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  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

 (العراق)     ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 (مصر)سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

 (ليبيا) عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
  

      

  

 (السعودية) عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

 (الجزائر) رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 . 1172أبرٌل  71/17 –دبً  –البحث تم تقدٌمه فً المؤتمر الدولً السابع للغة العربٌة 
) ** (

 الجامعة المستنصرٌة. – كلٌة اآلداب فًبقسم اإلعالم مدرس العالقات العامة 
) *** (

 العراق. -األهلٌة  الجامعة -فً كلٌة اآلمال  بقسم اإلعالم مدرس العالقات العامة
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 حاالت التجهيل في الخطاب اإلعالمي
 

 

 عادل جاسم محمدسهاد  /د                                                                
                                                                   centerst@gmail.com 

 انجايؼح انًغرُظشٚح                                                                                      

 د/ محمد جبار زغٌر                                                                                    
mahmmed_j_12@yahoo.com               

 انؼشاق -انجايؼح األْهٛح                                                                                    

 

ىملخص:
ى

ولى ىذه أنتاج خطاب لغوي قادر عمى غسؿ العقوؿ المتمقية لو، و إشكالية إموضوع البحث يتضمف          
وصياغتيا وطريقة تقديميا وتركيز تقديميا وكثافتو، شكاليات عدـ مقدرتو عمى التحكـ بالمعمومات اإل

 ومف ثـأفعالو، ثـ في مفاىيمو  ا في مشاعر اإلنساف وبالتالي مواقفو، وردودوالتكرار والتواصؿ، يؤثر قطعً 
ا مما يقدمو مف في سموكو. وليذا نقوؿ أف اإلعالـ قد استمـ الدور األكبر لتشكيؿ السموؾ اإلنساني انطالقً 

واقؼ يصوغيا بشكؿ يخدـ توجو مف يقؼ وراءه مف سياسييف وذلؾ لعدـ تمتع ىذه معمومات وم
عالـ جديدة لوسائؿ اإل إعالميةمما تسبب في أضافة وسيمة  إعالميةو أالمجتمعات بأىمية سياسية 

 المواطف لتأتي )وسيمة المواطف( وىو ةلكترونيإلوا ةعالـ المقروءة والمسموعة والمرئيإلالمعروفة كوسيمة ا
 عالمية.إنتاجيا كمغة إعاد أالذي استيمؾ المغة و 

عادة ترشيح إيعمؿ عمى ، سرع والراسخ والمتمقيعمى واألككؿ ىو مجموعة مثيرات كالمثير األ فاإلعالـ   
تفكيرنا وعقولنا عالـ الموجية لمسيطرة عمى إلاستخدمتو وسائؿ ا ا لممثير الراسخ، وىذا ماىذه المثيرات وفقً 
وعيو وتنميط عقمو وتحويمو لشخصية أحادية  لتوجيو كما استخدمت التجييؿ ىدافو.ألتطويعنا لخدمة 

التفكير، ثـ بعد ذلؾ بنت عمى ذلؾ وعيو الجديد وفؽ استراتيجياتيا االقتصادية والفكرية والسياسية، 
لى مجتمعات استيالكية شبيية في فتحولت أغمب المجتمعات العربية تحت ضربات الحداثة والعممنة إ

، وعي العربيالنيزاـ النفسي في إلعالـ ثقافة المجتمعات الغربية، بعد أف كرس اإلنمط معيشتيا با
ا ا جدً ا كبيرً عالـ المرئي دورً يري غير قابؿ لمنقاش لذلؾ لعب اإلوكرست غمبة الغرب في كؿ شيء كفيـ ق

الييمنة عمى العقوؿ، وعسكرتيا  ساند بيا، جية أخرى  ة مفاىيمية مف جية ومذىبية مفمفي إحداث بمب
ا لمصراع وصناعة لموىـ مف خالؿ اختالؽ أعداء وىمييف ا لمفرقة وتضخيمً ا لممعرفة وتكريسً ا حجبً مذىبيً 

 ي.وتوجيو السالح باتجاىات مغايرة لمواقع وليست باتجاه العدو الحقيق
 

ىمقدمة:
لى نوع جديد إالمستقبؿ قبيؿ انكشافو، حيف دعا  (فرانسيس بيكوف)نكميزي إللقد استشرؼ الفيمسوؼ ا     

نساف عمى إلطرة اا فقط بؿ ىدفو تحقيؽ سيرضاء طموح العقؿ البشري نظريً إيكوف ىدفو  مف العمـ ال
لى مزيد مف التحكـ في العالـ الخارجي، ليظير المجتمع التجاري ثـ الرأسمالي إالطبيعة لموصوؿ 
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تمتمؾ  رأسماليةبداع لتقتصر عمى نخب قمصت قوى التفكير واإل التكنولوجية اليائمة التيواالحتياجات 
نساف الماىر الذي يقـو السياسية، وبدأت عمميات تحوؿ اإل مور االقتصادية وصناعة القراراتمفاتيح األ

بتغطية حاجاتو لى كائف يسعى لتسويؽ ذاتو كي يقـو إؽ تكاممية بيف الممارسة والخبرة بتطوير خبرتو بطر 
ة ليخمؽ حاجات وىمية تـ تحويميا ف ضمف خطة الييمنة عمى الطبيعو تي صنعيا لو الرأسماليالوىمية ال

دارة معارؾ العقؿ والوعي إفي  بارزاً  عالـ ليمعب دوراً ت، عندىا فقط لجأ لمييمنة عمى اإللى ضرورياإ
 قو مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ.عالـ في صياغة التجييؿ وتسويثناء الحروب. وسنتناوؿ دور اإلأ
 :ىطار المنهجيإلا

ىمذكلةىالبحث:
 تكمف مشكمة البحث في تساؤليف رئيسيف ىما:   
 ؟الخطابصياغة تجييؿ  ما الكيفية التي اعتمدتيا الصحيفة في. ٔ
 عالمي؟إلتسويؽ ىذا التجييؿ الذي تمت صياغتو بالخطاب ا أساليب. ماىية ٕ

ىأهدافىالبحث:ى
 تي:ىداؼ باآلتتمخص األىداؼ الدراسة عف تساؤالتيا، لذا أتجيب    
 عالمي.إل. تشخيص مظاىر التجييؿ التي تمت صياغتيا في الخطاب أ
عالمي الموجو لممجتمع إلالتسويقية ليذا التجييؿ الذي تمت صياغتو بالخطاب ا ساليباأل. تحديد ٕ

 العراقي. 
ىمنكجىالبحث:

راسة حاالت ي بشقيو الوصفي والتحميمي مف خالؿ تحميؿ المضموف لداستعاف الباحثاف بالمنيج المسح   
 عالمي.التجييؿ في الخطاب اإل

ىمجتمعىالبحث:
 يتمثؿ مجتمع البحث بالصحيفة العراقية اليومية السياسية )المدى(.   

ىرونةىالبحث:ى
لمدة شير كامؿ تمثؿ بشير )كانوف  المنشورة في صحيفة المدى السياسية الموضوعاتاختار الباحثاف    
 .ـٕٙٔٓ عاـوؿ( مف ألا
 

ىتحدودىالمصطلحاتىوالمفاهوم:
 

الَجْيُؿ ضد العمـ وقد َجِيَؿ مف باب فِيـ وسِمـ و َتَجاَىؿ أرى مف نفسو ذلؾ وليس بو،  .التجهيل:1
يتمكف مف معرفة مجيوالتو،  في الذىف كخالي الذىف الذي ال يءوالجيؿ ىو عدـ حضور صورة الش

ا والتَّْجِييُؿ النسبة إلى الجيؿ واستخفو أيضً  ي عّده جاىالً أنو يعترؼ بجيمو، واْسَتْجَيَمُو مف أرغـ بال



                                    www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                    مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط –العدد العشرٌن  771  

عالـ إد مجيمة والَمْجَيُؿ المفازة ال والَمْجَيمُة بوزف المرحمة األمر الذي يحمؿ عمى الجيؿ ومنو قوليـ الول
 .فييا
تعبيٌر ُأطِمَؽ عمى مف ال ُيَسمِّـ   تعبيٌر ُأطِمَؽ عمى مف ُيَسمِّـ بجيمو. والجيؿ المركَّبوالَجيؿ البسيط:    

 بجيمو، ويدَّعي ما ال يعمـ.
حدد  إذمواضع وبصيغتي المصدر والفعؿ، ترد مفردة الخطاب في القرآف الكريـ في ستة  :.الخطاب2

جميع التفسيرات تمتقي عند القوؿ حسب السياؽ القرآني الذي وردت فيو المفردة، لكف بالمفسروف معناىا 
اب ويعد الخط ىداؼ.الواضح لرسالة محددة المعنى واأل ف مفردة الخطاب تؤدي معنى البياف والبالغإ

 جاءتدبيات العربية وتنبع حداثتو مف ترجمتو العربية الحديثة التي في األ ابالمعنى االصطالحي جديدً 
 ٔا.خرى عف حدودىأمعجمية كثيرة تقترب تارة وتبتعد بمقابالت 

بيف صاحب الخطاب وجميوره المستيدؼ والبيئة  ا ماا مشتركً ويعد الخطاب وفؽ ىذا التوصيؼ نتاجً    
ليو إينتيي  فمف بيف ما تصاليةاالبيف المرسؿ والمستقبؿ والبيئة نو نتاج مشاركة أاي ؛ و المناخ السائدأ

