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توطئة 

   ما يزال الخطاب االعبلمي يعاني من حالة تخبط في التعامل مع االزمات التي يتعرض ليا البمد 
. بالرغم من االموال الكبيرة التي تصرف في ىذا المجال

ومنذ اجتياح داعش لعدد من المحافظات العراقية و االعبلم العراقي اليزال يبحث عن ىويتو    
الخاصة في التصدؼ لبلعبلم الداعشي الذؼ تفوق عمى نظيره العراقي باستخدامو لكافة الوسائل 
االعبلمية المتاحة و مواقع التواصل االجتماعي اليصال رسائمو الى الجميور وارعابو وفق خطة 

.  اعبلمية عمى قدر كبير من االحترافية

ولم يستطع االعبلم العراقي المحاق باالعبلم الداعشي اال متأخرا وفقدت داعش التاثير االعبلمي    
بسبب افعاليا االجرامية التي ادت الى رد فعل عكسي لدػ المواطن العراقي تسبب في تحول الخوف 

من داعش الى قوة كبيرة وحافز لمقضاء عمى التنظيم، و ىو االمر الذؼ حاول االعبلم العراقي 
العزف عمى اوتاره وبصورة بدائية عبر االناشيد الحماسية التي تبث وكان االحداث تجرؼ في القرن 

كما ان ضعف . الماضي، عندما كان من الممكن التاثير عمى المواطن عبر قنوات اعبلمية محددة
سيطرة الدولة عمى الخطاب االعبلمي في وقت االزمات ادػ الى انفبلت االمور عن عقاليا، وجعل 

. الخطاب االعبلمي سمبيا

ان االعبلم الحكومي يعاني الشمل المزمن في االداء بسبب المحاصصة الطائفية والسياسية التي    
ادت الى ابعاد الكفاءات االعبلمية عن ادارة شبكة االعبلم العراقي، وبالتالي تقديم خطاب اعبلمي 

. عقيم، ال بل اصبحت الشبكة مجاال لمتعميق واتخاذىا كنموذج لمفشل االعبلمي

اىمية البحث ومشكمتو 

ويتكون االعبلم العراقي من ثبلثة اتجاىات االول االعبلم الحكومي والذؼ كان اداؤه سمبيا و ال    
ينسجم مع مستوػ االحداث، و الثاني االعبلم الحزبي الذؼ حاول االستفادة من االحداث بتقديم 

االحزاب و الجيات السياسية بانيا القادرة عمى استرجاع االراضي العراقية بواسطة االجنحة المسمحة 



ليا، وكان ىذا االعبلم افضل من االول وساىم في رفع معنويات القواعد الشعبية ليذه االحزاب 
. وتوفير المقاتمين متخذين من دعوة المرجعية الى الجياد و التحرك تحت غطاء الحشد الشعبي

اما النوع الثالث من االعبلم فيو االنتيازؼ الذؼ يتصيد في زمن االزمات في محاولة لمتربح عمى    
حساب آآلم المواطن مدفوعا تارة من قبل جيات التريد لمببلد خيرا، وتارة اخرػ لمكسب المادؼ عن 

. طريق االبتزاز السياسي، عبر طريق خمط الحقيقة بالكذب بحجة الدفاع عن ىذا المكون او ذاك

وتعدػ  (شريعية والتنفيذية والقضائيةتال) ان الخطاب االعبلمي اليوم قد تجاوز السمطات الثبلث   
ذلك لمتأثير عمى الحكومات والمؤسسات والمنظمات المعنية التي باتت تحسب لمتأثير االعبلمي 

ولم يأت تطوير ادوات وسائل االعبلم وتوسيع رقعتيا من فراغ بل من ادراك فاعمية  .الحسابات الكبيرة
. والتأثير البالغ لوسائل االعبلم وخطابيا

وتتمخص مشكمة البحث بأن الخطاب االعبلمي العراقي قد عانى من أسفاف لغوؼ وضعف بين    
وفي االسموب التعبيرؼ المباشر وطرائق االداء  فظية المستخدمةلفي المضمون المعنوؼ والقوالب ال

المصاحبة لو، واستمر افتقاره لبلسموب الخطابي القادر عمى ايصال القضية العراقية الى الراؼ العام 
وتتركز المشكمة في االسموب وليس في المضمون، باالضافة الى ان عدم توظيف المغة العربية في 
الخطاب االعبلمي والذؼ افقده الجمالية وعدم الوعي بالمغة العربية واىمية تجديد الصيغ االعبلمية 

. لتتناسب مع التطور التكنولوجي

ىدف البحث 

يكمن ىدف البحث عمى الوقوف بجدية عمى مظاىر الضعف التي تعترؼ الخطاب االعبلمي    
العراقي اجل الخروج من دائرة مضمون الخطاب الى أسموب الخطاب وابتكار اساليب خطاب مقنع 
ومؤثر من خبلل استنباط ستراتيجيات اقناع كافية لبناء رأؼ عام عربي وعالمي ومؤثر وفعال او 

العمل عمى استحداث قوالب جاىزة لمخطاب االعبلمي من خبلل قواعد اساسية لمغة ومعايير منظمة 
لبلداء المغوؼ وتجديد الصيغ االعبلمية وجعميا متناسبة مع التطور التقني الميول لوسائل االتصال 

. وتنوعيا



حدود البحث  

يتحدد البحث بمبلحظة الخطابات االعبلمية الموجية اثناء ازمة الموصل وماتبلىا من احداث    
والتي بثتيا القنوات الفضائية الرسمية وغيرىا من خبلل مجتمع من االعبلميين العاممين في الوكاالت 
االخبارية والقنوات الفضائية والصحف اليومية والصحف االلكترونية وقد شمل البحث االعبلميين من 
محررين ومراسمين ومقدمي برامج ومحممين سياسيين ومسؤولي صفحات في الصحف وروساء ومدراء 

