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الصورة الذهنية للعراق في الصحافة االمريكية ـــــ دراسة تحليلية لمقاالت الراي المتعلقة بالعراق في 
 11/17/7002ولغاية  1/1/7002صحيفة الواشنطن بوست للمدة من 

 
 سعد سلمان المشهداني. د

 جامعة تكريت
 قسم االعالم/ كلية االداب 

 مقدمة
لقــــاض العــــوض الــــا ةعــــايا السياســــة تمــــارص الصــــح  الكبــــًر دورا  مهمــــا  فــــي  

الخارجية وةد تزايد هذا الـدور   السـيما بعـد رهـور الصـحافة االلكترونيـة التـي شـهد والدتهـا 
العــالم بعــد  ــورة االتصـــاالت الحدي ــة   كمــا يتعــارم الـــدور اماتمــي فــي  وةــات ا زمـــات 

قــديم انطبااــات الدوليــة والصــرااات امةليميــة والحــرو  مــن خــتل تشــكيل الجــدل حولهــا وت
عـــفاض الشـــراية الـــا بعـــ  ا طـــرا  وفـــي  وتصـــورات بشـــرن ا طـــرا  المشـــتركة فيهـــا وال

براز ةعايا فراية معينة وتجاهل  خًر   .الوةت ذاته تجريد  طرا   خًر من الشراية وال
لقد بد  االهتمام بتقديم صورة ذهنية سلبية للعراق في الصـحافة ا مريكيـة بالتحديـد           
وم العاشــر لتــولي جــورا بــوئ االبــن رااســة الواليــات المتحــدة ا مريكيــة  حيــ  جمــ  فــي اليــ

كـــانون  10 اعـــاض مجلـــص ا مـــن القـــومي  ول مـــرة فـــي البيـــت ا بـــي  وكـــان ذلـــ  فـــي 
وةـد اهتمـت الصـحافة ا مريكيـة ومنهـا .  ي ةبل  حـدا   يلـول ب مانيـة  شـهر 7001ال اني 

  االجتمـــاب وبالـــذات حـــدي  كونـــداليزارايص صـــحيفة الواشـــنطن بوســـت بنشـــر تفاصـــيل ذلـــ
مستشــارة ا مــن القــومي فــي ذلــ  الوةــت اــن العــراق ومــا يم لــه مــن تهديــد الســتقرار الشــرق 
ا وســط فــي نرــر رايــص واهتمــت الصــحافة ا مريكيــة بــهبراز ان العــراق هــو مفتــا  مجــراض 

تـي ةـدمها جـورا تينـت والتركيز كذل  الا المعلومات ال. تغيرات كاملة في المنطقة العربية
مــدير وكالــة االســـتخبارات المركزيــة فـــي ذلــ  الوةــت حـــول امــتت  العـــراق  ســلحة الـــدمار 
 . الشــامل ومــا يمكــن  ن يم لــه ذلــ  مــن خطــر الــي ا مــن القــومي ا مريكــي و مــن  ســراايل
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لقد كشفت الصحافة ا مريكية ماصر  به اونيل الوزير في حكومة بـوئ فـي ذلـ           
 سـرار اماـداد لغــزو العـراق فـي ذلــ  الوةـت المبكـر وبعـد تــولي الـرايص جـورا بــوئ  الوةـت

 11وبعـد  حـدا  . الرااسة مباشرة وةبل حدو  تفجيرات مركز التجارة العالمي بمدة طويلة 
 خذت الصحافة ا مريكية الا ااتقهـا تـرويع ابـارات سـلبية تتعلـق بالصـورة  7001 يلول 

تريد تعميم نموذا لكـي يكرهـه الشـع  ا مريكـي متم ـل بصـيا ة  الذهنية للعراق التي كانت
وهكــذا نقلــت صــحيفة الواشــنطن بوســت و ول مــرة اــن الــرايص بــوئ  ".محــور الشــر"ابــارة 

وتحــول ذلــ   7007كــانون ال ــاني اــام  72ابــارة محــور الشــر فــي خطابــه  لــا ا مــة فــي 
 . لعالم الشعار بعد ذل   لا اناوين ومانشيتات للصح  في كل دول ا

 :مشكلة البحث
يســـعا هـــذا البحـــ  للتعـــر  الـــا متمـــم التصـــور الصـــحفي المقـــدم اـــن الصـــورة 
الذهنية للعراق في الصحافة ا مريكية ان طريـق الدراسـة التحليليـة لمقـاالت الـر ي المتعلقـة 

 11/17/7002ولغايــــة  1/1/7002بــــالعراق فــــي صــــحيفة الواشــــنطن بوســــت للمــــدة مــــن 
بيعــة الصــورة التــي تقــدمها تلــ  الصــحيفة للجمهــور ا مريكــي اــن بهــد  تفســير وتحليــل ط

 .العراق 
 أهمية البحث 

تبــرز  هميــة البحــ  مــن اــدم وجــود دراســات تناولــت البحــ  فــي الصــورة الذهنيــة 
كـــذل  فـــان  هميـــة هـــذا . للعـــراق فـــي الصـــحافة ا مريكيـــة بعـــد االحـــتتل ا مريكـــي للعـــراق 

الواشـنطن بوسـت كونهـا تم ـل صـحافة الصـفوة التـي البح  تبرز في  همية اختيار صـحيفة 
لها تر ير كبير الا المفكرين والم قفين والا رجال السياسة واالةتصاد والتعلـيم ولـذل  نجـد 

 . ن تر ير هذه الصحيفة يشمل الر ي العام  م صان  القرار  و صناب القرار 
 أهداف البحث

 .ح  ا مريكية معرفة نواية الموعواات الم ارة ان العراق في الص .1
رصـــد متمـــم التصـــور الصـــحفي اـــن العـــراق فـــي الصـــح  ا مريكيـــة باالاتمـــاد  .2

 .الا صحيفة الواشنطن بوست كعينة مم لة ان تل  الصح  
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توعــيم  هــم الســمات التــي كونتهــا الصــح  ا مريكيــة اــن العــراق بعــد االحــتتل  .3
  .  ا مريكي للعراق 

 نوع البحث ومنهجه
الوصـفية الكميــة التـي تعتمــد المـنهع الوصــفي والتـي تهــتم  ُيعـد البحــ  مـن البحــو  

  ممــا يــادي الــا وجــود بيانــات ةابلــة للقيــاص (رــاهرة  و موةــ  مــا)بدراســة الحقــااق الراهنــة 
الكمــــي وتســــمم  مكانيــــة خعــــوب البيانــــات لتســــتدالل والتعمــــيم اــــن طريــــق رصــــد طبيعــــة 

 .  ختل مدة الدراسة  وخصااص المعامين الم ارة ان العراق في الصح  ا مريكية
 اإلطار النظري للبحث

يعتمــد هــذا البحــ  فــي  طــاره النرــري الــا نرريــة بنــاض المعنــا والصــورة الذهنيــة  
مجمواــة معــار  الفــرد ومعتقداتــه فــي الماعــي والحاعــر : ويعــر  هولســتي الصــورة برنهــا 

ويـًر . يئ فيـه والمستقبل التي يحتفر بها وفقا  لنرـام معـين اـن ذاتـه واـن العـالم الـذي يعـ
 : (1)بولدنع ان كل تجربة جديدة يمكن استقبالها وتفسيرها بطريقة من  رب  طرق هي

 . ما  ن تعي  الا التصور الحالي الموجود معلومات جديدة  .1
 . و تدام التصور الحالي .7
 . و تحد  مراجعات طفيفة الا هذا التصور  .1
 . ه بشكل جيد  و تادي الا  اادة بناض التصور الذي لدً الفرد لواةع .4

