو ثقافیـا ً ً وبـصفة عامـة توزعـت عینـة القـصص . ً
لــسیاسي فــي المرتبــة األولــى مــن بینهــا علــى عــشرة مجــاالت جــاء المجــال االخبریــة موضــوع الدراســة 

یلیــه فــي المرتبــة الثانیــة وبفــارق كبیــر المجــال االجتمــاعي ) %٥٧,٩(تكــرار بمــا یمثــل نــسبة ) ١٠٣(
 بینمـــا جــاءت المجـــاالت التاریخیـــة والتــشریعیة والتكنولوجیـــة فـــي %)٦,٧(ثــم االقتـــصادي %) ١٦,٩(

  ): ٥( وكما موضح في جدول %)٢,٢(%) ١,١) (%١,١(المراتب األخیرة على الترتیب بنسب 
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  )٥(جدول 
  مجاالت القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صوت صحیفةموقع 
  العراق

 عراقناشبكة موقع 
  اإلخباریة

  مواقع الصحف   اإلجمالي
  اإللكترونیة

  مجاالت القصة 
 % ك  % ك  % ك  % ك  الخبریة 

 ٥٧,٩ ١٠٣ ٥٧,١ ٤٨ ٥٨,٢ ٣٢ ٥٩  ٢٣  سیاسیة
 ١٦,٩ ٣٠ ١٩ ١٦ ٢٠ ١١ ٧,٧ ٣  اجتماعیة
 ٦,٧ ١٢ ٦ ٥ ٥,٥ ٣ ١٠,٣ ٤  اقتصادیة
 ٥,١ ٩ ٦ ٥ ٥,٥ ٣ ٢,٦ ١  ثقافیة
 ٣,٤ ٦ ٢,٤ ٢ ١,٨ ١ ٧,٧ ٣  فنیة
 ٢,٨ ٥ ٢,٤ ٢  ٥,٥ ٣ - -  دینیة

 ٢,٨ ٥ ٣,٦ ٣ - - ٥,١ ٢  عسكریة
 ٢,٢ ٤ ١,٢ ١ ٣,٦ ٢ ٢,٦ ١  تكنولوجیة

 ١,١ ٢ ١,٢ ١ - - ٢,٦ ١  خیةتاری
 ١,١ ٢ ١,٢ ١ - - ٢,٦ ١  تشریعیة
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

    ٠,٦٣١=  المعنویة ى           مستو     ١٨=         درجة الحریة               ١٥,٤٥٤ = ٢قیمة كا
 مــن بــین المجــاالت یتبــین مــن الجــدول الــسابق أن المجــال الــسیاسي جــاء فــي المرتبــة األولــى  

%) ٥٩(صـحیفة الرافـدین خـالل فتـرة التحلیـل موقع التي تناولتها القصص الخبریة التي تم نشرها في 
 جاءت المجاالت التاریخیـة والتكنولوجیـة والثقافیـة فـي بینما%) ١٠,٣(یلیه المجال االقتصادي بنسبة 
بالنـسبة لموقـع صـحیفة صـوت العـراق ًولم یختلف األمر كثیـرا %) ٢,٦(المراتب األخیرة بنفس النسبة 

بینمـــا احتـــل المجـــال االجتمـــاعي %) ٥٨,٢(ًإذ احتــل المجـــال الـــسیاسي أیـــضا المرتبـــة األولـــى بنـــسبة 
وكــذلك بالنــسبة %) ١,٨(وجــاء المجــال الفنــي بالمرتبــة األخیــرة بنــسبة %) ٢٠(المرتبــة الثانیــة بنــسبة 

بینمــــا %) ٥٧,١(األولـــى بنــــسبة ي المرتبــــة لموقـــع شــــبكة عراقنـــا اإلخباریــــة إذ احتـــل المجــــال الـــسیاس
  %). ١,٢(احتلت المجاالت التاریخیة والتكنولوجیة والتشریعیة المراتب األخیرة بنفس النسبة 

ــــة فــــي    ــــسیاسي قائمــــة مجــــاالت القــــصة الخبری مواقــــع ویتــــضح ممــــا ســــبق تــــصدر المجــــال ال
جــــة طبیعیــــة فرضــــتها طبیعــــة العراقیــــة خــــالل فتــــرة الدراســــة التحلیلیــــة وهــــي نتیاإللكترونیــــة الــــصحف 

المرحلــة االنتقالیــة التــي یمــر بهــا المجتمــع العراقــي، إذ تــشهد هــذه المرحلــة تــوترات وتغیــرات وتحــوالت 
سیاسـیة متالحقـة تفـرض بالـضرورة علـى وسـائل اإلعـالم العراقیـة بـصفة عامـة ومنهـا مواقـع الـصحف 

ع الـــسیاسي بمـــا یتـــضمنه مـــن اإللكترونیـــة بالتحدیـــد بـــصفة خاصـــة ضـــرورة إلقـــاء الـــضوء علـــى الوضـــ
  . أحداث وتطورات متالحقة
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ویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة   
تقــــدیم مــــا یحظــــى باهتمــــام الجمهــــور وهــــو مــــا تــــسعى إلیــــه كــــل الوســــائل اإلعالمیــــة لجــــذب االنتبــــاه 

سـي والخفـي والمعاصـر ألي مؤسـسة إعالمیـة  وهـو مـا یمثـل الهـدف األسا،واالستحواذ على الجمهـور
  . ومن ثم كان تركیز مواقع الصحف اإللكترونیة على األحداث السیاسیة في المرتبة األولى

 وهـو مـا ،ًكما یالحظ أیضا أن المجـالین التـاریخي والتـشریعي حظیـا بأقـل درجـة مـن االهتمـام  
تعددیــة الــسیاسیة واإلعالمیــة التــي لطمــس معــالم تــاریخ العــراق فــي ظــل الیــشیر إلــى الــسعي الواضــح 

  ).٨(، وكما موضح في شكل ًیشهدها البلد ویتفق ذلك أیضا مع الواقع العراقي
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صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق   شبكة عراقنا  اإلخباریة
  )٨(شكل 

  مجاالت القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح 
  

لكترونیـــة موضـــع الدراســـة مـــن حیـــث مجـــاالت القـــصة إلوتمـــت دراســـة الفـــروق بـــین المواقـــع ا
 وذلــــك لدراســــة (Chi-squares)) ٢كــــا(خبریــــة التــــي یــــتم نــــشرها بهــــذه المواقــــع باســــتخدام مربعــــات ال

معنویــة االخــتالف بــین مواقــع الــصحف الثالثــة فیمــا یتعلــق بمجــاالت القــصص الخبریــة وتبــین عــدم 
 وهـي غیـر ١٥,٤٥٤) = ٢كـا(وجود فروق دالة إحصائیة بین مواقع الصحف الثالثـة إذ جـاءت قیمـة 

  ).٠,٦٣١(ًائیا ومستوى المعنویة دالة إحص
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  : لكترونیة العراقیةإلأسالیب معالجة القصة الخبریة في مواقع الصحف ا .٢
تعـــددت أســـالیب معالجـــة القـــصة الخبریـــة التـــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة 

، أو ًا دعائیـــًا، أو أســـلوب المبالغـــة، أو أســـلوبًه دعویـــا، ومنهـــا مـــا جـــاء أســـلوبًافمنهـــا مـــا جـــاء تحلیلیـــ
وبــصفة عامــة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــوع الدراســة علــى خمــسة أســالیب جــاء . تنافــسي

یلیـــه فـــي %) ٣٣,١(تكـــرار بمـــا یمثـــل نـــسبة ) ٥٩(األســـلوب التحلیلـــي فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن بینهـــا 
%) ١٨,٥(ة  بنـسبالمبالغـةثـم أسـلوب %) ٢٨,١( أسلوب الدعوى بنـسبة ًاالمرتبة الثانیة وبفارق بسیط

%) ١٦,٣(فـــي المراتـــب األخیـــرة علـــى الترتیـــب بنـــسب ) الـــدعائي، والتنافـــسي (األســـلوبان بینمـــا جـــاء
)٣,٩ .(%  

  )٦(جدول 
  أسالیب معالجة القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

موقع صحیفة 
 الرافدین

 صوت صحیفةموقع 
 العراق 

موقع شبكة عراقنا 
 اإلخباریة 

  مواقع الصحف  اإلجمالي
  اإللكترونیة

  أسالیب معالجة 
  %  ك  %  ك %  ك   % ك  القصة الخبریة 

 ٣٣,١ ٥٩ ٢٦,٢ ٢٢ ٤١,٨ ٢٣ ٣٥,٩  ١٤ تحلیلي
 ٢٨,١ ٥٠ ٢٩,٨ ٢٥ ٣٢,٧ ١٨ ١٧,٩ ٧  دعوى

 ١٨,٥ ٣٣ ٢٢,٦ ١٩ ٧,٣ ٤ ٢٥,٦ ١٠   المبالغةأسلوب
 ١٦,٣ ٢٩ ١٥,٥ ١٣ ١٨,٢ ١٠ ١٥,٤ ٦  دعائي
  ٣,٩ ٧ ٦ ٥ - -  ٥,١ ٢  تنافسي

                        ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤                        ١٠٠  ٥٥    ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

    ٠,٠٩٨=   المعنویة مستوى                    ٨=     درجة الحریة                   ١٣,٤٢٧ = ٢قیمة كا
 فــي المرتبــة األولـى مــن بــین األســالیب  الـسابق أن األســلوب التحلیلــي جـاءیتبـین مــن الجــدول  

التي تضمنتها القصص الخبریة التـي تـم نـشرها فـي موقـع صـحیفة الرافـدین خـالل فتـرة التحلیـل بنـسبة 
ـــــم أســـــلوب الـــــدعوى بنـــــسبة %) ٢٥,٦(یلیـــــه أســـــلوب المبالغـــــة بنـــــسبة %) ٣٥,٩( ـــــه %) ١٧,٩(ث یلی

 %).٥,١(ســلوب التنافــسي بنــسبة وجــاء فــي المرتبــة األخیــرة األ%) ١٥,٤(األســلوب الــدعائي بنــسبة 
ًولـــم یختلـــف األمـــر كثیـــرا بالنـــسبة لموقـــع صـــحیفة صـــوت العـــراق إذ أحتـــل األســـلوب التحلیلـــي أیـــضا  ً

ثـــم %) ٣٢,٧(بینمـــا أحتـــل أســـلوب الـــدعوى المرتبـــة الثانیـــة بنـــسبة %) ٤١,٨(المرتبـــة األولـــى بنـــسبة 
أمــا %).٧,٣(لوب المبالغــة بنــسبة وجــاء فــي المرتبــة األخیــرة أســ%) ١٨,٢(األســلوب الــدعائي بنــسبة 

ًبالنــسبة لموقــع شــبكة عراقنــا اإلخباریــة أختلــف الترتیــب قلــیال إذ أحتــل أســلوب الــدعوى المرتبــة األولــى 
%) ٢٢,٦(ثـــم أســـلوب المبالغـــة بنـــسبة %) ٢٦,٢(یلیـــه األســـلوب التحلیلـــي بنـــسبة %) ٢٩,٨(بنـــسبة 
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%) ١٥,٥(األخیـــرة علــــى الترتیــــب بنــــسب بینمـــا جــــاءت األســــالیب الدعائیـــة والتنافــــسیة فــــي المراتــــب 
  ). ٩(، وكما موضح في شكل %)٦(
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صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق   شبكة عراقنا  اإلخباریة
  )٩(شكل 

  أسالیب معالجة القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح 
ویتضح مما سبق تصدر األسلوب التحلیلي قائمة أسـالیب معالجـة القـصة الخبریـة فـي مواقـع 

 التحلیلیــة وهــذه نتیجــة تــدل علــى أن مواقــع عینــة الدراســة تعتمــد الــصحف العراقیــة خــالل فتــرة الدراســة
بالدرجـــة األولـــى علـــى األســـلوب التحلیلـــي فـــي تنـــاول موضـــوعات القـــصة الخبریـــة وهـــذا یفـــرض علـــى 
وســـائل اإلعـــالم العراقیـــة بـــصفة عامـــة ومنهـــا مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة بـــصفة خاصـــة بالتحدیـــد 

 برصــد االكتفــاءلیــل لموضــوعات القــصص الخبریــة وعــدم ضــرورة التركیــز علــى اعتمــاد أســلوب التح
  . األحداث بشكل مجرد

الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة ویـضاف إلـى مـا سـبق أن   
تقدیم مـا یحظـى باهتمـام الجمهـور وهـي مـا تـسعى إلیـه الوسـائل اإلعالمیـة لجـذب االنتبـاه واالسـتحواذ 

ثــل الهــدف الرئیــسي والمهـم والمعاصــر ألي مؤســسة إعالمیــة ومــن ثــم كــان علـى الجمهــور وهــو مــا یم
اهتمــام موقـــع صــحیفة الرافـــدین وموقـــع صــحیفة صـــوت العــراق علـــى األســـلوب التحلیلــي فـــي المرتبـــة 
األولــى بینمـــا ركـــز موقــع شـــبكة عراقنـــا اإلخباریـــة علــى أســـلوب الـــدعوى فــي المرتبـــة األولـــى باعتبـــاره 

  . لجمهورأحدى أسالیب جذب انتباه ا
ًكما یالحظ أیضا أن المجالین الدعائي والتنافسي حظیا بأقل درجـة مـن االهتمـام فـي المواقـع   

الـــثالث وهـــو مـــا یـــشیر إلـــى ســـعي تلـــك المواقـــع إلـــى عـــدم التركیـــز علـــى تلـــك األســـالیب فـــي معالجـــة 
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ة القـــصص الخبریـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة لتحقیـــق نـــسبة أعلـــى فـــي زیـــارة مواقـــع الـــصحف اإللكترونیــــ
  . ً تأثیرا في جذب الجمهوررالعراقیة من خالل اعتماد األسلوب األكث

وتمــت دراســة الفــروق بـــین المواقــع اإللكترونیــة موضــوع الدراســـة مــن حیــث أســالیب معالجـــة   
 وذلـك لدراسـة (Chi-squares)) ٢كـا(القصة الخبریة التي یتم نشرها بهذه المواقـع باسـتخدام مربعـات 

مواقــع الـــثالث فیمـــا یتعلــق بأســـالیب معالجـــة القــصص الخبریـــة وتبـــین عـــدم معنویــة االخـــتالف بـــین ال
 وهـي غیـر ١٣,٤٢٧= ) ٢كـا(وجود فروق دالة إحصائیة بین مواقع الصحف الثالث إذ جـاءت قیمـة 

  ). ٠,٠٩٨(ًدالة إحصائیا عند مستوى معنویة 
  
نیــة عینــة اتجــاه القــصة الخبریــة نحــو النظــام الــسیاسي الــراهن فــي مواقــع الــصحف اإللكترو .٣

  : الدراسة
 اتجاهــات القـصص الخبریــة التــي نـشرتها مواقــع الــصحف اإللكترونیـة العراقیــة بثالثــة تحـددت

وبـصفة عامـة توزعـت عینـة القـصص ) مؤید، محاید، معارض(اتجاهات نحو النظام السیاسي الراهن 
   -:الخبریة موضوع الدراسة على تلك االتجاهات بالشكل التالي

%) ٧٨,٧(تكـرار بمـا یمثـل نـسبة ) ١٤٠(ایـد فـي المرتبـة األولـى مـن بینهـا جـاء االتجـاه المح  
ثــم االتجـاه المعــارض حــل فــي %) ١٥,٢(یلیـه فــي المرتبــة الثانیـة وبفــارق كبیــر االتجــاه المؤیـد بنــسبة 

  %). ٦,٢(المرتبة األخیرة بنسبة 
  )٧(جدول 

  اإللكترونیة عینة الدراسةاتجاه القصة الخبریة نحو النظام السیاسي الراهن في مواقع الصحف 
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صوت صحیفةموقع 

  العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة   اإلجمالي

  
   القصة الخبریة اتجاه

 %  ك   % ك  %  ك   % ك   نحو النظام السیاسي الراهن 

 ٦,٢ ١١ ٩,٥ ٨ ٥,٥ ٣ - -  مؤید
 ٧٨,٧ ١٤٠ ٨٥,٧ ٧٢ ٨٩,١ ٤٩ ٤٨,٧ ١٩  محاید

 ١٥,٢ ٢٧ ٤,٨ ٤ ٥,٥ ٣ ٥١,٣ ٢٠  معارض
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

     ٠,٠٠٠=  المعنویة مستوى                    ٤=  درجة الحریة                      ٥٢,٦٦٦ =٢قیمة كا
بـین االتجاهـات  األولـى مـن  جـاء فـي المرتبـةالمعـارضیتبین من الجدول الـسابق أن االتجـاه   

التـي تناولتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فـي موقــع صــحیفة الرافــدین خــالل فتــرة التحلیــل بنــسبة 
بینما لـم یحـصل االتجـاه المؤیـد علـى أي نـسبة فـي %) ٤٨,٧(یلیه االتجاه المحاید بنسبة %) ٥١,٣(

  . موقع صحیفة الرافدین وهو ما یؤكد معارضتها للنظام السیاسي الراهن
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ختلف األمر بالنسبة لموقع صحیفة صوت العـراق إذ احتـل االتجـاه المحایـد المرتبـة األولـى او
وكـــذلك بالنـــسبة لموقـــع %). ٥,٥(وجـــاء االتجـــاه المؤیـــد والمعـــارض بـــنفس النـــسبة %) ٨٩,١(بنـــسبة 

ؤیـد یلیـه االتجـاه الم%) ٨٥,٧(شبكة عراقنا اإلخباریة إذ احتـل االتجـاه المحایـد المرتبـة األولـى بنـسبة 
، وكمـــا %)٤,٨(بة رة االتجـــاه المعـــارض بنـــسوجـــاء فـــي المرتبـــة األخیـــ%) ٩,٥(وبفـــارق كبیـــر بنـــسبة 
  ). ١٠(موضح في الشكل 
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ارض  مع محاید مؤید
  

  )١٠(شكل 
  یوضح اتجاه القصة الخبریة نحو النظام السیاسي الراهن في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

ــــد قائمــــة اتجا   ــــة نحــــو النظــــام یتــــضح ممــــا ســــبق تــــصدر االتجــــاه المحای هــــات القــــصة الخبری
الدراســة التحلیلیـــة باســتثناء موقــع صـــحیفة الــسیاسي الــراهن فــي مواقـــع الــصحف العراقیــة خـــالل فتــرة 

وهذه نتیجة طبیعیة فرضـتها طبیعـة النظـام الـسیاسي ، الرافدین كونها معارضة للنظام السیاسي الراهن
اإلعــالم العراقیــة بــصفة عامــة ومنهــا مواقــع  علــى وســائل ًافــي البلــد إذ یفــرض النظــام الــسیاسي قیــود

الصحف اإللكترونیة بالتحدید مما یضطر أغلب المواقع أن تلتزم اتجاه الحیادیة فـي عـرض مواضـیع 
 ویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة ،القصص الخبریة في تلـك المواقـع

لحیادیـة إلـى متـصفحین المواقـع اإللكترونیـة دون المهنیة تقتضي بالضرورة تقدیم موضـوعات تمتـاز با
كــل االنحیــاز إلــى طــرف علــى حــساب اآلخــر وهــو مــا یحظــى باهتمــام الجمهــور وهــذا مــا تــسعى إلیــه 

 مـــا یمثـــل الهـــدف الوســـائل اإلعالمیـــة لجـــذب االنتبـــاه واالســـتحواذ علـــى حجـــم الجمهـــور األكبـــر وهـــو
ركیــز مواقــع الــصحف علــى جانــب االتجــاه ألي مؤســسة إعالمیــة ومــن ثــم كـان تاألساسـي والمعاصــر 

  . المحاید في المرتبة األولى
لكترونیة موضع الدراسة من حیث اتجاهات القصة الخبریـة إلوتمت دراسة الفروق بین المواقع ا  

 وذلــك لدراســة معنویــة االخــتالف بــین (Chi-squares)) ٢كــا(التــي یــتم نــشرها بهــذه المواقــع باســتخدام 



 - ١٩٧ -

علــق باتجاهـات القــصص الخبریـة وتبــین وجـود فــروق دالـة إحــصائیة بـین مواقــع الـصحف الــثالث فیمـا یت
                    ). ٠,٠٠٠(ً وهي دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ٥٢,٦٦٦= ) ٢كا(الصحف الثالث إذ جاءت قیمة 

  : الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة .٤
سیاسیة للقصص الخبریة التي نشرتها مواقع الصحف اإللكترونیـة العراقیـة تنوعت األهداف ال

 الـــسلطة القائمـــة، أو توعیـــة إلجــراءاتواقـــع األحـــداث، ومنهـــا مــا جـــاء انتقـــادات ل ًفمنهــا مـــا جـــاء نقــال
وبـصفة عامـة توزعـت عینـة القـصص الخبریـة . ٕوارشاد المـواطنین، أو مناشـدة ونـداء الجهـات الرسـمیة

 جــاء هــدف نقــل واقــع األحــداث فــي المرتبــة األولــى مــن بینهــا ًاحــد عــشر هــدفأعلــى موضــوع الدراســة 
یلیـه فـي المرتبـة الثانیـة وبفـارق كبیـر هـدف انتقـاد إجـراءات %) ٦١,٢(تكرار بمـا یمثـل نـسبة ) ١٠٩(

ٕ مــن األهــداف توعیــة وارشــاد المــواطنین، مناشــدة ونــداء ً، ثــم جــاء كــل%)٩,٦(الــسلطة القائمــة بنــسبة 
 ،%)٤,٥(ٕرســمیة، وابـراز دور المؤســسات الرسـمیة فــي دعـم حقــوق العـراقیین بــنفس النــسبة الجهـات ال

بـراز دور المؤســسات األهلیــة إفـضح انتهاكــات االحــتالل، (بینمـا جــاءت األهــداف األخـرى المتمثلــة بـــ 
ب فــي المراتــ) والدولیــة، دعــوة الــسلطة القائمــة، تــدعیم وتأییــد النظــام القــائم، تقــاعس المجتمــع الــدولي

  %).   ١,٧%) (٢,٢%) (٢,٢%) (٢,٨%) (٣,٤(األخیرة على الترتیب بنسب 
  )٨(جدول 

  الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
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  الهدف السیاسي 
   % ك  %  ك  % ك   % ك   للقصة الخبریة

 ٦١,٢ ١٠٩ ٦٣,٠٩ ٥٣ ٦٠ ٣٣ ٥٩ ٢٣  األحداثنقل واقع 
 ٣,٤ ٦ ١,٢ ١ ٧,٣ ٤ ٢,٦ ١   لحقوق اإلنسان  االحتاللانتهاكاتفضح 
 ٩,٦ ١٧ ٧,١ ٦ ٥,٥ ٣ ٢٠,٥ ٨   السلطة القائمةإجراءاتانتقاد 

 ١,٧ ٣ - - ٣,٦ ٢ ٢,٦ ١   الدولي عن حمایة العراقیینتقاعس المجتمع 
 ٢,٢ ٤ ٢,٤ ٢ - - ٥,١ ٢    لتطبیق القانون دعوة السلطة القائمة

 ٤,٥ ٨ ٦ ٥ ٥,٥ ٣ - -   المواطنینإرشادتوعیة و 
 ٤,٥ ٨ ٤,٨ ٤ ٣,٦ ٢ ٥,١ ٢  مناشدة و نداء الجهات الرسمیة

 ٢,٨ ٥ ١,٢ ١ ٥,٥ ٣ ٢,٦ ١  الدولیة  واألهلیة المؤسسات إبراز
 ٢,٢ ٤ ٢,٤ ٢ ٣,٦ ٢ - -  لقائمتأیید النظام ا وتدعیم
 دعم حقوق في دور المؤسسات الرسمیة إبراز

 ٤,٥ ٨ ٦ ٥ ٣,٦ ٢ ٢,٦ ١  العراقیین 

 ٣,٤ ٦ ٦ ٥ ١,٨ ١ - -  دعایة انتخابیة 
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي 

      ٠,١٧١ =  المعنویة مستوى                   ٢٠=   درجة الحریة                   ٢٥,٨٣٩ = ٢قیمة كا
یتبــین مـــن الجــدول الـــسابق أن هــدف نقـــل واقــع األحـــداث جــاء فـــي المرتبــة األولـــى مــن بـــین   

األهــداف الــسیاسیة التــي تناولتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي موقــع صــحیفة الرافــدین خــالل 



 - ١٩٨ -

ثــم جــاءت %) ٢٠,٥ (الــسلطة القائمــة بنــسبةیلیــه هــدف انتقــاد إجــراءات %) ٥٩(فتــرة التحلیــل بنــسبة 
بینمـا جـاءت %) ٥,١(بـنفس النـسبة ) دعوة السلطة القائمة، مناشدة ونداء الجهات الرسـمیة(األهداف 
فــضح انتهاكــات االحــتالل، تقــاعس المجتمــع الــدولي، أبــراز المؤســسات األهلیــة والدولیــة، (األهــداف 

خیـــــرة بـــــنفس النـــــسب فـــــي المراتـــــب األ) أبـــــراز دور المؤســـــسات الرســـــمیة فـــــي دعـــــم حقـــــوق العـــــراقیین
)٢,٦ .(%  

ًولـــم یختلـــف األمـــر كثیـــرا بالنـــسبة لموقـــع صـــحیفة صـــوت العـــراق إذ احتـــل هـــدف نقـــل واقـــع   
بینمــا احتــل هــدف فــضح انتهاكــات االحــتالل المرتبــة %) ٦٠(ًاألحــداث أیــضا المرتبــة األولــى بنــسبة 

ٕة القائمـة، توعیـة وارشـاد انتقاد إجراءات الـسلط(وجاءت األهداف %) ٧,٣(الثانیة وبفارق كبیر بنسبة 
تقـاعس (بینمـا جـاءت األهـداف %) ٥,٥(بنفس النـسب ) المواطنین، إبراز المؤسسات األهلیة والدولیة

إبـراز دور المؤسـسات الرسـمیة ، وتأییـد النظـام القـائم، مناشدة ونداء الجهات الرسمیة، المجتمع الدولي
%) ٣,٦(األخیــــرة علــــى الترتیــــب بنــــسب فــــي المراتــــب ) دعایــــة انتخابیــــة، فــــي دعــــم حقــــوق العــــراقیین

وكذلك بالنسبة لموقع شبكة عراقنـا اإلخباریـة إذ احتـل هـدف %). ١,٨%) (٣,٦%) (٣,٦%) (٣,٦(
ثــم احتــل هــدف انتقــاد إجــراءات الــسلطة القائمــة %) ٦٣,٩(نقــل واقــع األحــداث المرتبــة األولــى بنــسبة 

ٕوعیـــة وارشــــاد المـــواطنین، إبــــراز دور ت(ثـــم جــــاءت بعـــدها األهــــداف %) ٧,١(المرتبـــة الثانیـــة بنــــسبة 
وجـاءت األهـداف %) ٦(بنفس النـسبة ) دعایة انتخابیة، المؤسسات الرسمیة في دعم حقوق العراقیین

فــضح انتهاكــات ، مناشـدة ونــداء الجهـات الرســمیة، دعـوة الــسلطة القائمـة، تــدعیم وتأییـد النظــام القـائم(
%) ٤,٨(ي المراتـــب األخیـــرة علـــى الترتیـــب بنـــسب فـــ) االحـــتالل، إبـــراز المؤســـسات األهلیـــة والدولیـــة

  ).١١(، وكما موضح في الشكل %)١,٢%) (١,٢%) (٢,٤%) (٢,٤(
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دعایة انتخابیة 

صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق شبكة عراقنا اإلخباریة

  
  الهدف السیاسي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح ) ١١(شكل 
ة ویتضح مما سبق تـصدر هـدف نقـل واقـع األحـداث قائمـة األهـداف الـسیاسیة للقـصة الخبریـ  

في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة خالل فتـرة الدراسـة التحلیلیـة وهـذه نتیجـة تـدل علـى أن معظـم 
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موضوعات القصص الخبریة في تلك المواقع تركز بالشكل األساس على نقل واقع األحـداث كمـا هـو 
 أغلـب موجود في الواقع دون الخوض في تفسیر وتحلیل وتعلیقات عن الموضوع وهذا ما تـسعى إلیـه

  . مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
َیضا أن هناك بعض األهـداف لـم تحـظكما یالحظ أ   تقـاعس ( بدرجـة كبیـرة مـن االهتمـام وهـم ً

وهــو مــا یــشیر إلــى ســعي مواقــع ) تــدعیم وتأییــد النظــام القــائم، المجتمــع الــدولي، دعــوة الــسلطة القائمــة
وهـــو لنظــام أو تدعمـــه أو تناشــد المجتمــع الــدولي الدراســة إلــى عــدم الخــوض فـــي موضــوعات تأییــد ا

بــدوره یجعــل أغلــب القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها تنقــل واقــع األحــداث كمــا هــو موجــود فــي أرض 
الواقـع ممــا جعــل نـسبة إقبــال متــصفحي تلــك المواقـع أكثــر مــن مئــات المواقـع اإللكترونیــة العراقیــة فــي 

  . العراق
لكترونیـة موضـوع الدراسـة مـن حیـث األهـداف الــسیاسیة وتمـت دراسـة الفـروق بـین المواقـع اإل

 وذلــك لدراســة (Chi-squares)) ٢كـا(للقـصة الخبریــة التـي تــم نـشرها بهــذه المواقــع باسـتخدام مربعــات 
معنویة االختالف بین مواقع الصحف الثالث فیما یتعلق باألهداف السیاسیة للقصة الخبریة وتبـین عـدم 

 وهــي غیــر ٢٥,٨٣٩= ) ٢كــا(مواقــع الــصحف الــثالث إذ جــاءت قیمــة وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین 
   ) . ٠,١٧١(ًدالة إحصائیا عند مستوى معنویة 

ــة لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة لعینــة  .٥ الموضــوعات الــسیاسیة المتــضمنة فــي القــصة الخبری
 : الدراسة

اقــع انقــسمت الموضــوعات الــسیاسیة التــي تــضمنتها القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي مو
الحقــوق المدنیــة والــسیاسیة :(الــصحف اإللكترونیــة عینــة الدراســة إلــى ثالثــة موضــوعات رئیــسیة وهــي

وفـي هـذا ) في موضوع القصة الخبریة، والحقـوق االجتماعیـة والثقافیـة واالقتـصادیة، والحقـوق الفكریـة
یـــة اإلطـــار تـــضمن كـــل موضـــوع مـــن الموضـــوعات الثالثـــة الـــسابقة مجموعـــة مـــن الموضـــوعات الفرع

  .تباینت فیما بینها من حیث تكرار ظهور كل منها
وتــشیر نتــائج الدراســة التحلیلیــة فــي هــذا اإلطــار إلــى أن القــصة الخبریــة الواحــدة قــد تــضمنت   

ًموضـــوعا سیاســـیا واحـــدا أو أكثـــر فهنـــاك قـــصص خبریـــة تـــضمنت موضـــوعا سیاســـیا واحـــدا وهنـــاك  ً ً ً ً ً
ًعرضـا مفـصال للموضـوعات نقـدم یما یلي وف. قصص أخرى تضمنت أكثر من موضوع سیاسي واحد ً

  . السابق اإلشارة إلیهاةالفرعیة المتضمنة في كل موضوع سیاسي من الموضوعات الثالث
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  )٩(جدول 
  الموضوعات السیاسیة المتضمنة في القصة الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صحیفةموقع 
  صوت العراق

موقع شبكة 
  عراقنا اإلخباریة 

  اإلجمالي
 مواقع الصحف االلكترونیة

 
  الموضوعات

  السیاسیة
  متضمنة في القصة ال

 الخبریة

  %  ك  %  ك  %  ك   % ك

  ٢كا
  

درجة 
  الحریة

  مستوى 
  المعنویة

 ٢٨,١ ٣٦ ٢٥,٤ ١٦ ٢٣,٧ ٩ ٤٠,٧ ١١  الحق في الحیاة
 ١٧,٢ ٢٢ ١٥,٩ ١٠ ٢١,١ ٨ ١٤,٨ ٤  الحق في الحریة 

 ١١,٧ ١٥ ٧,٩ ٥ ١٣,٢ ٥ ١٨,٥ ٥  الحق في حریة التنقل 
 ١٣,٣ ١٧ ١٤,٣ ٩ ١٥,٨ ٦ ٧,٤ ٢  الحق في حریة التعبیر 

 ٨,٦ ١١ ١٢,٧ ٨ ٥,٣ ٢ ٣,٧ ١  الحق في التظاهر 
 ٢,٣ ٣ ١,٦ ١ ٢,٦ ١ ٣,٧ ١  وین الجمعیات الحق في تك

الحق في تنظیم العمل 
 ٢,٣ ٣ ١,٦ ١ ٥,٣ ٢ - -  الثقافي 

 ٧,٨ ١٠ ١٢,٧ ٨ ٥,٣ ٢ - -  الحق في االنتخاب والترشح 
الحق في تولي وظیفة 

 ٨,٦ ١١ ٧,٩ ٥ ٧,٩ ٣ ١١,١ ٣  بالحكومة 

  
الحقوق 
  المدنیة
و 

السیاسیة 
  في

موضوع 
القصة 
  الخبریة

 ١٠٠ ١٢٨ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ ٣٨ ١٠٠ ٢٧  اإلجمالي

١٦ ١٤,٩٠٣ 
٠,٥٣٢ 
  غیر دال
 ًإحصائیا

 ١٢,٩ ٤ ٧,٧ ١ ١١,١ ١ ٢٢,٢ ٢  الحق في الرعایة الصحیة 
 ١٦,١ ٥ ١٥,٤ ٢ ٢٢,٢ ٢ ١١,١ ١  الحق في العمل 

 ٢٩ ٩ ٣٠,٨ ٤ ٣٣,٣ ٣ ٢٢,٢ ٢  الحق في الضمان االجتماعي 
الحق في المأكل والمشرب 

 ١٦,١ ٥ ٢٣,١ ٣ ٢٢,٢ ٢ - -  الملبس و

الحق في الملكیة الخاصة 
 ٢٥,٨ ٨ ٢٣,١ ٣ ١١,١ ١ ٤٤,٤ ٤  وحمایتها 

  
الحقوق 
  االجتماعیة
  و الثقافیة 

و 
  االقتصادیة

 ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ١٣ ١٠٠ ٩ ١٠٠ ٩  اإلجمالي

٨ ٥,٥١٨ 
٠,٧٠١ 
  غیر دال
 إحصائیا

 ٥٢,٦ ١٠ ٣٧,٥ ٣ ٦٢,٥ ٥ ٦٦,٧ ٢  الحق في المعرفة 
 ٢٦,٣ ٥ ٢٥ ٢ ٣٧,٥ ٣  -  -  اد الحق في حریة االعتق
 ٢١,١ ٤ ٣٧,٥ ٣  -  - ٣٣,٣ ١  الحق في التعلیم 

  
الحقوق 
  الفكریة

 ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ٨ ١٠٠ ٨ ١٠٠ ٣  اإلجمالي

٤ ٤,٧١٠  
٠,٣١٨ 
  غیر دال
 إحصائیا

  : بالنسبة لموضوع الحقوق المدنیة والسیاسیة في موضوع القصة الخبریة  . أ
ة تـــشیر بیانـــات الجـــدول الـــسابق إلـــى أن موضـــوع الحقـــوق المدنیـــة والـــسیاسیة ظهـــر فـــي عینـــ

القــصص الخبریــة موضــوع الدراســة مــن خــالل تـــسعة موضــوعات فرعیــة جــاء فــي مقــدمتها موضـــوع 
بینمــا جــاء %) ١٧,٢(یلیــه الحــق فــي الحریــة بنــسبة %) ٢٨,١(بنــسبة تكــرار ) ٣٦(الحــق فــي الحیــاة 

موضــوعي الحــق فــي تكــوین الجمعیــات والحــق فــي تنظــیم العمــل الثقــافي فــي المرتبــة األخیــرة بــنفس 
ومــن واقــع دراســة عینــة القــصص الخبریــة فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة الــثالث %). ٢,٣(النــسبة 