. التحرير والمندوبين والمصورين

:فرضية البحث   

قي او الموجو لمعراق الموجود عمى الساحة العراقية بأستثناء االعبلم المخطاب االعبلمي العر   
العراقي  الرسمي عدد من االستراتيجيات التي تجعل منو خطابا مقبوال منطقيا فضبل عن استخدام 

. عدد من القوالب الغير معرفة لمعديد من االعبلميين والمختصين بالشان العراقي

: االجراءات

إلمراقبة والمبلحظة المستمرين لمقنوات العراقية الرسمية الحكومية والمستقمة والحزبية اثناء ازمة - 
. الموصل وماتبلىا

. استخبلص النتائج - 

. صياغة التوصيات والمقدمات والدراسات المستقبمية- 

  :منيج الدراسة 

 المنيج العممي الوصفي في االستقصاء حول كل فقرة معينة والمنيج المقارن ثة الباحت   استخدم
عبر مقارنة بين االساليب التحريرية لمخطاب االعبلمي في القنوات الفضائية الرسمسة وغير الرسمية 

.  والحزبية

: أصل كممة الخطاب



حيث حدد   وبصيغتي المصدر والفعل،1ترد مفردة الخطاب في القرآن الكريم في ستة مواضع   
المفسرون معناىا حسب السياق القرآني الذؼ وردت فيو المفردة، لكن جميع التفسيرات تمتقي عند 

ويعد .القول ان مفردة الخطاب تؤدؼ معنى البيان والببلغ الواضح لرسالة محددة المعنى واالىداف
جديد في االدبيات العربية وتنبع حداثتو من ترجمتو العربية الحديثة الالخطاب بالمعنى االصطبلحي 

. 2التي جائت بمقاببلت معجمية كثيرة تقترب تارة وتبتعد اخرػ عن حدودىا

ويعد الخطاب وفق ىذا التوصيف نتاجا مشتركا مابين صاحب الخطاب وجميوره المستيدف    
اؼ انو نتاج مشاركة بين المرسل والمستقبل والبيئة االتصالية فمن بين  والبيئة او المناخ السائد

او الميارات او  ماينتيي اليو االتصال، المشاركة في المعاني اؼ المشاركة في المعمومات او االفكار
 3.الميول او االتجاىات او المشاعر بين المرسل والمستقبمين

فأنو البد ان يمارس في  ميما كانت درجة وعيو بمايفعل ،" المتمقي نويرػ دمحم عابد الجابرؼ ا   
 ذلك النص مايمارسو صاحب الخطاب عند بناء خطابو عن طريق ابراز اشياء والسكوت عن اشياء ،

التي يحمميا  ىكذا في انتاج وجية النظر، (المتمقي)تقديم اشياء وتأخير اشياء، فيساىم القارغ 
 وىذا يوضح دور المتمقي وعبلقتو بصياغةالرسالة االتصالية او الخطاب 4"الخطاب صراحة او ضمنا

وعممية التمقي ذات االىمية الكبيرة في الدراسات االتصالية النيا عممية تفاعمية يمتمك فييا المتمقي 
مساحة واسعة لعرض تصوره وموقفو من مضمون الرسالة سواء عبر اقامة قراءتو عمييا او عبر 

حيث تشير  العوامل االنتقائية المتمثمة بالتعرض االنتقائي والقرار االنتقائي،" عوامل اخرػ منيا
صاحب الخطاب نفسو   وعمى ىذا االساس يضع5"االنتقائية الى انحيازافراد الجميور نحو اتجاىاتيم

شكبل ومضمونا في اطار ادراكو لحدود المشترك من االطار الداللي بينو وبين الجميور المستيدف 
ان وضع . 6" كل منيمادفكمما تشابو اطارىما الداللي زاد احتمال ان تعني الرسالة الشئ نفسو عن"

                                                           
1
فً سورة ص  (الخطاب) وكمصدرفً سورة الفرلان (خاطبهم)، و27، وفً  سورة المؤمنون اآلٌة 37موجودة فً سورة هود آٌة  (خاطبنً)مفردة الخطاب كفعل   

   .37فً سورة النبأ االٌة  (خطابا) 23 واآلٌة 20اآلٌة 
2
جلٌل وادي حمود، الخطاب االعالمً وادارة االزمة السٌاسٌة الدولٌة دراسة فً الخطاب العرالً اثناء االزمات مع مجلس االمن الدولً،   

  .24،ص1998اطروحة دكتوراه غٌر منشورة،كلٌة اآلداب،جامعة بغداد،
3
  .18 ص2007 هادي نعمان الهٌتً،فً فلسفة اللغة واالعالم، الدار الثمافٌة للنشر، الماهرة  

4
 .11، ص1994، مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،5 دمحم عابد الجابري،الخطاب العربً المعاصر،دراسة تحلٌلٌة نمدٌة،ط 

5
  .28 هادي نعمان الهٌنً ، المصدرنفسه،ص 

6
  .185، ص1987، دار الفكر العربً،الماهرة ،2 جٌهان احمد رشتً ،االسس العلمٌة لنظرٌات االعالم،ط 



الخطاب في حدود االطار الداللي من ميارات صانع الخطاب وذلك تجنبا لسوء الفيم او الفشل في 
ايصال الرسالة وتحقيق اىداف العممية االتصالية، يتعزز ظيور السمة المشتركة في صناعة الخطاب 
بين المرسل والمتمقي بشكل اوضح في االىداف التي يؤدييا ذلك الخطاب حيث يبدو المتمقي حاضرا 
في الصياغة والمضمون، كيدف ومرجعية واطار عام لمخطاب في الوقت ذاتو، ويمكن اجمال تمك 

 7:الوظائف عمى النحو التالي

. وىدفيا اببلغ المتمقي مضمون الخطاب ومحاولة التأثير فيو :او االببلغية الوظيفة االخبارية.1