ولذل  ياكـد بولـدنع  ن الكيفيـة التـي يتصـر  بهـا االنسـان تعتمـد الـا الصـورة الذهنيـة 
  .وان  ي تغيير يصي  الصورة سيتبعه بالعرورة  تغييرا  في السلو   

لقــد ركــز المــاض الــنفص خــتل اقــد ا ربعينيــات مــن القــرن الماعــي الــا الصــورة مــن 
الـا العمليـات الخاصـة باالنتبـاه وامدرا  وتـذكر الصـورة ناحية المدخل النفسي الذي يركز 

                                                 
(1)

نظريات االتصال ، القاهرة ، دار االيمان : مرفت الطرابيشي و عبد العزيز السيد . د  
 . 202ـ  202، ص  2002للطباعة ، 
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كمــا ركــز المــاض االجتمــاب فــي دراســاتهم خــتل اقــد الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن . 
الماعــي الــا الصــورة بااتبــار  نهــا تتكــون لــدً الفــرد خــتل امليــة التنشــاة االجتماايــة  

والــذي يركــز  1262منــذ اــام ومــن ناحيــة  خــًر ســاد المــدخل المعرفــي لدراســات الصــورة 
الـــا تكـــوين الصــــورة فـــي المنرـــور المعرفــــي و كـــد الـــا  هميــــة الخبـــرة المباشـــرة ووســــاال 
االتصــال الجمـــاهيري واالتصـــال الشخصـــي فـــي حـــين ركـــز المـــاض السياســـة الـــا االهتمـــام 

ـــة  و مرشـــم  و حـــز   ـــة فـــي صـــورة دول ـــا  مجمواـــة مـــن . بالصـــورة السياســـية المتم ل وهن
العوامـــل الشخصـــية المتعلقـــة : ا ر فـــي تكــوين الصـــورة الذهنيـــة مـــن  همهــا العوامــل التـــي تـــ

بـــالفرد م ـــل الســـن والنـــوب والمســـتًو االجتمـــااي واالةتصـــادي ومســـتًو الـــذكاض فعـــت  اـــن 
العوامـــل االجتماايـــة المتم لـــة فـــي وســـاال التنشـــاة االجتماايـــة كا ســـرة والمدرســـة ووســـاال 

 . (1)ت البياية في تشكيل وتكوين مدركات الفرداماتم التي من ختلها تساهم الما را
 وحدة التحليل ووحدة العد والقياس

ااتمــد البحــ  بشــكل رايســي الــا  ســلو  تحليــل المعــمون بهــد  الرصــد الكمــي  
كوحـدة ( الفكـرة)للمعامين الم ـارة اـن العـراق فـي الصـحافة ا مريكيـة وتـم تحديـد تكـرارات  

ي كوحـــــدة للعـــــد والقيـــــاص لعـــــمان التوصـــــل الـــــا فـــــي المقـــــال الصـــــحف( الفقـــــرة)للتحليـــــل و
االســتنتاجات وا رةــام التــي توعــم طبيعــة الصــورة الذهنيــة الم ــارة اــن العــراق اــن طريــق 

 .تحليل معمون المقاالت المتعلقة بالعراق 
 مجتمع الدراسة التحليلية

تم ـــل مجتمـــ  الدراســــة التحليليـــة فــــي جميـــ  المقــــاالت التـــي نشــــرت فـــي صــــحيفة  
بهتبــــاب  ســــلو  المســــم  11/17/7002وحتــــا  1/1/7002وســــت للمــــدة مــــن الواشـــنطن ب

الشـامل لجميـ  ا اـداد التـي صـدرت فـي تلـ  المـدة وةـد بلغـت المقـاالت الخاعـعة للتحليــل 
 .  مقاال   ( 762)
 

                                                 
(1)

الصور النمطية والسياسة الخارجية العربية ، بحث منشور في : محمد علي العويني . د  
 . 29، ص  1211لسنة ( 11)لعدد مجلة الدراسات اإلعالمية ، ا
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 مفهوم الصورة الذهنية: المبح  ا ول 
ورة ُيَعــدأ  رســطو  ول مــن وعــ  الركــااز ا ساســية التــي تطــور منهــا مصــطلم الصــ

الذهنيـــة والك يـــر مـــن التنريـــرات التحقـــة حـــول مفهـــوم الصـــورة   انـــدما جعـــل مـــن الصـــورة 
لقــد . صــلة الوصــل بــين الخيــال وامدرا    وةــدم مفهــوم الصــورة مقــابت  للماهيــة  و المبــد  

والــا وفــق ذلــ  ةــدم نرريتــه . انــي  رســطو بــين الصــورة والمــادة وبنــا فلســفته كلهــا اليهــا
العلـــة الماديـــة التـــي تبـــين مـــا صـــن  منـــه الشـــيض   والعلــــة : ا ربـــ   المعروفـــة اـــن العلـــل

 ي مــا )والعلــة الغاايــة (  ي مــا  وجــده)الصــورية  ي مــا هــو بحكــم ماهيتــه   والعلــة الفاالــة 
 .(1)( هي وريفته والغر  منه

 مـا فــي التـاريم المعاصــر فُيَعــدأ الصـحفي ا مريكــي والتــر ليبمـان  ول مــن اســتخدم 
بوصـفه تلـ  الصـورة المرتبـة للعـالم عـعيفة  و ةويـة التماسـ   حيـ  تتكيــ  هـذا المصـطلم 

وةـد ال تكـون صـورة ممكنـة مكتملـة . الا وفقها ااداتنا و ذواةنا و حتمنا وةـدراتنا و حتمنـا 
للعالم لكنها م  ذل  صورة لعالم ممكن   تنتمي  ليه وفـي ذلـ  العـالم يرخـذ النـاص وا شـياض 

ــا فــي  مــاكنهم المعروفــة المحــ ددة ويقومــون برشــياض معينــة نتوةعهــا مــنهم   انــدها نشــعر  نن
ننا  اعـاض فيـه ونعرفه   .  (7)االمنا وانه يناسبنا وال

                                                 

، بيروت ، دار العلم ( وآخرون) ترجمة فؤاد كامل : الموسوعة الفلسفية المختصرة   (1)
 .صورة : للماليين ، بال تاريخ نشر ، مادة 

،  1293الصورة النمطية ـ صورة العرب في مجلة التايم : إرادة زيدان راهي الجبوري  (2)
قسم اإلعالم عام / كلية اآلداب / قدمت الى جامعة بغداد ( ة غير منشور ) رسالة ماجستير 

 .  11، ص 1222
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وتتعـــدد التعريفـــات لمفهـــوم الصـــورة الذهنيـــة بتعـــدد المـــداخل النرريـــة لتنـــاول هـــذا  
ذاكـــرة برنهـــا نســـخة ذهنيـــة تنبـــ  مـــن : )المفهـــوم   فمعجـــم العلـــوم الســـلوكية يعـــر  الصـــورة 

 .   (1)( تجربة حسية في  يا  التحفيز الحسي
( image)وتـــًر الموســـواة المختصـــرة فـــي الـــم الـــنفص والطـــ  العقلـــي ان كلمـــة  

دون وةواــه الــا )تســتخدم للداللــة الــا الصــورة الذهنيــة لشــيض كمــا تستحعــره فــي الفكــر 
 و اــن ســواض الــا ســبيل تــذكر صــورة حقيقيــة ســابقة (  اعــاض الحــص فــي اللحرــة الراهنــة

  وهـــو فيهـــا لفـــر ( imagery)طريــق تكـــون صـــورة مـــن الخيـــال للتصــور الـــذهني وكمقابـــل 
يشــير  لــا الصـــور الذهنيــة امومـــا  والــا  نـــواب معينــة منهـــا  و  لــا امليـــة تكــوين الصـــور 

 .(1)الذهنية في امليات التفكير والتخيل والتخطيط و يرها 
كمقابـــل لمصـــطلم ( ليـــةصـــورة ذهنيـــة م ا)ويعـــ  معجـــم العلـــوم النفســـية مصـــطلم 

imago  في التحليل النفسـي هـي ذكـًر م اليـة لشـخص محبـو  كونـت )والتي يعرفها برنها
 .(7)(   ناض الطفولة ولم تصححها ا حدا  الجارية 

و وعم بع  الباح ين اختت  الصورة الذهنية ان الصـورة النمطيـة فـي نقطتـين  
 :(1)مهمتين 
يــ   نهــا تتســم بال بــات النســبي    مــا الصــورة  ن الصــورة الذهنيــة يمكــن تغييرهــا ح .1

 .النمطية فهي تقاوم التغيير فمن الصع  تغييرها 
                                                 

(3)  Dictionary of Behavioral Science , by Benjamin B. Wolman(ed) , 

N . Y , Van Ncstrand Reinhold ,Co, 1293 .s.v. Image . 