یتبـین اتفـاق مواقـع الـصحف الـثالث فـي تــصدر موضـوع الحـق فـي الحیـاة كافـة الموضـوعات الفرعیــة 
ًالمتــضمنة فــي موضــوع الحقــوق المدنیــة والــسیاسیة ویالحــظ أیــضا تبــاین مواقــع الــصحف الــثالث فــي 

 إرجاعـهلفرعیة المتضمنة في موضوع الحقوق المدنیة والسیاسیة، وهو مـا یمكـن ترتیب الموضوعات ا
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ًإلى اختالف المواقع الثالث فیما یتعلق بالسیاسة التحریریـة لكـل موقـع فـضال عـن تبـاین توجهـات كـل 
  . موقع من مواقع الصحف الثالث

  :بالنسبة لموضوع الحقوق االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة  . ب
الدراســـة التحلیلیـــة إلـــى ضـــعف تركیـــز مواقـــع الـــصحف الـــثالث علـــى موضـــوع تـــشیر نتـــائج 

الحقــوق االجتماعیــة والثقافیــة واالقتــصادیة؛ إذ تــضمن هــذا الموضــوع خمــسة موضــوعات فرعیــة تبــین 
 بالموضـوعات الفرعیـة المتـضمنة فـي موضـوع ًكرار ظهـور كـل موضـوع منهـا مقارنـةانخفاض معدل ت

الحــق فــي الــضمان االجتمــاعي فــي المرتبــة فة عامــة جــاء موضــوع الحقــوق المدنیــة والــسیاسیة وبــص
%) ٢٩(األولــى مــن بــین الموضــوعات الفرعیــة المتــضمنة فــي موضــوع الحقــوق االجتماعیــة والثقافیــة 

یلیه في المرتبة الثانیة موضوعي الحق في العمل والحق في المأكـل والمـشرب والملـبس بـنفس النـسبة 
  %). ١٢,٩(في الرعایة الصحیة بالمرتبة األخیرة بنسبة بینما جاء موضوع الحق %) ١٦,١(

 تـــشیر نتـــائج الدراســـة التحلیلیـــة إلـــى اتفـــاق موقـــع صـــحیفتي صـــوت العـــراق فـــي هـــذا اإلطـــار  
وشبكة عراقنا اإلخباریة في تصدر موضوع الحق في الضمان االجتمـاعي قائمـة الحقـوق االجتماعیـة 

یفة الرافــدین بــالتركیز علــى موضــوع الحــق فــي الملكیــة  بینمــا ینفــرد موقــع صــح،والثقافیــة واالقتــصادیة
قــد یرجــع ذلــك التفــاوت إلــى طبیعــة موقــع صــحیفة الرافــدین كــصحیفة معارضــة و ،الخاصــة وحمایتهــا

للنظــام الــسیاسي القــائم فــي العــراق ومــن ثــم تــولي اهتمامهــا بمــا یمكــن مــن االســتقالل عــن هــذا النظــام 
فموقعي صوت العراق وشبكة عراقنـا اإلخباریـة بوصـفهما الخاصة على العكس السیاسي وهو الملكیة 

  . موقعین مستقلین بالفعل
  : بالنسبة لموضوع الحقوق الفكریة  . ت

ــــــة  ــــــة فــــــي ثالث ــــــضمنة فــــــي موضــــــوع الحقــــــوق الفكری انحــــــصرت الموضــــــوعات الفرعیــــــة المت
، %)٥٢,٦(تكــرارات بنــسبة ) ١٠(موضــوعات فرعیــة جــاء موضــوع الحــق فــي المعرفــة فــي مقــدمتها 

تفقـــت مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا بینهـــا مـــن حیـــث تركیـــز االهتمـــام علـــى موضـــوع الحـــق فـــي وقـــد ا
المعرفــة إذ تــصدر هــذا الموضــوع قائمــة موضــوعات الحقــوق الفكریــة الخاصــة بكــل موقــع مــن مواقــع 

  . الصحف الثالث
وبــصفة عامــة ركــزت مواقــع الــصحف الــثالث علــى الحقــوق المدنیــة والــسیاسیة بــشكل كبیــر   

ًزهـــا علـــى الحقـــوق االجتماعیـــة واالقتـــصادیة، وأیـــضا الحقـــوق الفكریـــة وهـــي نتیجـــة منطقیـــة یفــوق تركی
بها مـن تطــورات وتحـوالت سیاســیة متالحقــة تتفـق مــع طبیعـة المرحلــة التــي یمـر بهــا العـراق، ومــا یــشو

  .في ظل التعددیة السیاسیة واإلعالمیة لتلك المرحلة
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ف الــثالث عینــة الدراســة فیمــا یتعلــق بكــل وتمــت دراســة معنویــة االخــتالف بــین مواقــع الــصح  
) ٢كـا (موضوع سیاسـي یتـضمن فـي عینـة القـصص الخبریـة الخاصـة بهـذه المواقـع باسـتخدام مربعـات

(Chi-squares)وتبین ما یلي :-   
ـــة إحـــصائیة بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق بـــالتركیز علـــى  - عـــدم وجـــود فـــروق دال

      مــــــا تنـــــشره مــــــن قــــــصص خبریـــــة إذ جــــــاءت قیمــــــة موضـــــوع الحقــــــوق المدنیـــــة والــــــسیاسیة فی
  ). ٠,٥٣٢(ً وهي غیر دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ١٤,٩٠٣) = ٢كا(

ـــة إحـــصائیة بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق بـــالتركیز علـــى  - عـــدم وجـــود فـــروق دال
 موضـوع الحقـوق االجتماعیــة والثقافیـة واالقتــصادیة فیمـا تنــشره مـن قــصص خبریـة إذ جــاءت

 ). ٠,٧٠١(ً وهي غیر دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ٥.٥١٨) = ٢كا(قیمة 
ـــة إحـــصائیة بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق بـــالتركیز علـــى  - عـــدم وجـــود فـــروق دال

 ٤,٧١٠) = ٢كـــا(موضــوع الحقـــوق الفكریـــة فیمــا تنـــشره مـــن قـــصص خبریــة إذ جـــاءت قیمـــة 
 ). ٠,٣١٨(ًوهي غیر دالة إحصائیا عند مستوى معنویة 

 
 :أسلوب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة .٦

تـضمنت أسـالیب التغطیــة الـسیاسیة للقــصة الخبریـة التــي نـشرتها مواقــع الـصحف اإللكترونیــة 
 السیاسیة فقط، عرض رأي المعارضة الـسیاسیة فقـط، عـرض رأي عرض رأي السلطة(العراقیة اآلتي 

ة والمعارضــــة الــــسیاسیة بــــشكل متــــوازن، عــــرض رأي الــــسلطة والمعارضــــة الــــسیاسیة والــــشارع الــــسلط
وبــصفة عامــة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــوع الدراســة علــى أربعــة ) العراقــي بــشكل متــوازن

أسـالیب جــاء أســلوب عــرض رأي الــسلطة والمعرضــة الــسیاسیة بــشكل متــوازن فــي المرتبــة األولــى مــن 
یلیــه فــي المرتبــة الثانیــة وبفــارق كبیــر أســلوب عــرض %) ٧٨,١(ر بمــا یمثــل نــسبة تكــرا) ١٣٩(بینهــا 

بینمــا جــاءت أســالیب عــرض رأي الــسلطة الــسیاسیة %) ١٥,٢(رأي المعارضــة الــسیاسیة فقــط بنــسبة 
فقــط وعــرض رأي الــسلطة والمعارضــة الــسیاسیة والــشارع العراقــي بــشكل متــوازن فــي المراتــب األخیــرة 

   ).%٣,٤(النسبة وبنفس 
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  )١٠(جدول 
  أسلوب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صحیفةموقع 
  صوت العراق

 عراقناشبكة موقع 
  اإلخباریة

  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي
  

  أسلوب التغطیة 
  %  ك %  ك   % ك  %  ك  السیاسیة للقصة الخبریة 

 ٣,٤ ٦ ٣,٦ ٣ ٥,٥ ٣ - -   السلطة السیاسیة فقطيرأعرض 
 ١٥,٢ ٢٧ ٦ ٥ ٣,٦ ٢ ٥١,٣ ٢٠   المعارضة السیاسیة فقطرأيعرض 

 الــــــــــــسلطة و المعارضــــــــــــة رأيعــــــــــــرض 
  السیاسیة بشكل متوازن

٧٨,١ ١٣٩ ٨٦,٩ ٧٣ ٨٥,٥ ٤٧ ٤٨,٧ ١٩ 

 الــــــــــــسلطة و المعارضــــــــــــة رأيعــــــــــــرض 
  ازن بشكل متوالعراقيالسیاسیة و الشارع 

- - ٣,٤ ٦ ٣,٦ ٣ ٥,٥ ٣ 

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي 

      ٠,٠٠٠ = مستوى المعنویة                         ٦=    درجة الحریة              ٥٢,٦٥١ = ٢قیمة كا
ویتبین من الجدول السابق أن أسلوب عـرض رأي المعارضـة الـسیاسیة فقـط جـاء فـي المرتبـة   

بــین أســالیب التغطیــة الــسیاسیة التــي تناولتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي مواقــع األولـى مــن 
یلیــه أســلوب عــرض رأي الــسلطة والمعارضــة %) ٥١,٣(صــحیفة الرافــدین خــالل فتــرة التحلیــل بنــسبة 

 علــى أي نــسبة فــي موقــع المتبقیــان األســلوبانولــم یحــصل %) ٤٨,٧(الـسیاسیة بــشكل متــوازن بنــسبة 
في حین أختلـف األمـر بالنـسبة لموقـع صـحیفة صـوت العـراق حیـث تـصدر المرتبـة . فدینصحیفة الرا

ــــسیاسیة بــــشكل متــــوازن بنــــسبة  ــــسلطة والمعارضــــة ال ــــى أســــلوب عــــرض رأي ال یلیــــه %) ٨٥,٥(األول
عـــرض رأي الـــسلطة الـــسیاسیة فقـــط، عـــرض رأي الـــسلطة والمعارضـــة الـــسیاسیة والـــشارع (األســـلوبین 

وجـــاء أســـلوب عـــرض رأي المعارضـــة %) ٥,٥(ال علـــى نفـــس النـــسبة حـــص) العراقـــي بـــشكل متـــوازن
وكـــذلك بالنـــسبة لموقـــع شـــبكة عراقنـــا اإلخباریـــة إذ . %)٣,٦(الـــسیاسیة فقـــط بالمرتبـــة األخیـــرة بنـــسبة 

ـــــسبة  ـــــوازن المرتبـــــة األولـــــى بن ـــــسلطة والمعارضـــــة الـــــسیاسیة بـــــشكل مت أحتـــــل أســـــلوب عـــــرض رأي ال
ب عـرض رأي المعارضـة الـسیاسیة فقـط وبفـارق كبیـر بنـسبة ثم أحتل المرتبـة الثانیـة أسـلو%) ٨٦,٩(
عــرض رأي الــسلطة الــسیاسیة فقــط، وعــرض رأي الــسلطة والمعارضــة  (األســلوبانحتــل ابینمــا %) ٦(

، وكمـا موضـح فــي %)٣,٦(بة راتـب األخیـرة بــنفس النـسالم) الـسیاسیة والـشارع العراقـي بــشكل متـوازن
  ). ١٢(الشكل 
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طعرض راى السلطة السیاسیة فقط یة فق یةعرض راى المعارضة السیاس عرض راى السلطة و المعارضة السیاس
وازن كل مت بش

یة و عرض راى السلطة و المعارضة السیاس
وازن ارع العراقى بشكل مت الش

صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق   شبكة عراقنا اإلخباریة
  )١٢(شكل 

  ب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح أسلو
  

ویتــضح ممــا ســبق تــصدر أســلوب عــرض رأي الــسلطة والمعارضــة الــسیاسیة بــشكل متــوازن 
قائمــة أســالیب التغطیــة الــسیاسیة للقــصة الخبریــة فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة خــالل فتــرة 

ه نتیجــة تــدل علــى أن أغلــب مواقــع عینــة الدراســة تعتمــد فــي أســلوب تغطیتهــا الدراســة التحلیلیــة وهــذ
للموضــوعات علــى الــرأي الــسیاسي للــسلطة الحاكمــة والــرأي المعــارض وعرضــها بــشكل متــوازن دون 
المیـــل لطـــرف علـــى حـــساب اآلخـــر نتیجـــة التحـــوالت الـــسیاسیة المتعـــددة التـــي فرضـــت علـــى وســـائل 

هــا مواقــع الــصحف اإللكترونیــة بالتحدیــد بــصفة خاصــة ممــا یحــتم اإلعــالم العراقیــة بــصفة عامــة ومن
علـــى تلـــك المواقـــع التركیـــز علـــى أســـلوب العـــرض المتـــوازن لـــضمان إقبـــال المتـــصفحین علـــى الموقـــع 

  . ودیمومة عمل تلك المواقع
طـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة إویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي   

باهتمــام الجمهــور دون االنحیــاز إلــى جهــة أو طــرف معــین یــؤدي بالتــالي إلــى فــشل تقــدیم مــا یحظــى 
ذلـك الموقـع عــن غیـره مـن المواقــع وفـي ضــوء ذلـك تـسعى كــل وسـائل اإلعـالم إلــى العـرض المتــوازن 
لجـــذب االنتبـــاه واالســـتحواذ علـــى الجمهـــور وهـــو مـــا یمثـــل الهـــدف الرئیـــسي والخفـــي والمعاصـــر ألي 

 كـان تركیـز مواقـع الـصحف علـى عـرض رأي الـسلطة والمعارضـة الـسیاسیة ثـممؤسسة إعالمیة ومن 
  . بشكل متوازن

عـــرض رأي الـــسلطة ، عـــرض رأي الـــسلطة الــسیاسیة فقـــط(ًكمــا یالحـــظ أیـــضا أن األســلوبین   
حظیــا بأقــل درجــة مــن االهتمــام وهــو مــا یــشیر ) والمعارضــة الــسیاسیة والــشارع العراقــي بــشكل متــوازن

 عینـة الدراسـة إلـى عـدم االنحیـاز إلـى طـرف دون اآلخـر فـي حـین یعیـب علـى إلى سعي تلك المواقـع
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تلــك المواقــع مــن عینــة الدراســة الحالیــة عــدم اآلخــذ بــرأي الــشارع العراقــي كونــه یمثــل جــوهر العملیــة 
ًاإلعالمیة في هذا الجانب تحدیدا وهو أیـضا مـرتبط بعـدم تـوفر سـقف الحریـة لإلعـالم العراقـي بـشكل  ً

  . عام
دراســة الفــروق بــین المواقــع اإللكترونیـــة موضــوع الدراســة مــن حیــث أســلوب التغطیـــة وتمــت   

 (Chi-squares)) ٢كـــا(الــسیاسیة للقــصة الخبریـــة التــي یـــتم نــشرها بهـــذه المواقــع باســـتخدام مربعــات 
وذلــك لدراســة معنویــة االخــتالف بــین مواقــع الــصحف الــثالث فیمــا یتعلــق بأســلوب التغطیــة الــسیاسیة 

یــــة وتبــــین وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائیة بــــین مواقــــع الــــصحف الــــثالث إذ جــــاءت قیمــــة للقــــصة الخبر
  ). ٠,٠٠٠(ًصائیا عند مستوى معنویة  وهي دالة إح٥٢,٦٥١)=٢كا(

التعددیة السیاسیة كما یعكـسها مـضمون القـصص الخبریـة علـى مواقـع الـصحف اإللكترونیـة  .٧
  : عینة الدراسة

ة إلیهـا والخاصـة باتجـاه القـصص الخبریـة نحـو النظـام من واقع النتائج األربعة السابقة اإلشار
ًالـــسیاسي الـــراهن، والهـــدف الـــسیاسي للقـــصة الخبریـــة، وأســـلوب التغطیـــة الـــسیاسیة لهـــا، فـــضال عـــن 
موضوعها السیاسي؛ من واقع هذه النتائج تـم قیـاس مـستوى التعددیـة الـسیاسیة كمـا یعكـسها مـضمون 

 اإللكترونیـــة العراقیـــة وذلـــك علـــى مـــستوى القـــصة القـــصص الخبریـــة المنـــشورة علـــى مواقـــع الـــصحف
 یــستند فــي تحدیــد مــستوى ي تجمیعــٍ، إذ تــم بنــاء مقیــاسالخبریــة الواحــدة المتــضمنة فــي عینــة الدراســة

التعددیــة الــسیاسیة مــن واقــع مــضمون القــصة الخبریــة إلــى حــساب الــوزن النــسبي للعنــصر المتــضمن 
ومـــن واقــع إجمــالي األوزان النـــسبیة .  المــشار إلیهــا كـــل نتیجــة مــن النتـــائج األربعــةإطــاردراســته فــي 

والــــدرجات التقدیریــــة المقابلــــة لكــــل وزن نــــسبي تــــم تحدیــــد مــــستوى التعددیــــة الــــسیاسیة التــــي یعكــــسها 
  . مضمون القصة الخبریة

 مــستویات للتعددیــة الــسیاسیة فــي ة أظهــرت نتــائج تطبیــق المقیــاس وجــود ثالثــ،وبــصفة عامــة  
ســـطیة نـــة الدراســـة، تنوعـــت هـــذه المـــستویات مـــا بـــین االنخفـــاض والومـــضمون القـــصص الخبریـــة عی

وفي هذا اإلطار تشیر نتائج الدراسة التحلیلیة إلى أن النسبة األكبـر مـن القـصص الخبریـة . واالرتفاع
بینمـا عكـس %) ٦٩,١(عینة الدراسة عكس مضمونها مستوى منخفض من التعددیة السیاسیة بنسبة 

ن هـــذه القـــصص الخبریـــة مـــستوى متوســـط مـــن التعددیـــة الـــسیاسیة مـــ%) ١٤,٦(مـــضمون وبنـــسبة ال
ویعنــي ذلــك الغالبیــة العظمــى مــن القــصص الخبریــة عینــة الدراســة عكــس مــضمونها مــستوى تعددیــة 

وتــشیر هــذه . فقــط%) ١٦,٣(سیاســیة مــنخفض أو متوســط، بینمــا ظهــر المــستوى المرتفــع فــي نــسبة 
 وهــو مــا یــنعكس بالــضرورة علــى ،سیة فــي العــراقمحدودیــة وضــیق إطــار الحریــة الــسیاالنتیجــة إلــى 

  .مستوى التعددیة السیاسیة في المضمون اإلعالمي المقدم من خالل وسائل اإلعالم العراقیة
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ویرى الباحث أن مـستوى التعددیـة الـسیاسیة مـنخفض فـي مـضمون القـصص الخبریـة لمواقـع   
ت تابعـة ألحـزاب سیاسـیة ینتابهـا میـل عینة الدراسة یعود سببه إلـى امـتالك هـذه المواقـع مـن قبـل جهـا

إلى هذه الجهة السیاسیة أو تلك مقابل ضآلة في عدد الوسائل اإلعالمیـة الحكومیـة، األمـر الـذي قـاد 
إلـــى إعـــالم منفلـــت غـــدت فیهـــا وظـــائف وســـائل االتـــصال الجماهیریـــة بعیـــدة عـــن مـــشاغل المجتمـــع 

ى هــذا االنخفــاض الكبیــر فــي مــستوى ممــا أدى إلــ. الرتباطهــا بأهــداف حزبیــة ومــصالح فئویــة ضــیقة
        .  التعددیة السیاسیة لمضمون القصص الخبریة المنشورة على مواقع عینة الدراسة

  )١١(جدول 
مستویات التعددیة السیاسیة كما یعكسها مضمون القصص الخبریة في مواقع الصحف 

  اإللكترونیة عینة الدراسة
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صوت صحیفةموقع 

  العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة   اإلجمالي

  
  ددیة مستویات التع
 %  ك   % ك  %  ك   % ك  السیاسیة   

 ٦٩,١ ١٢٣ ٧٣,٨ ٦٢ ٦٩,١ ٣٨ ٥٩ ٢٣    ٧-٣ من مستوى تعددیة سیاسیة منخفض
 ١٤,٦ ٢٦ ١١,٩ ١٠ ١٦,٤ ٩ ١٧,٩ ٧  ١٣-٨مستوى تعددیة سیاسیة متوسط من 

 ١٦,٣ ٢٩ ١٤,٣ ١٢ ١٤,٥ ٨ ٢٣,١ ٩   ١٨-١٤ى تعددیة سیاسیة مرتفع من مستو
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

    ٠,٥٤٢=  المعنویة ى مستو                    ٤=    درجة الحریة                ٣,٠٩٥ = ٢قیمة كا
ض مــــستوى التعددیــــة  مــــن حیــــث انخفــــاةویتبــــین مــــن الجــــدول الــــسابق اتفــــاق المواقــــع الثالثــــ  

السیاسیة التـي یعكـسها مـضمون مـا یقـدم مـن قـصص خبریـة عبرهـا، إال أن مـوقعي صـحیفتي صـوت 
ًالعــــراق وشــــبكة عراقنــــا اإلخباریــــة اتفقــــا أیــــضا بدرجــــة كبیــــرة فیمــــا بینهمــــا مــــن حیــــث نــــسبة القــــصص 

و ) %١٤,٥(اإلخباریــــــة ذات المــــــضامین العاكــــــسة لمــــــستوى التعددیــــــة الــــــسیاسیة المرتفــــــع وبنــــــسب 
 ویمكن تفـسیر االتفـاق بـین مـوقعي صـحیفتي صـوت العـراق وشـبكة عراقنـا اإلخباریـة فـي %).١٤,٣(

ًكونهمــا یمــثالن طبیعــة مهنیــة واحــدة فــضال عــن كونهمــا صــحیفتین مــستقلتین فــي الوقــت ذاتــه علــى 
فــع والمتوســط عكــس موقــع صــحیفة الرافــدین التــي تباینــت نــسب القــصص الخبریــة ذات المــستوى المرت

  .  بنظیرتهماًالتعددیة مقارنةمن 
وتمت دراسة معنویة االختالف بـین مواقـع الـصحف الـثالث عینـة الدراسـة مـن حیـث مـستوى   

) ٢كـا(التعددیة السیاسیة كما یعكسها مضمون القصص الخبریـة مقدمـة لكـل موقـع باسـتخدام مربعـات 
(Chi-squares) مـستویات  فیمـا یتعلـق بوذلك لدراسة معنویة االختالف بین مواقـع الـصحف الـثالث

وتبین عدم وجود فروق دالـة إحـصائیة بـین التعددیة السیاسیة كما یعكسها مضمون القصص الخبریة 
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ً وهي غیر دالة إحـصائیا عنـد مـستوى معنویـة ٣,٠٩٥)= ٢كا(مواقع الصحف الثالث إذ جاءت قیمة 
)٠,٥٤٢ .(  

  :ترونیة عینة الدراسةمدى التوازن اإلعالمي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللك .٨
 التــوازن اإلعالمــي للقــصة الخبریــة التــي نــشرتها مواقــع الــصحف اإللكترونیــة مــدیاتتــضمنت 
وبــصفة عامــة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــع الدراســة علــى ثالثـــة ، مــدیاتالعراقیــة خمــسة 

ا یمثـل تكـرار بمـ) ١٥٣(فقط جـاء عـرض القـصة الخبریـة بـشكل مجـرد بـأعلى نـسبة مـن بینهـا  مدیات
وأقـــل نــسبة لعـــرض القــصة الخبریـــة مــع ربطهـــا بــالواقع الـــسیاسي وبفــارق كبیـــر بنـــسبة %) ٨٦(نــسبة 

یلیــه عــرض القــصة الخبریــة مــع ربطهــا بــالواقع الــسیاسي فــي إطــار سیاســة الموقــع بنــسبة %) ١٣,٥(
)٠,٦  .(%  

  )١٢(جدول 
  ینة الدراسةمدى التوازن اإلعالمي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة ع

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صحیفةموقع 
  صوت العراق

شبكة عراقتنا موقع 
  اإلخباریة

  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي
  مدى 

  التوازن اإلعالمي 
   % ك   % ك %  ك %  ك  للقصة الخبریة 

  ٨٦  ١٥٣  ٨١  ٦٨  ٨٧,٣  ٤٨  ٩٤,٩  ٣٧  عرض القصة الخبریة  بشكل مجرد
ـــة مـــع  ربطهـــا عـــرض القـــصة الخبری

   بشكل متوازنبالواقع السیاسي
١٣,٥  ٢٤  ١٩  ١٦  ١٠,٩  ٦  ٥,١  ٢  

ـــة مـــع ربطهـــا  عـــرض القـــصة الخبری
 سیاســـة إطــار فـــيبــالواقع الــسیاسي 

  الموقع

-  -  ٠,٦  ١  -  -  ١,٨  ١  

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

      ٠,١٣٢ =مستوى المعنویة                     ٤=      درجة الحریة                 ٧,٠٧١ = ٢قیمة كا
یتبــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن عـــرض القـــصة الخبریـــة بـــشكل مجـــرد جـــاء بـــأعلى نـــسبة بـــین 

 التــوازن اإلعالمــي للقــصة الخبریــة التــي تناولتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي موقــع مــدیات
ض القـصة الخبریـة مـع ثـم جـاء بأقـل نـسبة عـر%) ٩٤,٩(صحیفة الرافدین خالل فترة التحلیـل بنـسبة 

   . %)٥,١(ربطها بالواقع السیاسي وبفارق كبیر حیث بلغت 
ًولم یختلف األمر كثیرا بالنسبة لموقع صحیفة صوت العراق إذ احتل عـرض القـصة الخبریـة   

ثـم جـاء عـرض القـصة الخبریـة مـع ربطهـا بـالواقع الـسیاسي بأقـل %) ٨٧,٣(بشكل مجـرد أكبـر نـسبة 
بینمـا جـاءت عـرض القـصة الخبریـة مـع ربطهـا بـالواقع الـسیاسي %) ١٠,٩(ت نسبة وبفارق كبیر بلغـ

وكـــذلك بالنـــسبة لموقـــع شـــبكة عراقنـــا %). ١,٨(فـــي إطـــار سیاســـة الموقـــع فـــي النـــسبة األخیـــرة بلغـــت 
ثــم جــاء عــرض %) ٨١(اإلخباریــة إذ جــاء بــأعلى نــسبة عــرض القــصة الخبریــة بــشكل مجــرد بلغــت 
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، وكمـا موضـح فـي %)١٩(سبة قل نسبة وبفارق كبیـر بنـ السیاسي بأالقصة الخبریة مع ربطها بالواقع
  ). ١٣(الشكل 
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شبكة عراقنا  اإلخباریةصحفیة صوت العراقصحیفة الرافدین

عرض القصة الخبریة  بشكل مجرد عرض القصة الخبریة مع ربطھا بالواقع السیاسي عرض القصة الخبریة مع ربطھا بالواقع السیاسي فى اطار سیاسة الموقع

  
  )١٣(شكل 

  یوضح مدى التوازن اإلعالمي للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
 التـــــوازن مــــدیاتویتــــضح ممــــا ســـــبق تــــصدر عــــرض القـــــصة الخبریــــة بــــشكل مجـــــرد قائمــــة   

 وهـي ،واقع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة خـالل فتـرة الدراسـة التحلیلیـةاإلعالمي للقصة الخبریة في م
نتیجـــة تـــدل علـــى أن أغلـــب مواقـــع العینـــة تتنـــاول موضـــوعاتها بـــشكل مجـــرد أي تنقـــل األحـــداث كمـــا 
حـــصلت دون ربطهـــا بـــالواقع الـــسیاسي إال فـــي حـــاالت نـــادرة أو ربطهـــا فـــي سیاســـة موقـــع الـــصحیفة 

  . اإللكترونیة
ســـبق أن طبیعـــة العمـــل اإلعالمـــي فـــي إطـــار الممارســـة المهنیـــة تقتـــضي ویـــضاف إلـــى مـــا   

بالضرورة تقدیم الموضوعات بما ینـسجم مـع سیاسـة الموقـع اإلعالمـي وكـذلك ربطـه بـالواقع الـسیاسي 
للعــراق وهــو مــا تــسعى إلیــه كــل وســائل اإلعــالم لجــذب انتبــاه الجمهــور واالســتحواذ علــى أكبــر قــدر 

قــع وهـو مــا یمثـل الهــدف األساسـي والمعاصــر ألي مؤسـسة إعالمیــة ممكـن مـن نــسبة متـصفحي الموا
لكن مواقع عینة الدراسة ركزت على عرض القصة الخبریة بشكل مجرد وهو قـصور فـي عمـل مواقـع 

  . عینة الدراسة من الناحیة المهنیة في العمل اإلعالمي
 بأقــل نــسبة ًكمــا یالحــظ أیــضا أن عــرض القــصة الخبریــة مــع ربطهــا بــالواقع الــسیاسي حظــي  

مــن االهتمــام وهــو مــا یــشیر إلــى قــصور فــي عمــل مواقــع عینــة الدراســة فــي ظــل التعددیــة الــسیاسیة 
  . ًلألنظمة الحاكمة ویتفق ذلك أیضا مع الواقع العراقي

 التــــوازن أمدیــــةاإللكترونیــــة موضــــع الدراســــة مــــن حیــــث وتمــــت دراســــة الفــــروق بــــین المواقــــع   
 (Chi-squares)) ٢كــا( مربعــات مشرها بهــذه المواقــع باســتخدااإلعالمــي للقــصة الخبریــة التــي یــتم نــ

 التــوازن اإلعالمــي بمــدیاتوذلــك لدراســة معنویــة االخــتالف بــین مواقــع الــصحف الــثالث فیمــا یتعلــق 
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ــــثالث إذ جــــاءت قیمــــة      ــــین الــــصحف ال ــــة إحــــصائیة ب ــــین عــــدم وجــــود فــــروق دال ــــة وتب للقــــصة الخبری
     ).    ٠,١٣٢(عند مستوى معنویة ً وهي غیر دالة إحصائیا ٧,٠٧١) =٢كا(

النطــاق الجغرافــي للتغطیــة اإلعالمیــة للقــصة الخبریــة فــي مواقــع الــصحف اإللكترونیــة عینــة  .٩
  :الدراسة

الجغرافـــي للتغطیـــة اإلعالمیـــة للقـــصة الخبریـــة التـــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف شــتمل النطـــاق ا
توزعـت عینـة القـصة الخبریـة موضـع وبـصفة عامـة .  جغرافیـةنطاقـاتاإللكترونیة العرقیة علـى ثالثـة 

) ١٣٨( وجــاء النطـاق المحلـي بـأعلى تكـرار مـن بینهــا ، الجغرافیـة الثالثـةالنطاقـاتالدراسـة علـى تلـك 
بینمـــا جـــاء النطـــاق %) ١٣,٥(ثـــم النطـــاق العربـــي بنـــسبة أقـــل %) ٧٧,٥(تكـــرار حیـــث بلغـــت نـــسبته 

  %).      ٩(العالمي بأقل نسبة 
  )١٣(جدول 

   للتغطیة اإلعالمیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةالنطاق الجغرافي
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صحیفةموقع 

  صوت العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي

  النطاق 
  الجغرافي للتغطیة 

  %  ك   % ك   % ك   % ك  اإلعالمیة للقصة الخبریة 

  ٧٧,٥  ١٣٨  ٧٦,٢  ٦٤  ٨٠  ٤٤  ٧٦,٩  ٣٠  محلي
  ١٣,٥  ٢٤  ١٤,٣  ١٢  ١٨,٢  ١٠  ٥,١  ٢  عربي
  ٩  ١٦  ٩,٥  ٨  ١,٨  ١  ١٧,٩  ٧  عالمي

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

      ٠,٠٤٦ =مستوى المعنویة                     ٤=      درجة الحریة                 ٩,٦٨٠ = ٢قیمة كا
رافیـة  الجغالنطاقـاتابق أن النطـاق المحلـي جـاء بـأعلى نـسبة مـن بـین یتبین من الجدول الـس  

للتغطیــة اإلعالمیــة التــي تناولتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي موقــع صــحیفة الرافــدین خــالل 
بینمــا حــصل النطــاق العربــي %) ١٧,٩(یلیــه النطــاق العــالمي بنــسبة %) ٧٦,٩(فتــرة التحلیــل بنــسبة 

ًولـــم یختلـــف األمـــر كثیـــرا بالنـــسبة لموقـــع صـــحیفة صـــوت العـــراق إذ جـــاء %). ٥,١(علـــى أقـــل نـــسبة 
یلیـــه النطـــاق العربـــي للتغطیـــة اإلعالمیـــة %) ٨٠(النطـــاق المحلـــي للتغطیـــة اإلعالمیـــة بـــأعلى نـــسبة 

وكـــذلك بالنـــسبة %). ١,٨(بینمـــا جـــاء النطـــاق العـــالمي بأقـــل نـــسبة وبفـــارق كبیـــر %) ١٨,٢(بنـــسبة 
ــــ ــــا اإلخباری ــــى نــــسبة لموقــــع شــــبكة عراقن ــــى أعل ــــة عل ــــة اإلعالمی ــــي للتغطی ة إذ حــــصل النطــــاق المحل

بینمـا جـاء النطـاق العـالمي بأقـل %) ١٤,٣(یلیه النطاق العربي للتغطیة اإلعالمیة بنسبة %) ٧٦,٢(
  ). ١٤(موضح في الشكل هو ، كما %)٩,٥(نسبة وبفارق كبیر 
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شبكة عراقنا  اإلخباریةصحفیة صوت العراقصحیفة الرافدین

ـ محلى 1 ـ عربى 2 ـ عالمى 3
  

  ) ١٤(شكل 
 لخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینةیوضح النطاق الجغرافي للتغطیة اإلعالمیة للقصة ا
  الدراسة

  

ویتضح مما سبق تصدر النطاق المحلي للتغطیـة اإلعالمیـة للقـصة الخبریـة قائمـة النطاقـات 
الجغرافیـــة للتغطیـــة اإلعالمیـــة للقـــصة الخبریـــة فـــي مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة خـــالل فتـــرة 

وسـائل اإلعـالم العراقیـة بالدرجـة األسـاس علـى نطـاق اد  تـدل علـى اعتمـالدراسة التحلیلیة وهي نتیجـة
ــــداخلي بــــصفة عامــــة ومنهــــا مواقــــع الــــصحف  ــــي أي مخاطبــــة الجمهــــور ال ــــة المحل ــــة الجغرافی التغطی

نترنـــت متاحـــة لكـــل الجمـــاهیر المحلیـــة والعربیـــة إلاإللكترونیـــة بالتحدیـــد دون التركیـــز علـــى أن شـــبكة ا
قــع الـــصحف اإللكترونیــة العراقیـــة یــؤدي بالتـــالي إلـــى والعالمیــة وهـــذا قــصور واضـــح یــسجل علـــى موا

  . انخفاض نسبة متصفحي المواقع من خارج نطاق التغطیة المحلیة
ویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة   

مان أكبــر قــدر مــن االهتمــام بكافــة النطاقــات الجغرافیــة علــى المــستوى المحلــي والعربــي والعــالمي لــض
 وهـو مـا یمثـل ، وهـو مـا تـسعى إلیـه كـل المواقـع اإلعالمیـة اإللكترونیـة، المواقـع اإللكترونیـةمتصفحي

الهــــدف األساســــي ألي مؤســــسة إعالمیــــة لكننــــا نالحــــظ اعتمــــاد مواقــــع عینــــة الدراســــة علــــى النطــــاق 
  . قیة وهو قصور واضح في المهنیة اإلعالمیة للمواقع اإللكترونیة العرا،المحلي

 وهـو مـا یـشیر إلـى ،كما یالحظ أن النطاقین العربي والعالمي حظیا بأقـل درجـة مـن االهتمـام  
قصور مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة في هذا الجانب بصفة عامـة ومواقـع العینـة بـصفة خاصـة 

  . في ظل التعددیة السیاسیة واإلعالمیة في العراق
لكترونیــة موضـع الدراسـة مــن حیـث النطاقـات الجغرافیــة وتمـت دراسـة الفــروق بـین المواقـع اإل  