و أو الميوؿ أو الميارات أ و االفكارأي المشاركة في المعمومات ؛ أاالتصاؿ، المشاركة في المعاني
 ٕو المشاعر بيف المرسؿ والمستقبميف.أاالتجاىات 

 :طار النظريإلا
 :لى التجهيلل إمدخ

 يقوؿ بعض الحكماء:
عممو وجيمو فيعمـ بأنو يعمـ لى إنو يتمكف مف التوجو واالنتباه أ نساف ومميزاتو ىوف مف قدرات اإلإ" 

 يعمـ " ويعمـ بأنو ال
قد اكتسب نصؼ العمـ وىو العمـ بجيمو وبقي  ءيعمـ الشي نو الأنساف الذي يعمـ ف اإلأالمعروؼ    

االستفسار لى العمـ الثاني مف خالؿ حسف إالوصوؿ  وبإمكانوالمجيوؿ  يءالعمـ بالش خر وىوالنصؼ اآل
ف يجيؿ أبسيط ىو ال مف خالؿ العمـ والجيؿ الإتتيسر  ف معرفة الجيؿ الألى إوالسؤاؿ، وىذا يقودنا 

ف يعمـ عمى الجيؿ أدوف مف و  وىو عالـ بجيمو فيما يعرؼ التجييؿ ىو حمؿ الشخص عمداً  يءالش
 يعمـ بجيمو. وتصديقو وىو مخالؼ لمواقع وىو ال يءبالش

 :سمطة اإلعالم
ثناء فترة إدارة الرئيس ويمسوف أ ـٜٙٔٔالعالـ في عاـ عالـ في إلبدأت بوادر التجييؿ مف خالؿ ا   

ولى تولى ىذا البرنامج نصر" في منتصؼ الحرب العالمية األضمف برنامج انتخابي بعنواف "سالـ دوف 
دارةصناعة توجيو  نشاء لجنة لمدعاية الحكومية إلى إدارة االمريكية إلمف خالؿ قياـ االعاـ،  الرأي وا 

وكاف دورىا يقوـ عمى تحويؿ المواطنيف  -جورج كريؿ–رئيسيا ىو الصحفي  فسميت بمجنة )كريؿ( أل
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لماف، ونجحت خالؿ ستة اشير بتحقيؽ ىذا أللى مواطنيف يرغبوف بخوض الحرب وتدمير اإالمسالميف 
 ٖمريكييف.ألالدور مع ا

و  تسمية )القطيع الضاؿ ـٜٗٚٔ-ـٜٛٛٔفيما اطمؽ الصحفي والمفكر االمريكي ولتر ليبماف    
مشاركيف في  وليا كونيـ مشاىديف الأ ،ف في النظاـ الديمقراطييساسيتأف يا بأف لو وظيفتالحائر( ومعمقً 

 ٗالفعؿ والثانية المشاركة في االنتخابات.
خير لساف حاؿ الحكومات والالعب عالـ ليمسي األالتجييؿ استمد وجوده مف خالؿ اإل فأنالحظ    

وخمع ثوب الحياد ليتـ نسؼ الموضوعية  خالؿ تغييب الحقائؽ عمداً الرئيس في عممية التجييؿ مف 
 باإلعالـ لمروره بعمميات التصنيع السياسي.

ف فكرة "نشر الجيؿ بتعمد" يروج ليا تحت قناع الجدؿ والنقاش إ ٘"جورجينا كينيوف"وتقوؿ الصحفية    
 مف ثـصورة مزيفة لمحقيقة، و ؽ يخم يتفؽ الخبراء حوؿ ىذا الرأي" مما المتوازف مف خالؿ عبارة "ال

حصؿ في تزوير صناعة التبغ لمحقائؽ المتعمقة بالسرطاف والتدخيف حيف سربت مذكرة  انتشار الجيؿ كما
لى الجميور والتي كتبتيا شركة براوف آندويميامسوف لمتبغ حممت عنواف "االقتراح إسرية مف شركات التبغ 

ساليب التي تتبعيا السرية عف عدد مف التكتيكات واأل المتعمؽ بالتدخيف والصحة"، وكشفت المذكرة
حدى صفحاتيا لكيفية تسويؽ إشركات التبغ الكبيرة لمواجية مف يحاوؿ مناىضة التدخيف، وتعرضت في 

السجائر لمجميور بالقوؿ )الشؾ ىو وسيمتنا الفضمى لمواجية الحقائؽ التي تسكف عقوؿ الجميور، وىو 
الجيؿ  وضح لتطبيؽ فكرة نشرألباتت ىذه المذكرة المثاؿ ا "بروكتور" :البمبمة(، ويقوؿثارة إليضا وسيمة أ

واستراتيجية متعمدة مف قبؿ ذوي السمطة الذيف يريدوف  والجيؿ ليس عدـ المعرفة بؿ حيمة سياسية، بتعمد
 ال تعرؼ".ألؾ "

 بناء التجهيل:
مف خالؿ دخوؿ صبح التعمـ سيؿ المناؿ أو نو يمتمؾ قابمية التعمـ، نساف أللى اإلإينسب الجيؿ    
ا، و تدقيؽ لصحتيأو تحقؽ أدوف مشقة مف عالـ وتيسر الحصوؿ عمى المعمومة نترنيت لعالـ اإلإلا

عالمي والتحكـ بالعقوؿ وخمؽ عالمي بالتكوف الحتكار الكوف اإلوبدأت عندىا كارتالت السوؽ اإل
حالؿ ىوية تـ رسميا وفؽ خطط عالمية ليتسمـ ىذا القناعات بالوىـ، وتبدأ مرحمة تذويب وىدـ اليوي ة وا 

ا ليا الدور في خمؽ ىوية ىالمية وغير واضحة تتمركز في معرفة سطحية تتخذ مف تجييؿ الوعي سالحً 
 عالمي لتحقيؽ تجييؿ الوعي.إل( والتي طوعت الخطاب اٙبأسـ ) العالقات العامة

جيؿ والتجييؿ لدى الجماىير التقميدية والتي تشكؿ ي مراقب لموعي العاـ تحديد مستويات الأيتمكف    
، جاىؿ بتاريخو، ومف ع بداخؿ مجتمع جاىؿ بنفسو ابتداءً بتضافرىا مجتمع الجيؿ النموذجي، فيو مجتم

ثـ بحقيقة ىويتو، وجاىؿ بواقعو، ومف ثـ بمستقبمو، ومف ثـ جاىؿ بالذات ابتداء يعيش حالة توحش 
وخطاب الجيؿ  ،ة التجييؿالتي تفتح ليا ثقافة الجيؿ وسياسائية ويعتاش عمييا بمحض غرائزه البد
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والتجييؿ يعمؿ عمى تدمير الوعي الجماىيري بمحض وجوده كخطاب فاعؿ في الواقع ووجود استراتيجية 
 ٚ.واعية لمتجييؿ المتعمد

ا مف ا ونيضويً ا وتنمويً ا وحضاريً ا وفكريً ف الجماىير التقميدية عاشت بواقع بدائي منحط ثقافيً أنالحظ    
الحالة مف تحطيـ الذات وتقزيـ جراء الخطاب السياسي البدائي المتعالي والذي كانت غايتو الوصوؿ ليذه 

 ٛ.لممجتمع اثقافيً  انتج بطالة فكرية وتسطيحً أنا ورفض التغيير واالستيزاء مف كؿ محاولة لمنيوض مما األ
 فتاوى التجهيل:

عند نسبة مف الشعوب  ف طبيعة الفتاوى ميما كاف نوعيا ستجد قبوالً إ ٜ" بو مطرأحمد أ"يقوؿ الدكتور    
% حسب تقارير التنمية البشرية والقصد منيا ىو تخريب عقوليا ٘ٙيقؿ عف  ال مية بينيا ماالتي تبمغ األ

اء بمستواىا التعميمي والفكري، ميتيا واالرتقأمف تركيز اىتماميا عمى محو  الً بد شغاليا بأمور ثانويةا  و 
 -وفتوى تحريـ المغة االنكميزية –مة ألفتوى جواز الكذب و شيادة الزور لنصرة ا –حدى ىذه الفتاوى ا  و 

لى إسميتو واالنحطاط بمستواه لموصوؿ ب وتضميمو وتقديـ المواد التافية لتىذه الفتاوى وغيرىا لتجييؿ الشع
 ىو مرفوض. النتيجة وىي تسطيح العقؿ والقبوؿ بما

 :الخطاب اإلعالمي
ف يمارس في ذلؾ أنو البد إيفعؿ، ف ف المتمقي "ميما كانت درجة وعيو بماإ "محمد عابد الجابري"يرى    

شياء، تقديـ أشياء والسكوت عف أبراز إالخطاب عند بناء خطابو عف طريؽ  يمارسو صاحب النص ما
و ألنظر، التي يحمميا الخطاب صراحة نتاج وجية اإياء، فيسيـ القارئ )المتمقي( في شأشياء وتأخير أ

و الخطاب وعممية التمقي ذات أالقتو بصياغة الرسالة االتصالية وىذا يوضح دور المتمقي وع ٓٔ"ضمناً 
نيا عممية تفاعمية يمتمؾ فييا المتمقي مساحة واسعة لعرض ىمية الكبيرة في الدراسات االتصالية ألألا

"العوامؿ  خرى منياأو عبر عوامؿ أقامة قراءتو عمييا إعبر  وقفو مف مضموف الرسالة سواءً تصوره وم
فراد الجميور نحو ألى انحياز إتشير االنتقائية  إذاالنتقائية المتمثمة بالتعرض االنتقائي والقرار االنتقائي، 