، القاهرة ،  1قلي ، طالموسوعة المختصرة في علم النفس والطب الع:  وليم الخولي . د  (1)
 .، مادتا صورة وتصور ذهني  1292دار المعارف ، 

، مادة  1211معجم العلوم السلوكية ، بيروت ، دار الرائد العربي ، : فاخر عاقل . د  (2)
 صور وتصورات 

(3)
دور وسائل في تشكيل صورة أمريكا في أذهان الشباب : عزة مصطفى الكحكي . د  

كتاب اإلعالم وصورة العرب والمسلمين وقائع المؤتمر السنوي الثامن الجامعي المصري ، في 
 . 331، ص  2002لكلية اإلعالم جامعة القاهرة ، الجزء األول ، القاهرة ، 
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 البــا  مــا تكــون الصــورة النمطيــة متحيــزة   فهــي فــي الغالــ  ســلبية اكــص الصــورة  .7
 . الذهنية التي تكون  حيانا   يجابية   وفي ررو   خًر سلبية 

الشــكل : الصــورة :) ســيط الــا  نهــا ويــرد تعريــ  الصــورة الذهنيــة فــي المعجــم الو  
الذي خلق  فسوا  فعدل    في  ي صـورة مـا شـاض ركبـ    : والتم ال المجسم   ةال تعالا 
. صـــفتها وصـــورة النـــوب يقـــال هـــذا ا مـــر الـــا  ـــت  صـــور : فصـــورة المســـالة  و ا مـــر 

ورة والصـــ. (4)( ماهيتـــه المجـــردة   وصـــورته خيالـــه فـــي الـــذهن  و العقـــل : وصـــورة الشـــيض 
الذهنية هي المعلوم المتميز في الذهن  وحاصـلة الماهيـة الموجـودة بـوجــود رلـي  ي ذهنـي 

. والصـور بكسـر الصـاد لغـة   جمـ  صـورة : ) كما في شـر  المواةـ  ويـــرد فـي الصحــا  
والصـــورة تصــــويرا   فتصــــور  وتصــــورت الشــــيض توهمـــت صــــورته فتصــــور لــــي والتصــــاوير 

 .(1)( التما يل 
بــــاح ين  ن الصــــورة الذهنيــــة هــــي مجمواــــة مــــن المــــدركات التــــي ووجــــد بعــــ  ال

 .(7)استقرت في مساحة الواي بحي  تحكم ردود الفرد تجاه موعوب الصورة 
 :(1)ويًر البع  اآلخر  ن الصورة الذهنية لها  ت ة  بعاد هي  

وهو البعد الذي يدر  من ختلـه الفـرد موعـواا  معينـا  يتصـل بدولـة : بعد معرفي  .1
   و مجتم  ما م ل المعرفة با سص التاريخيـة والجغرافيـة للدولـة والمعرفـة  و شع

 .بالمعلومات المتعلقة بشعبها 

                                                 
المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، طهران ، المكتبة العلمية ، بال تاريخ نشر ، مادة   (2)
 .صور : 
 .صور : ، مادة  1292الرازي ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، اإلمام : مختار الصحاح   (1)

(7)
صورة الواليات المتحدة األمريكية في الوعي الشعبي المصري ، : وسام فؤاد عبد المجيد   

 . 112، ص  1221( 132)بحث منشور في مجلة السياسة الدولية ، العدد 
(1)

 . 331مصدر سابق، ص : عزة مصطفى الكحكي . د  
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ويم ــل مشــاار الفــرد وانفعاالتــه نحــو دولــة  و شــع   و مجتمــ  مــا : بعــد وجــداني  .7
 .ويمتد من التقبل الا الرف  ويتدرا في الشدة بين اميجابية والسلبية 

في ر بة  الفـرد فـي السـفر الـا دولـة  جنبيـة والعـيئ والعمـل ويتم ل : بعد  جرااي  .1
ويعتمــــد هــــذا العامــــل الــــا المســــافة . فيهــــا  و الــــزواا مــــن واحــــدة تعــــيئ فيهــــا 

 . االجتمااية بين الشعو  
ويجد سامي مسلم  ن مفهوم الصورة الذهنيـة متجـانص مـ  مفهـوم ا حكـام المسـبقة  

مواةــ  ) لألحكــام المســبقة الــذي يعرفهــا برنهــا معتمــدا  الــا تعريــ  ا لمــاني  يريــل ديفــيص 
سلبية  و رافعة تتخذ تجاه شـخص  و جمااـة مـن ا شـخاص حيـ  تحصـل هـذه الجمااـة 
بسب  المواة  المقولبة الا صفات محـددة  صـت   يصـع  جـدا  تصـحيحها بسـب  الجمـود 

 . (4)( مسـبق والعناض والشحنات االنفعالية حتا لو تم التعايئ م  تجربة مناهعة للحكم ال
وبالمقابــل فقــد ركــز بعــ  البــاح ين العــر  الــا المواةــ  الســلبية واميجابيــة معــا  

مجمواــة مــن ا حكــام )كمــا هــو الحــال انــد مــارلين نصــر التــي تــًر فــي الصــورة النمطيــة 
والصـــفات والتقـــديرات العامـــة ذات الداللـــة اميجابيـــة  و الســـلبية التـــي تنطبـــق الـــا جمااـــة 

حيــ   ن التعمــيم . مــن ا فـــراد يجمعهــم اـــرق  و ةوميــة  و وطــن  و ديــن بركملهــا مجمواــة 
والتكـــرار والمـــدلول الخلقـــي  و االجتمـــااي والتطبيـــق الـــا جمااـــة برســـرها هـــي العناصــــر 

 .(1)( المكونة للصورة المقولبة
وةــد دخــل مفهــوم الصــورة الذهنيــة  لــا حقــل دراســات الســلو  الــدولي خاصــة بعــد  

انية وذل  عمن االهتمام بمـا يسـما بالشخصـية القوميـة   فرهـر مفهـوم الحر  العالمية ال 
الســمات الشــااعة ال ابتــة التــي تســري الـــا ) الصــورة النمطيــة القوميــة التــي توصــ  برنهـــا 

شــع  مــا مــن جانــ  شــع   خــر  والتــي ترخــذ شــكل العقيــدة العامــة الجماايــة والتــي تصــا  

                                                 
صورة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية ، بيروت ، مركز دراسات :  سامي مسلم . د (4)

 . 11، الطبعة األولى ، ص  1211الوحدة العربية ، 
صورة العرب واإلسالم في المناهج الدراسية الفرنسية ، بيروت ، مركز : مارلين نصر . د (1)

 . 20، ص 1221دراسات الوحدة العربية ، 
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ر متعصـبة تتسـم بالتبسـيط فـي تصـورها الا  ساص  يـر المـي  و موعـواي   تـر را  برفكـا
 . (7)( لآلخر 

 وساال اماتم وتكوين الصور الذهنية: المبح  ال اني 
تعد وساال اماتم  هم القنوات التي تسهم في تشكيل وتكوين الصور الذهنيـة فـي 