وتمثل جوىر مضمون الخطاب،أذ يصاغ المضمون بشكل يجعمو مناسبا  :االنشائية الوظيفة.2
. لمحاولة احداث التأثير في المتمقي،وان ىذه الوظيفة تجعل مضمون الخطاب ىدفا بحد ذاتو

وتضمن وجود شفرة مفيومة من قبل طرفي الخطاب، حيث يجسد الخطاب  :الوظيفة المرجعية.3
. مضامينو بالمغة التي تعد عامبل اساسيا في عممية االتصال الجماىيرؼ 

. وتضمن بقاء الصمة قائمة بين طرفي الخطاب اثناء عممية التخاطب: الوظيفة التواصمية.4

 

ماىية الخطاب االعبلمي  

ان مقاالت الرأؼ والدراسات السياسية واالجتماعية والثقافية وكل المواد الصحفية التي تتحمل ابداء    
الراؼ بوضوح وصراحة وكل مايمر بوسيمة اعبلمية يعد خطابا لموسيمة وىي االخبار والتقاريراالخبارية 
فاالعبلم برغم رسالتو االنسانية وضوابطو المينية واالخبلقية، اال ان كل ماينشر في وسائل االعبلم 

فاالخبار ليست رواية لبلحداث فقط وانما ىي . لو اىدافو والتي تخدم ىذه الوسيمة التي تنشره لممتمقي
صناعة ودرء اساس من خطاب وسيمة االعبلم، تحمل اىدافيا وتوجيات مرجعيتيا السياسية 

واالقتصادية واالمنية فيي مواد تم انتقاؤىا ومعالجتيا وتوجيييا بعناية وتحمل وظائف واضحة، 
وبذلك تصبح الوسيمة االعبلمية عنصرا من العناصر المحددة  لمقيم االخبارية، والقيم االخبارية  الية 
                                                           

7
  اروى خالد العانً، الخطاب الدعائً االسرائٌلً الموجه ضد العراق،دراسة تحلٌلٌة لتصرٌحات المسوؤلٌن االسرائٌلٌن للفترة  

  .18-17، ص1994 ،رسالة ماجستٌرغٌر منشورة ،كلٌة اآلداب،جامعة بغداد،1990-17/1/1991/ 2/8 



مؤسسة تعكس سياستيا االعبلمية والكل يعرف ان السياسة االعبلمية جزءا اليتجزأ من السياسة 
مجموعة من المبادغ والمعايير والقواعد " ىا اليونسكو انياتالعامة الية سمطة او مؤسسة وكما عرف

من شروط االيديولوجيا  "تستنبط" عادة تشتق تيوال التي تحكم وتوجو سموك االنظمة االعبلمية،
. 8"السياسية والقيم التي ترتكز الييا في بمد ما

 تستخدم وسائل االعبلم مسميات ذات دالالت تعبر عن سياستيا االعبلمية كأستخدام مفردة   
قوات االحتبلل او ) لوصف ضحايا الحروب والعمميات االمنية اواسخدام وصف (شييد او قتيل)

اشارة  (الحكومة الحالية)لوصف القوات االجنبية بالعراق او استخدام وصف  (قوات متعددة الجنسيات
لمحكومة العراقية وغيرىا من المسميات واسموب المعادل الصورؼ لمخبر التمفزيوني من خبلل استخدام 

صورة التتعمق بالحدث االمني نفسو وانما صور من االرشيف الحداث سابقة مشابية تخدم غرض 
واسموب التوسع واالختصار في الخبر حسب الحاجة والموقف من  القناة وموقفيا من الحدث نفسو،

 9.مضمونو

واقع الخطاب االعبلمي العراقي 

ميزت االختبلفات الموضوعية والفكرية والبيئية والعقائدية الخطاب االعبلمي العراقي عمى مر    
التاريخ ويجسدىا خطاب الحركات واالحزاب العراقية المعاصرة ليتجاوز مستوػ االختبلف بين حركة 

وىذا التنوع يعكس  وأخرػ او من وقت الى آخر ويكون عمى مستوػ الحركة نفسيا في الوقت نفسو،
. حجم الخبلف حول ىذا الخطاب الذؼ يأخذ ابعادا فكرية وطائفية وسياسية واحيانا شخصية

ان حالة االنقسام الذؼ فرض عمى الخطاب االعبلمي نتيجة انقسام االحزاب والحركات السياسية    
ذاتيا في االنتخابات والتي فرضت التسابق نحو صفة االسبلمية لحركاتيا وبالتالي اعبلنيا لكونيا 
. سنية او شيعية او ليبرالية اواشتراكية ليبدو الخطاب صدػ لحالة االنقسام التي عاشتيا الحركات

                                                           
8
  .73، ص1998 حمٌد جاعد محسن،التخطٌط االعالمً، المفاهٌم واالطار العام، دار الشروق، عمان  

9
 فً علم تحلٌل الخطاب الٌوصف مضمون الخطاب بماٌعبر عنه بالكالم او المول المجرد فمط،وانما ٌاخذ بنظر االعتبار عدة اشكال او         

فالرسم فً الصحٌفةلول كان او " اجراءات  تطال احٌانا المول او الخبر نفسه ماٌشكل رسالة مضافة الى الرسالة التً ٌحملها الخبر 
كاركاتٌر او رسم تعبٌرٌا رمزٌا فً عرض موضوع ما ، وابراز العبارات عن طرٌك وضعها فً مانشٌتات لوال مضافا الى المنطوق 

  .اللغوي لعبارة المانشٌت فاالبراز لوال مضافا واالخفاء اٌضا لوال



ان الساحة االعبلمية العراقية تعاني من سيول خطابية متبلطمة نازفة ومن حالة تنافس اعبلمية    
لمحصول عمى اوسع قاعدة مشاىدة لخطابيا الموجو والذؼ يخرج احيانا عن المعقول جراء التسابق 