دراكو لحدود إطار إا في ومضمونً  حب الخطاب نفسو شكالً ساس يضع صاوعمى ىذا األ ٔٔاتجاىاتيـ"
ف أي زاد احتماؿ طارىما الداللإطار الداللي بينو وبيف الجميور المستيدؼ "فكمما تشابو إلا المشترؾ مف

     ٕٔ.نفسو عند كؿ منيما" يءتعني الرسالة الش
و أا لسوء الفيـ ع الخطاب وذلؾ تجنبً طار الداللي مف ميارات صانإلف وضع الخطاب في حدود اإ   

تصالية، يتعزز ظيور السمة المشتركة في صناعة لعممية اإلىداؼ اأيصاؿ الرسالة وتحقيؽ إالفشؿ في 
يبدو المتمقي إذ ىداؼ التي يؤدييا ذلؾ الخطاب وضح في األأوالمتمقي بشكؿ الخطاب بيف المرسؿ 

 ٖٔلمخطاب في الوقت ذاتو. اً عام اً طار ا  و  ومرجعيةً  اً ىدفبوصفو ا في الصياغة والمضموف، حاضرً 

 ماهية الخطاب اإلعالمي: 
بداء إف مقاالت الرأي والدراسات السياسية واالجتماعية والثقافية وكؿ المواد الصحفية التي تتحمؿ إ   

خبارية اإل خبار والتقاريرلموسيمة وىي األ عالمية يعد خطاباً إيمر بوسيمة  بوضوح وصراحة وكؿ ما الرأي
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عالـ إلينشر في وسائؿ ا كؿ ما ففإخالقية،  ألنسانية وضوابطو المينية وارسالتو اإلمف رغـ العالـ بإلفا
نما ىي ا  فقط و  لألحداثليست رواية  فاألخبارىدافو والتي تخدـ ىذه الوسيمة التي تنشره لممتمقي. ألو 

جعيتيا السياسية واالقتصادية ىدافيا وتوجيات مر أتحمؿ  اإلعالـساس مف خطاب وسيمة أصناعة ودرء 
ئؼ واضحة، وبذلؾ تصبح الوسيمة جيييا بعناية وتحمؿ وظافيي مواد تـ انتقاؤىا ومعالجتيا وتو  ،منيةواأل
ي مؤسسة تعكس سياستيا خبارية ألإلخبارية، والقيـ اإلا مف العناصر المحددة لمقيـ اعالمية عنصرً اإل
و مؤسسة أي سمطة يتجزأ مف السياسة العامة أل عالمية جزء الإلف السياسة اأوالكؿ يعرؼ ، عالميةاإل

نظمة ألالتي تحكـ وتوجو سموؾ ا"مجموعة مف المبادئ والمعايير والقواعد  نياإوكما عرفتيا اليونسكو 
لييا في بمد إجيا السياسية والقيـ التي ترتكز يديولو ألمف شروط ا (تستنبط)عالمية، والتي عادة تشتؽ اإل
 ٗٔ.ما"
و أمفردة )شييد  كاستخداـعالمية ياستيا اإلت ذات دالالت تعبر عف سعالـ مسمياتستخدـ وسائؿ اإل   

و قوات متعددة أحتالؿ خداـ وصؼ )قوات اإلتاس وأمنية ألضحايا الحروب والعمميات اقتيؿ( لوصؼ 
ة العراقية شارة لمحكومإو استخداـ وصؼ )الحكومة الحالية( أ( لوصؼ القوات االجنبية بالعراؽ الجنسيات

تتعمؽ  الصوري لمخبر التمفزيوني مف خالؿ استخداـ صورة ال سموب المعادؿأوغيرىا مف المسميات و 
القناة وموقفيا مف سابقة مشابية تخدـ غرض  ألحداثرشيؼ ألنما صور مف اا  مني نفسو و بالحدث األ

 )سموب التوسع واالختصار في الخبر حسب الحاجة والموقؼ مف مضمونو.أالحدث نفسو، و 
تختمؼ ثقافتيـ عف ثقافة الجميور العاـ  لذوي الثقافات المتدنية الذيف الا العالـ العراقي غدا مكانً اف إ)   

بينما يراد لممسكي ىذه الوسائؿ ثقافة متقدمة عمى ثقافة المجتمع ليتسنى ليذه الوسائؿ االرتقاء  بشيء،
مية ادىا لمحرفية اإلعالفاؽ رحبة. والرابط بيف أغمبية وسائؿ اإلعالـ العراقية ىو افتقآبالمجتمع نحو 

. فيما ذكر د. محمود ٙٔفراد والجماعات(أللى الخطابات التحريضية وتجاوزىا عمى خصوصية اإونزوعيا 
 ٚٔي.عكاشة بأف الخطاب السياسي ىو خطاب اجتماعي يرتبط بالمحيط الخارج

بأنو فعالية نصية منشئة لممضاميف وصانعة ألشكاليا ومغيرة ألحواليا.  ٛٔ" د.ىادي الييتي"وعرفو    
 خر.حدىما بمعايير اآلأموؾ حتى يختبر وفقو الفمسفة يفرؽ بيف مستوى الخطاب ومستوى الس

يصاؿ المعمومة بواقعية ومحاولة إعالمي والذي ىو طريقة ب اإلويقصد بالخطاب بيذا البحث الخطا   
ا وكتابة دـ حديثً داؼ المرسؿ وىو عبارة عف نصوص متكونة مف لغات عدة تستخفيميا بشكؿ يناسب اى
خباري منوع في إبأنو منتوج لغوي  "بشير إبرير"، عرفو اتو فيديو أفالـ أو أو مرئية أبشكؿ صور جامدة 

                                                           
()*

خز تُظش االػرثاس أًَا ٚإٔ انمٕل انًجشد فمظ، ٔأفٙ ػهى ذحهٛم انخطاب ال ٕٚطف يضًٌٕ انخطاب تًا ٚؼثش ػُّ تانكالو     

ٓا انخثش " فانشعى نٗ انشعانح انرٙ ٚحًهإشكم سعانح يضافح ٚ ٔ انخثش َفغّ ياأا انمٕل حٛاَ  أجشاءاخ  ذطال إشكال أ أػذج 

ً  أ أ كاسكاذٛش  أكاٌ  ال  فٙ انظحٛفح لٕ تشاص انؼثاساخ ػٍ طشٚك ٔضؼٓا إا فٙ ػشع يٕضٕع يا ، ٔا سيضٚ  ذؼثٛشٚ   أ سع

  .ا لٕال  ٚض  أخفاء إلا ٔايضاف   تشاص لٕال  إلسج انًاَشٛد فانٗ انًُطٕق انهغٕ٘ نؼثاإا يضاف   فٙ ياَشٛراخ لٕال  
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شكاؿ التواصؿ الفعالة في المجتمع. فيو صناعة تجمع أقافية محددة وىو شكؿ مف طار بنية اجتماعية ثإ
 ٜٔ.بيف المغة والمعمومة ومحتواىا الثقافي واآلليات التقنية لتوصيميا

فيو  ،و المناخ السائدألخطاب وجميوره المستيدؼ والبيئة بيف صاحب ا ا ماا مشتركً نتاجً  "الييتي"وعده    
ليو االتصاؿ، كالمشاركة في إينتيي  نتاج مشاركة بيف المرسؿ والمستقبؿ والبيئة االتصالية وبيف ما

و المشاعر بيف أ و االتجاىاتأو الميوؿ أو الميارات أو االفكار أي المشاركة في المعمومات أالمعاني 
 ٕٓ.المرسؿ والمستقبميف

و أنتاج وجية النظر، التي يحمميا الخطاب صراحة إيؤكد بأف )المتمقي( يشارؾ في  "الجابري"و   
وؿ لثاني تربوي )بيداغوجي( يشتمؿ األداللي واحدىما أف يعالمي يحمؿ بعدإلكاف النتاج اف ا  و  ٕٔاضمنً 

تياف الفكرة المراد إيصاليا ودالالت  عمى دالالت األلفاظ والجمؿ ومعنى التراكيب، والتكرار، والتركيز، وا 
مكوناتو البصرية والسمعية ودالالت نفسية ميمتيا تييئة النفوس لتقبؿ فكرة الخطاب ويأتي البعد 

 لى مفيـو مؤثر بالسموؾ.إفكار بالنفس وتحويميا ألرع ىذه االبيداغوجي لز 
الكبيرة ىمية و الخطاب وعممية التمقي ذات األأالقتو بصياغة الرسالة االتصالية ويبرز دور المتمقي وع   

نيا عممية تفاعمية يمتمؾ فييا المتمقي مساحة واسعة لعرض تصوره وموقفو مف في الدراسات االتصالية أل
دراكو لحدود المشترؾ مف إطار إا في ومضمونً  حب الخطاب نفسو شكالً يضع صا مضموف الرسالة، فيما

ف تعني الرسالة أطارىما الداللي زاد احتماؿ إابو االطار الداللي بينو وبيف الجميور المستيدؼ. "فكمما تش
 ٕٕ.كؿ منيما" دنفسو عن يءالش
العديد مف االختالفات الموضوعية والفكرية والبيئية والعقائدية  ٖٕعالمي العراقيفرز واقع الخطاب اإلأو    

مستوى االختالؼ بيف  حزاب العراقية المعاصرة ليتجاوزالتاريخ جسدتيا خطاب الحركات واألعمى مر 
لى آخر ويكوف عمى مستوى الحركة نفسيا في الوقت نفسو، وىذا التنوع يعكس إو مف وقت أحركة وأخرى 