وتكتســ  هــذه الوســاال  هميــة كبــًر فــي تكــوين الصــور الذهنيــة فــي حياتنــا .  ذهــان النــاص 
بسب  انتشـارها الواسـ  وةـدرتها البالغـة الـا امبهـار واالسـتقطا    وخاصـة بعـد  المعاصرة

انتشــار ا ةمــار الصــنااية وتعدديــة القنــوات الفعــااية واالنتشــار المــذهل للصــورة فــي العــالم 
 وجد اآلن مـا يسـما بدسـتورية الرايـة    ذ  يـرت الصـورة ووسـعت مـداركنا لمـا يسـتحق  ن 

ينا الحق للنرر  ليه بامعافة  لا  ن الصورة منحتنـا امحسـاص  ننـا ننرر  ليه   بل ولما لد
 .نستطي  ان نحتعن العالم في اقولنا كمنرومة من الصور 

وتقوم وساال اماتم بهمداد الفرد بالمعلومـات المختلفـة اـن كافـة منـاحي الحيـاة   
العالميــة فهننــا  وتعــد المصــدر الرايســي للمعلومــات والمعرفــة اــن الــدول ا جنبيــة وا حــدا 

يوميــا  نقــ   مــام تيــارا  مــن ا خبــار ووجهــات النرــر والصــور والعنــاوين التــي مــن شــرنها  ن 
وتقــوم .  Stereotypes و صــور نمطيــة  Imageتــادي  لــا خلــق وتــدايم صــور ذهنيــة 

وســاال اماــتم بــدور مهــم وجــوهري فــي المجتمــ    ويحصــل الفــرد الــا المعلومــات واآلراض 
وتعـد . سـاال اماـتم   وتسـااده فـي تكـوين تصـور للعـالم الـذي يعـيئ فيـه والمواة  مـن و 

وســاال اماــتم مــن اوامــل ا دراا المعرفــي لــدً الجمهــور    نهــا تقــوم بتقــديم المعلومــات 
 . (1)وتوجيهها بالطريقة التي تر   فيها 

                                                 
الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اآلخر ، بيروت ، دار التنوير : يسين السيد . د (2)

 .21، ص 1211للطباعة والنشر ، 
الرأي العام ـ األسس النظرية والجوانب المنهجية ، القاهرة ، عالم الكتب ، : سمير حسين   (1)

 . 22، ص  1211
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اـن لذل  تقوم وساال اماتم بتقديم المعلومـات والمواةـ  الرسـمية و يـر الرسـمية 
كافــة القعــايا المعاشــة   وتقــوم بهمــداد جمهورهــا بكافــة المعلومــات وتوجيههــا بالطريقــة التــي 

ويتوةـ  نجـا  الصـحافة فــي . تتسـق مـ  سياسـتها اماتميـة وا يـديولوجيات التـي تحكمهـا 
تكوين الصورة الذهنية  ذا ما ةامت بخلق صورا  جديدة لم تكن موجودة    و  ن تعمـل الـا 

. م التصــورات الموجــودة    و تعمــل الــا تحويــل وتغييــر التصــورات الموجــودةتقويــة وترســي
ونررا  الن الصحافة تعد  حد المصادر الرايسية التي يستقي منها الفرد معلوماته   ولـم تعـد 
 دوات لنقــــل المعلومــــات فقــــط   بــــل  صــــبحت  دوات لتوجيــــه ا فــــراد والجمااــــات وتكــــوين 

ال يقــ  دور الصــحافة فــي صــن  الصــورة فقــط   بــل تقــوم مــواةفهم الفكريــة واالجتماايــة   و 
ويجـ  ا خـذ فـي االاتبـار برنـه ليسـت . بتنريم هـذه الصـورة وطبعهـا فـي  ذهـان الجمـاهير 

كل المعلومات التي تصل تا ر الا بنـاض الصـورة الذهنيـة لـدً الفـرد   فهنـا  معلومـات ال 
تغيــرا  جــذريا    و خــًر ذات تحرــا باهتمــام الفــرد   ومعلومــات بســيطة  ومعلومــات تحــد  

 . (1)  ر توعيحي    و  ن تكون ذات تر ير متقار 
وتقوم وساال اماتم بالتر ير المعرفـي لـدً الفـرد وتقـوم بهاطااـه معلومـات جديـدة 
تغيـــــر  و تعـــــدل  و تخلـــــق صـــــورة ذهنيـــــة انـــــده اـــــن ا حـــــدا   و المواةـــــ   و الـــــدول  و 

ة اذا كــان معــمونها يتفــق مــ  بعــ  جوانــ  ا شــخاص   ويحــد  تــر ير الرســالة اماتميــ
ولمـا كانـت الصـحافة جـزض ال يتجـز  مـن وسـاال االتصـال . شخصية الفرد   ودوافعـه وةيمـه 

و ةــدرها الــا التــر ير الــا ةطااــات الجمــاهير التــي يخاطبهــا   فــيمكن لهــا  ن تــادي دورا  
 :(7)مهما  في املية تكوين التصورات الذهنية الا النحو اآلتي

                                                 
(1)

ية المصرية واألمريكية بعد أحداث صورة الدول العربية في الصحف اليوم: سها فاضل . د  
سبتمبر ـ دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في كتاب اإلعالم وصورة العرب والمسلمين  11

،  2002وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكلية اإلعالم جامعة القاهرة ، الجزء األول ، القاهرة ، 
 . 232ـ  231ص 

(1)
 1229م واتجاهات التثثير ، القاهرة ، عالم الكتب ، نظريات اإلعال: محمد عبد الحميد . د  

 . 293، ص 
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 .ورة جديدة لم تكن موجودة خلق ص .1
 .العمل الا تقوية وترسيم تصورات موجودة من ةبل  .7
 .تبديل  و تحويل تصورات موجودة  لا تصورات  خًر  .1

وتـــــادي ا حـــــدا  االجتماايـــــة وال قافيـــــة والدينيـــــة واالةتصـــــادية والعســـــكرية التـــــي 
. عو  وا فــراد تتناولهــا الصــحافة  لــا اــدة تــر يرات الــا الصــورة الذهنيــة القاامــة اــن الشــ

وبصــفة اامــة فــدور الصــحافة ووســاال اماــتم ال يقــ  انــد صــن  الصــورة وا نمــاط لــدً 
جماهيرها فقط   بل تقوم بتنريم هذه الصورة وطبعها في  ذهان الجماهير بقوة كما لـو كـان 

وســاادت  ــورة المعلومــات . المتلقــي ةــد التقــا فعــت  بالشخصــيات التــي تناولتهــا الصــحافة 
عيشــها اليــوم الــا زيــادة هاالــة فــي كــم ونــوب المعلومــات   ممــا يســااد الفــرد فــي تغييــر التــي ن

 . (1)وتجديد الصور المختزنة في عوض المستًو المعرفي المتا  في المجتم  
وتلعــ  وســاال اماــتم  ت ــة  دوار فــي خلــق الصــورة وهــذه ا دوار هــي  ن تكــون 

تلجـر الحكومـات والقـًو السياسـية المختلفـة  ساحة  و طرفا   و  داة لطـر  التصـورات   حيـ 
الستخدام وساال اماتم كمساحة تطر  فيها تصوراتها  و ةـد تورفهـا  يعـا  كـرداة لـدام  و 

وةـــد تكـــون وســـاال اماـــتم طرفـــا  فعـــاال  لـــه مفاهيمـــه وتصـــوراته   وةـــد . ت بيـــت تصـــوراتها 
و داة وطرفـا  فـي الوةـت ذاتـه تتداخل الحاالت ال ت  وتتفاال لتصبم وساال اماتم ساحة 