ـــــتم نـــــــــشرها بهـــــــــذه المواقـــــــــع باســـــــــتخدام مربعـــــــــات               للتغطیـــــــــة اإلعالمیـــــــــة للقـــــــــصة الخبریـــــــــة التـــــــــي یــــ
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 وذلـــك لدراســـة معنویـــة االخـــتالف بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق (Chi-squares)) ٢كـــا(
 للقـصة الخبریـة وتبـین وجـود فـروق دالـة إحـصائیة بـین مواقـع بالنطاقات الجغرافیة للتغطیـة اإلعالمیـة

ً وهي دالة إحـصائیا عنـد مـستوى معنویـة ٩,٦٨٠=) ٢كا(الصحف اإللكترونیة الثالث إذ جاءت قیمة 
)٠,٠٤٦ .(   

المــصادر اإلعالمیــة المتــضمنة فــي القــصة الخبریــة لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة عینــة  .١٠
  :الدراسة

ة المتـــــضمنة فـــــي القـــــصص الخبریـــــة التـــــي نـــــشرتها مواقـــــع الـــــصحف تنوعـــــت المـــــصادر اإلعالمیـــــ
، ومنهــا مــا جــاء یعتمــد )منــدوب أم مراســل(اإللكترونیــة العراقیــة فمنهــا مــا جــاء یعتمــد علــى مــصادر خاصــة 

وبـصفة . المتخصـصین، أو مـصادر صـحفیة، أو غیـر مبـین، أو الخبـراء المـسئولینعلى وكاالت األنبـاء، أو 
ً الخبریــة موضـــع الدراســـة علــى أحـــدى عــشر مـــصدرا جــاءت مـــصادر خاصـــة عامــة توزعـــت عینــة القـــصص

یلیـــه فـــي المرتبـــة %) ٣٦(تكـــرار بمـــا یمثـــل نـــسبة ) ٦٤(فـــي المرتبـــة أألولـــى مـــن بینهـــا ) منـــدوب أو مراســـل(
علــى نفــس النــسبة ) المسئولون،مــصادر صــحفیة(ثــم حــصل كــل مــن %) ١٨(الثانیــة وكــاالت األنبــاء بنــسبة 

مواقــع إلكترونیــة، (بینمــا جــاءت المــصادر %) ٨,٤( مبــین حــصلت علــى نــسبة ثــم مــصادر غیــر%) ١٠,٧(
فــي ) الخبـراء والمتخصـصون، مــصادر برلمانیـة، الجمهــور العـام، مـصادر مــن المعارضـون، مــصادر قـضائیة

  %). ٠,٦%) (٠,٦%) (١,٧%) (٢,٨%) (٤,٥%) (٦,٢(المراتب األخیرة على الترتیب وبنسب 
  )١٤(جدول 

  ة المتضمنة في القصة الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةالمصادر اإلعالمی
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صوت صحیفةموقع 

  العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي

  المصادر 
  اإلعالمیة المتضمنة 

  %  ك  %  ك   % ك  %  ك  في القصة الخبریة
 ١٨ ٣٢ ١٦,٧ ١٤ ١٨,٢ ١٠ ٢٠,٥ ٨  األنباءوكاالت 

 ١٠,٧ ١٩ ١٣,١ ١١ ٩,١ ٥ ٧,٧ ٣  المسئولین
 ٤,٥ ٨ ٧,١ ٦ ٣,٦ ٢ - -  المتخصصینالخبراء و 

 ٠,٦ ١ - - - - ٢,٦ ١  مصادر من المعارضون
 ٢,٨ ٥ ١,٢ ١ ٣,٦ ٢ ٥,١ ٢  مصادر برلمانیة
 ٠,٦ ١ ١,٢ ١ - - -  -  مصادر قضائیة

 ١,٧ ٣ ١,٢ ١ - - ٥,١ ٢   العامالجمهور
 ١٠,٧ ١٩ ٨,٣ ٧ ١٢,٧ ٧ ١٢,٨ ٥  مصادر صحفیة
 ٦,٢ ١١ ٩,٥ ٨ ١,٨ ١ ٥,١ ٢  مواقع الكترونیة

 ٣٦ ٦٤ ٣٥,٧ ٣٠ ٤٥,٥ ٢٥ ٢٣,١ ٩  ) مراسلأومندوب (مصادر خاصة 
 ٨,٤ ١٥ ٦ ٥ ٥,٥ ٣ ١٧,٩ ٧  غیر مبین
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

      ٠,١٣٣=  المعنویة ىمستو                     ٢٠= الحریة      درجة            ٢٧,٠٩٣ = ٢قیمة كا
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جـاءت فـي المرتبـة األولـى ) منـدوب أو مراسـل(یتبین من الجدول السابق أن مصادر خاصـة   
مـــن بـــین المـــصادر اإلعالمیـــة التـــي تناولتهـــا القـــصص الخبریـــة والتـــي تـــم نـــشرها فـــي موقـــع صـــحیفة 

ثــم غیــر مبــین %) ٢٠,٥(تلیــه وكــاالت األنبــاء بنــسبة %) ٢٣,١(الرافــدین خــالل فتــرة التحلیــل بنــسبة 
بینمــــا جـــــاءت المــــصادر اإلعالمیـــــة %) ١٢,٨(وتلتهــــا مـــــصادر صــــحفیة بنـــــسبة %) ١٧,٩(بنــــسبة 

فـــي ) المـــسئولون، مـــصادر برلمانیـــة، الجمهـــور العـــام، مواقـــع إلكترونیـــة، مـــصادر مـــن المعارضـــون(
ولـم یختلـف %). ٢,٦%) (٥,١%) (٥,١ (%)٥,١%) (٧,٧(المراتب األخیرة علـى الترتیـب وبنـسب 

) منـــدوب أو مراســـل(مـــصادر خاصـــة ًاألمـــر كثیـــرا بالنـــسبة لموقـــع صـــحیفة صـــوت العـــراق إذ احتلـــت 
ثــم %) ١٨,٢(بینمــا احتلــت وكــاالت األنبــاء المرتبــة الثانیــة بنــسبة %) ٤٥,٥(المرتبــة األولــى بنــسبة 

 مواقــع إلكترونیــة بالمرتبــة األخیــرة وجــاءت%) ١٢,٧(جــاءت مــصادر صــحفیة بالمرتبــة الثالثــة بنــسبة 
منـدوب أو (وكذلك بالنسبة لموقع شبكة عراقنـا اإلخباریـة إذ احتلـت مـصادر خاصـة %). ١,٨(بنسبة 
بینمـــــا احتلـــــت وكـــــاالت األنبـــــاء المرتبـــــة الثانیـــــة بنـــــسبة %) ٣٥,٧(بنـــــسبة المرتبـــــة األولـــــى ) مراســـــل

یلیـه مواقـع إلكترونیـة بالمرتبـة الرابعـة %) ١٣,١(ثم جاء المسئولون بالمرتبة الثالثة بنسبة %) ١٦,٧(
مــصادر صــحفیة، الخبــراء والمتخصــصون، غیــر (بینمــا جــاءت المــصادر اإلعالمیــة %) ٩,٥(بنــسبة 

فـي المراتـب األخیـرة علـى الترتیـب بنـسب ) مبین، مـصادر برلمانیـة، مـصادر قـضائیة، الجمهـور العـام
  ). ١٥(موضح في الشكل ، وكما %)١,٢%) (١,٢%) (١,٢%) (٦%) (٧,١%) (٨,٣(
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صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق   شبكة عراقنا  اإلخباریة
  یوضح المصادر اإلعالمیة المتضمنة في القصة الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة) ١٥(شكل 
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قائمــة المــصادر اإلعالمیــة ) منــدوب أو مراســل( تــصدر مــصادر خاصــة ویتــضح ممــا ســبق  
فتـرة الدراسـة التحلیلیـة وهـي المتضمنة في القصة الخبریة لمواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة خـالل 

ــــدوبیها  ــــى أن أغلــــب مواقــــع الــــصحف اإللكترونیــــة تعتمــــد بالدرجــــة األســــاس علــــى من نتیجــــة تــــدل عل
ــــى المجتمــــع  ــــة تلــــك الظــــاهرة اإلعالمیــــة عل ــــي ولحداث ومراســــلیها كونهــــا تعمــــل ضــــمن النطــــاق المحل

ربیــة أو عالمیـــة أو تعتمـــد علــى كادرهـــا الــداخلي أكثــر مـــن ارتباطهــا بمؤســـسات عالعراقــي اإلعالمــي 
ًغیر ذلك ثم تعتمد بالدرجة الثانیة على وكاالت أنبائها المحلیـة أیـضا حیـث تقتـصر علـى مـا تـم ذكـره 

كون أن مصادر القصص الخبریة ستكون أكثـر دقـة ومـصداقیة العتمادهـا ًأعاله وهذا مؤشرا ایجابي 
  . على المندوب أو المراسل لذلك الموقع اإللكتروني دون غیره

اف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة ویـض  
االعتماد على المراسـلین والمنـدوبین بالدرجـة األسـاس دون االعتمـاد علـى مـصادر أخـرى قامـت بنقـل 
ــه الموقـــع منهـــا وهـــذا بـــدوره یجعـــل متـــصفحین تلـــك المواقـــع أكثـــر عـــددا وأكثـــر  ًالحـــدث ومـــن ثـــم ینقلـ

 اعتمـادهم علـى انتقـاء األخبـار منهـا وهـو مـا تـسعى إلیـه كـل الوسـائل اإلعالمیـة لجـذب مـصداقیة فـي
االنتباه واالستحواذ على الجمهور وهو ما یمثـل الهـدف األساسـي ألي مؤسـسة إعالمیـة ومـن ثـم كـان 

  . في المرتبة األولى) مندوب أو مراسل(تركیز مواقع الصحف اإللكترونیة على مصادر خاصة 
ة الفروق بـین المواقـع اإللكترونیـة موضـع الدراسـة مـن حیـث المـصادر اإلعالمیـة وتمت دراس  

ـــــــشرها بهــــــــــذه المواقـــــــــــع باســــــــــتخدام مربعـــــــــــات                    المتــــــــــضمنة فــــــــــي القـــــــــــصة الخبریــــــــــة التــــــــــي یـــــــــــتم نـــ
وذلـــك لدراســـة معنویـــة االخـــتالف بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق  (Chi-squares)) ٢كـــا(

میة المتضمنة في القصة الخبریة وتبین عدم وجود فـروق دالـة إحـصائیة بـین مواقـع بالمصادر اإلعال
ً وهـي غیـر دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى ٢٧,٠٩٣) =٢كـا(الصحف اإللكترونیة الثالث إذ جاءت قیمة 

      ).   ٠,١٣٣(معنویة 
  :فئة حدود القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة .١١

دود القـصة الخبریـة التـي نـشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة ثالثـة تـضمنت فئـات حـ
الرصد المجرد لألحداث، ورصد األحداث وتحلیلها، ورصـد األحـداث وتحلیلهـا وتقـدیم تفـسیرات (فئات 

إذ حـصلت فئــة وبـصفة عامــة توزعـت عینـة القــصص الخبریـة موضـوع الدراســة علـى فئتـین فقــط ) لهـا
ثـم حـصلت فئـة رصـد %) ٨١,٥(تكـرار بمـا یمثـل أعلـى نـسبة ) ١٤٥(اث علـى الرصد المجـرد لألحـد

ولـم تحـصل فئـة رصـد األحـداث وتحلیلهـا %) ١٨,٥(األحداث وتحلیلها علـى أقـل نـسبة وبفـارق كبیـرة 
   .  وتقدیم تفسیرات لها على أي نسبة
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  )١٥(جدول 
  فئة حدود القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صحیفةموقع 
  صوت العراق

شبكة موقع 
  اإلخباریة عراقنا

  مواقع الصحف اإللكترونیة   اإلجمالي
  فئة حدود 

  % ك  % ك % ك  % ك  القصة الخبریة 
 ٨١,٥ ١٤٥ ٧٩,٨ ٦٧ ٧٤,٥ ٤١ ٩٤,٩ ٣٧  لألحداثالرصد المجرد 

 ١٨,٥ ٣٣ ٢٠,٢ ١٧ ٢٥,٥ ١٤ ٥,١ ٢   و تحلیلهااألحداثرصد 
  -  -  -  -  -  -  -  -   و تحلیلها وتقدیم تفسیرات لهااألحداثرصد 

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

     ٠,٠٣٨=المعنویة ى مستو                        ٢=  درجة الحریة                 ٦,٥٤٧  =٢قیمة كا
ــــسابق أن فئــــة الرصــــد المجــــرد لألحــــداث حــــصلت علــــى    أعلــــى نــــسبة یتبــــین مــــن الجــــدول ال

من بین الفئات التي تناولتها القـصص الخبریـة التـي تـم نـشرها فـي موقـع صـحیفة الرافـدین %) ٩٤,٩(
%). ٥,١(خالل فترة التحلیل تلیها فئة رصد األحداث وتحلیلها حصلت على أقـل نـسبة وبفـارق كبیـر 

المجـرد لألحـداث ًولم یختلف األمر كثیرا بالنسبة لموقع صحیفة صوت العراق إذ حصلت فئة الرصـد 
%). ٢٥,٥(بینمـا حـصلت فئـة رصـد األحـداث وتحلیلهـا علـى أقـل نـسبة %) ٧٤,٥(على أعلى نسبة 

وكــذلك األمــر بالنــسبة لموقــع شــبكة عراقنــا اإلخباریــة إذ حــصلت فئــة الرصــد المجــرد لألحــداث علــى 
وكمـا ، %)٢٠,٢(ة ث وتحلیلهـا علـى أقـل نـسببینما حـصلت فئـة رصـد األحـدا%) ٧٩,٨(أعلى نسبة 

  ). ١٦(موضح في الشكل 

0
5.1

94.9

0

25.5

74.5

0

25.5

74.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ةصحفیة صوت العراقصحیفة الرافدین شبكة عراقنا  اإلخباری

رصد االحداث و تحلیلھا  الرصد المجرد لالحداث رصد االحداث و تحلیلھا وتقدیم تفسیرات لھا

  
  یوضح فئة حدود القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة) ١٦(شكل 
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ویتضح مما سبق تصدر فئة الرصد المجـرد لألحـداث قائمـة فئـات حـدود القـصة الخبریـة فـي   
ل علــى أن أغلـــب مواقــع الــصحف اإللكترونیـــة العراقیــة خـــالل فتــرة الدراســـة التحلیلیــة وهـــي نتیجــة تـــد

المواقـع اإللكترونیــة العراقیــة تعتمــد علــى رصــد الحـدث فقــط دون التطــرق إلــى تقــدیم تفــسیرات وأســباب 
بـسبب حداثـة ظـاهرة الـصحافة اإللكترونیـة حدوث الحدث وهذا قصور وعیب یؤخذ علـى تلـك المواقـع 

العالمیــة التــي تقــدم العربیــة وعلــى عكــس المواقــع الــصحیفة وقلــة الخبــرة لــدى كــادر العمــل اإلعالمــي 
  . تفسیرات عن األحداث التي تصحب الظاهرة

ویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة   
تقدیم التفسیرات والمبررات وربط األحداث من أجل تقدیم مادة إلى الجمهـور تحظـى باهتمامـه وتجذبـه 

ا تـسعى إلیـه كـل الوسـائل اإلعالمیـة لجـذب الجمهـور وهـو مـا یمثـل إلى ذلك الموقع دون غیره وهو مـ
ــــة لــــم تهــــتم بهــــذه  ــــة العراقی الهــــدف الرئیــــسي ألي مؤســــسة إعالمیــــة لكــــن مواقــــع الــــصحف اإللكترونی

  .الخاصیة مما جعل تركیزها یتحدد في فئة الرصد المجرد لألحداث حیث حصلت على أعلى نسبة
لكترونیــة موضـع الدراســة مـن حیــث فئـات حــدود القــصة وتمـت دراســة الفـروق بــین المواقـع اإل  

 وذلـك لدراسـة معنویـة (Chi-squares)) ٢كـا(الخبریة التي تم نشرها بهذه المواقـع باسـتخدام مربعـات 
االخــتالف بــین مواقــع الــصحف الــثالث فیمــا یتعلــق بفئــات حــدود القــصة الخبریــة وتبــین وجــود فــروق 

ًإحـصائیا عنـد  وهـي دالـة ٦,٥٤٧) = ٢كـا(ذ جـاءت قیمـة دالة إحصائیة بین مواقع الصحف الثالث إ
  ). ٠,٠٣٨(مستوى معنویة 

 كمــــا یعكــــسها مــــضمون القــــصص الخبریــــة علــــى مواقــــع الــــصحف اإلعالمیــــةالتعددیــــة  .١٢
  : اإللكترونیة عینة الدراسة

مــدى مـن واقـع النتــائج األربعـة الـسابقة اإلشــارة إلیهـا والخاصــة باتجـاه القـصص الخبریــة نحـو 
إلعالمــي للقــصة الخبریــة والنطــاق الجغرافــي للتغطیــة اإلعالمیــة للقــصة الخبریــة والمــصادر التــوازن ا

؛ مـــن واقــع هـــذه اإلعالمیــة المتــضمنة فـــي القــصة الخبریـــة باإلضــافة إلـــى فئــة حــدود القـــصة الخبریــة
 كمــا یعكــسها مــضمون القــصص الخبریــة المنــشورة علــى اإلعالمیــةالنتــائج تــم قیــاس مــستوى التعددیــة 

الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة وذلـك علــى مــستوى القــصة الخبریـة الواحــدة المتــضمنة فــي عینــة مواقـع 
ًالدراســة إذ تــم بنــاء مقیاســا تجمیعیــا یــستند فــي تحدیــد مــستوى التعددیــة   مــن واقــع مــضمون اإلعالمیــةً

ج القصة الخبریة إلى حساب الوزن النسبي للعنصر المتـضمن دراسـته فـي أــطار كـل نتیجـة مـن النتـائ
ومـن واقـع إجمـالي األوزان النـسبیة والـدرجات التقدیریـة المقابلـة لكـل وزن نـسبي . األربعة المشار إلیهـا

  .  التي یعكسها مضمون القصة الخبریةاإلعالمیةتم تحدید مستوى التعددیة 
 فـي مـضمون اإلعالمیة للتعددیة یینوبصفة عامة أظهرت نتائج تطبیق المقیاس وجود مستو  

وفـي هـذا .  مـا بـین االنخفـاض والوسـطیةالمـستویان هـذانتنـوع حیث ة عینة الدراسة، القصص الخبری



 - ٢١٦ -

اإلطـــار تـــشیر نتـــائج الدراســـة التحلیلیـــة إلـــى أن النـــسبة األكبـــر مـــن القـــصص الخبریـــة عینـــة الدراســـة 
بینمــا عكــس مــضمون %) ٩٣,٨( بنــسبة اإلعالمیــةعكــس مــضمونها مــستوى مــنخفض مــن التعددیــة 

 ویعنـــي ذلـــك اإلعالمیـــةه القـــصص الخبریـــة مـــستوى متوســـط مـــن التعددیـــة مـــن هـــذ%) ٦,٢(وبنـــسبة 
إعالمیـــة الغالبیـــة العظمـــى مـــن القـــصص الخبریـــة عینـــة الدراســـة عكـــس مـــضمونها مـــستوى تعددیـــة 

 فــي العــراق اإلعالمیــةوتــشیر هــذه النتیجــة إلــى محدودیــة وضــیق إطــار الحریــة . مــنخفض أو متوســط
 فـــي المـــضمون اإلعالمـــي المقـــدم مـــن اإلعالمیـــةتعددیـــة وهـــو مـــا یـــنعكس بالـــضرورة علـــى مـــستوى ال

  . خالل وسائل اإلعالم العراقیة
ویرى الباحث أن مستوى التعددیة اإلعالمیة منخفض في مـضمون القـصص الخبریـة لمواقـع   

عینة الدراسة یعود سببه إلى تحول اإلعالم من إعالم أحادي شمولي یخضع لرقابـة حكومیـة صـارمة 
طي غیـر مقیـد بـضوابط وتـشریعات إال أنـه فـي الغالـب افتقـد إلـى الـشعور بالمـسئولیة إلى إعالم دیمقرا

ًعمل إعالمي في أجواء جدیدة غیـر معتـادة، فـضال عـن نتیجة عدم تهیؤ الذهنیة اإلعالمیة لممارسة 
الـصراع والتعـدد الــسیاسي واإلعالمـي المحمــوم بـین القــوى والتیـارات الــسیاسیة مـن اجــل الوصـول إلــى 

 الكبیــر فــي مــستوى االنخفــاض بــصرف النظــر عــن األســالیب المــستخدمة، ممــا أدى إلــى هــذا الــسلطة
  .  التعددیة اإلعالمیة لمضمون القصص الخبریة المنشورة على مواقع عینة الدراسة

  )١٦(جدول 
 كما یعكسها مضمون القصص الخبریة في مواقع الصحف اإلعالمیةمستویات التعددیة 

  سةاإللكترونیة عینة الدرا
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صوت صحیفةموقع 

  العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة   اإلجمالي

  
  مستویات التعددیة 

 %  ك   % ك  %  ك   % ك     اإلعالمیة

 ٩٣,٨ ١٦٧ ٩١,٧ ٧٧ ٩٤,٥ ٥٢ ٩٧,٤ ٣٨  ٦-٣ من  منخفضإعالمیةمستوى تعددیة 
 ٦,٢ ١١ ٨,٣ ٧ ٥,٥ ٣ ٢,٦ ١  ٨-٧سط من متو إعالمیةمستوى تعددیة 

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

    ٠,٤٤٩=  المعنویة ى مستو                    ٢=    درجة الحریة                ١,٦٠١ = ٢قیمة كا
ویتبـــین مــــن الجــــدول الــــسابق اتفــــاق المواقــــع الــــثالث مــــن حیــــث انخفــــاض مــــستوى التعددیــــة   
لتي یعكسها مضمون ما یقدم مـن قـصص خبریـة عبرهـا، إال أن مـوقعي صـحیفتي صـوت  ااإلعالمیة

ًالعــــراق وشــــبكة عراقنــــا اإلخباریــــة اتفقــــا أیــــضا بدرجــــة كبیــــرة فیمــــا بینهمــــا مــــن حیــــث نــــسبة القــــصص 
و %) ٥,٥( وبنـــــسب المتوســـــط اإلعالمیـــــةاإلخباریـــــة ذات المـــــضامین العاكـــــسة لمـــــستوى التعددیـــــة 

تفــاق بــین مــوقعي صــحیفتي صــوت العــراق وشــبكة عراقنــا اإلخباریــة فــي ویمكــن تفــسیر اال%). ٨,٣(
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ًكونهمــا یمــثالن طبیعــة مهنیــة واحــدة فــضال عــن كونهمــا صــحیفتین مــستقلتین فــي الوقــت ذاتــه علــى 
ــع صـــــحیفة الرافـــــدین التـــــي تباینـــــت نـــــسب القـــــصص الخبریـــــة ذات المـــــستوى   المـــــنخفضعكـــــس موقـــ

  . بنظیرتهماًمقارنتا اإلعالمیة والمتوسط من التعددیة 
وتمت دراسة معنویة االختالف بـین مواقـع الـصحف الـثالث عینـة الدراسـة مـن حیـث مـستوى   
 كمـــا یعكـــسها مـــضمون القـــصص الخبریـــة مقدمـــة لكـــل موقـــع باســـتخدام مربعـــات اإلعالمیـــةالتعددیـــة 

 وذلـــك لدراســـة معنویـــة االخـــتالف بـــین مواقـــع الـــصحف الـــثالث فیمـــا یتعلـــق (Chi-squares)) ٢كـــا(
وتبـین عــدم وجـود فـروق دالــة  كمــا یعكـسها مـضمون القــصص الخبریـة اإلعالمیـةویات التعددیـة مـستب

ً وهـي غیـر دالـة إحـصائیا عنـد ١,٦٠١)= ٢كـا(إحصائیة بین مواقع الـصحف الـثالث إذ جـاءت قیمـة 
  ). ٠,٤٤٩(مستوى معنویة 

یـة عینـة الوسائط المتعددة المستخدمة في عرض القصة الخبریة لمواقـع الـصحف اإللكترون .١٣
  :الدراسة

تنوعت الوسائط المتعددة المستخدمة فـي عـرض القـصص الخبریـة التـي تـم نـشرها فـي مواقـع 
الـصحف اإللكترونیـة العراقیــة فمنهـا مــا جـاء علـى شــكل نـصوص، ومنهــا مـا جـاء علــى شـكل صــور، 

وبـصفة عامــة توزعـت عینـة القـصص الخبریــة موضـع الدراسـة علـى أربعــة . أو رسـومات، أو فالشـات
یلیـه %) ٩٥,٥(تكـرار بمـا یمثـل نـسبة ) ١٧٠(سائط جاءت النصوص في المرتبة األولـى مـن بینهـا و

بینمــا جــاءت %) ٤,٥(ثــم الفالشــات وبفــارق كبیــر بنــسبة %) ٣٦(فــي المرتبــة الثانیــة وبنــسبة الــصور 
  %). ٢,٢(الرسومات في المرتبة األخیرة وبنسبة 

  )١٧(جدول 
 القصة الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة الوسائط المتعددة المستخدمة في عرض

  الدراسة

موقع صحیفة 
  الرافدین 

 صحیفةموقع 
 صوت العراق

شبكة موقع 
 عراقنا

 اإلخباریة 
 اإلجمالي

مواقع الصحف 
  االلكترونیة

  الوسائط 
  المتعددة

  المستخدمة في 
  عرض القصة 

  الخبریة  
  % ك   % ك   % ك  %  ك

٢كا  
 

 درجة الحریة

  
  

مستوى 
  المعنویة

 ٩٥,٥ ١٧٠ ٩٤ ٧٩ ٩٤,٥ ٥٢ ١٠٠ ٣٩ نصوص

 ٣٦ ٦٤ ٥٨,٣  ٤٩ ١٢,٧ ٧ ٢٠,٥ ٨  صور

 ٢,٢ ٤ ٣,٦ ٣ ١,٨ ١  - -  رسومات
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 ١٧٨ ٨٤ ٥٥ ٣٩  إجمالي القصص الخبریة
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٠,٠٠٢  



 - ٢١٨ -

دول السابق أن النصوص جاءت في المرتبة األولى من بـین الوسـائط المتعـددة یتبین من الج
التي تناولتها القصص الخبریة والتي تم نشرها فـي موقـع صـحیفة الرافـدین خـالل فتـرة التحلیـل وبنـسبة 

ـــم یختلـــف األمـــر كثیـــرا بالنـــسبة %). ٢٠,٥(ثـــم جـــاءت الـــصور بالمرتبـــة الثانیـــة بنـــسبة %) ١٠٠( ًول
بینمـــا %) ٩٤,٥(ًوت العـــراق إذ احتلـــت النـــصوص أیـــضا المرتبـــة األولـــى بنـــسبة لموقـــع صـــحیفة صـــ

%) ٥,٥(وجــاءت الفالشــات بالمرتبــة الثالثــة بنــسبة %) ١٢,٧(احتلــت الــصور المرتبــة الثانیــة بنــسبة 
كـــذلك األمــــر بالنـــسبة لموقــــع شـــبكة عراقنــــا %) ١,٨(وفـــي المرتبـــة األخیــــرة حلـــت الرســــومات بنـــسبة 

ثــــم الـــصور بالمرتبــــة الثانیــــة بنــــسبة %) ٩٤(النــــصوص المرتبـــة األولــــى بنــــسبة اإلخباریـــة إذ احتلــــت 
ات المرتبــة األخیــرة بینمــا احتلــت الرســوم%) ٦(وجــاءت الفالشــات بالمرتبــة الثالثــة بنــسبة %) ٥٨,٣(

  ). ١٧(، وكما موضح في الشكل %)٣,٦(بنسبة 
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صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق شبكة عراقنا  اإلخباریة
  

  ) ١٧(شكل 
  یة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةیوضح الوسائط المتعددة المستخدمة في عرض القصة الخبر

ممــا ســبق تــصدر النــصوص قائمــة الوســائط المتعــددة لعــرض القــصص الخبریــة فــي ویتــضح 
مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة التحلیلیـــة وهـــي نتیجـــة تـــدل علـــى أن أغلـــب مواقـــع 

 ظـل االنفتـاح اإلعالمـي الـذي شـهده الصحف اإللكترونیة العراقیة لم تطور إمكانیاتهـا اإللكترونیـة فـي
 والتعــدد اإلعالمــي الـذي ظهــر عقـب ذلــك التــاریخ وبقیـت تــستخدم النــصوص ٢٠٠٣العـراق بعــد عـام 

نفــسها المــستخدمة فــي الــصحف الورقیــة دون االســتفادة مــن تقنیــات المجــال اإللكترونــي فــنالحظ أنهــا 
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 الكثیـــر مـــن المواقـــع العربیـــة افتقـــرت إلـــى اســـتخدام مقـــاطع الفـــدیو التـــي تـــصاحب الموضـــوعات فـــي
  . والعالمیة وهذا قصور واضح في مواقع عینة الدراسة

ویـضاف إلـى مـا سـبق أن الطبیعـة اإلعالمیـة فـي إطـار الممارسـة المهنیـة تقتـضي بالــضرورة   
إلــى اســتخدام كافــة واحــدث الوســائط المتعــددة التــي تتمتــع بهــا هــذه الوســیلة اإللكترونیــة مــن أجــل أن 

 الجمهــور وزیــادة عــدد متــصفحي الموقــع وهــو مــا تــسعى إلیــه كــل الوســائل اإلعالمیــة تحظــى باهتمــام
لجــذب االنتبــاه واالســـتحواذ علــى الجمهـــور وهــو مــا یمثـــل الهــدف األساســـي والمعاصــر ألي مؤســـسة 
إعالمیــة لكننــا نالحــظ تركیــز مواقــع الــصحف اإللكترونیــة عینــة الدراســة علــى النــصوص التــي جــاءت 

للمواقـــع الـــثالث وهـــو مؤشـــر ســـلبي فـــي ظـــل التطـــور والتقـــدم التقنـــي فـــي عـــالم فـــي المرتبـــة األولـــى 
  . االنترنت
وتمــت دراســة الفــروق بــین المواقــع اإللكترونیــة موضــع الدراســة مــن حیــث الوســائط المتعــددة   

 وذلـــك (Chi-squares)) ٢كـــا(للقـــصص الخبریـــة التـــي یـــتم نـــشرها بهـــذه المواقـــع باســـتخدام مربعـــات 
خـتالف بـین مواقـع الـصحف الـثالث فیمـا یتعلـق بالوسـائط المتعـددة المـستخدمة فـي لدراسة معنویة اال

وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین مواقــع الــصحف الــثالث إذ جــاءت عــرض القــصص الخبریــة وتبــین 
  ). ٠,٠٠٢(ً وهي دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ٢٠,٥١٧) = ٢كا(قیمة 

  
  :  الصحف اإللكترونیة عینة الدراسةمستوى تفاعلیة إطار القصص الخبریة في مواقع .١٤

ــــة  ــــا لمــــستوى تفاعلی ًتــــضمنت صــــحیفة تحلیــــل المــــضمون القــــصص الخبریــــة مقیاســــا تجمیعی ً
مـدى وجـود روابـط وأیقونـات (القصص الخبریة تكون هذا المقیاس من خمسة فئات فرعیة وهي فئـات 

بریـة، أسـالیب التعبیـر تربط القصة الخبریـة بـصفحات أخـرى، مـدى إتاحـة الفرصـة لمناقـشة القـصة الخ
عــن الــرأي، مــدى وجــود وســیلة للتواصــل مــع محــور القــصة الخبریــة، الوســیلة المتاحــة للتواصــل مــع 

وتفرع عن كل فئة من الفئات السابقة مجموعة مـن الفئـات الفرعیـة وتـم تحدیـد ) محرر القصة الخبریة
ًوبنـاء . یـة إطـار القـصة الخبریـةكافة الفئات السابقة من خالل التعریف اإلجرائي لمفهوم مستوى تفاعل

على األوزان النسبیة لكل فئة من الفئات الفرعیـة المتـضمنة فـي مقیـاس مـستوى تفاعلیـة إطـار القـصة 
ًالخبریة تم تحدید مستوى تفاعلیة إطار كل قصة خبریة متضمنة في عینـة الدراسـة وفیمـا یلـي عرضـا 

ً الخمـسة للمقیـاس یلیهـا عرضـا مجمـال لنتـائج هـذا ًمفصال لنتائج الدراسة التحلیلیة لكل فئة من الفئـات ً
  : المقیاس
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  )١٨(جدول 
  مستوى تفاعلیة إطار القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صوت صحیفةموقع 
  العراق

 اقناعرشبكة موقع 
  اإلخباریة

  مواقع الصحف اإللكترونیة   اإلجمالي
  مستوى تفاعلیة إطار 

  %  ك  %  ك   % ك   % ك   القصة الخبریة

 ٥٢,٢ ٩٣ ٨٨,١ ٧٤ ٣٤,٥ ١٩  -  -  یوجد
 ٤٧,٨ ٨٥ ١١,٩ ١٠ ٦٥,٥ ٣٦ ١٠٠ ٣٩  یوجد ال

  ٕایقونات وروابط وجود مدى
تربط القصة الخبریة بصفحات 

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي  أخرى
 - - - - - - - -  متاحة

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  غیر متاحة
 الفرصة لمناقشة إتاحةمدى 

  القصة الخبریة
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩   الخبریة التعلیق على القصة
  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستخدام قاموس الوج

  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلعجاب
  أي التعبیر عن الرأسالیب

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  لياإلجما
 ٦٢,٤ ١١١ ١٠٠ ٨٤ ٤٩,١ ٢٧  -  -  یوجد

 ٣٧,٦ ٦٧  -  - ٥٠,٩ ٢٨ ١٠٠ ٣٩  یوجد ال
مدى وجود وسیلة للتواصل مع 

  محور القصة الخبریة
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي
  -  -  -  -  -  -  - -  تلیفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  فاكس

 ٧٧ ١٣٧ ٥١,٢ ٤٣  ١٠٠  ٥٥  ١٠٠  ٣٩  الكترونيبرید 
 ٤٨,٣ ٨٦ ١٠٠ ٨٤  ٣,٦ ٢  -  -   توتیرأوفیس بوك 

 للتواصل مع المتاحةالوسیلة \
  محرر القصة الخبریة

  
  

 ١٧٨ ٨٤ ٥٥ ٣٩  اإلجمالي

  
  : یقونات تربط القصة الخبریة بصفحات أخرىأفئة مدى وجود روابط و  . أ

 القـصص الخبریــة موضـع التحلیــل كـشفت نتـائج الدراســة التحلیلیـة عــن أن النـسبة األكبـر مــن
بینما النـسبة األقـل مـن هـذه القـصص لـم %) ٥٢,٢(بنسبة ٕظهر بها روابط وایقونات لصفحات أخرى 

وتـشیر هـذه النتیجـة بـصفة عامــة إلـى ارتفـاع مـستوى ثــراء %). ٤٧,٨(یظهـر بهـا تلـك الـروابط بنــسبة 
  . مواقع الصحف اإللكترونیة

  : صة الخبریةفئة مدى إتاحة الفرصة لمناقشة الق  . ب
تبــین نتــائج الدراســة عــدم إتاحــة الفرصــة لمناقــشة كافــة القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي 
كافــة المواقـــع موضـــع التحلیـــل وهــو مـــا یـــشیر إلـــى عــدم اتـــساع إطـــار حریـــة الــرأي والتعبیـــر فـــي هـــذه 

  . المواقع عینة الدراسة
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  : فئة أسالیب التعبیر عن الرأي  . ت
 الرأي المتضمنة في عینـة الدراسـة فـي أسـلوب واحـد فقـط وهـو انحصرت أسالیب التعبیر عن

التعلیق على القصة الخبریة وفي ذلك إشارة ضمنیة إلى ما سبق ذكـره مـن ارتفـاع مـستوى ثـراء مواقـع 
  .  الصحف اإللكترونیة الثالث عینة الدراسة

 : مدى وجود وسیلة للتواصل مع محور القصة الخبریة  . ث
لیة إلى أن النسبة األكبر من القصص الخبریة عینـة الدراسـة ظهـر تشیر نتائج الدراسة التحلی