المحمومبين القنوات االخبارية لمحصول عمى اكبر عدد ممكن من االخبار ولتسبق نظيرتيا من 
القنوات االخرػ  ليمسي المتمقي العراقي وسط ركام من الضجيج االعبلمي وىنا يبرز التساؤل االتي 

ىل استطاع الخطاب االعبلمي العراقي ان يتسم بالمصداقية والدقة المينية في تغطيتو االخبارية 
لبلحداث المحمية؟ 

. والجواب يقودنا الى ثبلثة اشكال من وسائل االعبلم وبالتالي ثبلثة انواع من الخطابات   

ىوية وسائل االعبلم العراقية 

تنوعت وسائل االعبلم في العراق واختمفت في انواعيا وغاياتيا ومستويات تطورىا،اال ان ىدف    
اؼ العام لمخطاب عند توافق رطاب الراؼ العام والسيطرة عميو والتحكم بو،فاستجابة القخطابيا ىو است

فكمما . الخطاب مع اتجاىاتو ومشاعره واحاسيسو وعواطفو ذات االبعاد الدينية واالجتماعية والثقافية
والعكس .كانت الوسيمة عمى معرفة كافية بخصائص جميورىا المتمقي سيطرت عميو بشكل تام

صحيح فالتحكم يأتي من قبل قوػ اجتماعية وسياسية فاعمة في المجتمع، تمتمك وسائل االعبلم 
وتتحكم بيا والتنطوؼ بالضرورة عمى ضمان مصالح الجميور المستيدف فالجميور قوة اجتماعية 
يساىم في تحقيق مصالحيا وغاياتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية حتى لوكانت عمى حساب 

. وسائل االعبلم لمسيطرة عميو الجميور نفسو فيقع ضحية الكذب والخداع الذؼ تمارسو

يؤشر اداؤه  الخطاب االعبلمي الحكومي وغالبا ما (الرسمية)تقدم وسائل االعبلم الحكومية او    
سمبيا والينسجم مع مستوػ االحداث لكونو يعاني من الشمل المزمن في االداء بسبب المحاصصة 
الطائفية والسياسية والتي ابعدت الكفاءات عن ادارة شبكة االعبلم العراقي وبالتالي تقديم خطاب 
اعبلمي عقيم، واسباب الضعف كذلك تتأتى من انعدام الثقة بين المتمقي والحكومة بسبب االداء 

. الروتيني لبلعبلم كأؼ اداء حكومي والعتباره بوقا لمحكومة يجمميا ويبرر اخطائيا ويمجدىا



متحزبا لمحركة او الحزب الذؼ يمثمو مستفيدا  بينما تطرح وسائل االعبلم الحزبية خطابا اعبلميا   
في كل وقت من االحداث السياسية بالعراق وبأنو الحل الوحيد لبلزمات العراقية وبكونو القادر عمى 

وبمساعدة االجنحة المسمحة التابعة لو وقد كان اكثر ايجابية من االعبلم  استرجاع االراضي العراقية
. الحكومي النو ساىم برفع معنويات الشعب وتوفير فعمي لممقاتمين في ساحة المعركة

فيما اكتفت وسائل االعبلم االنتيازية من تصيد الفرص باالزمة ومحاولة التربح من خبلل خطاب    
اعبلمي انتيازؼ مدفوع من جيات التريد خيرا لمببلد او من اجل االبتزاز السياسي عبر طريق خمط 

. الحقيقة بالكذب بحجة الدفاع عن ىذا المكون او ذاك

اذن ىوية وسائل االعبلم المختمفة والخطاب االعبلمي المنبثق عنيا ترتبط بالقوػ االجتماعية    
والنتصور اية مؤسسة اعبلمية مستقمة بذاتيا ومنفصمة عن . والسياسية والدينية السائدة في المجتمع

وبمقدار ماتتصف بو القوػ الفاعمة من قوة  القوػ الفاعمة سواء اكانت قوػ وطنية او غير وطنية،
اقتصادية واجتماعية وسياسية تأتي قوة وسائل اتصاليا وسيطرتيا عمى الرأؼ العام، وتأتي قوة 
الخطاب االعبلمي الذؼ يشكل وسيمتيا االساسية لبلتصال مع الجميور واداتو لحشد المشاعر 

وتسويغ عمميات التطرف ضد  واالحاسيس والعواطف الدينية واالجتماعية المتناقضة في المجتمع،
. اآلخر والتشجيع عمييا

اسموب الخطاب االعبلمي 

 ((إن الخطاب لو صدق من غير معدنو كان أكثر تأثيرا في السامع أو القارغ  ))يقول الجاحع    
 .بمعنى انو ال توجد مفاججت تشحن وعي القارغ 

وبدون فيم  .ويقول ماكموىان ان النظام االجتماعي يحدده المضمون الذؼ تحممو وسائل االعبلم   
األسموب الذؼ تعمل بمقتضاه وسائل األعبلم ال نستطيع أن نفيم التغيرات االجتماعية والثقافية التي 

وأن وسائل األعبلم التي يستخدميا المجتمع أو يضطر إلى استخداميا . تطرأ عمى المجتمعات
ستحدد طبيعة المجتمع، وكيف يعالج مشاكمو، وأؼ وسيمة جديدة أو امتداد لئلنسان، تشكل ظروفًا 

 .جديدة محيطة تسيطر عمى ما يفعمو األفراد الذين يعيشون في ظل الظروف



 األسموبية تعنى بينما ، المغة في المتنوعة األنماط يمثل  األسموب10موسى حامد موسى. ويقول د  
المتنوعة  بأساليبيا المغة نتاج بدراسة تعنى األسموبية إذن ، جوانبيا الفردية في األنماط ىذه بتحميل
 التي المغة بين فرقَّق  إذ .المغة عمم في ثورة أحدث الذؼ التعريف ذاك ، لمغة سوسير دؼ لتعريف
 الواحدة المغوية الجماعة أفراد يختزنو عما عبارة والتي  ىي ،(( competence  القدرة عمييا أطمق
 شكل في محسوس كبلم من القدرة ىذه من ينتج ما وىو ( ( parole الكبلم وبين ، أذىانيم في