والشــ  ان وســاال اماــتم انــدما تــنه  بهــذا الــدور فهنهــا ال تقــدم تصــورات فحســ  بــل . 
ويمكــن القــول ان الصــورة . تعكــص فــي الوةــت ذاتــه معتقــدات المجتمــ  اــن تلــ  التصــورات 

ــر ر بالطريقــة التــي تعــالع بهــا وســاال اماــتم فــي دولــة  مــا اماتميــة تجــاه دولــة معينــة تت
وتقــوم وســاال اماــتم فــي بنــاض .  القعــايا وا حــدا  التــي تخــص الدولــة صــاحبة الصــورة

الجانـــ  امدراكـــي للفـــرد اـــن جمااـــة ةوميـــة بهمـــداد الفـــرد بالمعلومـــات واآلراض والتحلـــيتت 

                                                 
(1)

 2001، القاهرة ، عالم الكتب ،  3العالقات العامة والصورة الذهنية ، ط : علي عجوة . د  
 .21ـ  21، ص 
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وتقـديمها فــي ةالــ  بعينـه الن اماــتم لــيص مجـرد ةنــاة تقــوم بتقـديم المعلومــات اــن مجتمــ  
توازنــة  كمــا ان تطــور البنــاض االدراكــي المعرفــي للفــرد وتطــور شخصــيته مــا بحيــاد وتغطيــة م

ككل داخل واة  اجتمااي معـين ةـد يـادي الـا  حـدا  ميـل سـيكولوجي  ساسـي يـا ر بـدوره 
 . (7)في بناض ومحتًو الصورة لديه

 ن الفــرد يحــدد اتجاهــه نحــو وســاال اماــتم :)ويــذكر الــدكتور محمــد ابــد الحميــد 
الذهنيــة التــي يرســمها الفــرد فــي مخزونــه المعرفــي اــن هــذه الوســاال  و مــن خــتل الصــورة 

 حـــداها نتيجـــة الخبـــرة المتراكمـــة مـــن اةترابـــه مـــن هـــذه الوســـاال واتةتهـــا بالمـــدركات التـــي 
 .(1)( يختزنها الفرد في  طار خبرته

 ن توجيه وساال اماـتم للمعلومـات هـي  حـدً  هـم الطـرق المـا رة الـا تكـوين  
 ن هــذا التـر ير مهـم انــدما نعلـم انــه تكتـ  كــل يـوم فــي .  مــة اـن  مــة  خـًر الصـور لـدً 

العالم  ك ر من مليون كلمة  اتمية   ال يتسلم منها القارئ  ك ر من نصـ  بالمااـة   و مـا 
 ن امليـة اختيـار . ما تبقا من هذا البحر من المعلومات امخبارية فيخع  لتغيير عـخم 

المعلومـــات لتكـــوين الصـــور اـــن  مـــة لـــدً  مـــة  خـــًر هـــي  المعلومـــات المتنـــا رة مـــن بحـــر
الن هــذه المعلومــات المتنــا رة يختارهــا القــاامون الــا الصــح  : امليــة مهمــة لســببن  وال  

 انيـا  . حس   هوااهم السياسية   ا مر الذي يزيد من التغيير الا الصورة المشـوهة  صـت  
 ن الكتابــة الصــحفية الجديــة . الجمهــور  تــداي هــذه الصــح   نهــا تلعــ  دورا  ت قيفيــا  بــين: 

فــي الصـــح  لهــا  هميـــة ةصــًو لتنتشـــار الواســـ  للصــحافة  و نهـــا الوســيلة المهمـــة لنقـــل 
المعلومــات المــا رة الــا تكــوين المواةــ  المتعلقــة بالصــور اــن ا مــم   ولكــي يــتم االرتقــاض 

                                                 
(2)

اتجاهات الصفوة المصرية نحو صورة : سامي السعيد النجار . احمد احمد عثمان و د. د  
ي في الصحف وقنوات التلفزيون الغربية ن بحث منشور في كتاب األعالم اإلنسان العرب

وصورة العرب والمسلمين وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكلية اإلعالم جامعة القاهرة ، الجزء 
 . 220ـ  212، ص  2002األول ، القاهرة ، 

 
(1)

 . 201ابق ، ص نظريات اإلعالم واتجاهات التثثير ، مصدر س: محمد عبد الحميد . د  
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دارة التحريـر  لا مستًو المسـاولية فـان تـدفق المعلومـات واالتصـال الفااـل بـين الم راسـل وال
 .  (7)في الصحيفة  الم هو با همية السابقة نفسها

وتــادي وســاال اماــتم دورا  مهمــا  فــي تكــوين الصــور الذهنيــة اــن ةعــايا الحيــاة  
المختلفــــة  فهــــي الوســــيلة الرايســــة لنقــــل الصــــور واآلراض وا فكــــار  وتــــدام وســــاال اماــــتم 

ن ا فـــراد التـــي تكونـــت فـــي مرحلـــة الطفولـــة فـــي الصــور الذهنيـــة الموجـــودة مســـبقا  فـــي  ذهـــا
ـــة  عـــافية  ـــا  و ق ودور وســـاال . داخـــل ا ســـرة والمدرســـة  فتعـــفي اليهـــا بعـــدا   وســـ  نطاة

اماتم في تدايم الصور يكون  ك ر من دورها في تغيير وتعديل هـذه الصـور  كمـا تـادي 
صــور ذهنيــة اــن  دورهــا فــي تغييــر وتعــديل هــذه الصــور  كمــا تــادي دورا  مهمــا  فــي خلــق

وتبـــرز  هميـــة وســـاال . (1)الموعـــواات الجديـــدة التـــي ال يمتلـــ  الفـــرد انهـــا  ي معلومـــات 
 :اماتم في تكوين الصور بالنقاط اآلتية 

 ن نطــاق تجربــة معرــم النــاص محــدود بطبيعتــه  ولــذل  فــان امنســان يســتقي  .1
واتعـم . ار معلوماته بما تنشـره وتذيعـه وتعرعـه وسـاال اماـتم الواسـعة االنتشـ

مـــن الصــــور التــــي يبنيهــــا الفــــرد لعالمـــه مســــتمدة مــــن وســــاال اماــــتم % 20ان 
المختلفة وتختل  هـذه النسـبة بـاختت  تقـدم الـدول تكنولوجيـا   فـان مـا يقـر  مـن 

 .(7)من ا مريكيين يحصلون الا معلوماتهم من وساال اماتم % 25
قــي والعمـودي  فهــي تحاصــر االنتشـار الواســ  لوســاال اماـتم   وامتــداده ا ف .7

امنســان فــي كــل مكــان حيــ  يوجــد وبســب  هــذا االنتشــار الكبيــر فــت يمكــن للفــرد 
 .الهر  من رساالها

                                                 
 . 32ـ  31، ص  مصدر سابق: ســامي مســلم . د   (2)
االتصال بالجماهير بين اإلعالم والدعاية والتنمية ، الكويت ، وكالة : احمد بدر . د  (1)

 . 121، ص  1211المطبوعات ، 
رياض الصورة النمطية لإلسالم والعرب في مرآة اإلعالم الغربي ، ال: عبد القادر طاش . د  (2)

 . 20، ص  1212، شركة الدائرة لإلعالم المحدود ، 
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ةــدرة وســاال اماــتم الــا تفســير ا حــدا  والحقــااق التــي تجــري فــي العــالم  .1
يوميـــا  وبلورتهــــا فــــي صــــور معينــــة   وهــــذا يـــوفر الــــا الفــــرد جهــــدا  فــــي التفكيــــر 

 (1)لجر  لا االاتمـاد الـا هـذه الوسـاال فـي معرفتـه للعـالم المحـيط بـهوالتحليل  في
. 