بینمــا النـسبة األقــل لــم یظهـر بهــا وســیلة للتواصــل %) ٦٢,٤(بهـا وســیلة للتواصــل مـع محورهــا بنــسبة 
  . وتتفق هذه النتیجة مع السیاق العام للنتائج السابقة أعاله%) ٣٧,٦(مع محورها بنسبة 

  : حرر القصة الخبریةالوسیلة المتاحة للتواصل مع م  . ج
وفي إطـار مـا سـبق انحـصرت الوسـائل التـي ظهـرت القـصص الخبریـة للتواصـل مـع محررهـا 

یلیــــه الفــــیس بـــوك أو تــــویتر بنــــسبة %) ٧٧(فـــي نــــوعین أثنـــین فقــــط وهمــــا البریـــد اإللكترونــــي بنـــسبة 
  . ینإذ تضمنت القصة الخبریة الواحدة وسیلة واحدة أو أكثر من الوسیلتین السابقت%) ٤٨,٣(

وبصفة عامة انحصرت القصص الخبریة عینة الدراسة من حیـث مـستوى تفاعلیـة أطرهـا فـي   
مـــستویین أثنـــین فقـــط، وهمـــا مـــستوى تفاعلیـــة مـــنخفض ومـــستوى تفاعلیـــة مرتفـــع؛ وفـــي هـــذا اإلطـــار 

مـستوى تفاعلیـة متوسـط بینمـا عكـست عكست أطر النسبة األكبر من القصص الخبریة عینة الدراسة 
وتــشیر هــذه النتــائج بــصفة عامــة إلــى الثــراء النــسبي لمواقــع . قــل مــستوى تفاعلیــة مــنخفضالنــسبة األ

الصحف اإللكترونیة العراقیة عینة الدراسة فلم یظهر مستوى تفاعلیة مرتفـع فـي أي أطـار مـن األطـر 
  . )١٩( وكما موضح في جدول المستخدمة في عرض أي قصة خبریة من القصص عینة الدراسة

  )١٩(جدول 
  في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة تفاعلیة أطر القصص الخبریة ات مستویاتدرج

صحیفة موقع 
  الرافدین

 صحیفةموقع 
 صوت العراق

شبكة موقع 
اإلخباریة عراقنا  

 مواقع الصحف اإللكترونیة اإلجمالي
 

 مستوى تفاعلیة 
  % ك  % ك  % ك  % ك أطار القصة الخبریة 

 ٣٣,٧ ٦٠ ٣٦,٩ ٣١ ٥٢,٧ ٢٩ - - ٧ - ٥  منفضمستوى تفاعلیة منخ
 ٦٦,٣ ١١٨ ٦٣,١ ٥٣ ٤٧,٣ ٢٦ ١٠٠ ٣٩  ٩ - ٨مستوى تفاعلیة متوسط من 

  -  -  -  -  -  -  -  - ١١ - ١٠یة مرتفع من مستوى تفاعل
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩ المجموع

     ٠,٠٠٠=  المعنویة ى   مستو                ٢=     درجة الحریة                ٢٩,١١٨ = ٢قیمة كا
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ویتــضح مــن الجــدول الــسابق تبــاین مواقــع الــصحف اإللكترونیــة الــثالث موضــع الدراســة فیمــا   
بینهــا مـــن حیــث مـــستوى تفاعلیــة أطـــر القــصص الخبریـــة التـــي تــم نـــشرها عبــر كـــل منهــا خـــالل فتـــرة 

حیفة الرافــدین مــستوى الدراســة التحلیلیــة، فبینمــا عكــست أطــر كافــة القــصص الخبریــة التــي قــدمتها صــ
تنــوع مــستوى تفاعلیــة أطــر القــصص الخبریــة التــي قــدمتها صــحیفة %) ١٠٠(تفاعلیــة متوســط بنــسبة 

%) ٤٧,٣(وهـي النـسبة األعلـى، والتوسـط بنـسبة %) ٥٢,٧(صوت العراق ما بین االنخفـاض بنـسبة 
ا اإلخباریــة وعلــى العكــس إذ عكــست النــسبة األكبــر مــن القــصص الخبریــة التــي قــدمتها شــبكة عراقنــ

  . بینما عكست النسبة األقل مستوى تفاعلیة منخفض%) ٦٣,١(مستوى تفاعلیة متوسط بنسبة 
وتمــت دراســـة معنویـــة االخـــتالف بــین مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة عینــة الدراســـة مـــن حیـــث   

ــــــي كــــــل منهــــــا باســــــتخدام مربعــــــات ــــــشرها ف ــــــم ن ــــــي ت ــــــة الت ــــــة أطــــــر القــــــصص الخبری            مــــــستوى تفاعلی
ً وهــي دالـــة إحــصائیا عنـــد مــستوى معنویـــة ٢٩,١١٨ = ٢، وجـــاءت قیمــة كـــا(Chi-squares) )٢كــا(

                     . ٢ وبدرجة حریة ٠,٠٠٠
  : أسلوب بناء القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة .١٥

ة العراقیـــة         تـــضمنت أســـالیب بنـــاء القـــصص الخبریـــة التـــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــ
بینمـــا %) ٨٨,٨(علـــى أعلــى نــسبة ) الهــرم المقلــوب(أســلوبین فقــط حیـــث حــصل القالــب الكالســـیكي 

  %). ١١,٢(حصل قالب الساعة الرملیة على أقل نسبة وبفارق كبیر 
  )٢٠(جدول 

  أسلوب بناء القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صحیفةموقع 

  صوت العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة 
  مواقع الصحف   اإلجمالي

  اإللكترونیة
  ب بناء أسلو

 % ك % ك % ك % ك   القصة الخبریة 

  القالب الكالسیكي 
 ٨٨,٨ ١٥٨ ٨٨,١ ٧٤ ٨١,٨ ٤٥ ١٠٠ ٣٩  )الهرم المقلوب(

 ١١,٢ ٢٠ ١١,٩ ١٠ ١٨,٢ ١٠ - -  قالب الساعة الرملیة
 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

   ٠,٠٢٢ = المعنویة ى    مستو                ٢=    درجة الحریة                 ٧,٦٣٥ = ٢قیمة كا
حــصل علــى أعلــى نــسبة ) الهــرم المقلــوب(یتبــین مــن الجــدول الــسابق أن القالــب الكالســیكي         

 یحـصل قالـب الـساعة الرملیـة علـى بینمـا لـم%) ١٠٠(في موقع صحیفة الرافدین خـالل فتـرة التحلیـل 
الهــرم (أمــا بالنــسبة لموقــع صــحیفة صــوت العــراق حــصل القالــب الكالســیكي . أي نــسبة للموقــع نفــسه

%). ١٨,٢(بینما حصل قالب الـساعة الرملیـة علـى أقـل نـسبة %) ٨١,٨(على أعلى نسبة ) المقلوب
ـــــة   القالـــــب الكالســـــیكي      إذ حـــــصلًولـــــم یختلـــــف األمـــــر كثیـــــرا بالنـــــسبة لموقـــــع شـــــبكة عراقنـــــا اإلخباری
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ة عة الرملیـــة علـــى أقـــل نـــسببینمـــا حـــصل قالـــب الـــسا%) ٨٨,١(علـــى أعلـــى نـــسبة ) الهـــرم المقلـــوب(
  ). ١٨(، وكما موضح في الشكل %)١١,٩(
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ةصحفیة صوت العراقصحیفة الرافدین شبكة عراقنا اإلخباری

  القالب الكالسیكى قالب الساعة الرملیة 

  
  )١٨(شكل 

  یوضح أسلوب بناء القصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
  

قائمـة األسـالیب المـستخدمة فـي ) الهـرم المقلـوب(قالب الكالسیكي ویتضح مما سبق تصدر ال        
بنـاء القـصص الخبریـة لمواقـع الــصحف اإللكترونیـة العراقیـة خـالل فتــرة الدراسـة التحلیلیـة وهـي نتیجــة 
تـــدل علـــى أن معظـــم مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة اعتمـــدت القالـــب الكالســـیكي فـــي عـــرض 

 من التطور التكنولوجي والتنـوع فـي أسـالیب تستفد أن تلك المواقع لم القصص الخبریة وهذا یدل على
عرض المادة الصحفیة حیث شهد العالم العربي والعالمي العدید من األسالیب الحدیثـة لعـرض المـادة 

القالــب التــشویقي، ونمــط المقــاطع، ونمــط الــدائرة، والــنمط (الــصحفیة ونــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال 
وهــذا قـــصور . وغیرهـــا مــن األســالیب الحدیثــة علـــى الــساحة اإلعالمیــة)  القائمــةالغیــر خطــي، ونمــط

واضـــح علـــى مواقـــع عینـــة الدراســـة یؤكـــد ركـــود وجمـــود أغلـــب مواقـــع الـــصحف العراقیـــة مـــن الحداثـــة 
  . والتطویر في أسالیب العرض المتبعة في المواقع العربیة والعالمیة

میــة فــي إطـار الممارســة المهنیـة تقتــضي بالــضرورة         ویـضاف إلــى مـا ســبق أن الطبیعـة اإلعال
تقــــدیم مــــا یحظــــى باهتمــــام الجمهــــور وهــــو مــــا تــــسعى إلیــــه كــــل الوســــائل اإلعالمیــــة لجــــذب االنتبــــاه 
واالستحواذ على الجمهور وهو ما یمثل الهدف الرئیسي والمعاصـر ألي مؤسـسة إعالمیـة لكـن مواقـع 

دت على قالب وحید یـضفي الرتابـة والملـل للمتـصفح عینة الدراسة افتقرت إلى تلك السمة عندما اعتم
  . وعدم التنوع في عرض قوالب القصص الخبریة األخرى
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        وتمت دراسة الفروق بین المواقع اإللكترونیـة موضـوع الدراسـة مـن حیـث أسـالیب بنـاء القـصة 
ك لدراسـة معنویـة  وذلـ(Chi-squares)) ٢كـا(الخبریة التي تم نشرها بهذه المواقـع باسـتخدام مربعـات 

االختالف بین مواقع الصحف الثالث فیما یتعلق بأسـالیب بنـاء القـصص الخبریـة وتبـین وجـود فـروق 
ً وهـي دالـة إحـصائیا عنـد ٧,٦٣٥) =٢كـا(دالة إحـصائیة بـین مواقـع الـصحف الـثالث إذ جـاءت قیمـة 

      ).   ٠,٠٢٢(مستوى معنویة 
 الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیـة عینـة أسالیب اإلقناع العاطفیة المتضمنة في القصص .١٦

  :  الدراسة
ــــاع العاطفیــــة المتــــضمنة فــــي القــــصص الخبریــــة التــــي نــــشرتها مواقــــع          تنوعــــت أســــالیب اإلقن
الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة فمنهــا مــا جــاء بأســلوب التهویــل، ومنهــا مــا جــاء بأســلوب الترغیــب، أو 

وبـصفة .  أو مخاطبـة الغرائـز، أو اسـتثارة المـشاعر الدینیـةالتخویف، أو االستشهاد بشخصیات بـارزة،
عامــة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــع الدراســة علــى ســت أســالیب جــاء أســلوب التهویــل فــي 

یلیـــه فـــي المرتبـــة الثانیـــة أســـلوب %) ٢٩,٨(تكـــرار بمـــا یمثـــل نـــسبة ) ٥٣(المرتبـــة األولـــى مـــن بینهـــا 
ــــم أســــلوب التخویــــ%) ٢٥,٨(الترغیــــب بنــــسبة  ــــة بنــــسبة ث ــــة الثالث بینمــــا جــــاءت %) ١٩,١(ف بالمرتب

فـــي المراتـــب ) االستـــشهاد بشخـــصیات بـــارزة، مخاطبـــة الغرائـــز، اســـتثارة المـــشاعر الدینیـــة(األســـالیب 
  %). ٥,١%) (٧,٩%) (١٢,٤(األخیرة على الترتیب وبنسب 

  )٢١(جدول 
لكترونیة عینة أسالیب اإلقناع العاطفیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الصحف اإل

  الدراسة
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صوت صحیفةموقع 

  العراق
 عراقنا شبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي

  
   % ك   % ك  %  ك   % ك  األسالیب العاطفیة 

 ٢٩,٨ ٥٣ ٣٥,٧ ٣٠ ٢١,٨ ١٢ ٢٨,٢ ١١  التهویل
 ١٩,١ ٣٤ ٢٠,٢ ١٧ ٢٠ ١١ ١٥,٤ ٦  التخویف
 ٢٥,٨ ٤٦ ٢١,٤ ١٨ ٢٩,١ ١٦ ٣٠,٨ ١٢  الترغیب

 ٥,١ ٩ ٦ ٥ ٧,٣ ٤  -  -  استثارة المشاعر الدینیة
 ٧,٩ ١٤ ٨,٣ ٧ ١٢,٧ ٧  -  -  مخاطبة الغرائز

 ١٢,٤ ٢٢ ٨,٣ ٧ ٩,١ ٥ ٢٥,٦ ١٠  االستشهاد بشخصیة بارزة

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  اإلجمالي

   ٠,٠٥٠ =مستوي المعنویة                  ١٠= ة   درجة الحری                 ١٨,٣١٠ = ٢قیمة كا
یتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن أســـلوب الترغیـــب جـــاء فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن بـــین أســـالیب         

اإلقناع العاطفیة التي تناولتها القصص الخبریة التي تم نشرها فـي موقـع صـحیفة الرافـدین خـالل فتـرة 



 - ٢٢٥ -

ثـــم أســـلوب االستـــشهاد بشخـــصیة %) ٢٨,٢(التهویـــل بنــسبة یلیـــه أســـلوب %) ٣٠,٨(التحلیــل بنـــسبة 
ولــــم %). ١٥,٤(بینمـــا جــــاء فـــي المرتبــــة األخیـــرة أســــلوب التخویـــف بنــــسبة %) ٢٥,٦(بـــارزة بنــــسبة 

ًیختلــف األمــر كثیــرا بالنــسبة لموقــع صــحیفة صـــوت العــراق إذ احتــل أســلوب الترغیــب أیــضا المرتبـــة  ً
ثــــم أســــلوب %) ٢١,٨(فــــي المرتبــــة الثانیــــة بنــــسبة یلیــــه أســــلوب التهویــــل %) ٢٩,١(األولــــى بنــــسبة 

ــــة بنــــسبة  ــــة الثالث ــــة الغرائــــز، واالستــــشهاد (بینمــــا جــــاءت األســــالیب %) ٢٠(التخویــــف بالمرتب مخاطب
%) ١٢,٧(فـــي المراتـــب األخیـــرة علـــى الترتیـــب وبنـــسب ) بشخـــصیة بـــارزة، اســـتثارة المـــشاعر الدینیـــة

 عراقنـــا اإلخباریـــة إذ احتـــل أســـلوب التهویـــل وكـــذلك األمـــر بالنـــسبة لموقـــع شـــبكة%). ٧,٣%) (٩,١(
ثــم أســلوب %) ٢١,٤(یلیــه أســلوب الترغیــب بالمرتبــة الثانیــة بنــسبة %) ٣٥,٧(المرتبــة األولــى بنــسبة 

االستــــشهاد بشخــــصیة بــــارزة، مخاطبــــة (بینمــــا جــــاءت األســــالیب %) ٢٠,٢(ًالتخویــــف ثالثــــا بنــــسبة 
%) ٨,٣%) (٨,٣(لترتیـــب وبنـــسب خیـــرة علـــى افـــي المراتـــب األ) الغرائـــز، اســـتثارة المـــشاعر الدینیـــة

  ). ١٩(، وكما موضح في الشكل %)٦(
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  االستشھاد بشخصیة  مخاطبة الغرائز استثارة المشاعر الدینیة الترغیبالتخویف التھویل
بارزة

دین صحیفة الراف صحفیة صوت العراق شبكة عراقنا  اإلخباریة

  
یوضح أسالیب اإلقناع العاطفیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الصحف ) ١٩(شكل 

  اإللكترونیة عینة الدراسة
  

ي ویتـــضح ممـــا ســـبق تـــصدر أســـلوب التهویـــل قائمـــة أســـالیب اإلقنـــاع العاطفیـــة المتـــضمنة فـــ        
القـصص الخبریـة لمواقــع الـصحف اإللكترونیـة العراقیــة خـالل فتــرة الدراسـة التحلیلیـة وهــي نتیجـة تــدل 
ٕعلــى ســعي المواقــع عینــة الدراســة لجــذب الجمهــور لــیس فقــط بــالتركیز علــى األحــداث الــساخنة وانمــا 

ا علـى االسـتحواذ ًولفتا لالنتباه بها یزید من قـدرتهالتهویل وتضخیم هذه األحداث بجعلها أكثر جاذبیة 
علــى اهتمــام الجمهـــور، وأن كــان ذلــك یتفـــق مــع طبیعـــة أي مؤســسة إعالمیــة ربحیـــة كانــت أو غیـــر 
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ربحیــة إال أنــه قــد یتنــافى مــع طبیعــة العمــل اإلعالمــي ومهنیتــه وینــذر بانهیــار الــصحفیة أو المؤســسة 
    .  اإلعالمیة بالتحدید في حالة ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لجمهور القراء

أسالیب اإلقناع المنطقیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینـة  .١٧
 :الدراسة

ــــة التــــي نــــشرتها مواقــــع          ــــة المتــــضمنة فــــي القــــصص الخبری تنوعــــت أســــالیب اإلقنــــاع المنطقی
 الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیــــة فمنهـــا مـــا جــــاء بأســـلوب شـــواهد مــــن الواقـــع، ومنهـــا مــــا جـــاء حقــــائق

وبــصفة عامــة . معروفـة، أو شــهود عیـان، أو آراء الخبــراء، أو تقــاریر إحـصائیة، أو أمثلــة مــن التـاریخ
توزعت عینة القصص الخبریة موضع الدراسة على سبعة أسالیب جاء أسـلوب شـواهد مـن الواقـع فـي 

قـــائق یلیـــه فـــي المرتبـــة الثانیـــة ح%) ٣٦,٥(تكـــرار بمـــا یمثـــل نـــسبة ) ٦٥(المرتبـــة األولـــى مـــن بینهـــا 
      بینمــا جــاءت األســالیب %) ١٦,٣(ثــم شــهود عیــان بالمرتبــة الثالثــة بنــسبة %) ٢٤,٢(معروفــة بنــسبة 

فــي المراتــب األخیــرة علــى ) ٕآراء الخبـراء، وخبــرات شخــصیة، تقــاریر واحــصائیات، وأمثلــة مـن التــاریخ(
  %).  ٢,٨%) (٤,٥%) (٧,٩%) (٧,٩(الترتیب وبنسب 

  )٢٢(جدول 
لمنطقیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الصحف اإللكترونیة عینة أسالیب اإلقناع ا

  الدراسة
صحیفة موقع 

  الرافدین
 صحیفةموقع 

  صوت العراق
 عراقناشبكة موقع 

  اإلخباریة
  مواقع الصحف اإللكترونیة  اإلجمالي

  
 % ك % ك % ك % ك  األسالیب المنطقیة 

 ٢٤,٢ ٤٣ ٢١,٤ ١٨ ٢٥,٥ ١٤ ٢٨,٢ ١١  حقائق معروفة
 ٧,٩ ١٤ ٨,٣ ٧ ٩,١ ٥ ٥,١ ٢   الخبراءآراء
 ٢,٨ ٥ ١,٢ ١ ٥,٥ ٣ ٢,٦ ١   من التاریخأمثلة

 ٤,٥ ٨ ٣,٦ ٣ ٣,٦ ٢ ٧,٧ ٣  إحصائیاتتقاریر و 
 ١٦,٣ ٢٩ ١٩ ١٦ ١٤,٥ ٨ ١٢,٨ ٥  شهود عیان

 ٧,٩ ١٤ ٨,٣ ٧ ٣,٦ ٢ ١٢,٨ ٥  خبرات شخصیة
 ٣٦,٥ ٦٥ ٣٨,١ ٣٢ ٣٨,٢ ٢١ ٣٠,٨ ١٢  الواقعشواهد من 

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٥ ١٠٠ ٣٩  إلجمالي ا
    ٠,٧٧٨  =مستوي المعنویة                      ١٢=     درجة الحریة                ٨,٠٨٧ =  ٢قیمة كا

        یتبــین مـــن الجـــدول الــسابق أن أســـلوب شـــواهد مـــن الواقــع جـــاء فـــي المرتبــة األولـــى مـــن بـــین 
لتهــا القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي موقــع صــحیفة الرافــدین أســالیب اإلقنــاع المنطقیــة التــي تناو

ثـم شـهود عیـان وخبـرات %) ٢٨,٢(یلیـه حقـائق معروفـة بنـسبة %) ٣٠,٨(خالل فترة التحلیـل بنـسبة 
بینمـــا جـــاء فـــي المراتـــب %) ٧,٧(ٕثـــم تقـــاریر واحـــصائیات بنـــسبة %) ١٢,٨(شخـــصیة بـــنفس النـــسبة 
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ولـم یختلـف %). ٢,٦%) (٥,١(ن التـاریخ علـى الترتیـب بنـسبة  مـن آراء الخبـراء وأمثلـة مـًاألخیرة كل
ًاألمــر كثیــرا بالنــسبة لموقــع صــحیفة صــوت العــراق إذ احتــل شــواهد مــن الواقــع أیــضا المرتبــة األولــى  ً

ثـم شــهود عیــان بالمرتبــة %) ٢٥,٥(یلیــه حقــائق معروفــة فـي المرتبــة الثانیــة بنــسبة %) ٣٨,٢(بنـسبة 
آراء الخبـــــــراء، أمثلـــــــة مـــــــن التـــــــاریخ، تقـــــــاریر ( جـــــــاءت األســـــــالیب بینمـــــــا%) ١٤,٥(الثالثـــــــة بنـــــــسبة 

%) ٥,٥%) (٩,١(فـــــي المراتـــــب األخیـــــرة علـــــى الترتیـــــب وبنـــــسب ) ٕواحـــــصائیات، خبـــــرات شخـــــصیة
وكذلك األمر بالنـسبة لموقـع شـبكة عراقنـا اإلخباریـة إذ احتـل أسـلوب شـواهد مـن %). ٣,٦%) (٣,٦(

ـــــسبة  ـــــى وبن ـــــة األول ـــــ%) ٣٨,١(الواقـــــع المرتب ـــــسبة یلی ـــــة بن ـــــة الثانی ـــــائق معروفـــــة بالمرتب ه أســـــلوب حق
وآراء  خبـرات شخـصیة جـاء األسـلوبینثـم %) ١٦(یلیه بالمرتبة الثالثة شهود عیان بنـسبة %) ٢١,٤(

فـــي ) ٕتقـــاریر واحـــصائیات، أمثلـــة مـــن التـــاریخ (األســـلوبینبینمـــا جـــاء %) ٨,٣ (الخبـــراء بـــنفس النـــسبة
  ). ٢٠(، وكما موضح في الشكل %)١,٢%) (٣,٦( األخیرة على الترتیب وبنسب المرتبتین
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 شواھد من الواقع خبرات شخصیة شھود عیان  تقاریر و احصائیاتامثلة من التاریخ اراء الخبراء حقائق معروفة  

صحیفة الرافدین صحفیة صوت العراق شبكة عراقنا  اإلخباریة

  
 یوضح أسالیب اإلقناع المنطقیة المتضمنة في القصص الخبریة لمواقع الصحف) ٢٠(شكل 

  اإللكترونیة عینة الدراسة
  

 المتـضمنة فــي المنطقیـةویتـضح ممـا سـبق تـصدر أســلوب شـواهد مـن الواقـع أســالیب اإلقنـاع         
 اإللكترونیـة العراقیــة خـالل فتــرة الدراسـة التحلیلیـة وهــي نتیجـة تــدلالقـصص الخبریـة لمواقــع الـصحف 

ًعلــى االلتــزام الواضــح إلــى حـــدا مــا بمعــاییر الممارســة المهنیــة للعمـــل اإلعالمــي مــن جانــب المواقـــع 
الثالثة فسعي هذه المواقع الجتذاب الجمهور قد یـدفعها فـي بعـض األحیـان إلـى تجـاوز هـذه المعـاییر 

ً مسبقا فیمـا یتعلـق باسـتخدام أسـلوب التهویـل إال أن هـذا االنـدفاع یحـده فـي النهایـة المهنیة كما یظهر
ًإطارا منطقیا تبلور في عرض أسلوب شواهد من الواقع ً    .  
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  : نتائج اختبارات الفروض: ًرابعا
ــــم إجــــراء التحلیــــل اإلحــــصائي للبیانــــات التــــي ج التحلیلیــــةالختبــــار فــــروض الدراســــة   تعــــِمُت

 نتــائج دراســة ىً، كمــا تــم تحدیــد نتیجــة اختبــار كــل فــرض بنــاء علــارة تحلیــل المــضموناســتمباســتخدام 
إجـــراء التحلیـــل تـــم ، و موضـــع التطبیـــقحاالتـــهفـــي كـــل العالقـــات بـــین المتغیـــرات الخاضـــعة للبحـــث 

  : وذلك كما یلي(SPSS)اإلحصائي التحلیل واالختبارات اإلحصائیة للبیانات باستخدام برنامج 
 : الفرض األول .١

 بـاختالفختلـف أسـلوب بنـاء القـصص الخبریـة فـي مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة ی
  .اهاتها وأسالیب تغطیتها السیاسیةمجاالتها وأسالیب معالجتها واتج

دراسـة الفـروق بـین القـصص الخبریـة التـي تـم نـشرها فـي  وتمت دراسة هذا الفرض من خالل 
مـــن حیـــث كـــل مـــن مجاالتهـــا وأســـالیب ینـــة الدراســـة مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة الـــثالث ع

  : اهاتها وأسالیب تغطیتها السیاسیة، وذلك كما یليمعالجتها واتج
 القـــصص الخبریـــة التـــي تـــم نـــشرها فـــي  مواقـــع الـــصحف فـــي أســـالیب بنـــاءدراســـة الفـــروق . أ

  : اإللكترونیة العراقیة الثالث عینة الدراسة من حیث مجاالتها
  : إلیهماالعالقة بین المتغیرین المشار یوضح الجدول التالي 

  )٢٣(جدول 
   ئهایوضح العالقة بین مجاالت القصة الخبریة وأسلوب بنا

قالب الساعة 
  الرملیة

  الكالسیكي القالب 
  )الهرم المقلوب(

   بناء أسلوب  اإلجمالي
  القصة الخبریة

  
 % ك % ك % ك   مجاالت القصة الخبریة 

  
قیمة 

  ٢كا

  
درجة 
  الحریة

  
 ىمستو

  المعنویة

 ٥٧,٩ ١٠٣ ٥٧ ٩٠  ٦٥ ١٣  سیاسیة
 ١٦,٩ ٣٠ ١٧,١ ٢٧ ١٥ ٣  اجتماعیة
 ٦,٧ ١٢ ٦,٣  ١٠ ١٠ ٢  اقتصادیة
 ٥,١ ٩ ٥,٧ ٩  -  -  ثقافیة
 ٢,٨ ٥ ٣,٢ ٥  -  -  دینیة

 ١,١ ٢ ١,٣ ٢  -  -  تشریعیة
 ٢,٨ ٥ ٣,٢ ٥  -  -  عسكریة

 ٢,٢ ٤ ٢,٥ ٤  -  -  ولوجیةتكن
 ١,١ ٢ ٦ ١ ٥ ١  تاریخیة
 ٣,٤ ٦ ٣,٢ ٥ ٥ ١  فنیة

 ١٠٠ ١٧٨ ١٠٠ ١٥٨ ١٠٠ ٢٠  اإلجمالي

  
  
  
  
  

٦,٩٥٤  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
٩  

  
  
  
  
  

٠,٦٤٢  
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فـي أســالیب بنـاء القــصص الخبریـة التـي تــم نـشرها فــي مواقـع الــصحف فــروق وتمـت دراسـة ال
                  مربعـــــــــــات باســــــــــتخداماإللكترونیــــــــــة العراقیــــــــــة الـــــــــــثالث عینــــــــــة الدراســـــــــــة مــــــــــن حیــــــــــث مجاالتهـــــــــــا

لدراســة معنویــة االخــتالف بــین مجموعــات متغیــر مجــاالت القــصة الخبریــة  (Chi-squares)) ٢كــا(
 بــــین إحــــصائیا، وتبــــین عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة  متغیــــر أســــلوب بنــــاء القــــصة الخبریــــةومجمــــوعتي

هـي غیـر دالـة  و)٦,٩٥٤( = )٢كـا(، إذ جاءت قیمة ى مجموعات الثاني علاألولمجموعات المتغیر 
  ).٠,٦٤٢( = معنویة ىمستوو )٩(=  عند درجات حریة ًإحصائیا

مواقـــع الـــصحف القـــصص الخبریـــة التـــي تـــم نـــشرها فـــي دراســـة الفـــروق فـــي أســـالیب بنـــاء . ب
  : أسالیب معالجتهااإللكترونیة العراقیة الثالث عینة الدراسة من حیث 

  : لیهماإیوضح الجدول التالي العالقة بین المتغیرین المشار 
  )٢٤(جدول 

  بنائهایوضح العالقة بین أسالیب معالجة القصة الخبریة وأسلوب 
قالب الساعة 

  الرملیة
  الكالسیكي القالب 

  )الهرم المقلوب(
   بناء أسلوب  اإلجمالي

  القصة الخبریة
  أسالیب معالجة 
 % ك % ك % ك  القصة الخبریة

  
  ٢قیمة كا

  
درجة 
  الحریة

  
 ىمستو

  المعنویة

  ٣٣,١  ٥٩  ٣٢,٩  ٥٢  ٣٥  ٧  یليتحل
  ١٦,٣  ٢٩  ١٨,٤  ٢٩  -  -  دعائي
  ٣,٩  ٧  ٢,٥ ٤  ١٥  ٣  تنافسي
  ٢٨,١  ٥٠  ٢٩,١  ٤٦  ٢٠  ٤  دعوى

  ١٨,٥  ٣٣  ١٧,١  ٢٧  ٣٠  ٦   المبالغةأسلوب
  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٥٨  ١٠٠  ٢٠  اإلجمالي

  
  

١٢,٨٣٣  

  
  
٤  

  
  

٠,٠١٢  

ة التـــي تـــم نـــشرها فـــي مواقـــع الـــصحف فـــي أســـالیب بنـــاء القـــصص الخبریـــوتمـــت دراســـة الفـــروق 
 (Chi-squares)) ٢كـا( باسـتخدام أسالیب معالجتهـااإللكترونیة العراقیة الثالث عینة الدراسة من حیث 

لدراسة معنویة االختالف بین مجموعات متغیر مجاالت القصة الخبریة ومجمـوعتي متغیـر أسـلوب بنـاء 
، ى مجموعـات الثـاني علـاألولبین مجموعات المتغیر ، وتبین وجود فروق دالة إحصائیا الخبریةالقصة 

ــــــة إحــــــصائیا عنــــــد درجــــــات حریــــــة )١٢,٨٣٣(= ) ٢كــــــا(إذ جــــــاءت قیمــــــة       ىمــــــستوو )٤(=  وهــــــي دال
  ).٠,٠١٢(= المعنویة 

دراسة الفروق في أسالیب بناء القصص الخبریة التي تم نشرها فـي  مواقـع الـصحف اإللكترونیـة  .ت
  : راسة من حیث اتجاه القصة الخبریة نحو النظام السیاسيالعراقیة الثالث عینة الد

  :إلیهمایوضح الجدول التالي العالقة بین المتغیرین المشار 
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  )٢٥(جدول 
  بنائهایوضح العالقة بین اتجاه القصة الخبریة نحو النظام السیاسي الراهن وأسلوب 

قالب الساعة 
  الرملیة

  الكالسیكي القالب 
  )الهرم المقلوب(

   بناء أسلوب  اإلجمالي
  القصة الخبریة

  اتجاه القصة 
 % ك % ك % ك  السیاسيالخبریة نحو النظام 

  
  ٢قیمة كا

  
درجة 
  الحریة

  
 ىمستو

  المعنویة

  ٦,٢  ١١  ٥,٧  ٩  ١٠  ٢  معارض 
  ٧٨,٧  ١٤٠  ٧٨,٥  ١٢٤  ٨٠  ١٦  محاید 
  ١٥,٢  ٢٧  ١٥,٨ ٢٥  ١٠  ٢  مؤید

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٥٨  ١٠٠  ٢٠  اإلجمالي 

  
٠,٩٣٤  

  
٢  

  
٠,٦٢٧  

فـي أســالیب بنـاء القــصص الخبریـة التـي تــم نـشرها فــي مواقـع الــصحف وتمـت دراسـة الفــروق 
 باسـتخدام اتجاه القصة الخبریـة نحـو النظـام الـسیاسياإللكترونیة العراقیة الثالث عینة الدراسة من حیث 

اتجــــاه القــــصة  لدراســــة معنویــــة االخــــتالف بــــین مجموعــــات متغیــــر (Chi-squares)) ٢كــــا(عــــات مرب
، وتبـین عـدم وجـود فـروق  متغیـر أسـلوب بنـاء القـصة الخبریـة ومجمـوعتيالخبریة نحو النظـام الـسیاسي

ــــــــة إحــــــــصائیا ــــــــر األول علــــــــًدال ــــــــین مجموعــــــــات المتغی            ، إذ جــــــــاءت قیمــــــــة ى مجموعــــــــات الثــــــــاني ب
ـــــــــــة )٠,٩٣٤(= ) ٢كـــــــــــا( ـــــــــــد درجـــــــــــات حری ـــــــــــة إحـــــــــــصائیا عن ـــــــــــر دال              ىمـــــــــــستوو )٢(=  وهـــــــــــي غی

  ).٠,٦٢٧(= المعنویة 
دراسة الفروق في أسالیب بناء القصص الخبریة التي تم نـشرها فـي  مواقـع الـصحف اإللكترونیـة  .ث

  : العراقیة الثالث عینة الدراسة من حیث أسلوب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة
   :رین المشار إلیهمایوضح الجدول التالي العالقة بین المتغی

  )٢٦(جدول 
  بنائهاوضح العالقة بین أسلوب التغطیة السیاسیة للقصة الخبریة وأسلوب ی

قالب الساعة 
  الرملیة

  الكالسیكي القالب 
  )الهرم المقلوب(

   بناء أسلوب  اإلجمالي
  القصة الخبریة

  أسلوب التغطیة 
 % ك % ك % ك  السیاسیة للقصة الخبریة  

  
  ٢قیمة كا

  
درجة 
  الحریة

  
 ىمستو

  المعنویة

  ٣,٤  ٦  ٣,٢  ٥  ٥  ١  ض رأي السلطة السیاسیة فقط عر
عـــرض رأي المعارضـــة الـــسیاسیة 

  ١٥,٢  ٢٧  ١٥,٢  ٢٤  ١٥  ٣  فقط 

عـــرض رأي الـــسلطة والمعارضــــة 
  ٧٨,١  ١٣٩  ٧٨,٥ ١٢٤  ٧٥  ١٥  السیاسیة بشكل متوازن 

عـــرض رأي الـــسلطة والمعارضــــة 
الــسیاسیة والــشارع العراقــي بــشكل 

  متوازن 
٣,٤  ٦  ٣,٢  ٥  ٥  ١  

  ١٠٠  ١٧٨  ١٠٠  ١٥٨  ١٠٠  ٢٠  اإلجمالي 

  
  
  

٠,٣٨٣  
  
  
  

  
  
  
٣  

  
  
  

٠,٩٤٤  
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فــي أســالیب بنــاء القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي مواقــع الــصحف وتمــت دراســة الفــروق 
 باسـتخدام أسـلوب التغطیـة الـسیاسیة للقـصة الخبریـةاإللكترونیـة العراقیـة الـثالث عینـة الدراسـة مـن حیـث 

أســـلوب التغطیـــة لدراســـة معنویـــة االخـــتالف بـــین مجموعـــات متغیـــر  (Chi-squares)) ٢كـــا(مربعـــات 
، وتبـین عـدم وجـود فـروق دالـة  متغیـر أسـلوب بنـاء القـصة الخبریـة ومجموعتيالسیاسیة للقصة الخبریة