ف حالة إا شخصية، حيانً أوطائفية وسياسية و فكرية  عاداً أبذا الخطاب الذي يأخذ خالؼ حوؿ ىحجـ ال
حزاب والحركات السياسية ذاتيا في عالمي نتيجة انقساـ األاالنقساـ الذي فرض عمى الخطاب اإل

و أو شيعية أسنية  نياعالنيا ألإ مف ثـسالمية لحركاتيا و اإلاالنتخابات والتي فرضت التسابؽ نحو صفة 
 ليبدو الخطاب صدى لحالة االنقساـ التي عاشتيا الحركات. ،اشتراكية وأيبرالية ل

حتالؿ مقت بعد اإليديواوجيات المتجبرة التي خُ ألف عدـ أىمية المجتمع العراقي السياسية وىوية اإ   
 ت ومنصاتننتر إلعالـ الجديد مف بوابات احزاب السياسية ودخوؿ سمطة اإلمريكي بمساعدة األألا

وجدت عدـ الثقة بالخطاب أعالمية مختمفة شتت المتمقي ليا و إالتواصؿ االجتماعي خمقت خطابات 
ىمية ألو الخطاب وعممية التمقي ذات اأتصالية متمقي وعالقتو بصياغة الرسالة اإلالعراقي. ويتضح دور ال

ة واسعة لعرض تصوره نيا عممية تفاعمية يمتمؾ فييا المتمقي مساحالكبيرة في الدراسات االتصالية أل
خرى منيا: "العوامؿ االنتقائية أو عبر عوامؿ أقامة قراءتو عمييا إعبر  وقفو مف مضموف الرسالة سواءً وم
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فراد الجميور نحو ألى انحياز إتشير االنتقائية  إذاالنتقائي والقرار االنتقائي، المتمثمة بالتعرض 
 .ٕٗاتجاىاتيـ"
 :عالمي والتجهيلإلالخطاب ا

عالـ في العراؽ . وقد تنوعت وسائؿ اإلٕ٘دور اإلعالـ يقوـ عمى تمثيؿ الواقع وليس الواقع نفسوف إ  
العاـ والسيطرة  الرأيف ىدؼ خطابيا ىو استقطاب أال إاعيا وغاياتيا ومستويات تطورىا، نو أواختمفت في 

حاسيسو أومشاعره و  العاـ لمخطاب عند توافؽ الخطاب مع اتجاىاتو الرأيعميو والتحكـ بو، فاستجابة 
 بعاد الدينية واالجتماعية والثقافية.وعواطفو ذات األ

والعكس ، فكمما كانت الوسيمة عمى معرفة كافية بخصائص جميورىا المتمقي سيطرت عميو بشكؿ تاـ   
عالـ وتتحكـ تمؾ وسائؿ اإلفالتحكـ يأتي مف قبؿ قوى اجتماعية وسياسية فاعمة في المجتمع، تم، صحيح
يـ في مستيدؼ فالجميور قوة اجتماعية يستنطوي بالضرورة عمى ضماف مصالح الجميور ال والبيا 

كانت عمى حساب الجميور نفسو  تحقيؽ مصالحيا وغاياتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية حتى لو
 عالـ لمسيطرة عميو.إلفيقع ضحية الكذب والخداع الذي تمارسو وسائؿ ا

 ا والداؤه سمبيً أا ما يؤشر عالمي الحكومي وغالبً إلالحكومية )الرسمية( الخطاب اعالـ إلتقدـ وسائؿ ا   
داء بسبب المحاصصة الطائفية أليعاني مف الشمؿ المزمف في ا ألنوحداث ألينسجـ مع مستوى ا

عالمي عقيـ، إتقديـ خطاب  مف ثـعالـ العراقي و إلدارة شبكة اإبعدت الكفاءات عف أوالسياسية والتي 
كأي  لإلعالـداء الروتيني ألب الضعؼ كذلؾ تتأتى مف انعداـ الثقة بيف المتمقي والحكومة بسبب اسباأو 
 ىا ويمجدىا.ءخطاأا لمحكومة يجمميا ويبرر داء حكومي والعتباره بوقً أ

ا في و الحزب الذي يمثمو مستفيدً أا لمحركة متحزبً  عالمياً إ عالـ الحزبية خطاباً إلبينما تطرح وسائؿ ا   
زمات العراقية وبكونو القادر عمى استرجاع ية بالعراؽ وبأنو الحؿ الوحيد لألحداث السياسوقت مف األكؿ 

 نوألعالـ الحكومي إليجابية مف اإكثر أجنحة المسمحة التابعة لو وقد كاف ألراضي العراقية وبمساعدة األا
 سيـ برفع معنويات الشعب وتوفير فعمي لممقاتميف في ساحة المعركة.أ
ومحاولة التربح مف خالؿ خطاب  باألزمةعالـ االنتيازية مف تصيد الفرص فيما اكتفت وسائؿ اإل   
جؿ االبتزاز السياسي عبر طريؽ خمط أو مف ألمبالد  تريد خيراً  عالمي انتيازي مدفوع مف جيات الإ

 و ذاؾ.أالحقيقة بالكذب بحجة الدفاع عف ىذا المكوف 
الرابعة بؿ تتقدـ صورة  خرى وليست السمطةفوؽ كؿ السمطات األ عالمية "سمطة"وتبدو الوسائؿ اال

ا كثيرة عمى صورة المؤسسة والدولة والمواطف ويغمب عمى الخطاب )أنا( المسوؤؿ السياسي حيانً أالسياسي 
 .ٕٙو الشعبأمف )نحف( الدولة  بدالً 
ترتبط بالقوى االجتماعية عالمي المنبثؽ عنيا إلعالـ المختمفة والخطاب اذف ىوية وسائؿ اإلإ   

عالمية مستقمة بذاتيا ومنفصمة عف إية مؤسسة أنتصور  والسياسية والدينية السائدة في المجتمع. وال
تتصؼ بو القوى الفاعمة مف قوة  غير وطنية، وبمقدار ما أـكانت قوى وطنية أ القوى الفاعمة سواءً 
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لرأي العاـ، وتأتي قوة الخطاب وسيطرتيا عمى ااقتصادية واجتماعية وسياسية تأتي قوة وسائؿ اتصاليا 
حاسيس ألداتو لحشد المشاعر واأساسية لالتصاؿ مع الجميور و ألعالمي الذي يشكؿ وسيمتيا ااإل

والعواطؼ الدينية واالجتماعية المتناقضة في المجتمع، وتسويغ عمميات التطرؼ ضد اآلخر والتشجيع 
 عمييا.

 
 :سمطة المغة أم سمطة اإلعالم؟

 عمى الجميور وما يحدث بالتأثيرعالـ لدييا قدرة سحرية إللطالما اعتقدنا ولسنوات طويمة بأف وسائؿ ا   
 عمى ىذا الجميور.بالتأثير اليـو يثبت عكس ذلؾ فالمغة ىي مف تمتمؾ السحر الكامؿ والمتفرد 

داة أنساني ونوع مف العمؿ وليس مجرد عالمية جزء مف السموؾ اإلإلف المغة اأيرى )مالينوفسكي(    
غ افر إؿ بؿ يتـ التالعب بالمغة بطريقة و التوصيأف وظيفتيا ليست مجرد وسيمة لمتفاىـ أتعكس الفكر و 
ال  ةا بفكر ؿ مسار الفكر لدى المتمقي ويجعؿ منو مؤمنً صمي لتأتي ببديؿ يحوّ أللمخبر ا يالمحتوى الرئيس

عالـ تحدد قناعات وردود عالمية بوسائؿ اإلإللفاظ األف اأب "يففميشيؿ ست"ويقوؿ  باألساسوجود ليا 
ف ألذلؾ يجب  باأللفاظفعاؿ مف خالؿ التالعب مر سيؿ لتغير القناعات وردود األأفعاؿ الجميور وىذا أ

خبار اإلعالمية ىذا ما جعؿ كتابة األ ء،عف حقيقة الشي ةلمفظة ىي المفظة الصحيحة والمعبر تكوف ا
ىـ لموصوؿ لميدؼ المقصود فالكاتب تخدـ المعنى والمفظ ىو العنصر األف المغة ىي مف ألا ا صعبً تحديً 

ف يفيـ الكممات كوسائؿ لنقؿ الرسائؿ التي تتضمف المعمومات والمواقؼ لكي يساعد أالبد  اإلعالمي
 ير عفي يستخدـ المغة لمستوى مفيـو لدى الجميور لكي يتمكف مف خالؿ ىذا التعبأعمى الفيـ  الجميور

عالمي، فيو مدرؾ لمعالقة الوثيقة بيف المعرفة ؽ مف تحقيؽ النجاح في االتصاؿ اإلفكار والحقائاأل
 عالمي .عالمية التي تنقؿ المضموف اإلعالمية لموسيمة اإلر بالكتابة اإلوالكالـ وىو ماى

عالمي والتي إلصاؿ اتخفاقات في اإلعالـ العراقي وىي اإلف نجد الفخ الذي وقع فيو اإلأىنا نستطيع    
عالـ الفئوي والحكومي والسياسي ابة المغوي والمحكوـ لكارتالت اإلسموب الكتأعالمية و سببتو المغة اإل

 والحزبي.
الصحيحة والمعمومات السميمة والحقائؽ الثابتة التي  باألخبارف تعريؼ اإلعالـ ىو تزويد الناس إ   