 ىو الذؼ( الكبلم) المحسوس شكميا إلى ذىنية قدرة من تتحول حينما فالمفة . أو مكتوب أصوات
 الخطاب وسيمة ىي (لكبلما)شكميا المحسوس في فالمغة ، اإلنسانية الجماعة بين التفاىم وسيمة
 الصوتية البنية ،الصوت :العناصر من عدد من تتكون  المغة وىذه ، الجميع فييا يشترك التي العامة
 التي النحوية والقواعد ، المفردات صياغة من مستخدمييا تمكن التي الصرفية تفاصيميا،القوالب بكل
 .الجممة أؼ التركيب في المفردات بين الوظيفية العبلقات تحكم
 األسموبية وليس التعبير بطرق  المتعمقة القواعد لكت  األسموبية وحتى ، والداللية ، التركيبية والنظم   

stylistics)) العام النفعي المغوؼ  الخطاب ىو ىذا . 
 

ستراتيجيات الخطاب االعبلمي اثناء االزمات 

 نمط معين من المشكبلت أو المواقف التي يتعرض ليا فرد أو أسرة 11مصطمح االزمة يعنيان    
موقف مشكل يتطمب رد فعل من الكائن الحي  : األزمة  Rapoprt"رابوبورت" ويعرف .أو جماعة

تأثير موقف أو  :Cumming  كما يعرفيا كمنج. الستعادة مكانتو الثابتة وبالتالي تتم استعادة التوازن 
حدث يتحدػ قوػ الفرد ويضطره إلى تغيير وجية نظره وا عادة التكيف مع نفسو أو مع العالم 

مشكمة او شدة وضيق، كما تعرف ادارة   بأنيا12 ويعرفيا قاموس المعاني.الخارجي أو مع كمييما
ال يخفى عمى المتابع لسير . االستعداد لما قد ال يحدث والتعامل مع ما حدث : 13االزمات بأنيا

والمجتمعات  األحداث بخاصة السياسية منيا ما لؤلزمات بكل أنواعيا من دور في تاريخ الشعوب
وقراءة متأنية لدور األزمة بشكل عام يفضي بنا إلى تممس خيط ، سواء عمى صعيد اليدم أو البناء

فييا عمى فرق خاصة وكفوءة في   اليرم القيادؼتيقودنا إلى حقيقة مفادىا ان المجتمعات التي اعتمد
التعامل مع األزمات كانت أصمب عودا وأكثر عمى المطاوعة واالستمرار من قريناتيا التي انتيجت 

                                                           
(علم االسلوب)موسى حامد موسى، محاضرة االسلوبٌة . د
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ما  والتوتر والتعامل بطرق غير مدروسة سمفا مع بؤر الصراع أسموبا مغايرا تمثل بالتصدؼ المرتجل
أدػ بالتالي إلى ضعفيا وتفككيا، فاألزمات ظاىرة ترافق سائر األمم والشعوب في جميع مراحل 

في األحداث التاريخية الكبرػ نجد انو بين كل مرحمة ومرحمة جديدة ثمة . النشوء واالرتقاء واالنحدار
ر تميد السبيل إلى مرحمة بكتحرك األذىان وتشعل الصراع وتحفز اإلبداع وتطرق فضاءات  أزمة
غالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخرػ وتغييرا مقببل آخر، وكان لنمو واتساع، المجتمعات ، جديدة

ونضوب الموارد المتنوعة وشدة المنافسة السياسية واالقتصادية الكممة الفصل في طول حياة األزمات 
تتخمميا مراحل قصيرة  إلى حد أصبح تاريخ القرن السابق عمى سبيل المثال يشكل سمسمة من أزمات

ومحاولة الخروج  ومن ىنا فقد نشأت أفكار جدية من اجل دراسة وتحميل األزمة، من الحمول المؤقتة
 .منيا بأقل الخسائر وتأخير األزمة البلحقة إن تعذر تعطيميا

" خطاب اصبلح الصورة الذىنية  " 14ستراتيجيات بينوبت: اوالً 

حيث تمكن من الوصول الى  1995وىي احدػ النظريات االكثر شيرة وطورىا وليام بينوبت    
استراتيجيات يمكن االعتماد عمييا في استعادة ثقة كل الجماىير ذات العبلقة وتقميل النشر السمبي 

ويتمخص فيم االستراتيجية بمراعاة جوىر اليجمات التي . واعادة االمور لمحالة السابقة او االفضل
ثتير االزمةاو تشجع التغطية السمبية في وسائل االعبلم عمى اعتبار ان لميجوم مكونان االول 

مثير لسخط ال" موضوع اليجوم" يستوجب التعنيف والثاني ىو التصرف ؼىوارتكاب الفعل الذ
 .الجميور واستيائو

وىذا واضح بشكل جمي عند اعتبار الجميور العراقي بان االعبلم الرسمي العراقي ىو المسوؤل    
قتحام الموصل واالزمة بأاالول عن تضميمو لعدم نشر احتبلل الموصل ومن ىي الجية التي قامت 

الغامضة لتسميم اسمحة الجيش العراقي واستسبلمو دون قتال يذكر ومصادرة السبلح بشكل كامل من 
قبل االكراد وغيرىم كل ىذه التساؤالت وضعت االعبلم الرسمي الحكومي تحت االتيام بالتقصير 

االستراتيجية تدل عمى ان الحكومة ىي المسوؤلة عن ذلك سواء قد تعمدت فعل . والفشل والموت
تجاىل االحتبلل او لم تقم ببث الحقيقة كاممة او كانت تحت تأثير الصدمة ولم تقم بو اساسا، 