 )٠,٣٨٣( ) = ٢كـا(، إذ جـاءت قیمـة ى مجموعـات الثـانيإحصائیا بین مجموعات المتغیـر األول علـ
  ). ٠,٩٤٤(=  المعنویة ىمستوو )٣(= عند درجات حریة  ًوهي غیر دالة إحصائیا

  
  : الفرض الثاني .٢

التــي یعكــسها  التعددیــة اإلعالمیــة ى بــین مــستوإحــصائیة ذات داللــة ةارتباطیــتوجــد عالقــة 
  .  الخبریةة، وأسلوب بناء هذه القصةلكترونیة العراقیإلمضمون القصة الخبریة بمواقع الصحف ا

 التعددیــة اإلعالمیــة ىالل بحــث العالقــة بــین متغیــري مــستوهــذا الفــرض مــن خــوتمــت دراســة 
لكترونیـــة العراقیـــة، وأســـلوب بنـــاء هــــذه إلواقــــع الـــصحف االتـــي یعكـــسها مـــضمون القـــصة الخبریـــة بم

 ى التعددیــة علــى، وذلــك مــن خــالل البــدء برصــد معنویــة الفــروق بــین مجموعــات متغیــر مــستوالقــصة
 لدراسـة معنویـة االخـتالف )T-test(باسـتخدام اختبـار مجموعات متغیـر أسـلوب بنـاء القـصة الخبریـة 

ى التعددیــــــة ، وذات مــــــستوى التعددیــــــة المــــــنخفض ذات المــــــستوالخبریــــــةبــــــین مجمــــــوعتي القــــــصص 
   :، وذلك كما یليالمتوسط

  )٢٧(جدول 
   ى ذات مستوالخبریةالقصص لداللة الفروق بین ) T-Testت ـ (اختبار 

   من حیث أسلوب البناء الفني یة المتوسط التعددى، وذات مستوالتعددیة المنخفض

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات  اإلعالمیةالتعددیة 
 المعیاري

 قیمة
 ت

درجة 
 الحریة 

 الداللة

مستوى تعددیة 
   بناءأسلوبفئة  ٠,٣١٨ ١,٨٩  ١٦٧  منخفض

 تعددیةمستوى  القصة الخبریة
  ٠,٣٠٢  ١,٩١ ١١ متوسط

١٧٦  ٠,٢٣١  
٠,٨١٧ 

غیر دال 
  ًإحصائیا

 ىالقــصص الخبریــة ذات مــستوومــن واقــع الدراســة تبــین عــدم وجــود فــروق دالــة احــصائیا بــین 
 إذ جــاءت قیمــة  التعددیــة المتوســط مــن حیــث أســلوب البنــاء الفنــيى، وذات مــستوالتعددیــة المــنخفض

  ).٠,٨١٧(=  معنویة ى مستوعند ًحصائیاإ وهي غیر دالة )٠,٢٣١(= ت 
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 التعددیـة اإلعالمیـة التـي یعكـسها مـضمون القــصة ىتغیـري مــستووتمـت دراسـة االرتبـاط بـین م
باســـتخدام معامـــل الخبریــة ، وأســـلوب بنـــاء هــذه القـــصة واقـــع الــصحف االلكترونیـــة العراقیــةالخبریــة بم

، ضمن مجمـوعتین اثنتـین فقـط مـن المتغیـرین المـشار إلیهمـا فـي العالقـة یتـً ألن كـالًارتبـاط فـاي نظـرا
 عنــد ًحــصائیاإوغیـر دال  وهــو ارتبــاط ایجـابي ضــعیف للغایــة )٠,٠١٧( =وجـاءت قیمــة معامــل فـاي 

                  ).٠,٨١٧(=  معنویة ىمستو
  )٢٨(جدول 

   التعددیة اإلعالمیة التي یعكسها ىنتائج دراسة االرتباط بین متغیري مستو
   ة، وأسلوب بناء هذه القصلكترونیة العراقیةإلقع الصحف امضمون القصة الخبریة بموا

  مستوى المعنویة   قیمة معامل فاي  متغیري العالقة 

التعددیة اإلعالمیة وأسلوب بناء 
  القصة الخبریة 

٠,٨١٦   ٠,٠١٧  

ــ الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســة، إذ اتــضح عــدم  مــا ســبق تبــین عــدم صــحة ىوبنــاء عل
عكــسها مــضمون  التعددیــة اإلعالمیــة التــي یى ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوعالقــة ارتباطیــةوجــود 

  . ، وأسلوب بناء هذه القصةلكترونیة العراقیةإلواقع الصحف االقصة الخبریة بم
  

  : الفرض الثالث .٣
 التــي یعكــسها الــسیاسیة التعددیــة ى ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوتوجــد عالقــة ارتباطیــة

  . الخبریةلكترونیة العراقیة، وأسلوب بناء هذه القصة إل امضمون القصة الخبریة بمواقع الصحف
 فــــي اتجــــاه واحــــد (ANOVA)وتمــــت دراســــة هــــذه العالقــــة بــــإجراء اختبــــار تحلیــــل التبــــاین 

 التعددیــة الــسیاسیة التــي یعكــسها مــضمون القـــصة ىمــستو معنویــة الفــروق بــین فئــات ىالختبــار مــد
ویوضــح ،  الخبریـةأسـلوب بنـاء هـذه القـصة فئـات ىعلـ، لكترونیـة العراقیـةإلواقـع الـصحف االخبریـة بم

  :ك الجدول التاليذل
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  )٢٩(جدول 
مستویات الفروق بین متوسطات معنویة  لبیان ANOVA االتجاه يتحلیل التباین أحاد

    بناء هذه القصةأسلوب فيلكترونیة العراقیة إلالتعددیة السیاسیة للقصة الخبریة بالصحافة ا
    درجة الحریة

  
  

  
مستویات التعددیة 

  السیاسیة
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 

بین  لمعیاريا
  المجموعات

داخل 
  المجوعات

  قیمة 
  ف

  الداللة

مستوى تعددیة 
 ٠,٣٣٨ ١,٨٧ ١٢٣  منخفضسیاسیة 

مستوى تعددیة 
  سیاسیة متوسط

٠,٣٢٦ ١,٨٨ ٢٦ 

فئة 
  أسلوب
  بناء

القصة 
مستوى تعددیة   الخبریة

 ٠,١٨٦ ١,٩٧ ٢٩  مرتفعسیاسیة 

١,٠٧١ ١٧٥ ٢ 
٠,٣٤٥ 
  غیر دال
  ًإحصائیا

 التعددیــــة ىمـــستووجـــود فـــروق دالـــة بـــین فئـــات متغیـــر عـــدم وأســـفرت نتـــائج االختبـــار عـــن 
 فئـــات ىعلــ، لكترونیــة العراقیــةإلواقــع الــصحف االــسیاسیة التــي یعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بم

 عنـــد ًدالــة إحــصائیاغیـــر  وهــي )١,٠٧١( =  F، إذ جــاءت قیمــة الخبریــةأســلوب بنــاء هــذه القـــصة
  ).٠,٣٤٥(=  معنویة ىستوم

، وجـــاءت لالرتبـــاط) بیرســـون(والســتخراج قیمـــة االرتبـــاط بـــین المتغیـــرین تــم اســـتخدام معامـــل 
         ىمـــــــستوعنـــــــد دال إحـــــــصائیا للغایـــــــة وغیـــــــر  وهـــــــو ارتبـــــــاط ضـــــــعیف )٠,١٠٤(= قیمـــــــة االرتبـــــــاط 

  ).٠,١٦٧(= معنویة 
  )٣٠(جدول 

   التي یعكسها السیاسیةدیة التعد ىنتائج دراسة االرتباط بین متغیري مستو
   ، وأسلوب بناء هذه القصةلكترونیة العراقیةإلواقع الصحف امضمون القصة الخبریة بم

  مستوى المعنویة   بیرسونقیمة معامل   متغیري العالقة 

 وأسلوب بناء السیاسیةالتعددیة 
  القصة الخبریة 

٠,١٦٧   ٠,١٠٤  

 ذات داللـــة إحـــصائیة بــــین ارتباطیــــهقـــة عالعــــدم وجـــود ، ثبـــت  النتــــائج الـــسابقةىوبنـــاء علـــ
ــــسیاسیة التــــي یعكــــسها مــــضمون القــــصة الخبریــــة بمىمــــستو ــــة ال لكترونیــــة إلواقــــع الــــصحف ا التعددی
  .أسلوب بناء هذه القصةو، العراقیة
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  : الفرض الرابع .٤
 التــي یعكــسها اإلعالمیــة التعددیــة ى ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوتوجــد عالقــة ارتباطیــة

 هـــذه  تفاعلیـــة إطـــارىومـــستو، لكترونیـــة العراقیـــةإلواقـــع الـــصحف االخبریـــة بممـــضمون القـــصة 
   .القصة

 التعددیــة اإلعالمیــة ىوتمـت دراســة هــذا الفــرض مــن خــالل بحـث العالقــة بــین متغیــري مــستو
 تفاعلیــة إطــار ىومــستو، لكترونیــة العراقیــةإلواقــع الـصحف االتـي یعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بم

  التعددیــةىن خــالل البــدء برصــد معنویــة الفــروق بــین مجموعــات متغیــر مــستو، وذلــك مــهــذه القــصة
 )T-test( باســـتخدام اختبـــار  تفاعلیـــة إطـــار هـــذه القـــصةىمـــستو مجموعـــات متغیـــر ى علـــاإلعالمیـــة

، وذات ى التعددیـة المـنخفض ذات المـستوالخبریـةلدراسة معنویة االختالف بـین مجمـوعتي القـصص 
  : ذلك كما یليتوسط، و التعددیة المىمستو

  
  )٣١(جدول 

  لداللة الفروق ) T-Testت ـ (اختبار 
   بالقصص الخبریة في أسلوب بنائها الفني اإلعالمیةالتعددیة مستویات بین 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات  التعددیة اإلعالمیة
 المعیاري

 قیمة
 ت

درجة 
 الحریة 

 الداللة

 وى تعددیةمست
مستوى تفاعلیة إطار  ٠,٤٦٩١٦ ١,٦٧٦٦  ١٦٧  منخفض إعالمیة

 مستوى تعددیة القصة الخبریة 
  ٠,٥٢٢٢٣  ١,٤٥٤٥  ١١  متوسطإعالمیة

١٧٦  ١,٥١١  
٠,١٣٣ 

غیر دال 
  ًإحصائیا

 ىالقـصص الخبریـة ذات مـستو بـین ًحـصائیاإومـن واقـع الدراسـة تبـین عـدم وجـود فـروق دالـة 
 إذ  تفاعلیـة إطـار هـذه القـصةىمـستوث  التعددیـة المتوسـط مـن حیـى، وذات مـستوالتعددیة المنخفض

  ).٠,١٣٣(=  معنویة ى مستوعند ًحصائیاإ وهي غیر دالة )١,٥١١(= جاءت قیمة ت 
 التعددیة اإلعالمیـة التـي یعكـسها مـضمون القـصة ىوتمت دراسة االرتباط بین متغیري مستو

 باســتخدام معامـــل ة تفاعلیــة إطــار هــذه القــصىمــستو، لكترونیــة العراقیــةإلواقــع الــصحف االخبریــة بم
، عالقـة یتـضمن مجمـوعتین اثنتـین فقـط مـن المتغیـرین المـشار إلیهمـا فـي الً ألن كـالًارتبـاط فـاي نظـرا

 عنــدًوهــو ارتبــاط ایجـابي ضــعیف للغایــة وغیـر دال إحــصائیا  )٠,١١٣(= وجـاءت قیمــة معامــل فـاي 
  ).٠,١٣١( =  معنویةىمستو
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  )٣٢(جدول 
   التعددیة اإلعالمیة التي یعكسها مضمون ىمستوي نتائج دراسة االرتباط بین متغیر

   تفاعلیة إطار هذه القصة ى، ومستولكترونیة العراقیةإلواقع الصحف االقصة الخبریة بم
  مستوى المعنویة   فايقیمة معامل   متغیري العالقة 

اإلعالمیة ومستوى تفاعلیة التعددیة 
   إطار هذه القصة 

٠,١٣١  ٠,١١٣  

، إذ اتــضح عــدم الرابــع مــن فــروض الدراســةالفــرض بــین عــدم صــحة  مــا ســبق تىعلــوبنــاء 
 التعددیــة اإلعالمیــة التــي یعكــسها مــضمون ى ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوعالقــة ارتباطیــةوجــود 

  . تفاعلیة إطار هذه القصةىمستو، ولكترونیة العراقیةإلواقع الصحف االقصة الخبریة بم
 :  الفرض اخلامس. ٥

 التــي یعكــسها الــسیاسیة التعددیــة ى ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوةتوجــد عالقــة ارتباطیــ
 هـــذه  تفاعلیـــة إطـــارىومـــستو، لكترونیـــة العراقیـــةإلواقـــع الـــصحف امـــضمون القـــصة الخبریـــة بم

   .القصة
 فــــي اتجــــاه واحــــد (ANOVA)وتمــــت دراســــة هــــذه العالقــــة بــــإجراء اختبــــار تحلیــــل التبــــاین 

 التعددیــة الــسیاسیة التــي یعكــسها مــضمون القـــصة ىستومــ معنویــة الفــروق بــین فئــات ىالختبــار مــد
 فئـــات مـــستوى تفاعلیـــة إطـــار القـــصة الخبریـــة، ىعلـــ، لكترونیـــة العراقیـــةإلواقـــع الـــصحف االخبریـــة بم

  :ویوضح ذلك الجدول التالي
  )٣٣(جدول 

لتعددیة مستویات االفروق بین متوسطات معنویة  لبیان ANOVA االتجاه يتحلیل التباین أحاد
  مستوى تفاعلیة إطار القصة الخبریة  فيلكترونیة العراقیة إلبالصحافة اسیة للقصة الخبریة السیا

    درجة الحریة
  
  

  
مستویات التعددیة 

  السیاسیة
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
بین  المعیاري

  المجموعات
داخل 

  المجوعات

  قیمة 
  ف

  الداللة

توى تعددیة مس
 ٠,٤٧٨٧٩ ١,٦٥٠٤ ١٢٣  منخفضسیاسیة 

مستوى تعددیة 
 ٠,٤٧٠٦٨ ١,٦٩٢٣ ٢٦  سیاسیة متوسط

مستوى 
تفاعلیة 
إطار 
القصة 
مستوى تعددیة   الخبریة 

 ٠,٤٧٠٨٢ ١,٦٨٩٧ ٢٩  مرتفعسیاسیة 

٠,١٣٨ ١٧٥ ٢ 
٠,٨٧٢ 
  غیر دال
  ًإحصائیا
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 التعددیــــة ىمـــستووجـــود فـــروق دالـــة بـــین فئـــات متغیـــر عـــدم وأســـفرت نتـــائج االختبـــار عـــن 
فئـــات  ىعلــ، واقــع الــصحف االلكترونیــة العراقیــةیاسیة التــي یعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بمالــس

      ًدالـــة إحـــصائیاغیـــر  وهــي )٠,١٣٨( =  F، إذ جـــاءت قیمـــةمــستوى تفاعلیـــة إطـــار القــصة الخبریـــة
  ).٠,٨٧٢(=  معنویة ى مستوعند

، وجـــاءت الرتبـــاط ل)ونبیرســـ(والســتخراج قیمـــة االرتبـــاط بـــین المتغیـــرین تــم اســـتخدام معامـــل 
              ىمـــــــــــستوعنـــــــــــد  ًدال إحـــــــــــصائیاوغیـــــــــــر وهـــــــــــو ارتبـــــــــــاط ضـــــــــــعیف ) ٠,٠٣٦(= قیمـــــــــــة االرتبـــــــــــاط 

   ).٠,٦٣١(= معنویة 
  )٣٤(جدول 

   التعددیة السیاسیة التي یعكسها مضمون ىمستونتائج دراسة االرتباط بین متغیري 
   تفاعلیة إطار هذه القصة ىستو، وملكترونیة العراقیةإلواقع الصحف االقصة الخبریة بم
  مستوى المعنویة   بیرسونقیمة معامل   متغیري العالقة 

ومستوى تفاعلیة  السیاسیةالتعددیة 
   إطار القصة الخبریة 

٠,٦٣١  ٠,٠٣٦  

  
 ذات داللـــة إحـــصائیة بــــین ارتباطیــــةعالقـــة ، ثبـــت عــــدم وجـــود  النتــــائج الـــسابقةىوبنـــاء علـــ

ــــسیاسیة التــــي یعىمــــستو ــــة ال لكترونیــــة إلواقــــع الــــصحف اكــــسها مــــضمون القــــصة الخبریــــة بم التعددی
  .فئات مستوى تفاعلیة إطار القصة الخبریةو، العراقیة
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  اخلـامتــة
محاولــة كــشف مالمـــح وســمات وهویــة التعددیـــة تحــددت المــشكلة البحثیـــة لهــذه الدراســة فـــي 

الــسیاسیة واإلعالمیــة وكیفیــة تفاعلهــا مــع الواقــع اإللكترونــي فــي العــراق باإلضــافة إلــى كــشف أســالیب 
 العراقیــة ومــدى توظیفهــا لألســالیب واألنمــاط وأنمــاط بنــاء القــصص الخبریــة فــي الــصحافة اإللكترونیــة

المتبعـــة فـــي تحریـــر تلـــك القـــصص ومـــن ثـــم توصـــیفها ومعرفـــة مـــدى اســـتفادة الـــصحافة اإللكترونیـــة 
، ورصـــد ضمون القـــصص الخبریـــةمـــ، وذلـــك مـــن خـــالل تحلیـــل العراقیـــة مـــن تلـــك األســـالیب الجدیـــدة

كیفیـــة ، ودراســـة لكترونیـــة العراقیـــةالمواقـــع اإل عبـــر للقـــصص الخبریـــةالـــسمات والخـــصائص التفاعلیـــة 
موقـــع صــحیفة الرافـــدین، وموقــع صـــحیفة (تناولهــا لقــضایا وشـــؤون العــراق واإلحـــداث الــدائرة فیـــه فــي 

  .)صوت العراق، وموقع شبكة عراقنا اإلخباریة
 مجموعــة مــن التــساؤالت المتعلقــة بتحلیــل عــن اإلجابــة ىوفــي هــذا اإلطــار ســعت الدراســة إلــ

 باعتبارهـا ص الخبریة التي نشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة عینـة الدراسـةالقصعینة من مضمون 
 اختبـار مجموعـة ىكمـا سـعت إلـ. العـراق، وأكثرها جماهیریة وشـعبیة فـي  اإلنترنتى علالمواقعأشهر 

بمستویات التعددیة الـسیاسیة واإلعالمیـة للقـصة الخبریـة بالـصحافة اإللكترونیـة من الفروض المتعلقة 
ة فــــي أســــلوب بنــــاء هــــذه القــــصة، وعالقــــة أســــلوب بنــــاء القــــصة الخبریــــة بمجاالتهــــا وأســــالیب العراقیــــ

مــستوى التعددیــة الــسیاسیة واإلعالمیــة التــي ومعالجتهــا واتجاهاتهــا وأســلوب التغطیــة الــسیاسیة فیهــا، 
یعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بمواقــع الــصحف االلكترونیــة العراقیــة، بمــستوى تفاعلیــة إطــار هــذه 

   .قصةال
إلـــى نظریـــة ثـــراء الوســـیلة فـــي تـــوفیر معـــاییر لقیـــاس واســـتندت الدراســـة فـــي إطارهـــا النظـــري 

وضــع تــصنیف و فاعلیــة القــصة الخبریــة المنــشورة فــي المواقــع اإللكترونیــة للــصحف عینــة الدراســة، 
یـة التركیـز علـى بعـدي التعددوبنائي للقوالب الفنیة للقصص الخبریة من حیث مدى الثـراء اإلعالمـي، 

لكترونیــة العراقیــة بمــا یمثــل إل وبعــدین جدیــدین لثــراء وســائل اإلعــالم ااإلعالمیــة والــسیاسیة كمعیــارین
بــین عــامي  Daft & Lengelوالتــي قــدمها كــل مــن  إضــافة نظریــة لمــدخل ثــراء وســائل اإلعــالم

١٩٨٦-١٩٨٤ .  
سح بـشقیه هج المـ مـنى؛ حیـث اعتمـدت علـ الدراسات الوصفیةنوعیة ىوتنتمي هذه الدراسة إل

القـصص الخبریـة التـي نـشرتها مواقـع ؛ وذلك مـن خـالل تحلیـل عینـة مـن مـضمون الوصفي والتحلیلي
 مـــن القـــصص مـــضمون هـــذه علـــى، وقـــد تمثـــل مجتمـــع الدراســـة الـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة الدراســـة

  . سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ومجاالت الحیاة األخرىموضوعات
القــصص الخبریــة التــي نــشرتها مواقــع مــضمون  عینــة مــن ىوتــم إجــراء الدراســة بــالتطبیق علــ

؛ القـــصص مـــن هـــذه قـــصةوذلـــك مـــن خـــالل تحلیـــل عینـــة مـــن مـــضمون كـــل الـــصحف اإللكترونیـــة 
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القـــصص  تــضمنتها خمـــسة محــاور رئیــسیةباســتخدام صــحیفة تحلیــل مـــضمون تــم تــصمیمها لتحلیــل 
شار إلیهــــا خــــالل الفتــــرة مــــن ُ الــــثالث المــــالخبریــــة التــــي تــــم نــــشرها فــــي مواقــــع الــــصحف اإللكترونیــــة

وتــــم اســـتخدام أســــلوب األســـبوع الــــصناعي فـــي ســــحب المــــادة ، ٣١/٥/٢٠١٣ ى وحتـــ١/١٢/٢٠١٢
ًالخاضـــعة للتحلیـــل لتالفـــي التكـــرار فـــي نـــشر المـــادة، ونظـــرا لـــبطء عملیـــة التحـــدیث فـــي مواقـــع عینـــة 

 الفتـرة المـذكورة عـدد خـالل) ٦٩(قـصة خبریـة تـم نـشرها فـي ) ١٧٨(وبذلك بلغ حجم العینـة . الدراسة
  .من المواقع اإللكترونیة الثالثة موضع الدراسة

 ى، توصـل الباحـث إلـدام األسـالیب اإلحـصائیة المالئمـة، واسـتخ التحلیلیـةالدراسةوبعد إجراء 
الباحــث ، ویعــرض وتختبــر فروضـها تـساؤالت الدراســة، ىمجموعـة مــن النتـائج العامــة التــي تجیـب علــ

  :أهم هذه النتائج فیما یلي
القصص اخلربية التي نشرتها دراسة التحليلية لعينة لل النتائج العامة ً:أوال

  : موضع التطبيقمواقع الصحف اإللكرتونية
 القـصص الخبریـة التـي نـشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـةلعینـة استهدفت الدراسـة التحلیلیـة 
منة فـي الموضـوعات  المتـضالـصحفیة المـادةالكـشف عـن طبیعـة تحلیل مضمون القصص الخبریة، و

أســـالیب اإلقنـــاع  الموضـــوعات، وهـــذهاتجاهـــات  ى، والتعـــرف علـــهاالتـــي یـــتم طرحهـــا داخـــل صـــفحات
وأســـالیب البنـــاء الفنـــي للقـــصص الخبریــة التـــي تـــم نـــشرها فـــي تلـــك المواقـــع ، هاالمــستخدمة فـــي عرضـــ

 بمـا یفیـد فـي یهـاُالمـشار إل الـثالث للمواقعكما استهدفت رصد الخصائص والسمات التفاعلیة الثالث، 
وتمثلـت أهـم .  نتیجة هذا التفاعـلىموضوعاتها، وعل شكل وكیفیة التفاعل الذي یتم بین ىالتعرف عل

  :فیما یليالتي تم التوصل إلیها النتائج 
تنوعت مجاالت القصص الخبریة التي نشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة فمنهـا مـا  .١

ًدیا، أو اجتماعیــا، أو ثقافیــاًجــاء سیاســیا، ومنهــا مــا جــاء اقتــصا ً وبــصفة عامــة توزعــت عینــة . ً
القــصص الخبریــة موضــوع الدراســة علــى عــشرة مجــاالت إذ تــصدر المجــال الــسیاسي قائمــة 
مجــــاالت القـــــصة الخبریـــــة فـــــي مواقـــــع الــــصحف اإللكترونیـــــة العراقیـــــة خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة 

ـــة االنب ویمكـــن تفـــسیر هـــذه النتیجـــة .التحلیلیـــة تقالیـــة التـــي یمـــر بهـــا المجتمـــع طبیعـــة المرحل
العراقي، إذ تشهد هذه المرحلة تـوترات وتغیـرات وتحـوالت سیاسـیة متالحقـة تفـرض بالـضرورة 
على وسائل اإلعالم العراقیة بصفة عامـة ومنهـا مواقـع الـصحف اإللكترونیـة بالتحدیـد بـصفة 

ات خاصـــة ضـــرورة إلقـــاء الـــضوء علـــى الوضـــع الـــسیاسي بمـــا یتـــضمنه مـــن أحـــداث وتطـــور
  . متالحقة

التـي تـم الرجـوع  مـع مـا خلـصت إلیـه العدیـد مـن الدراسـات الـسابقة وتتفق هذه النتیجة
إلـــى أن نـــشرة أخبـــار قنـــاة خلـــصت والتـــي ) ٢٠١٢جبـــار محـــسن الـــسعدي، (، مثـــل دراســـةإلیهـــا



 - ٢٤٠ -

تكـــرار وبنـــسبة ) ٣٣(ًالحـــرة العراقیـــة اهتمـــت كثیـــرا بالموضـــوعات الـــسیاسیة والتـــي حـــصلت علـــى 
،  المجمــوع الكلــي للقــصص الخبریــة وذلــك بــسبب تــسارع األحــداث فــي العــراقمــن%) ٢٤,٢٦(

 والتـــي خلــــصت إلـــى وضـــع أطـــر خبریـــة للقــــصص (Frensley Nathalie,2004)ودراســـة 
الخبریــــة تــــتالءم مــــع مــــا تریــــده وزارة الــــدفاع األمریكیــــة واإلدارة األمریكیــــة وتقــــدیم تغطیــــة موالیــــة 

والتــي ) ٢٠٠٣أزهــار صــبیح غنتــاب الكعبــي،(ي، ودراســة  الــسیاسي األمریكــالنظــام وإلدارةللحـرب 
بالدرجـة األولـى بـالتوظیف الـسیاسي لموضـوعاتها العراقیـة خلصت إلـى اهتمـام الـصحافة الحزبیـة 

خلــود كـــاظم (علــى بقیــة وظــائف الــصحافة األخــرى، ودراســة الــصحفیة، إذ تتفــوق هــذه الوظیفــة 
یــاة واألهــرام بالــشؤون والموضــوعات والتــي خلــصت إلــى اهتمــام صــحیفتي الح) ٢٠٠٧العــامري،

  . بسبب الوضع العام السائد في العراق٢٠٠٥ و ٢٠٠٤العراقیة السیاسیة واألمنیة في عامي 
تعـــددت أســـالیب معالجـــة القـــصة الخبریـــة التـــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة  .٢

ًا دعویــا، ومنهــا مــا جــاء أســلوبًافمنهــا مــا جــاء تحلیلیــ ، ًا دعائیــًامبالغــة، أو أســلوب، أو أســلوب الً
وبـــصفة عامـــة توزعـــت عینـــة القـــصص الخبریـــة موضـــوع الدراســـة علـــى خمـــسة . ًاأو تنافـــسی

ــصدر األســــلوب التحلیلــــي قائمــــة أســــالیب معالجــــة القــــصة الخبریــــة فــــي مواقــــع  أســــالیب إذ تــ
اسـة  وهذه نتیجة تدل علـى أن مواقـع عینـة الدر،الصحف العراقیة خالل فترة الدراسة التحلیلیة

 وهــذا ،تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى األســلوب التحلیلــي فــي تنــاول موضــوعات القــصة الخبریــة
یفـرض علــى وســائل اإلعــالم العراقیــة بــصفة عامــة ومنهــا مواقــع الــصحف اإللكترونیــة بــصفة 
خاصة بالتحدید ضرورة التركیـز علـى اعتمـاد أسـلوب التحلیـل لموضـوعات القـصص الخبریـة 

 .ألحداث بشكل مجردوعدم االكتفاء برصد ا
     أشـــــارت نتـــــائج إحـــــدى الدراســـــات الـــــسابقة التـــــي تـــــم الرجـــــوع إلیهـــــا ،وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار
(John Demott,1993) إلـى أن المعلومـات الخلفیـة والمعمقـة توجـد بـشكل أكبـر فـي القـصص 

 وأن عبـــارات الـــرأي توجـــد أكثـــر فـــي ،الخبریـــة التـــي تتبـــع أســـلوب التحلیـــل فـــي المعالجـــة والتفـــسیر
 إن هـذه القـصص الخبریـة المحللـة والمفـسرة تكـون .خبار المفسرة على عكس القصص الخبریةاأل

    . ومشاكل المجتمعات النامیةًأكثر اهتماما بالتنمیة
تحـددت اتجاهــات القـصص الخبریــة التــي نـشرتها مواقــع الــصحف اإللكترونیـة العراقیــة بثالثــة  .٣

وبـصفة عامـة توزعـت عینـة ) د، معـارضمؤیـد، محایـ(اتجاهات نحو النظـام الـسیاسي الـراهن 
القـــصص الخبریــــة موضــــوع الدراســـة علــــى تلــــك االتجاهــــات بالـــشكل التــــالي تــــصدر االتجــــاه 
المحایــد قائمـــة اتجاهـــات القـــصة الخبریــة نحـــو النظـــام الـــسیاسي الــراهن فـــي مواقـــع الـــصحف 

ارضـة للنظـام العراقیة خـالل فتـرة الدراسـة التحلیلیـة باسـتثناء موقـع صـحیفة الرافـدین كونهـا مع
 إذ یفــرض ،وهــذه نتیجــة طبیعیــة فرضــتها طبیعــة النظــام الــسیاسي فــي البلــد، الــسیاسي الــراهن
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 علـــى وســـائل اإلعـــالم العراقیـــة بـــصفة عامـــة ومنهـــا مواقـــع الـــصحف ًاالنظـــام الـــسیاسي قیـــود
اإللكترونیة بالتحدید مما یضطر أغلـب المواقـع أن تلتـزم اتجـاه الحیادیـة فـي عـرض مواضـیع 

  . الخبریة في تلك المواقعالقصص 
     أشارت نتائج إحدى الدراسات السابقة التي تم الرجوع إلیها، وفي هذا اإلطار

 فيهي أهم حلقة ، ن عالقة الصحافة بالسلطةأإلى ) ٢٠٠٣أزهار صبیح غنتاب الكعبي،(
، إذ كانت بقیة األطراف الفاعلة في میدانهاالتي تحكم الصحافة مع االرتباط سلسلة 

حف المستقلة عینة الدراسة تتناول موضوعاتها بحیادیة تامة من خالل عالقتها الص
بان في العراق إالمعارضة تؤكد المضایقات التي تعرضت لها الصحافة الحزبیة و .بالسلطة

الوجود الفعلي لهذه الصحافة كإحدى أعمدة  ،)١٩٦٣-  ١٩٥٨(الحكم الجمهوري 
         الحزبیة إبان العهد الجمهوري الصحافة العراقیة في حین اتسمت الصحافة

  .بأحادیة األسلوب والتوجه) ٢٠٠٣-  ١٩٦٣(
تنوعت األهداف السیاسیة للقصص الخبریة التي نشرتها مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة  .٤

 السلطة القائمة، أو إلجراءاتواقع األحداث، ومنها ما جاء انتقادات ل ًفمنها ما جاء نقال
وبصفة عامة توزعت عینة . مواطنین، أو مناشدة ونداء الجهات الرسمیةٕتوعیة وارشاد ال

القصص الخبریة موضوع الدراسة على احد عشر هدف جاء هدف نقل واقع األحداث 
ًمتصدرا قائمة األهداف السیاسیة للقصة الخبریة في مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة 

على أن معظم موضوعات القصص الخبریة خالل فترة الدراسة التحلیلیة وهذه نتیجة تدل 
في تلك المواقع تركز بالشكل األساس على نقل واقع األحداث كما هو موجود في الواقع 
دون الخوض في تفسیر وتحلیل وتعلیقات عن الموضوع وهذا ما تسعى إلیه أغلب مواقع 

  .الصحف اإللكترونیة عینة الدراسة
التي تم الرجوع دید من الدراسات السابقة  مع ما خلصت إلیه العوتتفق هذه النتیجة

 رفض والتي خلصت إلى ظهور) ٢٠٠٧محمد رضا محمد حبیب، (، مثل دراسةإلیها
، بغض النظر عن اختالف تحلیل األسباب حسب عراقالصحف والمواقع لما یحدث في ال

ة ، إذ اعتمدت الصحف والمواقع اإللكترونیة عینة الدراسالتوجهات السیاسیة لكل وسیلة
والتي ) ٢٠٠٧خلود كاظم العامري،( ودراسة حداث الجاریة في العراق،ألعلى نقل واقع ا

الحیاة اعتمدت القصة الخبریة أكثر من األهرام في تغطیة شؤون صحیفة أن خلصت إلى 
وتباینت موضوعات القصة الخبریة في كلتا الصحیفتین بشكل بنقل واقع األحداث العراق 
 وأبدت كل من ،خدام التقاریر اإلخباري في تغطیة الشؤون ذاتها وتباینت نسبة است،واضح

وظهر هذا االختالف . ي طبیعة األهداف التي ركزت علیها فً مختلفاًاهتماما الصحیفتین
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هداف التي ركزت علیها  عن طریق الفروق المعنویة الكبیرة في طبیعة األًواضحا
طیة انطالقا من التقالید المعتمدة في األمر الذي عكس التباین في طبیعة التغ، الصحیفتان

) ١٩٩٤شیم عبد الحمید قطب،(، ودراسة الصحیفتین والسیاسة التحریریة المتبعة فیهما
یغلب على القصص اإلخباریة في مجلة التایم القصص العادیة التي والتي خلصت إلى أنه 

اصل في یغلب الحدث الحتقوم على سرد الحدث ونقل وقائعه في شكل موجز ومجرد، و
من إجمالي ما نشر، % ٨٠الواقع على محاور القصص اإلخباریة في مجلة تایم بنسبة 

وهناك توازن في العدد بین القصص التي بنیت في المعالجة على نقل وقائع األحداث 
والمعلومات فقط وبین القصص المبنیة على ثالث عناصر هي الوقائع والتصریحات 

  . والمعلومات
 الــسیاسیة التــي تــضمنتها القــصص الخبریــة التــي تــم نــشرها فــي مواقــع انقــسمت الموضــوعات .٥

الحقـــوق المدنیـــة :(ة وهـــيالـــصحف اإللكترونیـــة عینـــة الدراســـة إلـــى ثالثـــة موضـــوعات رئیـــسی
وفــي هــذا اإلطــار ) ، والحقــوق االجتماعیــة والثقافیــة واالقتــصادیة، والحقــوق الفكریــةوالــسیاسیة

الـــسابقة مجموعــة مـــن الموضـــوعات الفرعیـــة تــضمن كـــل موضـــوع مــن الموضـــوعات الثالثـــة 
  . تباینت فیما بینها من حیث تكرار ظهور كل منها

وتبـــین اتفـــاق مواقـــع الـــصحف الـــثالث فـــي تـــصدر موضـــوع الحـــق فـــي الحیـــاة كافـــة 
ً ویالحـظ أیـضا تبـاین ،الموضوعات الفرعیة المتضمنة في موضوع الحقوق المدنیة والسیاسیة

الموضـــوعات الفرعیـــة المتـــضمنة فـــي موضـــوع الحقـــوق مواقـــع الـــصحف الـــثالث فـــي ترتیـــب 
المدنیة والسیاسیة، وهو مـا یمكـن إرجاعـه إلـى اخـتالف المواقـع الـثالث فیمـا یتعلـق بالـسیاسة 

  .ًالتحریریة لكل موقع فضال عن تباین توجهات كل موقع من مواقع الصحف الثالث
صدر موضــوع  صــحیفتي صــوت العــراق وشــبكة عراقنــا اإلخباریــة فــي تــا موقعــاتفــقو