و مشكمة مف المشكالت بحيث يعبر ىذا الرأي أع تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائ
التعبير  بأنو "وتوجروت"ألماني ألوعرفو العالـ ا ،ا عف عقمية الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـا موضوعيً تعبيرً 

تو الويكيبيديا فيما عرف بالوقت نفسو،الجماىير وروحيا وميوليا واتجاىاتيا  الموضوعي عف عقمية
و خاصة أو غير ربحية عامة أو مؤسسة تجارية أو منظمة أتقنية و أي وسيمة أبمصطمح يطمؽ عمى 

خرى أا متنوعة عالـ يتناوؿ ميامً ف اإلأال إخبار ونقؿ المعمومات و غير رسمية ميمتيا نشر األأرسمية 
عالـ التكنولوجيا التي تقوـ بميمة اإل بعد الثورة التمفزيونية ويطمؽ عمى السيماكالترفيو والتسمية 

 عالـ لتسمى بالسمطة الرابعة.سـ وسائؿ اإلإتي تديرىا والمؤسسات ال
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عالـ بالوقت الحالي تعبر عف محتوى اإل تنطؽ وال صبحت صماء الأىذه التعاريؼ التي مرت وغيرىا    
نة العالقة في عممية داة طيعة بيد مف يصنع وليس مف يتمقاه فالتعريفات توضح متاأخير ي بات األوالذ

بمساف حاؿ عالمية وتحقيؽ الموضوعية بالتزاـ الصدؽ والبعد عف التيويؿ وقوؿ الحؽ المتابعة اإل
قؽ مكاسب عالـ ما تـ ذكره بالتعاريؼ يصبح دعاية مغرضة تحف لـ يؤد اإلا  الجماىير واتجاىاتيا و 

 جندات خاصة.أدعائية وشائعات تخص 
 :اإلطار العممي

 حاالت التجهيل في الخطاب اإلعالمي في صحيفة المدى 
 (نموذجًا أ السياسيةالموضوعات  ) 

 صحيفة المدى: .1
تنتيج الصحيفة  "فخري كريـ"دارة ورئيس التحرير: يومية سياسية عامة، رئيس مجمس اإلالمدى صحيفة   

 .عالـ والثقافة والفنوفتصدر عف مؤسسة المدى لإل سياسة مستقمة، وتستيدؼ جميع فئات الشعب.
 حاالت التجهيل في صحيفة المدى:  .2
الموضػوعات ف نسػبة حػاالت التجييػؿ فػي الصػفحة األولػى والثانيػة والثالثػة والرابعػة مػف أتظير النتػائج    

(، ٘ٙٔذ تبمػػغ )إ ،ـٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٔ_ٔضػػمف مػػدة البحػػث مػػف  ٕٚى المػػدصػػحيفة السياسػػية المنشػػورة فػػي 
 االذي اعتمػدى الحاالت( مجموع ٔولغرض توضيح حجـ حاالت التجييؿ لصحيفة المدى يظير الجدوؿ )

 اف بناًء عمى تحميؿ المحتوى ذاتو.الباحث
 :خبار السياسيةألحصائي لحاالت التجهيل في صحيفة المدى لصفحات اإلالتحميل ا

والتي ظيرت في صػحيفة المػدى ضػمف المػدة الزمنيػة  حاالت التجييؿ،( نسبة ٔيظير الجدوؿ )
 .لى مجموع الموضوعات المنشورةإلمبحث بالنسبة 

 (7جدول )
 تصنٌف حاالت التجهٌل فً صحٌفة المدى

 المرتبة النسبة المئوية العدد نوع التجهيل

 االولى %17،17 772 معرفً)معلومات وبٌانات وأفكار(

 الثانٌة %12،12 11 عاطفً)اثارات عاطفٌة ونفسٌة(

  %711 711 المجموع

 (1جدول رقم )
 محاور حاالت التجهٌل ومراتبها ونوعها وتكراراتها والنسب المئوٌة

 المرتبة النسبة المئوية العدد المحور ت

 االولى %11،31 17 حكومة العبادي واالحزاب السٌاسٌة  .7

 الثانٌة %11،11 11 التسوٌة السٌاسٌة  .1

 الثالثة %71،11 11 داعشمعركة الموصل و  .1
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 الرابعة  %71،71 11 موالألالموازنة والرواتب وا  .1

 الرابعة مكرر %71،71 11 ٌنالمجتمع والمواطن  .1

 الخامسة %1،21 2 النازحون  .1

 السادسة %1،11 1 االنتخابات  .1

  %711 711 المجموع

 (حزاب السياسيةحكومة العبادي واأل) حاالت التجييؿ، إذ حصمت فئة( تسمسؿ ٕ) رقـ الجدوؿيبيف    
(، %ٜٓ،ٖٓلفئات لتحقؽ نسبة مئوية مقدارىا )ا( مف مجموع تكرارات ٔ٘تكرار )ولى بعمى المرتبة األ

( لتشكؿ نسبة مئوية ٖٚ) ( بعد أف حققت تكراراتيا مجموعالتسوية السياسيةجاءت بالمرتبة الثانية فئة )و 
مف سمـ الفئات فئة )معركة الموصؿ و داعش( بعد أف وصمت  المرتبة الثالثةاحتمت (، %ٕٗ،ٕٕ) بمغت

%(. أما المرتبة الرابعة فكانت لفئة )الموازنة ٗ٘،ٗٔ( لتسجؿ نسبة مئوية مقدارىا )ٕٗتكراراتيا إلى )
المجتمع فئة ) %(، تمركزتٕٔ،ٕٔا لتبمغ نسبتيا المئوية )( تكرارً ٕٓمواؿ( لحصوليا عمى )ألوالرواتب وا

( ىذه التكرارات شكمت نسبة مئوية قدرىا ٕٓ( بالمرتبة الرابعة مكرر إذ بمغ مجموع تكراراتيا )يفوالمواطن
%( مف مجموع النسب المئوية لمفئات، شغمت المرتبة الخامسة مف سمـ الفئات فئة )النازحوف( ٕٔ،ٕٔ)

مف نسب الفئات، المرتبة السادسة  %(ٗٛ،ٗلى )( لتصؿ نسبتيا المئوية إٛكرارات )والتي حققت ت
 %(.ٖٓ،ٖا فكانت نسبتيا المئوية )( تكرارً ٘تمركزت فييا الفئة )االنتخابات( بعد أف جمعت )

 حزاب السياسية:ألول: حكومة العبادي واأل المحور ا

لى ة األولى بعد أف وصمت تكراراتيا إحزاب السياسية( عمى المرتبألحصمت فئة )حكومة العبادي وا   
ا مف مجموع تكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا ( تكرارً ٔ٘)
مف الطعف  يقتربالعبادي %( مف مجموع النسب المئوية أعاله. فكانت حاالت التجييؿ منيا )ٜٓ،ٖٓ)

مانة مجمس الوزراء تعيد أىيكمة  ،مجمس النواب ضد الدولة، بقانوف العفو بعد رفض البرلماف لتعديالتو
نطالب باختيار ، عمى تمثيميـ السياسي يةفالطائقاليـ مف األ يخشوفالتركماف ، دائرة االتياـلى إالعبادي 

، عمى ثمثا الييئات تدار بالوكالة بيد دولة القانوفالمجمس األ، نسافإللمفوضية حقوؽ ا شخصية ايزيدية
ندعو الحكيـ لالبتعاد ، جنبية بعد دحر داعشأبقاء قوات إعمى مكتب العبادي ينفي موافقتو ، قممة العراؽأ

ا سنكشؼ عف ممفات فساد قريبً ، ورألى إالجعفري: التعاوف لتسييؿ الحج ، عف قوانيف السمطة القضائية
الجبوري يطالب بتشريع يجـر ، نحذر مف زيادة تعاطي المخدرات في العراؽ، عمارإلضد وزيري التربية وا

الصدريوف يتيموف ، ببقاء الكرد ضمف العراؽقوى عراقية غير راغبة ، والمساس بالسمـ المجتمعيالتمييز 
عمى الحكومة منع استئجار الطائرات ، الحكيـ ومنع التصويت عمى مجمس القضاء بمجاممة ،الجبوري
منو ضد مف تعرض أل بصولة فرسافالدعوة تموح ، قاعدة صناع قرار ىػػػلإبناء الدولة يحتاج ، الخاصة
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صالح الجبوري لف نقبؿ بتسيس عممية اإل، مف تراقب عقوؽ التسميح والتجييز العسكريلجنة األ، العاـ
لى حبر عمى ورؽ. رئاسة البرلماف تعطؿ إحزاب تحوؿ ألقانوف ا، ا لتصفية الحساباتوتحويميا مركبً 

حرار: دولة ألكتمة ا ،وقؼ وطنيجنبي في العراؽ مألا التواجدرفض ، عرض تقرير تفجيرات الكرادة
، ي العاـ واالبتعاد عف البنود السريةأالفضيمة يدعو لتنوير الر ، القانوف وراء استجواب محافظ بغداد

، تمثؿ جية سياسية معينة العصابات في الجنوب ال، حرار: نرفض تيديد العراقييف بصولة فرسافألا
قاليـ: مشروع الستنزاؼ كتمة الفضيمة ترفض األ، العبادي يوجو بمالحقة تضخـ ثروات منتسبي الدولة

بعض المفتشيف يغطوف ، غمبيةأزمات لف تحؿ مف دوف تشكيؿ حكومة األ، الثروات والييمنة الخارجية
 ،الخالفات حوؿ الوزارات الشاغرة مستمر، العبادي مثموا العراؽ وابتعدوا عف انتماءاتكـ، عمى فساد الوزراء