ويكـــون كـــل فـــرد صـــورا  ذهنيـــة نتيجـــة لتفاالـــه مـــ  البياـــة الحقيقيـــة   وبالتـــالي     
تختل  الصور الذهنية من شخص الا  خر الن خبرة كل فرد ال يمكن ان تتشابه مـ  خبـرة 

رتــه فــي عــوض تجاربــه وخبراتــه التــي يرــل اآلخــرين   ومــن  ــم فــان كــل فــرد يشــر  ويفســر خب
ويحصل الفرد الا المعلومـات واآلراض والمواةـ  مـن وسـاال اماـتم . يكتسبها طوال حياته 

  وتسااده الا تكوين تصور للعالم الذي يحيا فيه ويعتمـد اليهـا بامعـافة الـا خبراتـه فـي 
مـن الصـور التـي يبنيهـا % 20التعر  الا الواة  المحيط به   ويًر ولبر شـرام ان حـوالي 

حيــ  تعــد احتمــاالت تــر ر الفــرد (1)امنســان لعالمــه مســتمدة مــن وســاال اماــتم الجماهيريــة 
بمـــا يتعـــر  لـــه مـــن وســـاال اماـــتم احتمـــاالت كبيـــرة   الن لهـــذه الوســـاال دورا  كبيـــرا  فـــي 

تنقلهــا  الطريقـة التــي تبنــا  و تشــيد بمقتعــاها تصــورنا للعــالم   حيــ  تلعــ  المعلومــات التــي
وســاال اماــتم وخاصــة تلــ  التــي تتصــ  باالســتمرارية دورا  فــي تكــوين معــار  الجمهــور 
وانطباااته وتـادي فـي النهايـة الـا تشـكيل الصـور العقليـة التـي تـا ر فـي تصـرفات امنسـان 

(7).  
وبهـــذا تعـــد وســـاال اماـــتم مـــن  هـــم المصـــادر الرايســـية للمعلومـــات اـــن الـــدول  

العالميــة   فهــي تنقــل لجمهورهــا  خبــارا   ــم تخلــق صــورا  لــديهم اــن دول ا جنبيــة وا حــدا  
تـادي الـا  العالم من ختل ار  وجهات النرـر والصـور والعنـاوين   والتـي مـن شـرنها ان

                                                 
االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة ، عمان ، دار آرام : صالح خليل أبو إصبع . د  (3)

 . 12، ص  1221للدراسات والنشر ، 
(1)

المنظور االجتماعي لالتصال الجماهيري ، ترجمة محمد فتحي ، القاهرة ، : رايت تشارلز   
 .  120ـ  109، ص  1213لهيئة المصرية العامة للكتاب ، ا

(2)
المدخل في االتصال الجماهيري ، أربد ، دار النبهاني للطباعة والنشر ، : عصام موسى   

 . 20ـ  12، ص  1212
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خلق وتدايم صور ذهنية ليص فقط ان الدول التي تصدر منها ولكن لك افـة الـدول  يعـا    
ممـــا يجعلهـــا تـــادي دورا  مهمـــا  فـــي حيـــاة الـــدول والتعبيـــر اـــن دورهـــا فـــي ا نرمـــة السياســـية 
. ومكانتهــا فــي صــراب الحعــارات ومواةفهــا مــن القعــايا والمشــكتت الــا الســاحة الدوليــة 

ل اماــتم دورا  رايســيا  فــي خلــق الصــور الذهنيــة فــي  ذهــان الجمــاهير   فهــي وتلعــ  وســاا
النافذة التي تطل من ختلها الجماهير الـا العـالم والـا ا حـدا  المحليـة والدوليـة    نهـا 

كـذل  تقـوم وسـاال . االمتداد الطبيعي  بصـارنا و سـماانا الـا حـد ةـول مارشـال ماكلوهـان 
خيم هذه الصور بدرجـة كبيـرة وبطبعهـا بقـوة فـي ا ذهـان  لـا درجـة اماتم الجماهيرية بتع

 ن القارئ  و المستم   و المشاهد يشعر في  حيـان ك يـرة انـه التقـا فعـت  بالشخصـيات التـي 
وتقـوم وسـاال اماـتم بتبسـيط . (1)تتناولها وساال اماتم الا الر م من انه لـم يقابلهـا ةـط 

تقدمها للجمهور في جراات سـهلة الهعـم لعـدم ةـدرة  ي فـرد المعلومات والمعار  الجديدة و 
 . (1)الا متحقة السيل الجار  من المعلومات التي تصله ابر وساال اماتم 

وهنا  محددات لتر ير الصورة الذهنية في صن  السياسة الخارجية لبلـد مـا   وهـذه  
البلـدان وفـق مـا يسـما المحددات تختل  باختت  نرـم الحكـم   كمـا انهـا تختلـ  بـاختت  

بالخصوصــية القطريــة والتــي يــدخل فــي تشــكيلها تفااــل انصــري الزمــان والمكــان  و التــاريم 
 .  (7)والجغرافيا   فعت  ان تر ير دواار صن  القرار

 
 

                                                 
(3)

اإلعالم وظاهرة الصور المنطبعة ، بحث منشور في مجلة العلوم : سهير بركات   
 . 23، ص  1210األول ، السنة الثامنة ، نيسان العدد ( الكويت)االجتماعية 

(1)
صورة المرأة في وسائل اإلعالم  ، بحث منشور في مجلة البحوث  : عاطف عدلي العبد . د  

 . 121، ص  1211كانون األول ( 12)العدد 
(2)

صورة الواليات المتحدة األمريكية في الوعي الشعبي المصري ، : وسام فؤاد عبد الحميد   
 . 112، ص  1221، ( 132)نشور في مجلة السياسة الدولية ، العدد بحث م
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نتائج تحليل مضمون مقاالت الرأي المتعلقة بالعراق في صحيفة : المبحث الثالث 

 31/12/2009حتى  1/1/2009الواشنطن بوست للمدة من 
بعـــد  ن تـــم جمـــ  المقـــاالت التـــي نشـــرت فـــي صـــحيفة الواشـــنطن بوســـت والمتعلقـــة 

  جــًر تو يــق هــذه المقــاالت التــي  11/17/7002وحتــا  1/1/7002بــالعراق ابتــداض  مــن 
ولقــد كانــت . بعــد تفريغهــا الــا ورق لكــي تســهل امليــة تحليلهــا مقــاال  ( 762)بلــع اــددها 

ة  خــذت مــن الباحــ  جهــدا   يــر هــين ووةتــا  طــويت  ولكنهــا كانــت هــذه العمليــة شــاةة ومتعبــ
 .مهمة  نها حولت مادة البح   لا مادة بسيطة تسهل دراستها 

وبعــد  ن اســتطاب الباحــ  بنــاض التصــني  واســتخراا فاــات التحليــل وتحديــد وحــدات         
التـــي نشـــرت فـــي  تحديـــد الفاـــات الرايســـة التـــي تعـــمنتها المقـــاالتببعـــد ذلـــ  ةـــام   التحليـــل

 :وهي  11/17/7002وحتا  1/1/7002صحيفة الواشنطن بوست ابتداض  من 

 .امستراتيجية ا مريكية في العراق  فاة. 1

 .اتةة العراق بمحيطه العربي  فاة. 7    

 .متابعة نشاط المجمواات المسلحة في العراقفاة . 1    

 . رانية في العراقالتدختت اميوالعربي من الدولي فاة الموة  . 4 

 . االهتمام بقعية امرها  ومكافحته في العراق  فاة .5

 .فاة تطورات الحالة ا منية في العراق .6

 .فاة متابعة نشاط الشخصيات وا حزا  السياسية في العراق .2

 .فاة حصر العداض .8

 .الموة  من الحكومة العراةية فاة. 2

  .الحر  ا هلية والطاافية فاة. 10
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 .فاة النشاط االةتصادي للعراق. 11