 انفــرد بینمـا ،الحـق فـي الــضمان االجتمـاعي قائمــة الحقـوق االجتماعیــة والثقافیـة واالقتــصادیة
قـــد و ،موقــع صـــحیفة الرافـــدین بـــالتركیز علـــى موضـــوع الحـــق فـــي الملكیـــة الخاصـــة وحمایتهـــا

یرجــع ذلــك التفــاوت إلــى طبیعــة موقــع صــحیفة الرافــدین كــصحیفة معارضــة للنظــام الــسیاسي 
العـراق ومـن ثـم تـولي اهتمامهـا بمـا یمكـن مـن االسـتقالل عـن هـذا النظـام الـسیاسي القائم في 

 صـــوت العـــراق وشـــبكة عراقنـــا اإلخباریـــة مـــن مـــوقعي علـــى العكـــس ،وهـــو الملكیـــة الخاصـــة
  .بوصفهما موقعین مستقلین بالفعل

اتفقــت مواقــع الــصحف الــثالث فیمــا بینهــا مــن حیــث تركیــز االهتمــام علــى موضــوع و
عرفـة إذ تــصدر هـذا الموضـوع قائمـة موضــوعات الحقـوق الفكریـة الخاصـة بكــل الحـق فـي الم

  . موقع من مواقع الصحف الثالث
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وبصفة عامـة ركـزت مواقـع الـصحف الـثالث علـى الحقـوق المدنیـة والـسیاسیة بـشكل 
ًكبیـــر یفـــوق تركیزهـــا علـــى الحقـــوق االجتماعیـــة واالقتـــصادیة، وأیـــضا الحقـــوق الفكریـــة وهـــي 

تفـــق مـــع طبیعـــة المرحلـــة التـــي یمـــر بهـــا العـــراق، ومـــا یـــشوبها مـــن تطـــورات نتیجـــة منطقیـــة ت
  .وتحوالت سیاسیة متالحقة في ظل التعددیة السیاسیة واإلعالمیة لتلك المرحلة

تـضمنت أسـالیب التغطیــة الـسیاسیة للقــصة الخبریـة التــي نـشرتها مواقــع الـصحف اإللكترونیــة  .٦
قــط، عــرض رأي المعارضــة الــسیاسیة فقــط،  الــسیاسیة فعــرض رأي الــسلطة(العراقیــة اآلتــي 

عـــرض رأي الـــسلطة والمعارضـــة الـــسیاسیة بـــشكل متـــوازن، عـــرض رأي الـــسلطة والمعارضـــة 
 وبـــصفة عامـــة توزعـــت عینـــة القـــصص الخبریـــة .)الـــسیاسیة والـــشارع العراقـــي بـــشكل متـــوازن

 موضـوع الدراســة علــى أربعــة أســالیب جــاء أســلوب عــرض رأي الــسلطة والمعارضــة الــسیاسیة
ـــــسیاسیة للقـــــصة الخبریـــــة فـــــي مواقـــــع الـــــصحف  ـــــة ال ـــــوازن قائمـــــة أســـــالیب التغطی ـــــشكل مت ب

 وهـــذه نتیجـــة تـــدل علـــى أن أغلـــب مواقـــع ،اإللكترونیـــة العراقیـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة التحلیلیـــة
عینة الدراسة تعتمد في أسـلوب تغطیتهـا للموضـوعات علـى الـرأي الـسیاسي للـسلطة الحاكمـة 

بـــشكل متـــوازن دون المیـــل لطـــرف علـــى حـــساب اآلخـــر نتیجـــة والـــرأي المعـــارض وعرضـــها 
التحــوالت الــسیاسیة المتعــددة التــي فرضــت علــى وســائل اإلعــالم العراقیــة بــصفة عامــة ومنهــا 
مواقع الصحف اإللكترونیة بالتحدید بصفة خاصة ممـا یحـتم علـى تلـك المواقـع التركیـز علـى 

  .لموقع ودیمومة عمل تلك المواقعأسلوب العرض المتوازن لضمان إقبال المتصفحین على ا
ـــــي تـــــم الرجـــــوع إلیهـــــاوفـــــي هـــــذا اإلطـــــار  ـــــسابقة الت ـــــائج إحـــــدى الدراســـــات ال      أشـــــارت نت

بــــأي حــــدثین اهتمـــام الــــصحف ومواقــــع االنترنــــت إلــــى ) ٢٠٠٧محمـــد رضــــا محمــــد حبیــــب،(
 مـــن خـــالل تغطیـــة أبعـــاد كـــل حـــدث علـــى حـــدة ومـــا یـــستتبع هـــذا متـــزامنین فـــي الوقـــت نفـــسه

من تقدیم المعلومـات عـن طریـق األخبـار والمقـاالت والتقـاریر والتحقیقـات والحـوارات االهتمام 
  .وعرضهما بشكل متوازنالتي تدعم وجهة نظر كل وسیلة على حدة 

 تـــشیر نتـــائج الدراســـة التحلیلیـــة إلـــى أن النـــسبة األكبـــر مـــن القـــصص الخبریـــة عینـــة الدراســـة .٧
بینمـــا عكـــس %) ٦٩,١(سیاسیة بنـــسبة  مـــن التعددیـــة الـــًاعكـــس مـــضمونها مـــستوى منخفـــض

 مـــن التعددیـــة الـــسیاسیة ًامـــن هـــذه القـــصص الخبریـــة مـــستوى متوســـط%) ١٤,٦(مـــضمون 
ویعنــي ذلــك الغالبیــة العظمــى مــن القــصص الخبریــة عینــة الدراســة عكــس مــضمونها مــستوى 

%) ١٦,٣(تعددیـــة سیاســـیة مـــنخفض أو متوســـط، بینمـــا ظهـــر المـــستوى المرتفـــع فـــي نـــسبة 
 وهـو مـا ،ر هـذه النتیجـة إلـى محدودیـة وضـیق إطـار الحریـة الـسیاسیة فـي العـراقوتـشی. فقـط

ینعكس بالضرورة على مستوى التعددیة السیاسیة في المضمون اإلعالمي المقدم مـن خـالل 
  .وسائل اإلعالم العراقیة
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 التــوازن اإلعالمــي للقــصة الخبریــة التــي نــشرتها مواقــع الــصحف اإللكترونیــة مــدیاتتــضمنت  .٨
وبــصفة عامــة توزعــت عینـة القــصص الخبریــة موضــع الدراســة علــى ، مــدیاتقیـة خمــسة العرا

 التــوازن مــدیاتً فقــط جــاء عــرض القــصة الخبریــة بــشكل مجــرد متــصدرا قائمــة مــدیاتثالثــة 
ــــة فــــي مواقــــع الــــصحف اإللكترونیــــة العراقیــــة خــــالل فتــــرة الدراســــة  اإلعالمــــي للقــــصة الخبری

لـب مواقـع العینـة تتنـاول موضـوعاتها بـشكل مجـرد أي  وهي نتیجة تـدل علـى أن أغ،التحلیلیة
تنقـــل األحـــداث كمـــا حـــصلت دون ربطهـــا بـــالواقع الـــسیاسي إال فـــي حـــاالت نـــادرة أو ربطهـــا 

  .سیاسة موقع الصحیفة اإللكترونیةب
شــتمل النطـــاق الجغرافـــي للتغطیـــة اإلعالمیـــة للقـــصة الخبریـــة التـــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف ا .٩

وبـصفة عامـة توزعـت عینـة القـصة الخبریـة .  ثالثة نطاقـات جغرافیـةاإللكترونیة العرقیة على
ً وجــاء النطـاق المحلــي متــصدرا قائمــة ،موضـع الدراســة علــى تلــك النطاقـات الجغرافیــة الثالثــة

النطاقــــات الجغرافیــــة للتغطیــــة اإلعالمیــــة للقــــصة الخبریــــة فــــي مواقــــع الــــصحف اإللكترونیــــة 
 وهـي نتیجــة تـدل علـى اعتمـاد وسـائل اإلعـالم العراقیــة ،العراقیـة خـالل فتـرة الدراسـة التحلیلیـة

بالدرجـــة األســــاس علـــى نطــــاق التغطیــــة الجغرافیـــة المحلــــي أي مخاطبـــة الجمهــــور الــــداخلي 
بــــصفة عامـــــة ومنهـــــا مواقـــــع الـــــصحف اإللكترونیـــــة بالتحدیـــــد دون التركیـــــز علـــــى أن شـــــبكة 

ا قـصور واضـح یـسجل علــى  وهـذ،االنترنـت متاحـة لكـل الجمـاهیر المحلیـة والعربیــة والعالمیـة
مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیـة یـؤدي بالتـالي إلـى انخفـاض نـسبة متـصفحي المواقـع مـن 

  .خارج نطاق التغطیة المحلیة
ـــــي تـــــم الرجـــــوع إلیهـــــاوفـــــي هـــــذا اإلطـــــار  ـــــسابقة الت ـــــائج إحـــــدى الدراســـــات ال      أشـــــارت نت

االقتصادیة نسبة عالیـة مـن إلى احتالل الشؤون المحلیة ) ١٩٩٩محمود حمدي عبد القوي،(
اهتمـام كـل مـن صــفحة االقتـصاد الیومیـة فــي األهـرام وكـذلك مجلــة األهـرام االقتـصادي وفــي 

  .الوقت الذي یقل فیه اهتمام صفحة االقتصاد بمعالجة الشؤون العربیة والعالمیة االقتصادیة
 الــصحف تنوعــت المــصادر اإلعالمیــة المتــضمنة فــي القــصص الخبریــة التــي نــشرتها مواقــع .١٠

، ومنهـا مـا )منـدوب أم مراسـل(اإللكترونیة العراقیة فمنها ما جاء یعتمد على مصادر خاصة 
، أو مـــصادر صـــحفیة، أو غیـــر مبـــین، أو المـــسئولینجـــاء یعتمـــد علـــى وكـــاالت األنبـــاء، أو 

صص الخبریــة موضــع الدراســة علــى وبــصفة عامــة توزعــت عینــة القــ. المتخصــصینالخبــراء 
متـــصدرة قائمـــة المـــصادر ) منـــدوب أو مراســـل( مـــصادر خاصـــة ً عـــشر مـــصدرا جـــاءتأحـــد

اإلعالمیــة المتـــضمنة فـــي القـــصة الخبریـــة لمواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة خـــالل فتـــرة 
الدراسة التحلیلیة وهي نتیجة تـدل علـى أن أغلـب مواقـع الـصحف اإللكترونیـة تعتمـد بالدرجـة 

 ولحداثـة تلـك الظـاهرة ، النطـاق المحلـياألساس على مندوبیها ومراسـلیها كونهـا تعمـل ضـمن
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ـــــر مـــــن ارتباطهـــــا  اإلعالمیـــــة علـــــى المجتمـــــع اإلعالمـــــي تعتمـــــد علـــــى كادرهـــــا الـــــداخلي أكث
 ثـــم تعتمــد بالدرجــة الثانیـــة علــى وكــاالت أنبائهـــا ،بمؤســسات عربیــة أو عالمیـــة أو غیــر ذلــك

أن مــصادر یجــابي كــون إ علــى مــا تــم ذكــره أعــاله وهــذا مؤشــر حیــث تقتــصر ،ًالمحلیــة أیــضا
القــصص الخبریــة ســتكون أكثــر دقــة ومــصداقیة العتمادهــا علــى المنــدوب أو المراســل لــذلك 

  .الموقع اإللكتروني دون غیره
وتختلــف هــذه النتیجــة مــع مــا خلــصت إلیــه الدراســات الــسابقة التــي تــم الرجــوع إلیهــا، 

اعتمـــاد الـــصحیفتین علـــى والتـــي خلـــصت إلـــى ) ٢٠٠٧خلـــود كـــاظم العـــامري،(مثـــل دراســـة 
المـــصادر اإلخباریـــة المختلفـــة وحـــصلت التقـــاریر اإلخباریـــة المـــأخوذة مـــن الوكـــاالت األربـــع 

 عــــن اعتمـــــاد ًالفــــض)  ویونایتــــدبرس انترناشــــیولوأسوشــــیتدبرس والفرنــــسیة رویتــــرز(الكبــــرى 
 وقـــد تباینـــت نـــسبة االعتمـــاد علـــى المنـــدوبین والمراســـلین فـــي تغطیـــة، وكـــاالت أخـــرى ثانویـــة

األحداث المختلفة ألسباب فنیة وتنظیمیة تتعلـق بـاختالف عـدد مراسـلي الـصحیفتین إذ تملـك 
 صــحفیا فـي بغـداد والمحافظــات وهـو الــسبب ١٢الحیـاة مكتبـا فــي بغـداد یعمـل فیــه أكثـر مـن 

الرئیس في اعتمادها على المراسلین والمنـدوبین فـي تغطیـة الكثیـر مـن شـؤون العـراق السـیما 
تصادیة والثقافیة في الوقت الذي اعتمدت فیه األهرام علـى مراسـل واحـد یـزور السیاسیة واالق

العـراق بـین الحـین واألخـر األمـر الـذي قلــل مـن نـسبة اعتمادهـا علـى مراسـلها وزاد مـن نــسبة 
الخبریـة التـي تناولـت اعتمادها على الوكاالت كمصادر أساسیة للتقاریر اإلخباریة والقـصص 

  .ون العراقئش
 حـدود القـصة الخبریـة التـي نـشرتها مواقـع الـصحف اإللكترونیـة العراقیـة ثالثـة تـضمنت فئـات .١١

الرصد المجرد لألحداث، ورصـد األحـداث وتحلیلهـا، ورصـد األحـداث وتحلیلهـا وتقـدیم (فئات 
 وبــصفة عامــة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــوع الدراســة علــى فئتــین .)تفــسیرات لهــا

ألحــداث قائمــة فئــات حــدود القــصة الخبریــة فــي مواقــع فقــط إذ تــصدرت فئــة الرصــد المجــرد ل
الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة خــالل فتــرة الدراســة التحلیلیــة وهــي نتیجــة تــدل علــى أن أغلــب 
المواقـع اإللكترونیــة العراقیــة تعتمــد علــى رصــد الحــدث فقــط دون التطــرق إلــى تقــدیم تفــسیرات 

المواقــع بــسبب حداثــة ظــاهرة  وهــذا قــصور وعیــب یؤخــذ علــى تلــك ،وأســباب حــدوث الحــدث
الصحافة اإللكترونیة وقلـة الخبـرة لـدى كـادر العمـل اإلعالمـي علـى عكـس المواقـع الـصحیفة 

 . العربیة والعالمیة التي تقدم تفسیرات عن األحداث التي تصحب الظاهرة
تـــشیر نتـــائج الدراســـة التحلیلیـــة إلـــى أن النـــسبة األكبـــر مـــن القـــصص الخبریـــة عینـــة الدراســـة  .١٢

بینمــا عكــس %) ٩٣,٨( بنــسبة اإلعالمیــةك مــن التعددیــة ًامــضمونها مــستوى منخفــضعكـس 
 ، مـــن التعددیـــة اإلعالمیـــةًامـــن هـــذه القـــصص الخبریـــة مـــستوى متوســـط%) ٦,٢(مـــضمون 
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ویعنــي ذلــك الغالبیــة العظمــى مــن القــصص الخبریــة عینــة الدراســة عكــس مــضمونها مــستوى 
ذه النتیجـــة إلــــى محدودیـــة وضـــیق إطــــار وتـــشیر هـــ. ًا أو متوســــطًاتعددیـــة إعالمیـــة منخفـــض

الحریة اإلعالمیة في العراق وهو ما یـنعكس بالـضرورة علـى مـستوى التعددیـة اإلعالمیـة فـي 
  .المضمون اإلعالمي المقدم من خالل وسائل اإلعالم العراقیة

تنوعت الوسائط المتعددة المستخدمة فـي عـرض القـصص الخبریـة التـي تـم نـشرها فـي مواقـع  .١٣
لكترونیة العراقیـة فمنهـا مـا جـاء علـى شـكل نـصوص، ومنهـا مـا جـاء علـى شـكل الصحف اإل

وبـــصفة عامـــة توزعـــت عینـــة القـــصص الخبریـــة موضـــع . صـــور، أو رســـومات، أو فالشـــات
الدراســة علــى أربعـــة وســائط تــصدرت النـــصوص قائمــة الوســائط المتعـــددة لعــرض القـــصص 

 وهـي نتیجـة تـدل علـى ،ة التحلیلیـةالخبریة فـي مواقـع الـصحف اإللكترونیـة خـالل فتـرة الدراسـ
 اإللكترونیــــة فــــي ظــــل إمكاناتهــــاأن أغلــــب مواقــــع الــــصحف اإللكترونیــــة العراقیــــة لــــم تطــــور 

 والتعـدد اإلعالمـي الـذي ظهـر عقـب ٢٠٠٣االنفتاح اإلعالمـي الـذي شـهده العـراق بعـد عـام 
السـتفادة ذلك التاریخ وبقیت تستخدم النصوص نفسها المستخدمة في الـصحف الورقیـة دون ا

 فــــنالحظ أنهـــا افتقـــرت إلــــى اســـتخدام مقــــاطع الفـــدیو التــــي ،مـــن تقنیـــات المجــــال اإللكترونـــي
تـــصاحب الموضـــوعات فـــي الكثیـــر مـــن المواقـــع العربیـــة والعالمیـــة وهـــذا قـــصور واضـــح فـــي 

  .مواقع عینة الدراسة
  الـــــسابقة التـــــي تـــــم الرجـــــوع إلیهـــــاالعدیـــــدة أشـــــارت نتـــــائج الدراســـــات وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار 

(Randa Gibson & Dolf Zillman,1997) ن أهمیـة الـصور الفوتوغرافیـة كـأداة أ إلـى
ٕجــل التــأثیر فــي تــصورات وادراك مــستهلكي األخبــار وقرائهــا أصــحفیة یمكــن اســتخدامها مــن 

وذلك دون أي إدراك من قبلهم خاصة عنـدما تتبنـى هـذه الـصور إحـدى جوانـب القـضیة دون 
ة اإلیــضاح الفوتــوغرافي فــي التقــاریر اإلخباریــة یجــب ن قــضیأ وهــو مــا یعنــي ،خــرآلالجانــب ا

ودراســــــــة          . أن تؤخــــــــذ فــــــــي االعتبــــــــار كمكــــــــون مــــــــن المكونــــــــات الكبــــــــرى للدقــــــــة الــــــــصحفیة
(Wayne wanta & others,1992) أن الـصحف تكـون مقـروءة أكثـر  والتي خلصت إلى

ى ان الـــصحف ، باإلضـــافة إلــالمــساحةإذا تــضمنت اقتباســـات كثیــرة وصـــور رئیــسیة صـــغیرة 
 ومـن ثـم أوضـحت الدراسـة ،تكون أكثر جاذبیة باستخدام صور عدیدة ورسـومات یدویـة كبیـرة

ن األشخاص المدروسین كانوا قادرین على تذكر المعلومات بشكل جیـد إذا كانـت الـصحف أ
  .كبر من االقتباساتأ ًاًأكثر إمتاعا وتستخدم عدد

راسات السابقة التي تم الرجوع  الدحدىإوتختلف هذه النتیجة مع ما خلصت إلیه 
 الصحافة االلكترونیة شریط استخداموالتي خلصت إلى ) ٢٠٠٩أحمد علي الشعراوي،(إلیها 

فرضت طبیعة ، ویشبه الشریط اإلخباري في التلیفزیون) فالشات(والتركیز علیه إخباري 
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ات الهائلة التي  التحریر الصحفي نتیجة اإلمكانةلیآ في ةالصحافة االلكترونیة تغییرات كبیر
 لملفات الصوت ًاحرر منتج فقد أصبح الم،وفرها االنترنت لعمل المحرر االلكتروني

 .ٕ من إنتاج واخراجاكل ما یتعلق بهعلى درایة بوالصورة و
ــــة  .١٤ ــــا لمــــستوى تفاعلی ًتــــضمنت صــــحیفة تحلیــــل المــــضمون القــــصص الخبریــــة مقیاســــا تجمیعی ً

مـدى وجـود روابـط (ئـات فرعیـة وهـي فئـات القصص الخبریة تكون هذا المقیاس مـن خمـسة ف
ــــة بــــصفحات أخــــرى، مــــدى إتاحــــة الفرصــــة لمناقــــشة القــــصة  ـــربط القــــصة الخبری ــــات تـ وأیقون
الخبریة، أسالیب التعبیر عـن الـرأي، مـدى وجـود وسـیلة للتواصـل مـع محـور القـصة الخبریـة، 

فئـات الـسابقة  وتفـرع عـن كـل فئـة مـن ال،)الوسیلة المتاحة للتواصل مع محرر القصة الخبریة
   .مجموعة من الفئات الفرعیة

كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة عن أن النسبة األكبـر مـن القـصص الخبریـة موضـع و
بینمـا النـسبة األقـل مـن %) ٥٢,٢(یقونـات لـصفحات أخـرى بنـسبة أالتحلیل ظهر بها روابط و

ة بـصفة عامـة وتـشیر هـذه النتیجـ%). ٤٧,٨(هذه القصص لم یظهر بها تلك الروابط بنـسبة 
  .إلى ارتفاع مستوى ثراء مواقع الصحف اإللكترونیة

تبــین نتــائج الدراســة عــدم إتاحــة الفرصــة لمناقــشة كافــة القــصص الخبریــة التــي تــم و
نــشرها فــي كافــة المواقــع موضــع التحلیــل وهــو مــا یــشیر إلــى عــدم اتــساع إطــار حریــة الــرأي 

  . والتعبیر في هذه المواقع عینة الدراسة
سالیب التعبیر عن الـرأي المتـضمنة فـي عینـة الدراسـة فـي أسـلوب واحـد انحصرت أو

فقط وهو التعلیق على القصة الخبریة وفي ذلـك إشـارة ضـمنیة إلـى مـا سـبق ذكـره مـن ارتفـاع 
  .  مستوى ثراء مواقع الصحف اإللكترونیة الثالث عینة الدراسة

قــصص الخبریــة عینـــة تــشیر نتــائج الدراســة التحلیلیــة إلــى أن النــسبة األكبــر مــن الو
بینمـا النـسبة األقـل لـم یظهـر %) ٦٢,٤(الدراسة ظهر بها وسیلة للتواصل مع محورها بنسبة 

وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع الـــسیاق العـــام %) ٣٧,٦(بهـــا وســـیلة للتواصـــل مـــع محورهـــا بنـــسبة 
  . للنتائج السابقة أعاله

واصـل مـع وفي إطـار مـا سـبق انحـصرت الوسـائل التـي ظهـرت القـصص الخبریـة للت
یلیــه الفــیس بــوك أو %) ٧٧(ثنــین فقــط وهمــا البریــد اإللكترونــي بنــسبة امحررهــا فــي نــوعین 

إذ تــــضمنت القــــصة الخبریــــة الواحــــدة وســــیلة واحــــدة أو أكثــــر مــــن %) ٤٨,٣(تــــویتر بنــــسبة 
  . الوسیلتین السابقتین

 انحـصرت القـصص الخبریـة عینـة الدراسـة مـن حیـث مـستوى تفاعلیـة ،وبصفة عامة
ثنین فقط، وهما مستوى تفاعلیـة مـنخفض ومـستوى تفاعلیـة مرتفـع؛ وفـي افي مستویین أطرها 
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هذا اإلطار عكست أطـر النـسبة األكبـر مـن القـصص الخبریـة عینـة الدراسـة مـستوى تفاعلیـة 
وتـــشیر هـــذه النتـــائج بـــصفة . متوســـط بینمـــا عكـــست النـــسبة األقـــل مـــستوى تفاعلیـــة مـــنخفض

لصحف اإللكترونیة العراقیة عینة الدراسة فلـم یظهـر مـستوى عامة إلى الثراء النسبي لمواقع ا
تفاعلیة مرتفع في أي أطار من األطر المستخدمة في عرض أي قصة خبریـة مـن القـصص 

   . عینة الدراسة
تــضمنت أســـالیب بنـــاء القـــصص الخبریـــة التــي نـــشرتها مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة  .١٥

%) ٨٨,٨(علـى أعلـى نـسبة ) الهـرم المقلـوب(ي  حیث حصل القالب الكالسـیك،أسلوبین فقط
  %).١١,٢(بینما حصل قالب الساعة الرملیة على أقل نسبة وبفارق كبیر 

قائمـــة األســـالیب المـــستخدمة فـــي بنـــاء ) الهـــرم المقلـــوب(تـــصدر القالـــب الكالســـیكي 
القـــصص الخبریـــة لمواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة التحلیلیـــة وهـــي 

تیجــة تــدل علــى أن معظــم مواقــع الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة اعتمــدت القالــب الكالســیكي ن
ــــة ــــم ،فــــي عــــرض القــــصص الخبری ــــك المواقــــع ل ــــى أن تل  مــــن التطــــور تــــستفد وهــــذا یــــدل عل

التكنولــوجي والتنــوع فــي أســالیب عــرض المــادة الــصحفیة حیــث شــهد العــالم العربــي والعــالمي 
 ونــــذكر منهــــا علــــى ســــبیل المثــــال ،ض المــــادة الــــصحفیةالعدیــــد مــــن األســــالیب الحدیثــــة لعــــر

) خطــــي، ونمــــط القائمــــةال غیــــرالقالــــب التــــشویقي، ونمــــط المقــــاطع، ونمــــط الــــدائرة، والــــنمط (
 مواقـع عینـة فـيوهـذا قـصور واضـح . وغیرها مـن األسـالیب الحدیثـة علـى الـساحة اإلعالمیـة

حداثـة والتطـویر فـي أسـالیب الدراسة یؤكد ركود وجمـود أغلـب مواقـع الـصحف العراقیـة مـن ال
  . العرض المتبعة في المواقع العربیة والعالمیة

   السابقة التي تم الرجوع إلیهاأحدى الدراسات أشارت نتائج  ،وفي هذا اإلطار
(Kevin Wise "et al",2009) إلى أن قراءة القصص اإلخباریة بطریقة الهرم المقلوب 

ترمیز الفیدیو المصاحب، ولكن الخبر السردي في تحتاج إلى مزید من العملیات المعرفیة ل
ًشكل قصة خبریة أكثر دقة وانضباطا في فهمه، وقد نوقشت النتائج في ضوء مفهومي  

 بمعنى التفاعل مع الحدث أو الخبر، واحصل علیها من هناك Being there" كن هناك"
Getting Thereخبار من  بمعنى التعرف على الخبر فقط، وذلك خالل التعرض لأل

  . االنترنت
 الدراسات السابقة التي تم الرجوع حدىإوتتفق هذه النتیجة مع ما خلصت إلیه 

استمرار هیمنة والتي خلصت إلى ) ٢٠١٢عثمان فكري عبد الباقي،( مثل دراسة إلیها
ًاألشكال التقلیدیة وتحدیدا قالب الهرم المقلوب على قوالب كتابة المادة الخبریة بشكل عام 

) الهرم المقلوب،الهرم المعتدل،الهرم المقلوب المتدرج(كلت هذه القوالب مجتمعة بحیث ش
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من النسبة اإلجمالیة للقوالب الفنیة المستخدمة في كتابة المادة الخبریة في % ٨٢.٨بنسبة 
تغطیة صحف الدراسة الخبریة، وجاءت صحیفة المصري الیوم في صدارة الصحف 

  . اد الخبریة التي خضعت للتحلیلالمصریة الخاصة من حیث عدد المو
 الدراسات السابقة التي تم العدید منوتختلف هذه النتیجة مع ما خلصت إلیه 

 القالب التشویقي حصولوالتي خلصت إلى ) ٢٠١٢جبار محسن السعدي، (الرجوع إلیها
 تكرارا و بنسبة) ٧٨( المرتبة األولى بواقع على اإلخباريفي البناء الفني القصصي 

 المشاهد لمتابعة ٕاقناعالنوع من البناء القصصي في جذب و هذا ألهمیة%) ٥٧,٣٥(
 تفوق والتي خلصت إلى (Kelly & "et al",2003)ودراسة  ،الموضوع حتى ذروته

 المبحوثونحیث وصف ) قالب الهرم المقلوب(األسلوب السردي على األسلوب التقلیدي 
ٕ واثارة لالهتمام في حین وجدت العینة ًالقصص المكتوبة بأسلوب السرد بأنها أكثر وضوحا

ًالمواد البیئیة المعالجة سردیا أكثر معلوماتیة ومصداقیة من الموضوعات البیئیة ذات النمط 
 والتي خلصت إلى أن نمط (Richards & King,2000) ودراسة ،التقلیدي في الكتابة

في كتابة المواد ) لمقلوبقالب الهرم ا(ًالكتابة السردیة یعد بدیال عن األسلوب التقلیدي 
اإلخباریة المتعلقة باألزمات حیث یساعد الصحفیین على تأكید العنصر الدرامي للحدث أو 

 وحین یفعل الصحفیون ،)أ ضد ب(زمة التي یعالجونها عبر تصنیف ثنائي لعناصرها ألل
ًذلك فهم یعتبرون أنفسهم رواة نشطین یلعبون دورا أساسیا في اختیار وتنظیم وعر ض ً

ن أ والتي خلصت إلى (Fry Don & Roy peter clark,1993) ودراسة ،األحداث
حكى من ُاألسلوب السردي الذي یعني أن یكون للقصة اإلخباریة بدایة ووسط ونهایة ت

حداث له تأثیر في جذب اهتمام القراء وزیادة فهمهم للقصة اإلخباریة المعنیة ألخاللها ا
  . مقارنة بقالب الهرم المقلوب

ــــة التــــي نــــشرتها مواقــــع  .١٦ ــــة المتــــضمنة فــــي القــــصص الخبری ــــاع العاطفی تنوعــــت أســــالیب اإلقن
الــــصحف اإللكترونیــــة العراقیــــة فمنهــــا مــــا جــــاء بأســــلوب التهویــــل، ومنهــــا مــــا جــــاء بأســــلوب 
الترغیـــب، أو التخویــــف، أو االستـــشهاد بشخــــصیات بــــارزة، أو مخاطبـــة الغرائــــز، أو اســــتثارة 

 ة توزعــت عینــة القــصص الخبریــة موضــع الدراســة علــى ســتوبــصفة عامــة. المــشاعر الدینیــة
أســالیب إذ تــصدر أســلوب التهویــل قائمــة أســالیب اإلقنــاع العاطفیــة المتــضمنة فــي القــصص 

 وهــي نتیجــة تــدل ،الخبریـة لمواقــع الــصحف اإللكترونیــة العراقیــة خــالل فتــرة الدراســة التحلیلیــة
قـط بـالتركیز علـى األحـداث الـساخنة على سعي المواقع عینة الدراسة لجذب الجمهـور لـیس ف

ًوانما التهویل وتـضخیم هـذه األحـداث بجعلهـا أكثـر جاذبیـة ولفتـا لالنتبـاه بهـا یزیـد مـن قـدرتها  ٕ
ن كـان ذلـك یتفـق مـع طبیعـة أي مؤسـسة إعالمیــة ٕاعلـى االسـتحواذ علـى اهتمـام الجمهـور، و
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عالمــي ومهنیتــه وینــذر ربحیــة كانــت أو غیــر ربحیــة إال أنــه قــد یتنــافى مــع طبیعــة العمــل اإل
بانهیــار الــصحفیة أو المؤســسة اإلعالمیــة بالتحدیــد فــي حالــة ارتفــاع مــستوى الــوعي الثقــافي 

  .  لجمهور القراء
ــــة التــــي نــــشرتها مواقــــع  .١٧ ــــة المتــــضمنة فــــي القــــصص الخبری ــــاع المنطقی تنوعــــت أســــالیب اإلقن

ومنهـا مـا جـاء حقـائق الصحف اإللكترونیة العراقیة فمنها ما جاء بأسلوب شواهد من الواقـع، 
. معروفــــة، أو شــــهود عیـــــان، أو آراء الخبــــراء، أو تقــــاریر إحـــــصائیة، أو أمثلــــة مــــن التـــــاریخ

وبصفة عامـة توزعـت عینـة القـصص الخبریـة موضـع الدراسـة علـى سـبعة أسـالیب إذ تـصدر 
أســلوب شــواهد مــن الواقــع أســالیب اإلقنــاع المنطقیــة المتــضمنة فــي القــصص الخبریــة لمواقــع 

تــدل علــى االلتــزام  وهــي نتیجــة ،اإللكترونیــة العراقیــة خــالل فتــرة الدراســة التحلیلیــةالــصحف 
 مــا بمعــاییر الممارســة المهنیــة للعمــل اإلعالمــي مــن جانــب المواقــع الثالثــة ٍالواضــح إلــى حــد

فسعي هذه المواقع الجتذاب الجمهور قد یدفعها في بعض األحیان إلى تجاوز هـذه المعـاییر 
ً مسبقا فیما یتعلق باستخدام أسلوب التهویـل إال أن هـذا االنـدفاع یحـده فـي المهنیة كما یظهر

ًالنهایة إطارا منطقیا تبلور في عرض أسلوب شواهد من الواقع ً   .  
   السابقة التي تم الرجوع إلیها الدراسات العدید منأشارت نتائج  ،وفي هذا اإلطار

(Michael pfau & "et al",2004) خباریة للصحفیین التابعین أن القصص اإل إلى
ّللجیش ووحداته في أثناء عملیة حرب العراق كانت تؤطر بطرق محددة وكان یغلب علیها 

نها أالطابع الشخصي في الواقع ومعزولة بشكل كبیر عن كثیر من جوانب الحرب أي 
كانت ال تنقل شواهد الواقع كما تحدث، أكثر مما كانت علیه تغطیة الصحفیین غیر 

والتي خلصت إلى عدم وجود عالقة ) ٢٠٠٤هاني محمد علي،( ودراسة .قین للجیشالمراف
بین استخدام األدلة والشواهد في بناء كل من التقریر والحدیث الصحفي وتكوین المبحوثین 
التجاهات ایجابیة أعلى من االتجاهات التي یصلون إلیها في حال غیاب هذا العامل في 

بیة عند دراسة تأثیر هذا العامل في بناء التحقیق الصحفي حین وجدت هذه العالقة االیجا
  . فقط
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  : نتائج اختبارات فروض الدراسة: ًثانيا
 عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة  إذ تبــــین ،ًثبــــت جزئیــــا صــــحة الفــــرض األول مــــن فــــروض الدراســــة

 أسـالیب بنـاء القـصص الخبریـة التـي تـم نـشرها فـي مواقـع الـصحف اإللكترونیــة بـین إحـصائیا
، بینمـا تبـین ، واتجاهاتهـا، وأسـالیب تغطیتهـاعراقیة الثالث عینة الدراسة مـن حیـث مجاالتهـاال

 أســــالیب القـــصص الخبریــــة مـــن حیــــثهــــذه  أســــالیب بنـــاء بـــین وجـــود فــــروق دالـــة إحــــصائیا
  .الجتهامع

 ،إذ اتـضح عــدم وجـود عالقــة ارتباطیــةتبـین عــدم صـحة الفــرض الثـاني مــن فـروض الدراســة  
ة بـین مـستوى التعددیـة اإلعالمیــة التـي یعكـسها مـضمون القـصة الخبریــة ذات داللـة إحـصائی

  . بمواقع الصحف االلكترونیة العراقیة، وأسلوب بناء هذه القصة
  التعددیــة الــسیاسیة التــي ىمــستو ذات داللــة إحــصائیة بــین ارتباطیــةعالقــة عــدم وجــود ثبــت 

أســلوب بنــاء هــذه و، راقیــةواقــع الــصحف االلكترونیــة العیعكــسها مــضمون القــصة الخبریــة بم
  .القصة

 ،إذ اتــضح عــدم وجــود عالقــة ارتباطیــةتبــین عــدم صــحة الفــرض الرابــع مــن فــروض الدراســة  
ذات داللـة إحـصائیة بـین مـستوى التعددیـة اإلعالمیــة التـي یعكـسها مـضمون القـصة الخبریــة 

  . تفاعلیة إطار هذه القصةىمستوبمواقع الصحف االلكترونیة العراقیة، و
 التعددیــة الــسیاسیة التــي ىمــستو ذات داللــة إحــصائیة بــین ارتباطیــةعالقــة م وجــود ثبــت عــد 