فاالعبلم الرسمي ىو المسوؤل اوال واخيرا عن اعبلم الشعب بحقيقة االمور او حقيقة االزمة العادة 
 .ثقة الجميور بو واعتماد تصريحاتو وعدم تقبل الشائعات من القنوات المغرضة حولو
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: فكما نعرف ان التصورات اىم من الحقائق وبذلك طور بينوبت خمس انواع من االستراتيجيات وىي

 اؼ انكار القيام بالحدث والحدث ال) وىواالنكار البسيط ،": النفي والتكذيب"ستراتيجية االنكار .1
ونقل الموم اؼ حدث شي آخر ولم يقوموا بيذا . (ضار اساس لو،فضبل عن ان الحدث غير

 .الحدث
وىي رد فعل االستفزاز وىو باختصار رد فعل ليجوم :  المسؤوليةنستراتيجية التيرب م .2

طرف آخر عميو، او عدم االمكانية اؼ اعتراف الوسيمة االعبلمية بالقيام بالحدث  ولم تكن 
لدينا المعمومات الكافية،او الحادث العرضي اؼ تبرير الفعل عمى انو كان عرضيا او حادثا 

 .ان الفعل او الحدث كان بنية حسنةاؼ سنة حاو عرضو كنوايا  مؤسفا،
وىنا يستخدم اسموب التعزيز والتفاخر من خبلل استعراض المزايا : تخفيض درجة الموم .3

او التقميل من شأن الحدث اؼ ان الفعل ليس خطيرا او من خبلل  الحسنة والمنجزات الجيدة،
تكون اكثر  لةثالتفاضل ان طرح وعرض الحدث عمى ان الفعل اقل خطورة من افعال مما

او من خبلل طرح اسموب التفوق ووضع الحدث في سياق مقبول او اليجوم المضاد . سوءا
 .وىي تقميل مصداقية موجة اليجوم

 .اؼ التخطيط لحل المشكمة او منع تكرارىا: اتخاذ اجراءات تصحيحية .4
 .وىو االعتذار عن التقصير: االعتراف بالذنب .5

من التشويو  وىي حماية صورة المؤسسة الحكومية: 15"الرد عمى االزمات"استراتيجية كومبز: ثانياً 
: 1996و1995جراء االزمة وبنيت عمى توجيين اثنين في 

  االول ان شرعية اية مؤسسة في المجتمع تبنى عمى امتثاليا لقواعد المجتمع
 . الشرعيةهوتوقعات الجماىير وىنا تعد االزمة خطرا او تحديا ليذ

  والثاني تنطمق من ان الجماىير تصدر احكاما عمى اسباب االحداث بناء عمى ثبلثة
ويتأتى العبلج  ابعاد مختمفة مكان الحدث ومدػ التحكم في الحدث واستقرار الحدث

. لبلزمة طبقا ليذا المفيوم

: وتقسم الى خمسة انواع من االستراتيجيات ىي
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وىي عممية اقناع الجميور بعدم وجود االزمة من خبلل انكار وجودىا او : ستراتيجية التفنيد .1
. توضيح عدم وجودىا والتأكيد عمى عدم وجود االزمة اساسا

اؼ لم نقصد ايذاء احد او من خبلل  وىو نفي القصد والتعمد: ستراتيجية التيرب من المسؤولية .2
ل الضرر المرتبط باالزمة، او ؼنفي او انتياك القوانين، ونفي انتياك القوانين والنظام ومحاولة تقل

. يستحق مالحق بو من ضرر النو اساء التصرف االدعاء ان الضحية

تسعى ىذه االستراتيجية الى كسب التصديق العام لمجميور اثناء االزمة من : ستراتيجية االرتباط. 3
او من خبلل مدح  خبلل ممارسة التعزيز عبر تعزيز خواص سياستيا او طرح تفوق سياستيا

 .اآلخرين

وتعمل عمى كسب عفو الجماىير واحداث قبول لبلزمة وتشتمل عمى ثبلثة  :ستراتيجية المغفرة .4
 :ستراتيجيات فرعية

 وىي رفع اآلذػ من خبلل التعويض وتقميل المشاعر السمبية: المعالجة. 
 االعتذار وطمب العفو وىذا يقمل الصور السمبية في ذىن المواطن: التوبة. 
 وىي تمي التوبة وتعمل عمى منع تكرار االزمة :التصحيح. 

وىو تصوير الحدث عمى انو استيداف خارجي خبيث وان الحكومة ىي : ستراتيجية االستعطاف. 5
الضحية وىذا نراه جميا في تصوير الحكومة السابقة اثناء ازمة الموصل بأنيا ضحية ىجمة شرسة 

. ارىابية تنوؼ النيل من سيادة العراق وافشال المخطط الوطني لمحكومة
 

وىي ستراتيجية تتحكم بمواقف االزمة بحرفية عالية وتنقسم الى : نموذج السمسة المتصمة :ثالثاً 
ستراتيجية المناصرة والثاني ىي التيدئة او التكيف والتوافق  والتي تعني بناء الثقة مع الجماىير اثناء 

. االزمة  والرد عمى كل حالة عمى حدة
 

المينية بالخطاب االعبلمي 
 والعدد الشكل والمحتوػ  في جذرية تحوالت 2003 عام التغيير بعد العراقي االعبلم شيد   

 كثيرة انتقادات موضع أصبح المرحمة الجديدة ظل في االعبلم دور لكن التقنية، والوسائل والجميور



 المؤسسات اغمب التزام عدم وبسبب السياسي واإلعبلمي، بين المتأزمة والعبلقة التداخل بسبب
 االعبلمي  الشرف ومواثيق المينية المعايير تطبيق وعدم والبث االعبلمي النشر بقوانين االعبلمية

 .العراق شيدىا التي األحداث واألزمات تغطية في
 المينية المعايير

خمصت الكثير من الدراسات والبحوث االعبلمية إؼ وضع أربعة معايير مينية ينبغي مراعاتيا من 
 :قبل االعبلميين في مجال األخبار وىي