 .فاة الموة  من اامار العراق . 17

 نتائج تحليل المضمون 

المقـــاالت التـــي نشـــرت فـــي صـــحيفة الواشـــنطن  اســـتطاب الباحـــ  تحليـــل معـــمون
ـــم جمـــ  التكـــرارات  ـــم  11/17/7002وحتـــا  1/1/7002بوســـت ابتـــداض  مـــن  وت

نتـــااع التحليـــل مـــن خــــتل ويمكننــــا توعـــيم . حســـا  النســـ  الماويـــة للتكـــرارات 
 :الجدول اآلتي 

 (1)دول رةم ج

تكرارات االتجاهات الرايسة لمعامين المقاالت التي نشرت في صحيفة نتااع 
 11/17/7002وحتا  1/1/7002الواشنطن بوست ابتداض  من 

 النسبة الماوية التكرار االتجاه  و الفكرة المكررة ت

 %14 11 174 امستراتيجية ا مريكية في العراق 1

 %74 10 117 اتةة العراق بمحيطه العربي 7

متابعة نشاط المجمواات  1
 المسلحة في العراق

102 2 28% 

والعربي من الدولي الموة   4
 التدختت اميرانية في العراق

105 2 60% 

 %60 2 105االهتمام بقعية امرها   5
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 ومكافحته في العراق

 %51 2 104 عراقتطورات الحالة ا منية في ال 6

متابعة نشاط الشخصيات  2
 وا حزا  السياسية في العراق

100 2 14% 

 %14 8 82 حصر العداض 8

 %77 2 22  الموة  من الحكومة العراةية 2

 %86 6 25  الحر  ا هلية والطاافية 10

 %48 4 42 النشاط االةتصادي للعراق 11

 %07 4 44 الموة  من اامار العراق  17

 %100 1021 مجموبال 

 
 الخاتمة واالستنتاجات

ـــد  بحـــ ال اهـــذ الباحـــ  مـــن خـــتل حـــاول  المقـــاالت التـــي نشـــرت فـــي اتجاهـــات تحدي
ـــد  ســـفرت   11/17/7002وحتـــا  1/1/7002صـــحيفة الواشـــنطن بوســـت ابتـــداض  مـــن  وة

 :نتااع البح  ان النقاط اآلتية 
كانــت حيفة الواشــنطن بوسـت المقـاالت التـي نشــرت فـي صـكشـفت الدراسـة التحليليــة  ن . 1

امســتراتيجية ا مريكيــة فــي العــراق الاتبــارات  ن ةعــية الــا نحــو  كبــر الــا اتجــاه  تركــز
امســـتراتيجية ا مريكيـــة فـــي العـــراق هـــي التـــي ســـتحدد شـــكل النرـــام السياســـي فـــي العـــراق 

صـــحيفة الواشـــنطن بوســـت خـــتل اـــام وةـــد ركـــزت مقـــاالت الـــر ي فـــي . ومســـتقبل العـــراق 
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لا  براز امستراتيجية ا مريكية في العـراق مـن خـتل التركيـز الـا النقـاط السـت ا 7002
 :اآلتية 

 البصرة والجنو  .  
 رهــرت نتــااع البحــ  ان امســتراتيجية ا مريكيــة ال تســتطي  تــر  هــذا امةلــيم الــذي يعــم 

ــنفط العراةيــة   بريــدي المجــرمين %  80 – 20   واليــه فــان البصــرة والجنــو . مــن  ــروة ال
 .تحتاا عمن امستراتيجية ا مريكية الا تواجد  مريكي داام 

 االنتخابات المحلية والوطنية .  
محافرــة   وذلــ   18اهتمــت صــحيفة الواشــنطن بوســت بجدولــة االنتخابــات المحليــة فــي  

للتهياـــــة  لتنتخابـــــات البرلمانيـــــة الـــــا المســـــتًو الـــــوطني  مركـــــزة الـــــا ان امســـــتراتيجية 
الــا نحــو واعــم الــا حمايــة مواةــ  االنتخابــات والمســاولون السياســيون ا مريكيــة تركــز 
 . ووةاا  الحمتت

 اودة التجاين . ا
الا  همية اودة التجاين العراةيين بالنسـبة  7002ركزت الصحافة ا مريكية ختل اام  

 ك ـر مـن مليـوني اراةـي مـن  7001لإلستراتيجية ا مريكية في العراق    ذ هر  منذ سنة 
 .لدهم   وهجر رةم مما ل داخل العراق ب
 كركو  . د

 رهــرت نتــااع الدراســة ان امســتراتيجية ا مريكيــة  زاض حــل مشــكلة كركــو  لــم تشــج   جــراض 
 . 7002االستفتاض في اام 

 ةانون النفط . هـ
ان امســتراتيجية ا مريكيــة تــًر ان تطــور مســتقبل الــنفط العراةــي مرهــون بهشــرا  الواليــات 

 . الا تطبيق ةانون النفط وكيفية المشاركة به المتحدة 
 ةوات ا من العراةية  . و
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تتطلــ  امســتراتيجية ا مريكيــة تهياــة ةــوات الجــيئ والشــرطة العراةيــة وجعلهــا  ك ــر احترافــا  
كذل  ركزت الصحافة ا مريكية الا عـرورة تطهيـر نصـ  ةـادة ا لويـة وا فـواا مـن كـل 

 . تشكيل في بغداد 
البحــ   ن المقـاالت التــي نشـرت فـي صــحيفة الواشـنطن بوســت كانـت تركــز ا هـذكشـ  . 7

 هــذا وجــاضت نتــااع الدراســة التحليليــة لتاكــد  ناتةــة العــراق بمحيطــه العربــي  الــا اتجــاه 
المرتبــــة ال انيــــة مــــن بــــين االتجاهــــات ا خــــًر التــــي ركــــزت اليهــــا هــــذه ةــــد احتــــل االتجــــاه 

تكـــرارا  مـــن  117بوســـت    ذ حصـــل الـــا  المقـــاالت التـــي نشـــرت فـــي صـــحيفة الواشـــنطن
لقـد اتخـذت . مـن اجمـالي مجتمـ  البحـ  % 74 10مجمل التكـرارات وبنسـبة ماويـة بلغـت 

المعالجــة الصــحفية لمقــاالت الــر ي المتعلقــة بــالعراق فــي الصــحافة ا مريكيــة شــكت  مغــايرا  
برحــدا  العــراق فبــدال  مــن  ن تســااد المقــاالت فــي تركيــز امدرا  وبلــورة المعنــا الخــاص 

بعـــدم القـــدرة الـــا التعامـــل مـــ  موجـــات ( التشـــعوري)نجـــدها تســـفر اـــن امةـــرار العـــمني 
ا حدا  المتتحقة التي تطـرق بهلحـا  الـا واـي النـاص فيتعـين الـيهم دفااـا  اـن  نفسـهم 
 ن يخفعـــوا درجـــة حساســـيتهم واهتمـــامهم  فمقـــاالت الـــر ي المتعلقـــة بـــالعراق فـــي الصـــحافة 

كانــــت تـــروا لتوجهـــات معــــادة للمعرفـــة لكـــي يبقــــا  7002ســـتخداماتها اـــام ا مريكيـــة با
الجمهور العربي والعراةـي بشـكل خـاص فـي دوامـة مـن ا حـدا  والتـدفق وام ـداق وال يجـد 

 .فسحة للترمل والتفكير والتحليل 
صــيغا   المقــاالت التــي نشــرت فــي صــحيفة الواشــنطن بوســتاتخــذت معالجــة معــامين  .1

متابعـة نشـاط المجمواـات المسـلحة  لـا اتجـاه تهد   لا لفت انتباه القارئ مختلفة جميعها 
خــــتل مــــدة البحــــ  المحصــــورة بــــين نتــــااع الدراســــة التحليليــــة فــــي العــــراق  كمــــا  رهــــرت 