وفئــــات مــــستوى ، واقــــع الــــصحف االلكترونیــــة العراقیــــةیعكــــسها مــــضمون القــــصة الخبریــــة بم
  .تفاعلیة القصة الخبریة

  
   :مقرتحات الدراسة:ًثالثا

فـي ضـوء مـا تمثلـه ة، وفي هذه الدراسـمن واقع النتائج والمؤشرات التي تم التوصل إلیها 
ــ اإلنترنــت مــن بیئــات اتــصالیة تفاعلیــة عبــر الــصحافة اإللكترونیــة سوق وتنــشر األفكــار واآلراء ُت

ـــسیاسیة وووجهـــات النظـــر  ـــةال ـــة والفكریـــةاالجتماعی ـــراق یـــشهدهمـــا و،  واالقتـــصادیة والثقافی  الع
تقـدم الدراسـة  ؛عالمـيفي التعدد الـسیاسي واإلوالمجتمعات العربیة بوجه عام من تحوالت وتغیرات 

   :  المقترحات التالیة
  خلــق نـــوع مــن التـــوازن فــي االعتمـــاد علــى المـــصادر اإلخباریــة المختلفـــة فــي مواقـــع ضــرورة

وعـدم التركیـز علـى مـصدر وحیـد، وتـدریب كـوادر صـحفیة متخصـصة فـي الصحف العراقیـة 
ة الخبریـــة كتابـــة القـــصص الخبریـــة مـــن مراســـلین ومنـــدوبین صـــحفیین محتـــرفین فـــي التغطیـــ

 . للعمل في مكاتب مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة
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  التـي العراقیة للتطورات التكنولوجیـة الحدیثـة اإلعالمیة مواكبة الجهات والمؤسسات الحكومیة
تشهدها شبكة اإلنترنت، وتوظیف هـذه التطـورات، ومـا أدت إلیـه مـن ظهـور لمواقـع وخـدمات 

نترنـــت، وذلـــك للتحــــول عـــن القوالـــب الجامــــدة إلبــــر اتفاعلیـــة جدیـــدة فــــي عملیـــة االتـــصال ع
الكالســـیكیة لكتابـــة الموضـــوعات الـــصحفیة عبـــر مواقـــع الـــصحف اإللكترونیـــة، والتـــي ظلـــت 
ًمستخدمة في العراق ألكثر من ثالثین عاما، ولم تعد ذات جدوى ملموسـة فـي ظـل التغیـرات 

  . التكنولوجیة الحدیثة
 توجیــه خطــاب وطنــي عــن طریــق القــصص علــىقیــة تركیـز مواقــع الــصحف اإللكترونیــة العرا 

ًالخبریـــة التـــي تنـــشرها تلـــك المواقـــع كونهـــا شـــكال فنیـــا جدیـــدا علـــى واقـــع الـــساحة اإلعالمیـــة  ً ً
ًالعراقیة لذى تتحمل المواقع اإللكترونیة العراقیة قدرا من المـسؤولیة فـي االهتمـام بهـذا الـشكل 

 . المواقع الصحفیة األخرىًالفني الذي یكاد أن یكون مفقودا في العدید من 

 صحف اإللكترونیـــة العراقیــــة ضـــعف مكانــــة ودور القـــصص الخبریــــة التـــي تنــــشرها مواقـــع الــــ
، فمــن هــذا المنطلــق البــد مــن )العالمیــة، والعربیــة( بــدورها الكبیــر فــي مواقــع نظیرتهــا ًمقارنــة

 تطویریـة فـي  دورات تأهیلیـة وبـرامجبتنظـیماالعتماد على الخبـرات العراقیـة عـن طریـق القیـام 
 . هذا المیدان تتبناه الجامعات أو الدوائر اإلعالمیة أو النقابات الصحفیة في العراق

 ضاف إلـى یـ خاصـة بالـصحافة اإللكترونیـة قـسم اإلعـالم العراقیـة ضـرورة افتتـاح اتعلى كلیـ
فـــي مراحـــل دراســـة البكـــالوریوس ) الـــصحافة، اإلذاعـــة، العالقـــات العامـــة (األساســـیة اأقـــسامه
 المعنیـة فـي الكلیـةیره بعد ذلك للدراسات العلیا مع تأكید االهتمام الخاص مـن قبـل تلـك وتطو

منهجیــة الــشكل الفنــي للقــصص الخبریــة وتطوراتهــا لمواكبــة المــستوى العربــي العــراق بدراســة 
 . والعالمي في هذا المجال

 م االهتمـــام بأصـــحاب الكفـــاءات مـــن الـــصحفیین فـــي مجـــال كتابـــة القـــصص الخبریـــة ودعمهـــ
ٕمادیـا ومعنویـا واعطــائهم قـدر ً  مــن الحریـة للتمتــع بهـا خــالل النـشر القصــصي للقـصة الخبریــة ًاً

       .  التي تنشر في المواقع اإللكترونیة العراقیة
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  :  املصادر : ًأوال
   htt://www.alrafidayn.comموقع صحیفة الرافدین  .١
   htt://www.sotaliraq.comموقع صحیفة صوت العراق  .٢
   htt://www.irakna.comموقع شبكة عراقنا اإلخباریة  .٣

  :  العربيةاملراجع: ًثانيا 
  : )رسائل الدكتوراه والماجستیر (منشورةالدراسات غیر ال  . أ
لكترونیــــة فـــــي فـــــن التحریـــــر إلحـــــول تــــأثیر منافـــــسة وســـــائل اإلعـــــالم اأحمــــد علـــــي الـــــشعراوي ،  .١

، غیـــر رســـالة دكتـــوراه ،دراســـة مـــسحیة علـــى عینـــة مـــن الـــصحف المـــصریة والـــسوریة:الـــصحفي
  ).٢٠٠٩كلیة اإلعالم، قسم الصحافة، : جامعة القاهرة(منشورة،

دراسـة تحلیلیـة مقارنـة فـي صـحف األحـزاب : الـصحافة العراقیـة فـي المهجـر م علـي،أرجوان هاشـ .٢
رســالة  ،٢٠٠٣ لغایــة ١٩٨٠الــصادرة خــارج العــراق للمــدة مــن " طریــق الــشعب،  الــدعوة، بغــداد"

 ).٢٠٠٦كلیة اإلعالم، : جامعة بغداد(، غیر منشورة، دكتوراه
اق دراسـة وصـفیة للفنــون الـصحفیة فــي الـصحافة الحزبیــة فـي العــرأزهـار صـبیح غنتــاب الكعبـي،  .٣

رســـــــالة  ،١/١١/٢٠٠٣إلـــــــى ١/٥/٢٠٠٠صــــــحف طریـــــــق الـــــــشعب،التآخي،البیان للمـــــــدة مـــــــن 
 ).٢٠٠٣كلیة اإلعالم،:جامعة بغداد(، غیر منشورة،ماجستیر

دراســــة مقارنـــــة : الحمــــالت اإلعالمیـــــة فــــي الــــصحافة العراقیـــــةتغریــــد فاضــــل حـــــسین العبیــــدي،  .٤
 ،٣٠/٦/٢٠٠٤ لغایـة ١/١/٢٠٠٤لالنتخابات التشریعیة للمـدة مـن للحمالت المؤیدة والمعارضة 

 ).٢٠٠٥كلیة اإلعالم، قسم الصحافة، : جامعة بغداد(، غیر منشورة، رسالة ماجستیر
، رسـالة ماجـستیر ،القصة اإلخباریـة فـي نـشرة أخبـار قنـاة الحـرة العراقیـةجبار محسن السعدي ،  .٥

كلیـــة اآلداب والتربیـــة، قـــسم اإلعـــالم :  فــي الـــدنماركاألكادیمیـــة العربیـــة المفتوحـــة( غیــر منـــشورة،
 ).٢٠١٢واالتصال،

جامعـة (،  غیـر منـشورة،رسـالة ماجـستیر، األخبار في الصحافة االلكترونیـةجمال عبد ناموس،  .٦
 ).٢٠١١كلیة اإلعالم،: بغداد

اعتمــــاد الــــشباب العراقــــي علــــى وســــائل اإلعــــالم الجدیــــدة فــــي متابعــــة جمعــــة عبــــد اهللا اللهیبــــي،  .٧
: معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة(، غیر منـشورة، رسالة ماجستیر ،حداث الجاریة في العراقاأل

 ).٢٠١١قسم الدراسات اإلعالمیة، 
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القـصة الخبریـة  والتقریـر اإلخبـاري فـي الطبعـات الدولیـة لـصحیفتي الحیــاة  خلـود كـاظم العـامري، .٨
، غیـــر رســـالة ماجـــستیر ،)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(واألهـــرام دراســـة مقارنـــة فـــي شـــؤون العـــراق لعـــام 

 ).٢٠٠٧كلیة اإلعالم،: جامعة بغداد(منشورة،
رائد محمد عبد الفتاح دبعي، أسالیب التغییر السیاسي لدى حركات اإلسالم الـسیاسي بـین الفكـر  .٩

جامعـــة (، غیـــر منـــشورة، رســـالة ماجـــستیرًخـــوان المـــسلمین فـــي مـــصر نموذجـــا، إلا: والممارســـة
 ).٢٠١٢كلیة الدراسات العلیا، : ن فلسطی-النجاح الوطنیة في نابلس

دراسة مقارنـة لفنـي القـصة اإلخباریـة والتقریـر الـصحفي فـي الـصحافتین شیم عبد الحمید قطب،  .١٠
، غیــــر منــــشورة، رســــالة ماجــــستیر ،األمریكیـــة والمــــصریة بــــالتطبیق علــــى مجلتــــي تــــایم وأكتـــوبر

 ).١٩٩٤كلیة اإلعالم،: جامعة القاهرة(
-١٩٩٠(ت الداخلیـة والخارجیـة لالسـتقرار الـسیاسي فـي الـیمن المحـدداصالح ناصر جعـشان،  .١١

 كلیـــة: األکادیمیـــة العربیـــة المفتوحـــة فـــي الـــدنمارك(، غیـــر منـــشورة، رســـالة ماجـــستیر، )٢٠١٠
  ). ٢٠١٢، قسم العلوم السیاسیة -القانون والسیاسة

اإلســالمي التعددیــة الــسیاسیة وتــداول الــسلطة بــین النظــام الــسیاسي صــفوت احمــد عبــد الغنــي،  .١٢
كلیـــــة : جامعــــة القـــــاهرة(، غیــــر منـــــشورة، رســـــالة دكتـــــوراهدراســــة مقارنـــــة، :والنظــــام الـــــدیمقراطي

 ).٢٠٠٧الحقوق،
أســـالیب تحریـــر المـــواد الخبریـــة فـــي الـــصحافة المـــصریة الخاصـــة عثمـــان فكـــري عبـــد البـــاقي،  .١٣

ـــوراه ،وتأثیرهـــا علـــى إدراك القـــراء لمحتـــوى الـــنص الـــصحفي امعـــة ج(، غیـــر منـــشورة،رســـالة دكت
 ). ٢٠١٢كلیة اإلعالم، قسم الصحافة ،: القاهرة

علي فایز یوسف الدالبیح، توازن القوى وأثره في الـشرق األوسـط بعـد االحـتالل األمریكـي للعـراق .١٤
 -كلیـة اآلداب والعلـوم: جامعة الشرق األوسط(، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، ٢٠١١-٢٠٠٣

 ).٢٠١١قسم العلوم السیاسیة، 
العالقــة بــین المــدونات االلكترونیــة والمــشاركة الــسیاسیة فــي اء عبــد الفتــاح إبــراهیم، فاطمــة الزهــر .١٥

 ).٢٠١٠كلیة اإلعالم، قسم الصحافة،: جامعة القاهرة(، غیر منشورة، رسالة دكتوراه ،مصر
دراســـة : تـــأثیر اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت علـــى المنـــتج الـــصحفيفاطمـــة الزهـــراء محمـــد احمـــد،  .١٦

جامعـــة (، غیـــر منـــشورة، رســـالة دكتـــوراه، ى المؤســـسات الـــصحفیة المـــصریةتحلیلیـــة میدانیـــة علـــ
 ). ٢٠٠٧كلیة اإلعالم، قسم الصحافة،: القاهرة

اثــر الـــنص الخبــري فـــي معــارف واتجاهــات القـــراء نحــو القـــضایا ، محمــد احمــد فـــضل الحدیــدي .١٧
ــــارزة ــــى عینــــة مــــن قــــراء الــــصحف فــــي مــــصر: الب ــــوراه ،دراســــة تجریبیــــة عل ، غیــــر رســــالة دكت

 ).٢٠٠٥كلیة اإلعالم،: جامعة القاهرة(نشورة،م
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نترنـــت بمـــستوى المعرفـــة إلعالقـــة التعـــرض للـــصحافة المطبوعـــة وامحمـــد رضـــا محمـــد حبیـــب،  .١٨
جامعــة (، غیــر منــشورة ، رســالة ماجــستیر ،دراســة تحلیلیــة ومیدانیــة: الــسیاسیة للــشباب المــصري

 ).٢٠٠٧كلیة اإلعالم، قسم الصحافة،: القاهرة
انقرائیة القصة الخبریة االقتـصادیة فـي الـصحافة المـصریة بـالتطبیق بد القوي، محمود حمدي ع .١٩

ـــــة األهـــــرام ا ـــــى مجل ـــــاألهرام خـــــالل عـــــام عل ـــــصاد ب ـــــصادي وصـــــحیفة االقت رســـــالة  ،١٩٩٦القت
 ).١٩٩٩كلیة اآلداب، قسم اإلعالم، : جامعة المنیا(، غیر منشورة،ماجستیر

ري للـــصحف الیومیـــة اإللكترونیـــة علـــى اســـتخدامات الجمهـــور المـــصمهـــا عبدالمجیـــد صـــالح،  .٢٠
كلیــة : جامعــة القــاهرة( غیــر منــشورة، ،رســالة ماجــستیر دراســة تحلیلیــة میدانیــة،:شــبكة اإلنترنــت

 ).٢٠٠٤اإلعالم، قسم الصحافة،
أثــر البنــاء الفنــي لإلشــكال الــصحفیة علــى اتجاهــات القــراء نحــو المحتــوى هــاني محمــد علــي ،  .٢١

كلیــة اإلعــالم : جامعــة القــاهرة(، غیــر منــشورة، الة دكتــوراهرســ ،دراســة شــبه تجریبیــة:الــصحفي 
،٢٠٠٤ . ( 
العوامـــل المـــؤثرة علـــى التحریـــر الـــصحفي فـــي المجـــالت األســـبوعیة هـــاني محمـــد محمـــد علـــي،  .٢٢

، غیـر منـشورة رسـالة ماجـستیر ،دراسـة مقارنـة:واإلخباریة في الوالیات المتحدة األمریكیـة ومـصر
 ). ١٩٩٧، قسم الصحافة،كلیة اإلعالم: جامعة القاهرة(،
دراســـة :تـــأثیر الـــسیاسة الخارجیـــة للدولـــة فـــي المعالجـــة الـــصحفیة للـــشئون الدولیـــةهـــشام عطیـــة،  .٢٣

، غیـــر رســـالة ماجـــستیر ،١٩٩٢-١٩٩٠تحلیلیـــة مقارنـــة للـــصحافة المـــصریة خـــالل الفتـــرة مـــن 
 ).١٩٩٥كلیة اإلعالم،قسم الصحافة،: جامعة القاهرة(منشورة،

یر اســتخدام الجمهــور المــصري لوســائل االتــصال اإللكترونیــة المــستحدثة تــأثهنــد أحمــد بــداري،  .٢٤
كلیــة : جامعــة القــاهرة(، غیــر منــشورة، رســالة دكتــوراه، علــى عالقتــه بوســائل اإلعــالم المطبوعــة

 ).٢٠٠٦اإلعالم، قسم الصحافة، 
  

 : الدراسات المنشورة  . ب
، ٢٠٥العــددمجلــة البیــان، ، كیــةالتــضلیل اإلعالمــي وانتخابــات الرئاســة األمریإبــراهیم الــداقوقي،  .١

  ). ٢٠٠٤المنتدى اإلسالمي، نوفمبر: الریاض(
نظــــرة جدیــــدة فــــي الدراســــات اإلعالمیــــة الحدیثــــة، التوثیــــق : قــــانون اإلعــــالمإبــــراهیم الــــداقوقي،  .٢

 ). ١٩٨٢بدون دار نشر، : الریاض (، السنة األولى،٤العددمجلة البیان، ، اإلعالمي
 العــدد العاشــر،مجلــة أفكــار جدیــدة، ، ســالمیة لقـضیة التعــددرؤیــة إبـسطامي محمــد ســعید خیـر،  .٣

 ). ٢٠٠٤هیئة األعمال الفكریة، : الخرطوم(
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: بغـداد (،٤٥العـدد مجلـة تواصـل، ، حدود استخدام اإلعـالم االلكترونـي فـي العـراقجلیل وادي،  .٤
 ). بدون تاریخ نشرهیئة اإلعالم واالتصاالت،

مجلــــة دراســــات ، ٕبعــــد االحــــتالل واشــــكالیة الهیكلــــةقــــراءة فــــي اإلعــــالم العراقــــي جمــــال الــــزرن،  .٥
مركــــــز البحــــــرین للدراســــــات والبحــــــوث، : بــــــدون مكــــــان نــــــشر (،٢، الــــــسنة٤العــــــددإســــــتراتیجیة، 

 ). ٢٠٠٦سبتمبر
سلـــسلة كتـــب ، المـــشهد اإلعالمـــي وفـــضاء الواقـــع: ثـــورة الـــصورةحـــسن مظفـــر الـــرزو وآخـــرون،  .٦

 ). ٢٠٠٨وحدة العربیة، مركز دراسات ال: بیروت (،٥٧العددالمستقبل العربي، 
 ،١٢العـدد  ،الـسیاسیة العلـوم مجلة ،الثالث العالم في السیاسیة التعددیة إشكالیة ،علوان حسین .٧

 ). ١٩٩٤كلیة العلوم السیاسیة، یولیو: جامعة بغداد(
مجلـــة ، الكاكائیـــة وحیـــرة المـــؤرخین فـــي تقـــصي تاریخهـــا ومعرفـــة أحوالهـــا الراهنـــةرشـــید الخیـــون،  .٨

 ). ٢٠٠٥، بدون دار نشر: السلیمانیة-العراق( ،٩العددسردم، 
بـــدون دار نـــشر، : العـــراق (مجلـــة جـــدل،، إشـــكالیة التحـــول الـــدیمقراطي فـــي العـــراقســـعد ســـلوم،  .٩

٢٠٠٦ .( 
مجلــــة المنتقــــى، ، قــــراءة فـــي إحــــصائیة وزارة التخطــــیط والتعـــاون اإلنمــــائيســـالم علــــي محمـــد، .١٠

 ). ٢٠٠٤بتمبرمركز المسار للبحوث والدراسات، س: بغداد (،٣العدد
مجلـــة العلـــوم ، أفكـــار تأسیـــسیة فـــي بنـــاء الدولـــة المدنیـــة العراقیـــة الحدیثـــةعـــامر حـــسن فیـــاض، .١١

 ). ٢٠٠٧بدون دار نشر، ینایر، : العراق (،٣٤العددالسیاسیة، 
بحــــث ، التطبیقـــات التقلیدیــــة المــــستحدثة فـــي الــــصحافة العربیــــة علـــى اإلنترنــــتعبـــاس صــــادق، .١٢

 ). ٢٠٠٥كلیة االتصال، : جامعة الشارقة(، ت، مؤتمر صحافة اإلنترنمنشور
 ،٢٨العـدد مجلـة كلیـة العلـوم الـسیاسیة، ، فـي الدیمقراطیـة الوطنیـةعبد الجبار احمـد عبـد اهللا، .١٣

 ). ٢٠٠٤بدون دار نشر، ینایر، : العراق(
ـــــد الحـــــسین شـــــعبان، .١٤ ـــــةعب ـــــسیاسیة العراقی ـــــضاریس الخریطـــــة ال ـــــي،  ،ت ـــــستقبل العرب ـــــة الم مجل

 ). ٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربیة، تشرین الثاني: بیروت(، ٣٣٣العدد
ــــة، ، مالحظــــات حــــول اإلعــــالم فــــي العــــراقعبــــد الحــــسین شــــعبان، .١٥ ــــة الدراســــات اإلعالمی مجل

 ). ٢٠٠٤بدون دار نشر، أكتوبر : القاهرة(،١١٣العدد
دراســـة تحلیلیـــة : الفـــن الـــصحفي فـــي النـــسخ الـــصحفیة المطبوعـــة واإللكترونیـــةعبـــدالجواد ســـعید، .١٦

ـــسنوي  ، نیویـــورك تـــایمز- الحیـــاة اللندنیـــة-ارنـــة علـــى صـــحف األهـــرام الـــصباحیةمق المـــؤتمر ال
 ). ٢٠٠٣ إبریل٩-٨أكادیمیة أخبار الیوم، : القاهرة (،"الصحافة وآفاق التكنولوجیا"الثاني 
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مجلــة المــستقبل  واقــع الــصحافة العراقیــة فــي زمــن االحــتالل األمریكــي،فاضــل محمــد البــدراني، .١٧
 ). ٢٠٠٨ینایر: بدون مكان نشر(، ٣٠، السنة٣٤٧ددالعالعربي، 

رؤیــة (الــشبكة التلفزیونیــة المقبلــة ومــستقبل التلفزیــون التقلیــدي : االنترنــتمحمــد صــاحي حــسین، .١٨
 ).٢٠٠٩كلیة اإلعالم، : جامعة بغداد(، العدد الخامسمجلة الباحث،  ،)مستقبلیة

: بغـداد (،٣٧العـددراسـات دولیـة، مجلـة د ،التعددیـة فـي دول المغـرب العربـينغم محمد صـالح، .١٩
 ). ٢٠٠٨مركز الدراسات الدولیة، 

مجلـة اتحـاد إذاعـات الـدول ، ًاحـتالل العـراق نموذجـا: دور اإلذاعات فـي الحـروبیاس البیاتي، .٢٠
 ). ٢٠٠٦بدون دار نشر ، : تونس(، ٤العددالعربیة، 

  
  : الكتب. ت 
مؤســسة شــباب الجامعــة، : ســكندریةاإل (الــنظم الــسیاسیة والحریــات العامــة،أبــو الیزیــد علــي،  .١

  ).١٩٨٢، ٣ط
 ).٢٠١٠ عمان،  دار أسامة، -األردن (اإلعالم االلكتروني،أبو عیشة فیصل،  .٢
الـدار العربیـة : بیـروت(، السنة والشیعة وحدة الـدین خـالف الـسیاسة والتـاریخأحمد الكاتـب،  .٣

 ). ٢٠٠٧، ١للعلوم، ط
 ). ١٩٨٦شؤون الثقافیة العامة، دار ال: بغداد(، ، حیاتي في نصف قرنأحمد سوسة .٤
 ). ١٩٥٣مكتبة االنجلو المصریة، : القاهرة (بحوث في السیاسة،أحمد سویلم العمري،  .٥
المجلـس الـوطني للثقافـة : الكویـت (األحزاب السیاسیة في العالم الثالث،أسامة الغزالي حرب،  .٦

 ).١٩٨٧والفنون واآلداب، 
ــةالــصراعات األبهــاء الــدین مكــاوي محمــد قبلــي،  .٧ ــة فــي القــارة اإلفریقی مركــز : الخرطــوم(، ثنی

 ). ٢٠٠٣ٕدراسات الشرق األوسط وافریقیا، 
ـــراق أنموذجـــاجلیـــل وادي،  .٨ ـــات المتأزمـــة الع ـــي البیئ دار أســـامة للنـــشر : العـــراق(، ًاإلعـــالم ف

 ).٢٠١٢والتوزیع، 
العاتــــك : القـــاهرة (األنظمـــة الـــسیاسیة والدســــتوریة المقارنـــة،حـــسان محمـــد شـــفیق العــــاني،  .٩

 ). ٢٠٠٧صناعة الكتب، ل
وزارة التعلــیم العــالي  (األنظمــة الــسیاسیة والدســتوریة المقارنــة،حــسان محمــد شــفیق العــاني،  .١٠

 ).١٩٨٦مطبعة جامعة بغداد، : والبحث العلمي
: بیـروت(، مدینة سنجار من الفـتح العربـي اإلسـالمي حتـى الفـتح العثمـانيحسن شمیساني،  .١١

 ).١٩٨٣، ١دار اآلفاق الجدیدة، ط
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المركــز : النجــف األشــرف(، العــراق والبحــث عــن المــستقبلن لطیــف الزبیــدي وآخــرون، حــس .١٢
 ). ٢٠٠٨العراقي للبحوث والدراسات،

مؤســــسة العــــارف للطباعــــة، : بیــــروت (موســــوعة األحــــزاب العراقیــــة،حــــسن لطیــــف الزبیــــدي،  .١٣
٢٠٠٧.( 

كتـاب دار ال: العـین(، التحریر الصحفي في عصر المعلومـات: الخبر الصحفيحسني نصر،  .١٤
 ).٢٠٠٤،  ٢الجامعي، ط

الفـــالح للنـــشر والتوزیـــع، : اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة(، الـــصحافة اإللكترونیـــةحـــسني نـــصر،  .١٥
٢٠٠٣ .( 

ـــة : الفـــن الـــصحفي فـــي عـــصر المعلومـــاتحـــسني نـــصر، ســـناء عبـــدالرحمن،  .١٦ تحریـــر وكتاب
 ). ٢٠٠٥عي، دار الكتاب الجام: اإلمارات العربیة المتحدة (التحقیقات واألحادیث الصحفیة،

، فــي حــسنین معوقــات التحــول الــدیمقراطي فــي عــراق مــا بعــد صــدامحــسنین توفیــق إبــراهیم،  .١٧
بـدون مكـان ( توفیق إبراهیم وعبد الجبار أحمد عبد اهللا، التحـوالت الدیمقراطیـة القیـود والفـرص،

 ). ٢٠٠٥مركز الخلیج لألبحاث، : طبع
 ). ٢٠٠٦، ٢ برس، طرحمة: القاهرة(، اإلعالم اإللكترونيحسنین شفیق،  .١٨
شـــركة الحـــضارة للطباعـــة : بغـــداد( الجـــزء األول، أساســـیات البحـــث المنهجـــي،حمیـــد جاعـــد،  .١٩

 ).٢٠٠٤والنشر، 
بـدون دار نـشر، : بغـداد(، الصحافة العراقیة فـي ظـل االحـتالل األمریكـيخالد جاسم العـزاوي،  .٢٠

٢٠٠٨ .( 
 ). ١٩٩٨رابوون، منشورات : السوید(، نحو معرفة الدیانة اإلیزدیةخلیل جندي،  .٢١
، العملیة السیاسیة في العراق ومشكلة الوصول إلـى دولـة القـانونخیري عبد الرزاق جاسـم،  .٢٢

 ). ٢٠٠٩مركز العراق للدراسات،: بغداد(
 ). ٢٠٠٥دار سبیریز، : دهوك(، بالد هكاريدرویش یوسف حسن هروري،  .٢٣
درة عــن مجلـــس ، الطبعـــة الثانیــة، نـــسخة منقحــة صـــا٢٠٠٥دســتور جمهوریـــة العـــراق لعــام  .٢٤

 . ٢٠٠٦الوزراء، ابریل، 
ـــــون،  .٢٥ ـــــسامح والتكامـــــل،رشـــــید الخی ـــــراث الت معهـــــد الدراســـــات : بغـــــداد (المجتمـــــع العراقـــــي ت

 ).    ٢٠٠٨اإلستراتیجیة،
دراســـات : بغـــداد(، الهـــوت الـــسیاسة األحـــزاب والحركـــات الدینیـــة فـــي العـــراقرشــید الخیـــون،  .٢٦

 ). ٢٠٠٩عراقیة، 
 ).٢٠٠٧دار الفجر، : القاهرة(، االلكترونیةالصحافة رضا عبد الواجد أمین،  .٢٧
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، ١دار مجــدالوي، ط: عمــان(، التعددیــة الــسیاسیة فــي عــالم الجنــوبرعــد صــالح اآللوســي،  .٢٨
٢٠٠٦.( 

ــى التعددیــةریــاض عزیــز هــادي،  .٢٩ ــث مــن الحــزب الواحــد إل دار الــشؤون : بغــداد( ،العــالم الثال
 ). ١٩٩٥الثقافیة العامة، 

منتــدى : عمــان(، الــسیاسیة والدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــيالتعددیــة ســعد الــدین إبــراهیم،  .٣٠
 ). ١٩٨٩الفكر العربي، 

 ). ١٩٧٦عالم الكتب، : القاهرة (بحوث اإلعالم األسس والمبادئ،سمیر محمد حسین،  .٣١
ـــصمیم المواقـــعشـــریف درویـــش اللبـــان،  .٣٢ ـــة وت ـــي التفاعلی ـــة دراســـات ف ـــصحافة اإللكترونی ، ال

 .)٢٠٠٥، ١ة، طالدار المصریة اللبنانی :القاهرة(
 دراســـات فـــي التفاعلیـــة وتـــصمیم المواقـــع،: الـــصحافة االلكترونیـــةشـــریف درویـــش اللبـــان،  .٣٣

 ).٢٠٠٧ ،٢ الدار المصریة اللبنانیة، ط:القاهرة(
، ٣الــــدار المــــصریة اللبنانیـــــة، ط: القـــــاهرة(، الـــــصحافة اإللكترونیــــةشــــریف درویــــش اللبــــان،  .٣٤

٢٠١١.( 
 ).١٩٧٥، ٢مطبعة اإلرشاد، ط: بغداد (الحزبیة، ظموالن السیاسیة األحزاب حمادي، شمران .٣٥
،  كلیـة القـانون-بغـداد جامعـة(الـسیاسیة، األنظمـة ،العـاني غالـب وعلـي الكـاظم جـواد صـالح .٣٦

 ).١٩٩١ الحكمة، دار مطبعة
ـــوة: صـــباح یاســـین، اإلعـــالم .٣٧ مركـــز دراســـات الوحـــدة : بیـــروت(، النـــسق القیمـــي وهیمنـــة الق

 ).٢٠٠٦العربیة، 
ــــسیاسیة،مي، طــــارق علــــي الهاشــــ .٣٨ وزارة التعلــــیم العــــالي والبحــــث : جامعــــة بغــــداد (األحــــزاب ال

 ).١٩٩٠العلمي، 
بـــدون  (،)٢٠٠٧ -١٨٦٩(الـــصحافة اإلســـالمیة فـــي العـــراق مـــن عـــام طــه أحمـــد الزیـــدي،  .٣٩

 . )٢٠٠٧ مكان طبع ودار نشر،
ـــدیمقراطي فـــي العـــراق، فـــي مجموعـــة عبـــد الجبـــار أحمـــد عبـــد اهللا،  .٤٠ االنتخابـــات والتحـــول ال

دار الـــــضیاء للطباعـــــة : النجـــــف (حثین، إشـــــكالیات التحـــــول الـــــدیمقراطي فـــــي العـــــراق،بـــــا
 ).  ٢٠٠٩والنشر،

، فــي واقــع ومــستقبل الخیــار الــدیمقراطي والدســتوري فــي العــراقعبــد الجبــار أحمــد عبــد اهللا،  .٤١
حــسنین توفیــق إبــراهیم وعبــد الجبــار أحمــد عبــد اهللا، التحــوالت الدیمقراطیــة فــي العــراق القیـــود 

 ). ٢٠٠٥مركز الخلیج لألبحاث، : بدون مكان طبع(فرص، وال
 ). ١٩٦٢دار الفكر العربي، : القاهرة(، المدخل في فن التحریر الصحفيعبد اللطیف حمزة،  .٤٢
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دار الرشـاد، : القـاهرة(، موسـوعة الفـرق والجماعـات والمـذاهب اإلسـالمیةعبد المـنعم حنفـي،  .٤٣
 ).١٩٩٣، ١ط

، ١دار المـدى للثقافـة والنـشر، ط:  دمـشق–سـوریا(، معاصرالعراق العبد الوهاب حمید رشید،  .٤٤
٢٠٠٢.( 

دار : دمـشق (مستقبل العـراق الفـرص الـضائعة والخیـارات المتاحـة،عبد الوهاب حمید رشید،  .٤٥
 ).١٩٩٧المدى للثقافة والنشر،

دار الكتـب العلمیـة، بـدون سـنة : بیـروت (الفـرق بـین الفـرق،عبدالقاهر بن طاهر بن محمـد،  .٤٦
 ). طبع

فـن الخبـر الـصحفي، دراسـة مقارنـة بـین الـصحف فـي المجتمعـات المتقدمـة وق أبو زید، فار .٤٧
  ). ١٩٨١، ١بیروت، دار الشروق، ط(، والنامیة 

دار منتـــدى المعـــارف للطباعـــة : بیـــروت(، اإلعـــالم صـــناعة العقـــولفاضـــل محمـــد البـــدراني،  .٤٨
 ).٢٠١١، ١طوالنشر، 

 ).٢٠١٠ار أسامة، د: عمان(، اإلعالم االلكترونيفیصل أبو عیشة،  .٤٩
مؤســـسة حمـــدي للطباعـــة والنـــشر، : الـــسلیمانیة(، الیهـــود والمواطنـــة العراقیـــةكـــاظم حبیـــب،  .٥٠

٢٠٠٦ .( 
: الــسلیمانیة(، أثــر التعددیــة األثنیــة علــى الوحــدة الوطنیــة فــي العــراقكردســتان ســالم ســعید،  .٥١

 ). ٢٠٠٨ منشورات مركز كردستان للدراسات اإلستراتیجیة،
 ). ١٩٨٤المطبعة الفنیة، : القاهرة (،صحفي وضوابطه اإلسالمیةالخبر ال كرم شلبي، .٥٢
منـشأة : اإلسـكندریة (الحریات العامة في األنظمة السیاسیة المعاصـرة،كریم یوسف كشاكش،  .٥٣

 ). ١٩٨٧المعارف، 
: القــاهرة(، المفــاهیم واألدوات: فــن التحریــر الــصحفيلیلــى عبــد المجیــد ومحمــود علــم الــدین،  .٥٤

  .)١٩٩٥ن، .د
 ).١٩٩٧دار المطبوعات الجامعیة،: اإلسكندریة(، القانون الدستوريراغب الحلو، ماجد  .٥٥
الــــدار : القــــاهرة(، رؤیــــة مــــستقبلیة: االنترنیــــت والــــصحافة االلكترونیــــةماجــــد ســــالم تربــــان،  .٥٦

 ).٢٠٠٨ ،١ طالمصریة اللبنانیة،
 وبــدون :بــدون مكــان نــشر(،أصــوات قلیلــة وعــوالم كثیــرةمایكــل تریبــر و كــارل نــورد نــسترینج،  .٥٧

 . )٢٠٠٧ دار نشر،
مركــز دراســات : بیــروت(، الدیمقراطیــة داخــل األحــزاب فــي البلــدان العربیــةمجموعــة بــاحثین،  .٥٨

 ). ٢٠٠٤الوحدة العربیة، 
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، المجتمع العراقي حفریات سوسیولوجیة في األثنیـات والطوائـف والطبقـاتمجموعة باحثین،  .٥٩
 ).٢٠٠٦معهد الدراسات اإلستراتیجیة،: بغداد(

مركـز دراســات : بیـروت(، مؤشـرات قیــاس الدیمقراطیـة فـي البلــدان العربیـة بـاحثین، مجموعـة .٦٠
 ).٢٠٠٩الوحدة العربیة، 

، ١دار عمــار، ط: عمــان (التــشیع بــین مفهــوم األئمــة والمفهــوم الفارســي،محمــد البنــداري،  .٦١
١٩٨٨ .( 

بـة االنجلـو مكت: القـاهرة (مناهج البحث في الدراسـات االجتماعیـة واإلعالمیـة،محمد الوفائي،  .٦٢
 ). ١٩٨٩، ١المصریة ط