ليس كل حدث يكون ميما، وليس كل حدث يصمح ان يكون خبرًا لمنشر والبث ومن ثم : األىمية- 1
فإن معيار األىمية ال بد ان يكون دقيقا وحاضرا في ذىن اإلعبلمي الذؼ يصوغ الخبر ويبثو، وىو 
معيار نسبي يخضع العتبارات المؤسسة االعبلمية والظروف المينية والشخصية وطبيعة الجميور 

 .المستيدف
 .الخبر ىو حدث وقع بالفعل وليس قصة خيالية او ممفقة او كاذبة: المصداقية- 2
 او مبالغة واألرقام دون  والحقائق والمواقع األسماء في الدقة مراعاة يجب الخبر سرد عند :الدقة- 3

 .نقصان او زيادة او إىمال
 االحكام والمؤثرات عن واالبتعاد العامة المصمحة مراعاة وتعني الذاتية، ضد  الموضوعية4-

 .الشخصية
 كافة، من الجوانب تقديميا يجب الواقعة او الحدث عرض فعند واالنحراف، التحيز ضد التوازن  -5

 .إلى الحقيقة الوصول بيدف اآلخر والرأؼ الرأؼ ومراعاة مختمفة، زوايا ومن
 

العراق  في واالتصاالت االعبلم ىيئة الئحة
 
 من األولى الييئة وتعد ، 2004عام  حزيران في العراق في واإلتصاالت اإلعبلم ىيئة تأسست   

 مستقمة ىيئة وىي ، واإلتصاالت اإلعبلم بين المتداخل التنظيم ناحية من األوسط الشرق  في نوعيا
 االذاعي وبخاصة االعبلمي البث لتنظيم الئحة الييئة وضعت وقد حكومية، جية بأؼ مرتبطة غير

ة ومتابع رصد عمى الييئة وتعمل ،)اإلعبلمي البث ونظم قواعد الئحة(ق العرا في والتمفزيوني
 واالجراءات المخالفات لنشر (دراص( فصمية مجمة وتصدر لبلئحة المخالفة والتمفزيونات االذاعات
 مقدمتيا في والمسموعة المرئية لمبرامج عامة معايير عدة البلئحة في جاء ومما بصددىا، المتخذة

 .لمعراق والديني والثقافي اإلثني التنوع باحترام البرامج تمتزم وأن والكراىية، العنف عمى التحريض منع



 
 البث محطات أصحاب يمتزم وأن :ةالعام واآلداب المياقة شروط مراعاة عمى البلئحة نصت كما   

 خاصة بصفة الحرص مع بثيا، وأوقات برامجيم مضمون  في العامة واآلداب لمياقة العامة بالمعايير
 غير المواد بث بعدم والقاصرين األطفال وحماية والقومية، الدينية والمشاعر المصالح حماية عمى

 مواد أو مبرر غير عنف مشاىد تتضمن التي أو البالغين، إلى الموجية المواد فييا بما ليم المناسبة
 عداد في األطفال من نسبيا كبيرة أعداد تكون  أن خبلليا ُيتوقع التي األوقات في باآلداب، مخمة

 .المستمعين أو المشاىدين
 أن البث محطات أصحاب وعمى البرامج مضمون  في والحياد النزاىة مراعاة عمى البلئحة ونصت   

 وفيما. األخبار ذلك في بما برامج، من يبثونو ما كل في والنزاىة الدقة من البلزم القدر يضمنوا
 أن دينية جماعات أو الدين تتناول التي لمبرامج يضمن بما الجيود بذل يجب الدينية البرامج يخص
 مشوىا تصويرا وشعائرىا الدينية الجماعات معتقدات تصوير عدم يجب كما .ومنصفة دقيقة تكون 
 .لآلخرين الدينية المعتقدات من االنتقاص عن البرامج تمتنع أن يجب وأيضا
 أال البث محطات أصحاب وعمى لممواطنين الخاصة والحياة البيوت حرمة عمى البلئحة نصت كما
 أو باطمة كونيا الموضوعي الفحص يثبت أن يمكن أو مضم ِّمة، أو كاذبة أنيا يعرفون  مادة أؼ يبثوا

 وقت بأسرع بشأنيا البلزم التصويب بث يجب مضممة أو كاذبة المادة كون  ثبوت حال وفي .مضممة
 .المواطنين لجميع الرد في الحق البلئحة وتضمنت .ممكن

 
: النتائج

 تعيش وسائل االعبلم الرسمية وغير الرسمية والمستقمة وغير المستقمة حالة انفبلت اعبلمي تبتعد. 1
 لقواعد ومستمر متكرر فيو عن المعايير المينية واالعبلمية وبتغييب كامل لقوانين النشر وانتياك

 والحيادية والنزاىة والشفافية االلتزام بالمصداقية عدم خبلل من االعبلمي العمل وقوانين ومواثيق
 الداخمي المالي التمويل مصادر باالضافة الى مجيولية .االعبلمية التغطية في والتوازن  والموضوعية
 الساءةا و.الوطني ودورىا االعبلمية رسالتيا في مصداقية الشك يثير االعبلمية لممؤسسات والخارجي
 وسائل عبر الموثقة غير الباطمة واالتيامات المسيئة االلفاظ وتبادل الخصوصية وانتياك الشخصية
ؼ الت واإلعبلم النشر محكمة الى والسياسيين المواطنين قبل من المرفوعة الشكاوػ  وكثرة االعبلم
 .2003 عام بعد تأسست

 



 تمارس جميع وسائل االعبلم المستقمة وغير المستقمة ستراتيجيات لمخطاب الذؼ يستخدموه بدون . 2
 ان يعمموا بذلك، وتمكنت وسائل االعبلم المغرضة والتي تدعى كونيا عراقية باالساس ىذه