العبادي يعتـز ، وزارة التجارة فاشمة وتتحايؿ عمى العراقييف، يض ضحايا العدالةالحكومة غير مستعدة لتعو 
مواقؼ سمبية مف بغداد تيدد ، تراعي التوازف الجغرافي ركاف الدورات األ، سطوة المالكيالخروج مف 

ضات المفاو ، محافظة بغداد باستجوابحداث البصرة أعمى  يردائتالؼ دولة القانوف ، قميـمع األ العالقة
، قميات في بغدادتشريعات قانونية وراء استيداؼ األ، العراقية لتعديؿ عقود التراخيص تراوح مكانيا

عدىا عف االبتزاز بنياء ممفات المساءلة سيإ، التحالؼ الوطني ضد طرح  مشروع ضحايا العدالة
، لمدفاع اوزيرً  ٕٓ، خر فرصة لترميـ حكومتؾآلمعبادي: الفصؿ التشريعي الجديد كتؿ برلمانية ، السياسي

الدعوة عف قمة الخضراء: لقاء الصدر ، جاباتي ستفاجئيـإمحافظة بغداد يرد عمى اتيامات دولة القانوف 
ة ويؤكد: الحسـ في الموصؿ السعودي يياجـالعبادي ، والعبادي منع فوضى تيدد االنتخابات المحمية

، تسمـ ورقة التسوية مف التحالؼ الوطنيوفد صدري استبؽ المقاء المفاجئ ب، شيرألى ثالثة إبحاجة 
قانوف ضحايا العدالة يخدـ مجموعة عف ، امسؤولوف سابقوف يستخدموف ممتمكات الدولة وسيارتيم

 السياسييف.
رضاء األد مف الصعوبيفػػػ)حكومة العبادي واجيت العد    حزاب السياسية ات منذ تشكيميا ولحد اآلف، وا 

، ويأتي ىذا في ظؿ سياؽ قميـات داعش والعالقة المتوترة مع األعصابوالضغوطات الدولية والقتاؿ مع 
عالمي بصيغة التجييؿ لكثير مف ادي. وفي ىذا كمو يأتي الخطاب اإلصالح الذي طرحو العبمشروع اإل

فكار والبيانات، والتي تعطي رسائؿ ألخبار والمعمومات منيا ما ىو معرفي قائـ عمى المعمومات واألا
سياسييف مف جية ثارات النفسية لدى الطفي يثير التفاعالت العاطفية واإلءة، ومنيا ما ىو عامتعددة القرا

 كس عمى تجييؿ ىذا الخطاب.عخرى، مما ينوالمواطف مف جية أ

 المحور الثاني: التسوية السياسية:

ا مف تكرارً ( ٖٚلى )إحصمت فئة )التسوية السياسية( عمى المرتبة الثانية بعد أف وصمت تكراراتيا    
%( مف مجموع ٕٗ،ٕٕمجموع تكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )

بمغادرة نيج  الإمصالحة  ال، تسوية مرضيةالنسب المئوية أعاله. وكانت حاالت التجييؿ منيا )
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، تسويؽ كفاءألاالكتؿ في اختيار  فرو و يحا، راض مغتصبةأ، ف نفط كركوؾأخالؼ حاد بش، المحاصصة
قميمية لرئيس أجولة ، يراف المشروع الجامع لما بعد داعشإالحكيـ يناقش مع سفير ، التسوية السياسية

الخنجر ، متورطوف بسقوط الموصؿ تشمميـ التسوية، التسوية السياسيةالتحالؼ الوطني لتسويؽ 
حاد داخؿ  انقساـ، السجوفطراؼ التسوية مكانيـ في أبعض ، والعيساوي والضاري مشمولوف بالتسوية

لـ نعرض ، وساط التحالؼ الوطنيأالبصرة تعكر مياه التسوية داخؿ  حداثأ، التسويةتحالؼ القوى بسبب 
مف  طراؼ التسويةأالتحالؼ الوطني ينتظر تسمـ قائمة ب ، ف موقفيـ واضحالتسوية عمى المعتدليف أل

مشروع ، التحالؼ الوطني ضرب التوافؽ عرض الحائط، امشروع التسوية التاريخية ولد ميتً ، مـ المتحدةاأل
، مع الواقع العراقي غير المنسجميفف المشروع لف يشمؿ إكد أ، حادي الجانبأ الً يمثؿ تناز  التسوية ال

و أرىابية إعمى لـ يتصؿ بشخصيات مس األالمج، ستعرض التسوية السياسية عمى االستفتاء الشعبي
 ٗممثمو ، ياـ مف زيارة الحكيـأردني بعد قوف العاىؿ األتسنية يمزعامات  ٖوعالوي ، مطموبة لمقضاء

ورقة تسوية تحالؼ القوى ، العبادي يمتدح التسوية، الشيعة والسنة احتكرهمكونات عراقية: التسوية مشروع 
السنة يوسعوف دائرة ، عف التقاطعات السياسية الً التسوية بديد يعالجعفري ، ترفض دولة المكونات

محاكمة ، الحموؿ القادمة مف الخارج لف تنتج مصالحة، جواب عف وضع ما بعد داعش التسوية، التسوية
اجتماع مرتقب بيف الحكيـ وقادة السنة لمناقشة تحفظاتيـ حوؿ ، قميات قبؿ بحث مشروع التسويةقتمة األ
، ة فرديةاعتراضات التحالؼ عمى التسوي، مشروع التسوية السياسية جاء بتوقيت غير مناسب، التسوية

بػػػػ التفاصيؿ  تصطدـ، مبادرة الحكيـ نضاج التسويةإلالحكيـ يتفؽ مع قادة السنة عمى تشكيؿ لجاف 
، اتحاد القوى التسوية لف تحؿ الخالفات العميقة بيف الكتؿ، مشروع بديؿالسنية والدعوة يعكؼ عمى 

 بي.و ور ألتحاد اإلمف واألشراؾ مجمس اإويشترط  جراءاتإحزمة يطمب 

زمة كومة والمعركة القائمة مع داعش وأفػػػ)التسوية السياسية( في ظؿ ىذا المخضات التي تواجو الح   
الثقة مع المكونات تعطي مؤشرات عدـ االتفاؽ مع مسودة ىذه التسوية عمى الرغـ مف وجود دعـ دولي 

زاء التسوية السياسية إعالمي إلالصراعات يأتي الخطاب ا مـ المتحدة( ليذه التسوية، وفي ظؿ ىذهأل)ا
بالتجييؿ المعرفي عف طريؽ المعمومات القديمة مف قبؿ السياسييف وعدـ وجود اتفاؽ مف خالؿ القراءة 

لى فيـ خاطئ لمتسوية مف جية، وتجييؿ المتمقي مف جية إوالمتابعة لتصريحات السياسييف، مما يؤدي 
 خرى. أ

 داعش:المحور الثالث: معركة الموصل و 

ا ( تكرارً ٕٗلى )إحصمت فئة )معركة الموصؿ وداعش( عمى المرتبة الثالثة بعد أف وصمت تكراراتيا    
%( مف مجموع ٗ٘،ٗٔمف مجموع تكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )

بعد داعش تشغمنا مرحمة ما النسب المئوية أعاله، وكانت حاالت التجييؿ منيا )مف يفؾ لغز الموصؿ، 
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مني وتتوعد القيادة تؤكد صد الخرؽ األجسور داخؿ الموصؿ،  ٗ، التحالؼ الدولي يعترؼ بتدمير اكثيرً 
، الدفاع لؼ متعاوف مع داعش في الموصؿأ ٖٛمف العراقي يبحث عف األ، الخيانةبكشؼ مالبسات 

توقع الجيش في فخ  محسوبةغير  ةندفاعإمـ المتحدة عف حصيمة عمميات الموصؿ، ألحصائية اإ تكذب
سيطرات مرتشية وراء ، لى ممر لتيريب مسمحي داعشإمعركة الموصؿ بحاجة ، داعش شرؽ الموصؿ

، محافظة كركوؾ عدـ المجتمعية ةالمصالحفضؿ رد عمى عصابات داعش ىي أف ، إعودة المفخخات
نطالب ، شماؿ العراؽتركيا غير جادة بسحب قواتيا مف تحرير الحويجة خطأ كبير ييدد المحافظة، 

محافظات تحررت  ٖ إلدارةحاكـ عسكري وساط سنية تطالب بأ، محافظات ٖبتعييف حاكـ عسكري في 
ف معركة الموصؿ اختبار أالحكومة العراقية ترى ، سمحة لمعراؽتمنع عبور طائرات األ ، تركيامف داعش

الموصؿ الطاحنة بتدمير الفرقة ف تسبب معركة أمف  بالقمؽمريكية ألتشعر القيادة ا، وعسكري يسياس
في المناطؽ المحررة تكشؼ  المقابر الجماعية، سياسيوف يتدخموف في تفاصيؿ معركة الموصؿ، اتدريجيً 

 خمسةمنية سمحت بتفجير أثغرات ، قميميةإحرب  ؿإلشعا ةاغتياؿ السفير الروسي محاولفظائع داعش، 
، ريؼ متمكات المسيحييفممواؿ و أخوات داعش سرقت أ، حياء الموصؿ المحررةأوؿ أمفخخات في 

 .تورطت بدعـ داعش(في ديالى، نحرص عمى عالقتنا حتى مع دوؿ  عش داعشصبح بعقوبة أ

قي جرامية(، جعمت حكومة العبادي ومكونات الشعب العراإلفػػػ)معركة الموصؿ ومواجية العصابات ا    
بناء صبات تيدد الجميع، وال تفرؽ بيف أي أحد مف أالع ماـ اختبار حقيقي كوف ىذهواالحزاب السياسية أ

مسؤولة مف قبؿ بعض ر الالبمد، فكانت التصريحات مختصرة عمى القادة الميدانية وغياب التصريحات غي
المي في ىذه المرحمة استطاع عفي الشارع العراقي، والخطاب اإل احً واض انيا لـ تأخذ تأثيرً ال أإة الساس

ا ما مقارنة رض المعركة، مما قمؿ نسبة التجييؿ نوعً خبار والمعمومات مف أألقؿ اه مف نف يؤدي دور أ
 بالتجييؿ الخاص بالتسوية السياسية وحكومة العبادي.  