 ). ٢٠٠٣بدون مكان طبع، دار النهضة،  (النظم السیاسیة المعاصرة،محمد بدران،  .٦٣
مؤســسة موكریــاني : أربیــل(، التنــوع األثنــي والــدیني فــي كركــوكمحمــد حــسین محمــد شــواني،  .٦٤

 ). ٢٠٠٦للبحوث والنشر، 
 ).٢٠٠٧عالم الكتب، : القاهرة(، االتصال واإلعالم على شبكة االنترنیتمحمد عبد الحمید،  .٦٥
 وبـدون دار نـشر، :بـدون مكـان نـشر(، دیمقراطیة األعـالم واالتـصالمحمد عبد القادر حاتم ،  .٦٦

٢٠٠٧.( 
 ). ١٩٨٤، ١دار الشروق، ط: جدة (قاموس المصطلحات اإلعالمیة،محمد فرید عزت،  .٦٧
 ).بع بدون مكان طبع، وبدون دار نشر وسنة ط (األسلوب الصحفي،محمود خلیل،  .٦٨
 ). ١٩٦٣مكتبة االنجلو المصریة، : القاهرة (النظم السیاسیة المقارنة،محمود خیري عیسى،  .٦٩
ــــــدین،  .٧٠ ــــــم ال ــــــةمحمــــــود عل ــــــصحافة اإللكترونی ــــــي ال ــــــة ف ــــــاهرة(، مقدم ــــــة للطباعــــــة : الق الحری

 ).٢٠٠٨والنشر،
، ١دار العـالم العربــي، ط: القــاهرة(، تــصمیم مواقــع الـصحف اإللكترونیــة منـار فتحــي محمـد،  .٧١

٢٠١١ .( 
  ).٢٠٠٢دار الكندي، : عمان(، في الكتابة الصحفیةنبیل حداد،  .٧٢
دار الفكــــر : القــــاهرة (األحــــزاب الــــسیاسیة فــــي العــــالم المعاصــــر،نبیلــــة عبــــد الحلــــیم كامــــل،  .٧٣

 ).١٩٨٢العربي،
دار الحكمـــة للطباعـــة والنـــشر، : بغـــداد (طرائـــق البحـــث العلمـــي ومناهجـــه،وجیـــه محجـــوب،  .٧٤

١٩٩٣ .( 
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  : لمترجمةالكتب ا. ث 
ــــي ذنــــون، : أوســــتن رنــــي، ترجمــــة .١ ــــة، : بغــــداد(، ٢  جسیاســــة الحكــــم،حــــسن عل ــــة األهلی المكتب

١٩٦٦.( 
بــدران وشــركاءه، .مؤســسة أ: بیــروت(،  الــصحافة الیــوممــروان الجــابري، : تومــاس بیــري، ترجمــة .٢

١٩٦٤ .( 
مكتبــــــة : القــــــاهرة (أقلیــــــات فــــــي خطــــــر،مجــــــدي عبــــــد الحكــــــیم، : تیــــــد روبــــــرت جــــــار، ترجمــــــة .٣

 ). ١٩٩٥ي،مدبول
هـــشام عبـــداهللا، مراجعـــة ســـمیر نـــصار، : جابرییـــل إیـــه المونـــد،جي بنجهـــام باویـــل االبـــن، ترجمـــة .٤

، ١الــدار األهلیــة للنــشر والتوزیــع، ط:  األردن-عمــان (الــسیاسات المقارنــة فــي وقتنــا الحاضــر،
١٩٩٨.( 

لثقافـة، دار ا: بیـروت (الـسیاسیة، العلـوممهیبـة مـالكي الدسـوقي، : ولیبمـان، ترجمـة جـاكوبس .٥
 ).بدون سنة طبع

دور المــواطن  الــدكتور احمــد یعقــوب المجدوبــة ومحفــوظ الجبــوري، :رســل جیــه دالتــون، ترجمــة .٦
 ).١٩٩٦، ١دار البشیر، ط:  األردن-عمان (السیاسي في الدیمقراطیات الغربیة،

توزیــع، الفــرات للنــشر وال: بغــداد (األثنیــة والدولــة،عبداأللــه النعیمــي، : فــالح عبــد الجبــار، ترجمــة .٧
٢٠٠٦.( 

: العــین(، كتابــة التقــاریر واألخبــار الــصحفیةعبــد الــستار جــواد، العــین، : كــارول ریــتش، ترجمــة .٨
 ).٢٠٠٢دار الكتاب الجامعي، 

دار الـوراق، : لنـدن( ، عـراق المـستقبلبـدر، . رمـزي ق: لیام أندرسن وغاریث ستانسفیلد، ترجمـة .٩
٢٠٠٥.( 

دار المـدى، : دمـشق(، الصابئة المندائیونلرومـي، نعیم بدوي غضبان ا: اللیدي دراوور، ترجمة.١٠
 ). ٢٠٠٦، ٢ط

  
  :نرتنتإلمواقع ا: ًثالثا

إیــــــاد بنــــــدر ومنیــــــر المجایــــــدة، المــــــشهد اإلعالمــــــي الفلــــــسطیني، بحــــــث منــــــشور علــــــى الموقــــــع  .١
ps.minfo.www ،اســــــــترجع بتــــــــاریخ ٢٠٠٣، تـــــــونس، معهــــــــد الـــــــصحافة وعلــــــــوم األخبـــــــار ،
٢١/٢/٢٠١٣.  
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عـــشر أفكــــار عملیــــة للتغطیـــة الــــصحفیة التجاریـــة واالقتــــصادیة فــــي "بـــول هیمــــب مؤلـــف كتــــاب  .٢
ـــــــة ـــــــرابط"االقتـــــــصادیات النامی اســـــــترجع  com.migrationexpert.www://https: ، علـــــــى ال

 .٢٥/١/٢٠١٣ بتاریخ
 اســــــترجع بتـــــــاریخ، ٣٣٣٤ توفیــــــق حمیــــــد كــــــاطع، موقـــــــع صــــــحیفة الحــــــوار المتمـــــــدن، العــــــدد  .٣

١٢/٤/٢٠١٣ . 
. جـــــاك هـــــارت مـــــدیر تحریـــــر جریـــــدة أوریغونیـــــان التـــــي تـــــصدر فـــــي مدینـــــة بورتالنـــــد األمریكیـــــة .٤

com.xpertmigratione.www://https  ٥/١/٢٠١٣استرجع بتاریخ. 
جــسي غراهــام، تعمــل فــي كلیــة الــصحافة فــي جامعــة كولومبیــا فــي نیویــورك، فــي مقــال صــحفي  .٥

اســــــــترجع بتــــــــاریخ  htt://www.ijnet.org.comعلــــــــى موقــــــــع شــــــــبكة الــــــــصحفیین الــــــــدولیین 
٢٥/١٢/٢٠١٢ . 

وزارة الخارجیـــــــة دیبــــــرا بـــــــوتر، دلیـــــــل الــــــصحافة المـــــــستقلة، مكتـــــــب بــــــرامج اإلعـــــــالم الخـــــــارجي  .٦
 . ٥/١/٢٠١٣استرجع بتاریخ  gov.state.usinfo://http، ٢٥األمریكیة،ص

ــة فـــــــــــــي جامعـــــــــــــة دارمـــــــــــــشتات األلمانیـــــــــــــة، أنظـــــــــــــر .٧ : رئـــــــــــــیس قـــــــــــــسم الـــــــــــــصحافة االلكترونیـــــــــــ
ar/net.openarab.old://http٤/٣/٢٠١٣ترجع بتاریخ ، اس. 

  : سالم إبراهیم عطوف، المعلوماتیة المعاصرة في الحروب، لمزید من التفاصیل أنظر الموقع .٨
http://www.iraqipapers.com. 

اریـة فهد بن عبدالعزیز العسكر، عبـداهللا بـن ناصـر الحمـود، اعتمـاد النخـب علـى المـصادر اإلخب .٩
 اســـترجع بتـــاریخاإللكترونیــة الحدیثـــة واتجهـــاتهم نحــو مـــستقبل انتـــشارها فـــي المجتمــع الـــسعودي، 

  : متاح على الرابط،٦/١٢/٢٠١٢
Htt://www.e3lami.com/innerarticles.php?articleid=917&id=39                 

ة إقلـــــیم فهمـــــي كـــــاكیي، مـــــدخل لمعرفـــــة تـــــاریخ الكاكائیـــــة، مقـــــال منـــــشور علـــــى موقـــــع حكومـــــ .١٠
 :كوردستان، على الرابط

                  www.krg.org/articles/?ingnr=14&rnr=196&smap=03011300  
  : المندائیة، مقال منشور على موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الرابط .١١

Http://ar.wikipedia.org/wiki  
  .١٣/١٢/٢٠١٢استرجع بتاریخ ،  com.kawanakurd.www) كه وانه(موقع  .١٢
 اســترجع بتـــاریخ com.iraq-alamal.www://httموقــع المجلــس الــسیاسي للعمـــل العراقــي   .١٣

١٤/٢/٢٠١٣. 
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  )١(ملحق 
  یوضح أسماء مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة التي حصرها الباحث

 اسم الموقع ت اسم الموقع ت اسم الموقع ت
 الرابطة العراقیة ٥٩ الجوار ٣٠ السلیمانیة الیوم ١
 الجدیدة ٦٠ شبكة البرلمان العراقي  ٣١  كرديأنا ٢
 العراق نت ٦١  لإلعالم الولید شبكة ٣٢ كركوك ٣
 بغداد بوست ٦٢ األخبارموقع  ٣٣ وكالة الدیوانیة نیوز ٤
  بغداد الدولیةأنباءوكالة  ٦٣  الكاظمیة المقدسةأخباروكالة  ٣٤  الوطنیة العراقیةاألنباءوكالة  ٥
 واع العراقي اإلعالم أنباءوكالة  ٦٤ العراق الواحد الموحد ٣٥ الین شبكة عراق اون ٦
 البیت العراقي ٦٥  واسطأخبارشبكة  ٣٦ شبكة إعمار العراق ٧
 المواطنة العراقیة ٦٦ المرصد نیوز ٣٧  شط العربأنباءوكالة  ٨
 الناس ٦٧ النبأ  ٣٨ العراق للجمیع ٩
 بنت الرافدین ٦٨ صوت الحریة ٣٩ شبكة الناصریة الفیحاء ١٠
 ة الرشید العراقیةشبك ٦٩ اإلخباريرافدین  ٤٠ صوت الناصریة  ١١
  االلكترونیةأجیالمجلة  ٧٠ شبكة الفهد االخباریة ٤١ شبكة الصحافة العراقیة ١٢
 القوة الثالثة ٧١ )ایبا(وكالة الصحافة المستقلة  ٤٢ الین رسالتنا اون ١٣
 كاوة عین ٧٢ بوابة الرائد ٤٣ عراقنا مستقبلنا ١٤
 راتین نتف ٧٣ الوثیقة نت ٤٤ وكالة الكوفة لالنباء ١٥
 الملف ٧٤ لألنباءوكالة یقین  ٤٥ صحیفة الرافدین ١٦
 العراق السیاسي ٧٥ االنبار الیوم ٤٦ الوكالة الوطنیة العراقیة ١٧
 شبكة بیدر ٧٦  البصرةأنباءوكالة  ٤٧ لألنباءنینا  ١٨
  الرأي العامأنباءوكالة  ٧٧ شبكة عراق المستقبل ٤٨ لألنباءوكالة السلطة الرابعة  ١٩
 الندوى ٧٨ اإلعالمیةشبكة العراق الجدید  ٤٩ وكالة بالد نیوز ٢٠
 كركوك بوست ٧٩ الدار العراقیة ٥٠ المترو ٢١
 الحقیقة في العراق ٨٠ البدیل العراقي ٥١ وكالة العراق بیتنا ٢٢
 شبكة سي ان ان عراق ٨١ اإلعالمیةالعین  ٥٢ باب نیوز ٢٣
 لإلعالم اإلسالمیةالرابطة  ٨٢ يموطن ٥٣ اإلخباریةشبكة الفیحاء  ٢٤
 التحدي ٨٣ صوت العراق ٥٤  العراقأخبارشبكة  ٢٥
 لألنباءوكالة خبر  ٨٤ اإلخباریةشبكة عراقنا  ٥٥ وكالة السلطة الخامسة  ٢٦
 تركمن تایمز ٨٥ األخبار ٥٦  العراقیةاألخبار ٢٧
 ة المراسلین العراقیةشبك ٨٦ اإلخباریةشبكة عالم العراق  ٥٧ لألنباءشبكة ذي قار  ٢٨
  النجف األشرفأخبارشبكة  ٨٧ اإلخباریةشبكة یا عراق  ٥٨ موسوعة النهرین ٢٩

  
  
  



  )٢(ملحق 
 یوضح المحاور الرئیسیة لصحیفة تحلیل المضمون واالستمارة لعینة من القصص الخبریة

  المنشورة على مواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة
  

ینــة مــن القــصص الخبریــة المنــشورة علــى مواقــع الــصحف اإللكترونیــة تــشتمل صــحیفة تحلیــل مــضمون ع  
   -:العراقیة على المحاور األساسیة اآلتیة 

  
 ویخـتص بأسـالیب معالجـة مجـاالت القـصص الخبریـة المنـشورة علـى مواقـع الـصحف اإللكترونیـة :احملور األول

  .العراقیة
  

ــاني ــور الث ضمون القــصص الخبریــة المنــشورة علــى مواقــع  ویخــتص بالتعددیــة الــسیاسیة كمــا یعكــسها مــ:احمل
ًالـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة، ویتـــضمن هـــذا المحـــور مقیاســـا تجمیعیـــا یـــتم مـــن خاللـــه رصـــد  ً

  . وقیاس مستوى التعددیة السیاسیة من واقع مضمون القصص الخبریة عینة الدراسة
  

الخبریــة المنـشورة علــى مواقــع  ویخــتص بالتعددیـة اإلعالمیــة كمـا یعكــسها مــضمون القـصص :احملــور الثالــث
ًالـــصحف اإللكترونیـــة العراقیـــة، ویتـــضمن هـــذا المحـــور مقیاســـا تجمیعیـــا یـــتم مـــن خاللـــه رصـــد  ً

  . وقیاس مستوى التعددیة اإلعالمیة من واقع مضمون القصص الخبریة عینة الدراسة
  

  . یة العراقیة ویختص بشكل القصص الخبریة المنشورة على مواقع الصحف اإللكترون:احملور الرابع
  

ــامس ــور اخل  ویخــتص بأســالیب اإلقنــاع والتــأثیر المتــضمنة فــي القــصص الخبریــة المنــشورة علــى مواقــع :احمل
  .  الصحف اإللكترونیة العراقیة

  



  
  

   مواقع الصحف اإللكرتونية العراقية املنشورة على القصص اخلربية بأساليب معاجلة جماالتالفئات اخلاصة : ًأوال
  

  ...............................: .التاریخ: .................................................                                                   اإللكترونيأسم الموقع 
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   مواقع الصحف اإللكرتونية العراقيةاملنشورة علىالفئات اخلاصة بالتعددية السياسية كما يعكسها مضمون القصص اخلربية : ًثانيا
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 مواقع الصحف املنشورة علىالفئات اخلاصة بالتعددية اإلعالمية كما يعكسها مضمون القصص اخلربية : ًثالثا

  عراقيةاإللكرتونية ال
  ...............................: .التاریخ: .................................................                                                   أسم الموقع اإللكتروني
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   مواقع الصحف اإللكرتونية العراقيةاملنشورة على اخلربية بشكل القصصالفئات اخلاصة : ًرابعا
  

  : .................................التاریخ: .................................................                                                    اإللكترونيأسم الموقع
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مواقع الصحف اإللكرتونية املنشورة على ع والتأثري املتضمنة يف القصص اخلربية الفئات اخلاصة بأساليب اإلقنا: ًخامسا
  العراقية

  
  ...............................: .التاریخ: .................................................                                                   أسم الموقع اإللكتروني
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  )٣(ملحق 
  العینة الزمنیة لمواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة للدراسةیوضح 

  هر من كل موقعمجموع أعداد الش  التاریخ  الیوم  الشهر

  ١/١٢/٢٠١٢  السبت 
  ٩/١٢/٢٠١٢  األحد
  ١٧/١٢/٢٠١٢  االثنین

  
  دیسمبر

  ٢٥/١٢/٢٠١٢  الثالثاء 

  
١٢  

  ٢/١/٢٠١٣  األربعاء 
  ١٠/١/٢٠١٣  الخمیس 
  ١٨/١/٢٠١٣  الجمعة 

  
  ینایر 

  ٢٦/١/٢٠١٣  السبت 

  
١٢  

  ٣/٢/٢٠١٣  األحد
  ١١/٢/٢٠١٣  االثنین 
  ١٩/٢/٢٠١٣  الثالثاء 

  
  فبرایر 

  ٢٧/٢/٢٠١٣  األربعاء 

  
١٢  

  ٧/٣/٢٠١٣  الخمیس 
  ١٥/٣/٢٠١٣  الجمعة 
  ٢٣/٣/٢٠١٣  السبت 

  
  مارس

  ٣١/٣/٢٠١٣  األحد 

  
١٢  

  ٨/٤/٢٠١٣  االثنین 
  ١٦/٤/٢٠١٣  الثالثاء 

  
  أبریل 

  ٢٤/٤/٢٠١٣  األربعاء 

  
٩  

  ٢/٥/٢٠١٣  الخمیس 
  ١٠/٥/٢٠١٣  الجمعة 
  ١٨/٥/٢٠١٣  السبت 

  
  مایو 

  ٢٦/٥/٢٠١٣  األحد 

  
١٢  

  ٦٩  المجموع الكلي 
  



  ملخص الدراسة
   لیث عبدالستار عیادة اللهیبي :االسم

   عراقي :الجنسیة
   ١/١٠/١٩٧٧ بغداد - العراق:تاریخ وجهة المیالد

   الماجستیر :الدرجة
   صحافة :التخصص

 –وتكنولوجیــــا االتــــصال بكلیــــة اإلعــــالم أســــتاذ الــــصحافة (شــــریف درویــــش اللبـــان . د. أ:المــــشرفون
  ) جامعة القاهرة

  )  جامعة القاهرة–المدرس بقسم الصحافة كلیة اإلعالم (هاني محمد علي .            د
 التعددیــــة الــــسیاسیة واإلعالمیــــة وأثرهــــا فــــي بنــــاء القــــصة الخبریــــة فــــي الــــصحافة :عنــــوان الرســــالة

  .)صحف اإللكترونیة العراقیةدراسة تطبیقیة على عینة من ال(اإللكترونیة 
   :ملخص

ًفــتح التطــور التكنولــوجي والعلمــي أفاقــا واســعة لوســائل اإلعــالم فــي العــراق وفــي مقــدمتها الــصحافة 
اإللكترونیـة التــي وظفــت التطــور التقنــي علــى نطــاق واسـع فــي تحــدیث مــصادر المعلومــات ومرونــة اإلصــدار 

ر باإلمكـان تـصفح الـصحف اإللكترونیـة وانتـشارها داخـل على شبكة االنترنت في أوقات وأمكنة مختلفـة وصـا
 .  البلد الواحد، واالنفتاح على العالم الخارجي عبر شبكة االنترنت

، إذ أطلقت األحزاب ٢٠٠٠ظهرت أولى مالمح الصحافة اإللكترونیة في العراق مطلع العام حیث 
دید من المواقع اإللكترونیة التي مثلت والتیارات السیاسیة المعارضة للنظام السیاسي في ذلك الوقت الع

 أقرب ٢٠٠٣-٢٠٠٠وسائل إعالمیة تقلیدیة مقروءة أو مسموعة وظلت الصحافة اإللكترونیة خالل الفترة 
إلى المواقع اإللكترونیة منها إلى الصحف اإللكترونیة لمحدودیة إمكانیاتها، أما الصحف اإللكترونیة التي 

ال یوجد لها أصل ورقي فهي قلیلة ال یتجاوز عددها أصابع الید مثل تنشر بشكل كامل على االنترنت و
وهي صحف عانت من الجمود في التصمیم وركزت على المقاالت ) الحوار المتمدن وكتابات(صحیفتي 

  . األخرىوالدراسات وأهملت الفنون الصحفیة 
ً تحــوال غیــر ٢٠٠٣/لأبریـ/٩وشـهدت البیئــة اإلعالمیـة فــي العـراق بعــد أحـداث التغییــر الـسیاسي فــي 

مـن إعـالم أحـادي شـمولي یخـضع مسبوق في التعددیة الـسیاسیة واإلعالمیـة فـي القطـر حیـث تحـول اإلعـالم 
 دیمقراطـي غیـر مقیـد بـضوابط وتـشریعات، إال انـه فـي الغالـب افتقـد إلـى  لرقابـة حكومیـة صـارمة، إلـى أعـالم

ـــة لم ـــة اإلعالمی ـــشعور بالمـــسؤولیة نتیجـــة عـــدم تهیـــؤ الذهنی ـــدة غیـــر ال مارســـة عمـــل إعالمـــي فـــي أجـــواء جدی
ًمعتــادة، فــضال عــن الــصراع والتعــدد الــسیاسي واإلعالمــي المحمــوم بــین القــوى والتیــارات الــسیاسیة مــن اجــل 
الوصول إلى السلطة بصرف النظر عن األسالیب المستخدمة، إذ قاد ذلك إلـى نـشوب أزمـات سیاسـیة خانقـة 

ــة بمــا أدى إلــى إدخــال الــبالد فــي صــراعات طائفیــة وحزبیــة رافقهــا اســتخدام مفــرط للعنــف مــن جهــات م جهول



وأعمال تهجیـر قـسري للمـواطنین، وكـان اإلعـالم بمختلـف وسـائله مـن بـین ابـرز األدوات المـستخدمة فـي هـذا 
ًالصراع، وتحدیدا الـصحافة والمواقـع اإللكترونیـة إذ كانـت لجمیـع هـذه الجهـات واجهـات إعالمیـة، فـضال عـن  ً

ســائل إعالمیــة تــدعي االســتقالل إال أنهــا فــي الحقیقــة ینتابهــا میــل إلــى هــذه الجهــة الــسیاسیة أو االســتعانة بو
تلــك، مقابــل ضــآلة فــي عــدد الوســائل اإلعالمیــة الحكومیــة، األمــر الــذي قــاد إلــى إعــالم منفلــت، غــدت فیهــا 

ــــة بعیــــدة عــــن مــــشاغل المجتمــــع، الرتباطهــــا بأهــــ ــــصال الجماهیریــــة التقلیدی ــــة وظــــائف وســــائل االت داف حزبی
ًومصالح فئویة ضیقة، فضال عن تبدل الوظائف الجوهریة لإلعـالم، لتتبـوأ وظـائف إعالمیـة فرعیـة قمـة الـسلم 
الــوظیفي، لتــصبح وســـائل اإلعــالم التقلیدیـــة والــصحافة االلكترونیـــة أدوات لتأكیــد الحـــضور الــسیاسي وتبـــادل 

  .شبة واالبتعاد عن وظیفتها األساسیةالرسائل السیاسیة التي یراد من خاللها أدارة األزمات النا
مالمـح وسـمات وهویـة ، والتـي تـسعى إلـى رصـد وتحلیـل وكـشف من هنا جـاءت فكـرة هـذه الدراسـة

التعددیة الـسیاسیة واإلعالمیـة وكیفیـة تفاعلهـا مـع الواقـع اإللكترونـي فـي العـراق باإلضـافة إلـى كـشف أسـالیب 
لكترونیــة العراقیــة ومــدى توظیفهــا لألســالیب واألنمــاط المتبعــة وأنمــاط بنــاء القــصص الخبریــة فــي الــصحافة اإل

فــي تحریــر تلـــك القــصص ومـــن ثــم توصــیفها ومعرفـــة مــدى اســـتفادة الــصحافة اإللكترونیــة العراقیـــة مــن تلـــك 
األسالیب الجدیدة، وذلك من خالل تحلیل مضمون القصص الخبریـة، ورصـد الـسمات والخـصائص التفاعلیـة 

مواقــع اإللكترونیــة العراقیــة، ودراســة كیفیــة تناولهــا لقــضایا وشــؤون العــراق واإلحــداث للقــصص الخبریــة عبــر ال
  ).موقع صحیفة الرافدین، وموقع صحیفة صوت العراق، وموقع شبكة عراقنا اإلخباریة(الدائرة فیه في 

 مــن بــروز الحاجــة الملحــة بعــد ســنوات طویلــة مــن عزلــة الــصحافة أهمیــة مــشكلة الدراســة وتــستمد
رونیــة والــصحفیین العــراقیین عــن العـــالم الخــارجي وتــوقهم إلــى حریـــة التعبیــر وتعمیــق تجــاربهم المهنیـــة اإللكت

ــــل  ــــي إطــــار إعــــالم عراقــــي داخلــــي وخــــارجي مــــؤثر قــــادر علــــى النق والــــسعي إلصــــدار صــــحف الكترونیــــة ف
لقـصة الخبریـة باإلضـافة إلـى حداثـة أسـلوب بنـاء ا. الموضوعي لقضایا العراق للرأي العام الـداخلي والخـارجي

فـــي الدراســـات الـــصحفیة وقلـــة الكتابـــات النظریـــة والتطبیقـــات العملیـــة فـــي مجـــال الدراســـات التحلیلیـــة للقـــصة 
ـــل خطـــوة فـــي مجـــال الدراســـات  ـــسبت المـــشكلة أهمیتهـــا كونهـــا تمث ـــا اكت ـــدا، مـــن هن ـــة فـــي العـــراق تحدی ًالخبری

ــأثیر التعددیــة الــسیاسیة و ًاإلعالمیــة فــي بنــاء القــصة الخبریــة متخــذة اإلعالمیــة التــي تتعــرض لتحلیــل كیفیــة ت
  .ًمواقع الصحف االلكترونیة العراقیة نموذجا للدراسة

وتأتي أهمیة هذه الدراسة التحلیلیة من أهمیة دور الصحافة اإللكترونیة في تقریب المسافات 
بریة والوصول إلى القارئ في داخل البلد وخارجه إذ تحاول التعرف عن قرب على مضمون القصص الخ

في المواقع والصحف االلكترونیة العراقیة عن طریق دراسة شؤون العراق وما یجري فیه من أحداث على 
  . مستوى القطر والعالم

كمــا تعـــد هــذه الدراســـة مــن البحـــوث الوصـــفیة التــي تهـــدف إلــى تـــصویر وتحلیــل وتقـــویم خـــصائص 
 تمكــن الباحــث مــن اســتخالص معینــة مــن خــالل الدراســة المــسحیة، بهــدف الحــصول علــى معلومــات دقیقــة

والشـــك إن اعتمـــاد البحـــوث . اســـتنتاجات ودالالت تفیـــد فـــي إمكانیـــة الوصـــول إلـــى مقترحـــات بـــشأن تطویرهـــا
الوصفیة على أسلوب تحلیـل المـضمون وطـرق البحـث األخـرى، هـو الطریـق الموضـوعي المـنظم الـذي یمكـن 



ـــة للـــصحف الباحـــث مـــن الوصـــف الـــدقیق لمـــضمون المـــادة الـــصحفیة المـــراد تحل یلهـــا فـــي المواقـــع اإللكترونی
ًالعراقیة والمتمثلة بالكشف والتعرف العلمي على مواصفات القصة الخبریة والتي أجـرى الباحـث مـسحا شـامال  ً

ـــى ٢٠١٢/دیـــسمبر/١لهـــا خـــالل مـــدة الدراســـة وهـــي مـــن  ـــي للدراســـة ٢٠١٣/مـــایو/٣١ إل  وهـــو المجـــال الزمن
  . تعبر بدقة عن مجتمع الدراسةالحالیة واختار الباحث عینة مالئمة منها 

  :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها  
تــصدر المجـــال الــسیاسي قائمـــة مجــاالت القـــصة الخبریــة فـــي مواقــع الـــصحف اإللكترونیــة العراقیـــة  .١

خــالل فتــرة الدراســة التحلیلیــة وهــي نتیجــة طبیعیــة فرضــتها طبیعــة المرحلــة االنتقالیــة التــي یمــر بهــا 
  . العراقيالمجتمع

اتفاق المواقع الـثالث مـن حیـث انخفـاض مـستوى التعددیـة الـسیاسیة التـي یعكـسها مـضمون مـا یقـدم  .٢
مــن قــصص خبریــة عبرهــا، إال أن مــوقعي صـــحیفتي صــوت العــراق وشــبكة عراقنــا اإلخباریــة اتفقـــا 

ستوى ًأیضا بدرجة كبیرة فیما بینهما من حیـث نـسبة القـصص اإلخباریـة ذات المـضامین العاكـسة لمـ
 .التعددیة السیاسیة المرتفع

اتفاق المواقع الثالث من حیث انخفاض مـستوى التعددیـة اإلعالمیـة التـي یعكـسها مـضمون مـا یقـدم  .٣
مــن قــصص خبریــة عبرهــا، إال أن مــوقعي صـــحیفتي صــوت العــراق وشــبكة عراقنــا اإلخباریــة اتفقـــا 

ذات المـضامین العاكـسة لمـستوى ًأیضا بدرجة كبیرة فیما بینهما من حیـث نـسبة القـصص اإلخباریـة 
 .التعددیة اإلعالمیة المتوسط

قائمــة األســالیب المــستخدمة فــي بنــاء القــصص الخبریــة ) الهــرم المقلــوب(تــصدر القالــب الكالســیكي  .٤
 .لمواقع الصحف اإللكترونیة العراقیة خالل فترة الدراسة التحلیلیة

ریـة فـي مواقـع الـصحف العراقیـة خـالل تصدر األسلوب التحلیلـي قائمـة أسـالیب معالجـة القـصة الخب .٥
فتــرة الدراســة التحلیلیــة وهــذه نتیجــة تــدل علــى أن مواقــع عینــة الدراســة تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى 

  .األسلوب التحلیلي في تناول موضوعات القصة الخبریة
تـــصدر االتجـــاه المحایـــد قائمـــة اتجاهـــات القـــصة الخبریـــة نحـــو النظـــام الـــسیاسي الـــراهن فـــي مواقـــع  .٦

ـــة باســـتثناء موقـــع صـــحیفة الرافـــدین كونهـــا معارضـــة ا لـــصحف العراقیـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة التحلیلی
 .للنظام السیاسي الراهن
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Summary: 
Open technological development and scientific horizons and wide to the 

media in Iraq, particularly the electronic media, which has hired technical 
development widely in the modernization of the sources of information and 
flexible version on the internet at times and different places and became possible 
to browse electronic newspapers and spread within the same country, and 
openness to the world external via the internet. 

Where she developed the first features of the electronic press in Iraq in 
early 2000, it launched the political parties and currents opposition to the 
political system at the time, many websites, which accounted for traditional 
media outlets read or heard and electronic journalism has been over the period 
2000-2003 closer to the websites them to electronic newspapers of limited 
means, the electronic newspapers, which are published in full on the Internet and 
there her out of a paper are few does not exceed the number of fingers of the 
hand, such as newspapers (civilized dialogue and writings), which newspapers 
have suffered from inertia in design and focused on the articles, studies and 
neglected other media arts. 

And saw the media environment in Iraq after the events of political change 
in the 9 / April / 2003 shift is unprecedented in the political pluralism and media 
in the country where turning the media to inform mono holistic subject to the 
control of strict government, to the flags of democratic unrestricted regulations 
and legislation, but that in the often lacked a sense of responsibility due to lack 
preparedness mental media practice media work in the new atmosphere unusual, 
as well as conflict and political pluralism and media frenzied between the forces 
and political currents in order to gain power regardless of the methods used, as it 
led to crises political stranglehold accompanied by excessive use of violence 
from unknown destinations including led to the introduction of the country's 
sectarian conflicts and partisan and acts of forced displacement of citizens, and 



the media were different and liquid among the most prominent tools used in this 
conflict, specifically the press and websites as it was for all of these entities and 
interfaces media , as well as the use of means of media independence, but claims 
that it in truth Committee is the mile to this political party or that, compared to 
the small number of government media, which led to inform incontinent, became 
the functionality and traditional mass media is far from the concerns of society, 
they relate to the objectives of partisan interests of factional narrow, as well as 
changing the core functions of the media, to assume the functions of media sub-
summit of the career ladder, becoming the traditional media and electronic media 
tools to confirm the presence of political and exchange of political messages that 
are meant through crisis management broke away from the function core. 

From here came the idea of this study, which seeks to monitor, analyze 
and detect the features and attributes of the identity of political pluralism and 
media and how they interact with reality-mail in Iraq, as well as detection 
methods and patterns of building stories in electronic journalism Iraq and the 
extent of employing the methods and styles used in the liberation of those stories 
and then characterization and knowledge of the extent to which electronic 
journalism Iraqi those new methods, and by analyzing the content of stories, and 
monitoring features and characteristics interactive stories news reporting through 
the websites of Iraq, and to study how dealt with the issues and affairs of Iraq and 
events department where in (site newspaper Mesopotamia, and the location of the 
newspaper Voice of Iraq, and the location of Iraqna News Network). 

And derive the importance of the problem of the study of the emergence 
of the urgent need after long years of isolation electronic journalism and Iraqi 
journalists from the outside world and their longing for freedom of expression 
and deepen their experiences professional and strive to version Newspapers 
email notification window Iraqi internal and external influential able to transport 
the substantive issues of Iraq public opinion procedure and external. In addition 
to the modern method of construction of the story in the studies press and the 
lack of literature theory and practical applications in the field of analytical 
studies of the story news reporting in Iraq specifically, from here gained a 
problem significance as they represent a step in the field of media studies that are 
exposed to analyze how the impact of political pluralism and media build the 
story taken in Iraqi newspapers, electronic sites model for the study. 

The importance of this analytical study of the importance of the role of 
electronic media in bringing the spaces and access to the reader inside and 
outside the country as trying to identify closely on the content of stories on 
websites, newspapers, electronic Iraq by examining the affairs of Iraq and what is 
happening when the events at the country level and the world. 

This study is also descriptive of research that aims to portray and analyze 
and evaluate certain characteristics through the survey, in order to obtain accurate 
information to enable the researcher to draw conclusions and semantics are 
useful for access to the proposals on the development. There is no doubt that the 
adoption of research descriptive method of content analysis and research 
methods other, is the way of substantive regulator which can be a researcher 



from the exact description of the content of the article journalist to be analyzed in 
the websites of Iraqi newspapers and of the disclosure and identify the scientific 
specifications of the story, which conducted a researcher comprehensive survey 
during the duration of the study, one of the 1/December /2012 to 31/ May/2013,  
a time domain of the current study and researcher chose an appropriate sample of 
them accurately reflect the population of the study. 

And display a researcher at the conclusion of the study summary of the 
results of the study and their compatibility and disagreement with previous 
studies included in the study, and a summary of the results of hypotheses, and 
proposals in the light of the demonstrated results of the study and diagnosis of 
negative coverage of news reporting (the story) for Iraq and the impact of 
political pluralism and media on the way addressed to those stories. 
The study found a number of results, including: 
1.The political sphere topped the list of areas of the story in Iraqi newspapers 

electronic sites during the study period, which is a natural result of analytical 
imposed by the nature of the phase transition undergone by the Iraqi society. 

2. Agreement of the three sites where the low level of political pluralism as 
reflected in the content of what is offered newsworthy stories across it, but 
my newspapers Voice of Iraq and Iraqna News Network also agreed 
substantially with each other in terms of the percentage of news stories with 
content reflective of the level of political pluralism high. 

3. Agreement of the three sites where the low level of media pluralism reflected 
the content of the presentation of newsworthy stories across it, but my 
newspapers Voice of Iraq and Iraqna News Network also agreed substantially 
with each other in terms of the proportion of news stories with content 
reflective of the level of media pluralism average. 

4. Makes the classic template (inverted pyramid) a list of the methods used in the 
construction of stories to Iraqi newspapers electronic sites during the study 
period analytical. 

5. Analytical method topped the list of methods of addressing the story in the 
Iraqi newspaper sites during the study period and this analytical result 
indicates that the sample of the study sites depend primarily on the analytical 
method in dealing with the story topics. 

6. Neutral trend topped the list of the story attitudes towards the current political 
system in Iraqi newspapers sites during the study period except analytical 
Rafidain newspaper site as opposed to the current political system. 