متابعــــة نشــــاط المجمواــــات المســــلحة فــــي اتجــــاه    ن 11/17/7002وحتـــا  1/1/7002
تكـــرارا  مـــن  102اه  ذ حصـــل الـــا الـــا هـــذا االتجـــبالمرتبـــة ال ال ـــة وكانـــت تركـــز العـــراق 

ويمكـن تفسـير . من  جمـالي مجتمـ  البحـ  % 28 2مجمل التكرارات وبنسبة ماوية بلغت 
ذل  من ختل ان مقاالت الر ي في صحيفة الواشنطن بوست كانـت تهـد  مـن خـتل هـذا 

يجـد وانـدما .االتجاه تقديم الواي جاهزا ولكنه واي مبرمع ومعد مسبقا  باتجاه واحـد مرسـوم
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الـــبع  فرصـــة للتســــاال والشـــ  فـــهنهم يتحولــــون  لـــا  ةليـــة تفكــــر اكـــص التيـــار وتخــــال  
 .المجموب العام ويبدون مغفلين ومجانين وال يفهمون

 التــدختت اميرانيــة فــي العــراق ةــدوالعربــي مــن الــدولي وةــ  ا بــت البحــ   ن اتجــاه الم .4
احتـل المرتبـة الرابعـة مـن بـين االتجاهـات ا خـًر التـي ركـزت اليهـا المقـاالت التـي نشـرت 

تكــرارا   105 ذ حصــل هــذا االتجــاه الــا  خــتل مــدة البحــ  فــي صــحيفة الواشــنطن بوســت
ويمكــن . ي مجتمــ  البحــ  مــن  جمــال%60 2مــن مجمــل التكــرارات وبنســبة ماويــة بلغــت 

كانت تحـاول مـن خـتل  7002تفسير ذل  بامشارة الا  ن الصحافة ا مريكية ختل اام 
هــذا االتجـــاه تحويــل االنتبـــاه اــن الســـب  الرايســي لتـــردي ا وعــاب فـــي العــراق مـــن وجـــود 

يــة كالــذي فعلتــه وســاال اماــتم ا مريكالقــوات ا مريكيــة الــا الوجــود اميرانــي فيــه تمامــا  
ــــا موعــــوب انتهــــا  حقــــوق الســــجناض  ــــاه  اتميــــا   ل انــــدما اةتحمــــت الفلوجــــة حولــــت االنتب

 . العراةيين في سجن  بو  ري  
مــن بــين  الخامســةالمرتبــة  االهتمــام بقعــية امرهــا  ومكافحتــه فــي العــراق احتــل اتجــاه. 5

 وسـتاالتجاهات ا خـًر التـي ركـزت اليهـا المقـاالت التـي نشـرت فـي صـحيفة الواشـنطن ب
تكــرارا  مــن مجمــل التكــرارات وبنســبة  105 ذ حصــل هــذا االتجــاه الــا خــتل مــدة البحــ   

 .من  جمالي مجتم  البح  %60 2ماوية بلغت 
مــن بــين االتجاهــات  السادســةاحتــل اتجــاه تطــورات الحالــة ا منيــة فــي العــراق المرتبــة . 6

خـتل مــدة  طن بوســتا خـًر التـي ركــزت اليهـا المقــاالت التـي نشــرت فـي صــحيفة الواشـن
تكـرارا  مـن مجمـل التكـرارات وبنسـبة ماويـة بلغـت  104 ذ حصل هـذا االتجـاه الـا  البح  
من  جمالي مجتم  البح  والذي يتحر ان مقاالت الر ي في الصـحافة ا مريكيـة 51% 2

فـهذا كـان بهمكـان الكلمـات  ن : كانت تركز الا نحو واعم الا موعوب استدااض اللق  
 المــا  ااطفيــة فانــه يمكــن ان تجعلنــا نشــعر بمشــاار مختلفــة كــالبغ  والغعــ  تســب  لنــا 

والخــو  والقســوة والكــره وهــذه هــي  ســبا  تســمية العمليــات ا مريكيــة الــا المــدن العراةيــة 
 .تحت مسما تطورات الحالة ا منية 
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 عةالســابالمرتبــة  احتــل اتجــاه متابعــة نشــاط الشخصــيات وا حــزا  السياســية فــي العــراق. 2
من بين االتجاهات ا خًر التي ركزت اليها المقاالت التـي نشـرت فـي صـحيفة الواشـنطن 

تكــرارا  مــن مجمــل التكــرارات 100 ذ حصــل هــذا االتجــاه الــا  خــتل مــدة البحــ   بوســت
 .من اجمالي مجتم  البح  %14 2وبنسبة ماوية بلغت 

نشـرت فـي صـحيفة الواشـنطن  امليـة انتقـاض المقـاالت التـيكشفت الدراسة التحليلية  ن  . 8
بامرهـا   الـا حصـر العـداضبامعافة  لـا مـا تقـدم  كانت تركز  ختل مدة البح  بوست

والتكفيــريين  ي  بــراز العــدو وامشــارة  ليــه فـــي كــل امليــة تقــوم بهــا القــوات ا مريكيـــة    ذ 
تلـــ   مـــن بـــين االتجاهـــات ا خـــًر التـــي ركـــزت اليهـــا ال امنـــةاحتـــل هـــذا االتجـــاه المرتبـــة 

تكـرارا  مـن مجمـل التكـرارات وبنسـبة ماويـة بلغـت  82 ذ حصل هذا االتجاه الـا   المقاالت
 .من اجمالي مجتم  البح  14% 8

خـتل  التـي نشـرت فـي صـحيفة الواشـنطن بوسـتكشفت نتااع هذا البح  ان المقـاالت . 2
هـذا االتجــاه احتـل    ذ  الموةــ  مـن الحكومـة العراةيـة كانـت تركـز الـا اتجـاه  مـدة البحـ 
 ذ حصــل   مــن بــين االتجاهــات ا خــًر التــي ركــزت اليهــا تلــ  المقــاالت  التاســعةالمرتبــة 

مـن اجمـالي %77 2تكرارا  من مجمل التكـرارات وبنسـبة ماويـة بلغـت  22هذا االتجاه الا 
 .مجتم  البح  

خـًر التـي من بين االتجاهـات ا  العاشرةاحتل اتجاه الحر  ا هلية والطاافية المرتبة . 10
 1/1/7002ركــزت اليهــا المقــاالت التــي نشــرت فــي صــحيفة الواشــنطن بوســت ابتــداض  مــن 

تكــــرارا  مــــن مجمــــل التكــــرارات  25 ذ حصــــل هــــذا االتجــــاه الــــا    11/17/7002وحتــــا 
 .من اجمالي مجتم  البح  %86 6وبنسبة ماوية بلغت 

مـــن بـــين االتجاهـــات  شـــرالحاديـــة االمرتبـــة النشـــاط االةتصـــادي للعـــراق  احتـــل اتجـــاه. 11
 المقــاالت التــي نشــرت فــي صــحيفة الواشــنطن بوســت ا خــًر التــي ركــزت اليهــا ا خبــار

تكــرارا  مـــن مجمــل التكـــرارات وبنســـبة  42 ذ حصـــل هــذا االتجـــاه الـــا  خــتل مـــدة البحــ  
 .من اجمالي مجتم  البح  %48 4ماوية بلغت 

مـــن بــــين ( ال انيـــة اشــــر) خيــــرةا المرتبـــة احتـــل اتجــــاه الموةـــ  مــــن اامـــار العــــراق . 17
 االتجاهات ا خـًر التـي ركـزت اليهـا المقـاالت التـي نشـرت فـي صـحيفة الواشـنطن بوسـت
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تكــرارا  مـــن مجمــل التكـــرارات وبنســـبة  44 ذ حصـــل هــذا االتجـــاه الـــا  خــتل مـــدة البحــ  
 .من اجمالي مجتم  البح  %07 4ماوية بلغت 
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