 الخطاب وغياب. االستراتيجيات بحرفية كاممة اثناء ازمة الموصل ان كانت ىي تعمم او التعمم بذلك 
 في واالختبلف االنقسام الميمة،وبروز ظاىرة والموضوعات واألزمات األحداث إزاء الموحد الوطني
 ومفاىيم مصطمحات عمى االتفاق واألزمات السياسية،وعدم والفساد اإلرىاب بحوادث المتعمقة التغطية
 مجرمي ووصف والجياد، بالمقاومة االرىابية العمميات مثل وصف وااللتباس التأويل تمنع محددة

. وغيرىا( األبرياء السجناء(ب المعتقمين االرىابيين  ووصف)العشائر ثوار(ب اعشد
 انحصر االداء االعبلمي الحكومي بالمحاصصة السياسية التي ابعدت الكفاءات عن االداء. 3

 او بأشخاص االعبلمية المؤسسات أغمب وارتباط . .الحكومي والتعكز عمى مبلكات غير اعبلمية
 باالنحياز مصبوغا االعبلمي الخطاب جعل جيات خارجية أو وطائفية ودينية سياسية حزابا

 عمى يسيطر الذؼ بالقتل والتيديد والنتجاىل الخوف.التغطية االعبلمية في التوازن  وعدم الواضح
صابة المئات واستشياد االعبلم مينة في العاممين  لعنة المفترضة الحرية من جعل االعبلميين من وا 

 التجاذبات لعبة في االنخراط أو الصمت أو لميجرة الكثيرون  امتيازا، واضطر وليس االعبلمي عمى
 .المينة قواعد عن بعيدا الشخصية والفئوية والمصالح

 استثمرت وسائل االعبلم الحزبية ازمة الموصل ضمن سياسة احزابيا،واستخداميم لخطة الحسم. 4
 السياسية العممية رافقت التي األزمات ظل في والعرقي الطائفي االستقطاب. واستثمار قرار المرجعية 

 اغمب ألن منحازا، تحريضيا متشنجا خطابا فأصبح االعبلمي الخطاب انعكست عمى التي
 المؤسسات قبل من  اضافة الى التقصير.مستقمة وليست سياسية لجيات تابعة المؤسسات االعبلمية

 تدعم التي التسييبلت وقمة المتطورة واالجيزة والتقنيات المادية المستمزمات توفير في االعبلمية
 .الشريفة رسالتو في اداء االعبلمي وتساعد االعبلمية المينة

 
 ويتم المينية العممية والتجربة الكفاءة معايير وفق ليس مناصبيا تتولى االعبلمية القيادات اغمب. 5

 المحاصصة أو الفئوؼ  االنتماء الحزبي او االرتباط أو الشخصية العبلقات اعتبارات ظل في اختيارىا
ة والتعميمي والمؤسسات االكاديمية المينية االعبلمية المؤسسات بين وتكامل تنسيق يوجد السياسية،وال

 دون  سنويا، االعبلميين من تخر ج المئات واصبحت اعدادىا تزايدت التي االعبلم وأقسام كميات مثل
 رصينة عممية جدوػ  دراسات وجود وعدم. الميني والتدريب العمل و التعيين فرص ليم تتوفر ان



 لمفئات الوصول وكيفية والتوزيع لمجميور ميدانية دراسات وعدم اجراء االعبلمية لممؤسسات محايدة
 .والمتابعة التنظيم وغياب العشوائية من نوع ظل في تعمل اغمب المؤسسات جعل المستيدفة

 
 وجود اإلعبلمي رغم لمعمل المؤىمين وغير المدربين غير الطارئين و اليواة من كبيرة اعداد دخول. 6

 في العميا الشيادات والحاصمين عمى االعبلم وأقسام االعبلم كميات خريجي من العراق في كبير عدد
صدار.االعبلمية التخصصات  والتمفزيونات االذاعات وانشاء والمطبوعات والمجبلت الصحف  وا 

 مؤسسات شبو بقيام سمح الدولة في جية أية من رقابة او قوانين أو او شروط قيود بدون 
 ان اإلعبلمي،كما لمعمل الرصينة التقاليد فييا تتوفر وال الصحيح الميني واألداء النجاح تفتقرلمقومات

 والتخصص يعكس التنوع ان يفترض كان والقنوات واإلذاعات والمجبلت الصحف في اليائمة الزيادة
دة لفاغ تخصص او تميز واضح دون  متشابية نسخا تكون  تكاد االسف مع أنيا بيد االعبلمي
 .المتمقي

 

التوصيات 

. االعبلموسائل   استحداث قوانين وتشريعيا لتصبح نافذة تتحكم في سمطة -

 وتعتبر (تحميل الخطاب االعبلمي)اضافة مادة قطاعية لممواد التدريسية في كميات االعبلم بعنوان  -
كمنيجية رغم تضارب واختبلف المفاىيم واالطر النظرية الخاصة بتحميل الخطاب لكنو عموما يعتمد 

عمى عموم ومناىج اجتماعية عدة،كما يدمج بين المساىمات الحديثة والنقدية في مجال المغويات 
والمغويات التطبيقية  والنقد االدبي،ويزاوج بين التحميل المغوؼ والسيميولوجي ، ويستفيد من االتجاىات 

وعمم  الحديثة في التأويل، والتيارات النقدية في عمم االجتماع واالنثربولوجيا، والدراسات الثقافية،
. النفس االجتماعي

. تحجيم القنوات الداخمية لبلحزاب وفرض الرقابة المينية عمى عمميا- 

 .اعادة النظر بكفاءات االعبلم الحكومي وابعاده عن قانون المحاصصة الغير منصف -



انسنة الخطاب االعبلمي تعني أن يصبح أكثر اىتمامًا باإلنسان منو بالسياسات والقضايا العامة، - 
وأن فكرة األنسنة، وقيمتيا األخبلقية، تنبع من أنيا فكر إنساني يؤمن بفضائل اإلنسان التي وىبيا هللا 

 .عز وجل لئلنسان، بإضفاء صفة اإلنسانية عمى األحداث التي تتناوليا وسائل اإلعبلم المختمفة