 المحور الرابع: الموازنة والرواتب واألموال:

ا ( تكرارً ٕٓ)لى إمواؿ( عمى المرتبة الرابعة بعد أف وصمت تكراراتيا ألحصمت فئة )الموازنة والرواتب وا   
%(، مف ٕٔ،ٕٔمف مجموع تكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )

بحصة اإلقميـ ومخصصات  تصدـمجموع النسب المئوية أعاله، وكانت حاالت التجييؿ منيا )الموازنة 
دفع إقرار الموازانة في المحظات األخيرة،  تجيض، مخصصات الحشد معمؽ الموازانةقرار البترودوالر، إ

مخصصات حشد العشائر دخمت دائرة المزايدات ، رواتب العاـ المقبؿ قد تواجو صعوبة بسبب العجز
صندوؽ التقاعد  بأمواؿنواب: التالعب ، لمقروض الخارجية لسد عجز الرواتب ستمجأالحكومة ، السياسية

زمة المالية تغتاؿ الرعاية االجتماعية وتعرقؿ ألا، ثيمنا في الخارجنخفاض الموازنة ييدد تمإبإفالسو، ييدد 
بإىدار ، النزاىة تديف سيدة الجمرة الخبيثة جور اليوميةتجميد الوظائؼ يثير مخاوؼ األ، قانوف الضماف
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رباح أا مالييف دوالر شيريً  ٓٔ، نشاء مصرؼ مشترؾ لمتجارة الخارجيةإ يعارضالمركزي ، الماؿ العاـ
يجب ، المركزي ؾمبادرة البن بإجياضاتيامات لممصارؼ المتخصصة ، المصارؼ مف مزاد العممةبعض 

 إلىندعو ، نحاء العالـأكؿ جراء غير موجود في إمزاد العممة ، جنبيألماـ المستثمر اأزالة العوائؽ إ
احية عروض سي، ىمية وقعت فريسة فساد بنوؾ كبيرةأمصارؼ ، عمى لمجرائـ الماليةأتشكيؿ مجمس 

 (.الكيرباء ، خصخصةشركة تسيـ بخروج العممة الصعبة مف البمد ٓٙٙػػل

مواؿ الالزمة في الموزانة ومنيا المواؿ والرواتب(، تجعؿ الحكومة أماـ تحدي في توفير األفػػػ)الموازنة وا   
 ربالتأثي خبار يقوـؿ تجييؿ األعالمي مف خالإلف الخطاب اموظفيف والمتقاعديف والمشاريع، وا  رواتب ال

 لى حالة القمؽ االجتماعي. ، مما يؤدي إـعاطفية والنفسية لدييعمى المواطنيف بإثارة الجوانب ال

 المحور الخامس: المجتمع والمواطنيين:

ا ( تكرارً ٕٓلى )بعة مكرر بعد أف وصمت تكراراتيا إحصمت فئة )المجتمع والمواطنيف( عمى المرتبة الرا   
%(، مف ٕٔ،ٕٔعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )مف مجموع تكرارات الموضو 

مطار يثير مخاوؼ العراقييف مف ألمجموع النسب المئوية أعاله، وكانت حاالت التجييؿ منيا )ىطوؿ ا
، بنات بغداد يركبف الدراجات لـ ال، عطؿ فني وراء حادثة قصؼ حسينية داقوؽ، الغرؽ والصعؽ

قساـ طمبة األ، التعدديةالنقابات المينية تتنفس مواقع التواصؿ االجتماعي،  تشعؿبايسكالت بنات بغداد 
تسقيط ، مؤسسة المدى: الدعاوى الكيدية لف تثنينا عف ميمتنا الوطنية، داراتبوليسية اإل الداخمية يشكوف

الحراؾ ، ساسية الستقرار المجتمعأتشريع قانوف العشائر ركيزة ، متظاىري البصرة سياسة دكتاتورية
مرضى المستشفيات الحكومية يشكوف تفشي الرشاوي وانعداـ ، ممكناً  امرً أجعؿ مف التغيير  الشعبي
صدار يترؾ الجوازات إل، تعطؿ منظومة اراضييـأجنبية عمى ألعراقيوف لف يسمحوا بتواجد قوات ا، الرعاية
ىمـو لى قائمة إ، بصمة اؿ كي كارد تضاؼ جباية صقر بغداد، االستيراد العشوائي، رحمة االبتزازتحت 

ىوار مف الئحة التراث بإخراج األ ييددمف بغداد، صيد الفالمنكو أ يستنفر، اختطاؼ صحفية المتقاعديف
حياء في أ تنتشرتعكر فرحة خريجي الطبية بالتعيينات الحكومية، الكالب السائبة  االعتداءاتالعالمي، 

 النفايات(. تكدسبغداد جراء 

ثارة الجوانب العاطفية والنفسية لممجتمع فػػػ)المجتمع والمواطنيف(، إذ أسيـ الخطاب اإلعالمي في إ   
لى وجود خطاب ف طريؽ تجييؿ المعمومات المقدمة إليو، إذ تشير حاالت التجييؿ إتأثير عميو عالو 

 زاء ما يحدث في المجتمع.إيجعؿ المواطف في حالة غير مستقرة 

 نازحون:المحور السادس: ال
ا مف مجموع ( تكرارً ٛلى )إحصمت فئة )النازحوف( عمى المرتبة الخامسة بعد أف وصمت تكراراتيا    

%(، مف مجموع النسب ٗٛ،ٗتكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )
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راضينا تكريس أعمى يف خيـ لمنازحمنشاء إ نواب التركماف:المئوية أعاله، وكانت حاالت التجييؿ منيا)
، قوة مسيحية لحماية قرقوش ال تكفي لؼ دينارأ ٓٓٙالنازحوف يشتروف برميؿ النفط ب، لسياسات صداـ

نازحوف فقراء يعرضوف ، حموؿ لمشاكؿ النزوح والفقر إليجادـ مدعو الالعلطمأنو النازحيف وعودتيـ، 
غمب الوزارات اكتفت أ، رضيناأعمى  مخيمات إلنشائياتركماف كركوؾ: سنقاضي اليجرة ، لمبيعطفاليـ أ

 نسانية(.منظمة حقوؽ اإلنساف لرصد االنتياكات، كارثة إ ندعو، وضاع النازحيفأبالتفرج عمى 

لو مف معاناة وعدـ  فعالمي لزيادة معاناة النازحيف إزاء ما يتعرضو فػػػ)النازحوف(، يأتي الخطاب اإل   
( أو لمبيعطفاليـ أنازحوف فقراء يعرضوف االستقرار وتسميط الضوء عمى خطاب إعالمي مجيؿ مف قبيؿ )

تركماف كركوؾ: سنقاضي اليجرة النازحيف وعودتيـ( أو ) ة)قوة مسيحية لحماية قرقوش ال تكفي لطمأن
 (.نارضأمخيمات عمى  إلنشائيا

 المحور السابع: االنتخابات:

مف مجموع  ( تكرارات٘لى )راراتيا إحصمت فئة )االنتخابات( عمى المرتبة السادسة بعد أف وصمت تك    
%(، مف مجموع النسب ٖٓ،ٖتكرارات الموضوعات السياسية المنشورة، لتشكؿ نسبة مئوية مقدارىا )

، بطريقة يدويةف االنتخابات ولك إلجراءالمفوضية مستعدة المئوية أعاله، وكانت حاالت التجييؿ منيا)
مفوضة االنتخابات تعمف انتياء ميمة تسجيؿ ، مقترح استبداؿ مجمس المفوضية بالقضاة غير دستوري

المصالح مستعجمة ، نسخة حكومية النتخابات المحافظات تثير استياء الكتؿ الصغيرة، حزاب السياسيةألا
 (.لما بعد االنتخابات تأجيمياونقترح 

ف واألحزاب السياسية مف العودة مف جديد إلى الساحة ما يعوؿ عمييا السياسيو خابات( ىي فػػػ)االنت   
اعيدىا المحددة، إذا تي الخطاب اإلعالمي إلعطاء صورة غير واضحة عف إجراء االنتخابات في مو أوي

جراء االنتخابات ضمف دائرة الصراعات السياسية ما بيف التأجيؿ واإلجراء والتمديد، مما دخمت مرحمة إ
ثارة يـ بتجييؿ المعمومات وا  حدا بالخطاب اإلعالمي أف يتماشى مع الخطاب العاـ لمسياسية مما أس

 الجوانب العاطفية والنفسية لدى المواطنيف. 

 :حصائي لصحيفة المدىإلنتائج التحميل ا
 (.٘ٙٔظيرت النتائج  حاالت التجييؿ في صحيفة المدى بنسبة )أ .ٔ
                 بمغػػػػػتالسياسػػػػػية  الموضػػػػػوعاتا فػػػػػي صػػػػػحيفة المػػػػػدى ضػػػػػمف كثػػػػػر اسػػػػػتخدامً التجييػػػػػؿ المعرفػػػػػي األ  .ٕ

 .اتكرارً  (ٚٗ) بواقعالتجييؿ العاطفي تكراًرا، تالىا ( ٛٔٔ)
( مف ٔ٘تكرار )ولى بعمى المرتبة األ (حزاب السياسيةألحكومة العبادي وا) بينت النتائج حصوؿ فئة .ٖ

جاءت بالمرتبة الثانية فئة و (، %ٜٓ،ٖٓمقدارىا )لفئات الرئيسة لتحقؽ نسبة مئوية امجموع تكرارات 
(، %ٕٗ،ٕٕ) ( لتشكؿ نسبة مئوية بمغتٖٚ) ( بعد أف حققت تكراراتيا مجموعالتسوية السياسية)
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مف سمـ الفئات فئة )معركة الموصؿ و داعش( بعد أف وصمت تكراراتيا إلى  المرتبة الثالثة احتمت
أما المرتبة الرابعة فكانت لفئة )الموازنة والرواتب  %(.ٗ٘،ٗٔ( لتسجؿ نسبة مئوية مقدارىا )ٕٗ)
المجتمع %(، تمركزت فئة )ٕٔ،ٕٔا لتبمغ نسبتيا المئوية )( تكرارً ٕٓمواؿ( لحصوليا عمى )ألوا

ىذه التكرارات شكمت نسبة مئوية  ،(ٕٓ( بالمرتبة الرابعة مكرر إذ بمغ مجموع تكراراتيا )فوالمواطني
نسب المئوية لمفئات، شغمت المرتبة الخامسة مف سمـ الفئات فئة %( مف مجموع الٕٔ،ٕٔقدرىا )

%( مف نسب الفئات، ٗٛ،ٗ) لى( لتصؿ نسبتيا المئوية إٛكرارات ))النازحوف( والتي حققت ت
فكانت نسبتيا المئوية  رات( تكرا٘المرتبة السادسة تمركزت فييا الفئة )االنتخابات( بعد أف جمعت)

(ٖ،ٖٓ.)% 
ى:االدتنتاجات

المعمومات واألفكار والبيانات  فالتجييؿ المعرفي الذي سجؿ في صحيفة المدى ناتج عإف  .ٔ
 المنتقاة.

 ف التجييؿ العاطفي مقروف بإثارة الجوانب العاطفية والنفسية لدى المتمقي مف قبؿ الصحيفة.إ .ٕ
ف تجييؿ أخبار الموضوعات في الجانب الحكومي والسياسي، أعطى صورة ذىنية لممتمقي بأف إ .ٖ

صحؼ تتماشى مع ما يدور في الساحة العراقية مف أحداث فتتأثر تارة وتنقؿ األحداث كما ىي ال
 يديولوجية ومواقؼ الصحيفة.أتارة اخرى، مع مراعاة سياسية و 

خبار السياسية غمب صفحات األأوية السياسية تكرارات مرتفعة في سجمت موضوعة التس .ٗ
 في.اطوالع لمصحيفة، مع تجييؿ واضح عمى المستوى المعرفي

رىابية كانت بات داعش اإلزاء معركة الموصؿ وعصاإالت التجييؿ في الخطاب اإلعالمي حا .٘
 جماع السياسي والمجتمعي عمى مشروعية القتاؿ ضد داعش.إلقميمة، بسبب ا

مواؿ والرواتب والمواطف والمجتمع كانت مف الموضوعات الحساسة التي تناولتيا ألف الموازنة واإ .ٙ
 قؿ مف الموضوعات المنشورة في الصحيفة.نالت مستوى اىتماـ أ الصحيفة التي

صبحت مستيمكة عمى مدار أموضوعات النازحيف بحاالت تجييؿ كثيرة لكوف القضية  ظلـ تح .ٚ
 ماـ الجميع. أصبحت مكشوفة أسنتيف والمعاناة 

مف  ألنياموضوعات ميمة في صحيفة المدى لـ تشكؿ قضية االنتخابات البرلمانية والمحافظات  .ٛ
الموضوعات ذات المساس بمراحؿ زمنية الحقة، مما ابتعدت الصحيفة عف حاالت التجيييؿ 

 فييا. 
ىالتوصوات:

الجة حاالت التجييؿ في عالمية الرسمية وغير الرسمية مف خالؿ معمطالبة المؤسسات اإل .ٔ
د مي اليادؼ، وابتعاعالمي عف طريؽ تثقيؼ المواطف عمى المضموف اإلعالالخطاب اإل
ة، ومحاولة اإلفادة مف عالمية الغربيالقتباس والتقميد مف المؤسسات اإلعالمية عف االمؤسسات اإل

http://www.epra.org.eg/
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، 1994، يشكض دساعاخ انٕحذج انؼشتٛح،تٛشٔخ،5نجاتش٘، انخطاب انؼشتٙ انًؼاطش، دساعح ذحهٛهٛح َمذٚح،ط. يحًذ ػاتذ ا10

 .11ص

  .21. ْاد٘ َؼًاٌ انُٓٛٙ ، انًظذس َفغّ، ص11

 .115، ص1912، داس انفكش انؼشتٙ، انماْشج ،2. جٛٓاٌ احًذ سشرٙ ،االعظ انؼهًٛح نُظشٚاخ االػالو،ط12  

َٙ، انخطاب انذػائٙ االعشائٛهٙ انًٕجّ ضذ انؼشاق، دساعح ذحهٛهٛح نرظشٚحاخ انًغؤٔنٍٛ اإلعشائٛهٍٛٛ اسٖٔ خانذ انؼا .13

 .11-12، ص1994،سعانح ياجغرٛش غٛش يُشٕسج ،كهٛح اٜداب، جايؼح تغذاد، 12/1/1991-1990/ 2/1نهفرشج 

 .23، ص1991شٔق، ػًاٌ . حًٛذ جاػذ يحغٍ، انرخطٛظ االػاليٙ، انًفاْٛى ٔاالطاس انؼاو، داس انش14

انًجرًغ  انٗ انًهرمٗ انذٔنٙ انثاَٙ نهشاتطح انؼشتٛح نهثحث انؼهًٙ ٔػهٕو االذظال تحث يمذو انٗ . ٚاط خضش انثٛاذٙ. يهخض16

 2015ذششٍٚ انثاَٙ/ َٕفًثش 21-22تٛشٔخ  -االنكرشَٔٙ ٔسْاَاخ انرًُٛح فٙ انٕطٍ انؼشتٙ 

http://m.thaqafat.com/post.html#post?id=45975  

، 2005، 1.  يحًٕد ػكاشح، نغح انخطاب انغٛاعٙ، دساعح نغٕٚح ذطثٛمٛح فٙ ضٕء َظشٚح االذظال، داس انُشش نهجايؼاخ، ط12

 .1ص

 .11ص 2002فح انهغح ٔاالػالو، انذاس انثمافٛح نهُشش، انماْشج ْاد٘ َؼًاٌ انٓٛرٙ،فٙ فهغ. 11  

. ْشاو طٕٚهح ،تالغح االلُاع لٙ انخطاب االػاليٙ "دساعح فٙ ضٕء انثالغح انجذٚذج" 19

e/view/853http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/articl. 

  .11. ْاد٘ َؼًاٌ انٓٛرٙ،يظذس عثك ركشِ ص20

، 1994، يشكض دساعاخ انٕحذج انؼشتٛح،تٛشٔخ،5. يحًذ ػاتذ انجاتش٘،انخطاب انؼشتٙ انًؼاطش،دساعح ذحهٛهٛح َمذٚح،ط21

 .11ص

  .115ص، 1912، داس انفكش انؼشتٙ،انماْشج ،2. جٛٓاٌ احًذ سشرٙ ،االعظ انؼهًٛح نُظشٚاخ االػالو،ط22

، 2015. عٓاد ػادل انكشٔ٘ ، انخطاب االػاليٙ انؼشالٙ، َحٕ عرشاذٛجٛح خطاب يُٓٙ، يكرة داس االسلى نهطثاػح، تغذاد، 23

  .13ص

   .21ْاد٘ َؼًاٌ انُٓٛٙ، انًظذس َفغّ، ص .24

-1-15فٙ  3601،انؼذد: . ػايش ػثذ صٚذ، إشكانٛح انخطاب اإلػاليٙ ٔانرحٕل انذًٚمشاطٙ انؼشتٙ، يجهح انحٕاس  انًرًذ25ٌ

2012. 
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  2016كإٌَ االٔل  6فٙ   3296انًذٖ  انؼذد 
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Abstract 

        The research topic is the problematic of production of linguist speech 

that is able to wash brains receiving it, and the first of these dilemmas are the 

lack of ability to control the information and its formulation, method of 

submission, submission concentration, density, and the repetition and 

communication, definitely affect the human feelings and thus his attitudes, and 

reactions, then in his concepts thus in his behavior. 

For this we say that the media has the greater role for the formation of human 

behavior from the information that is provided and attitudes shaped in a way 

serving the intentions of whom standing behind it from the politicians. That is 

because these societies don’t have political or media competence, resulting in 

the addition of a new media to the known media (read, audio, visual and 

electronic) which is the (citizen way) made by the citizen who consumed the 

language and re-produced as a media. 

   Media as a whole is a group of stimuli such as the highest, fastest and 

most established, and the recipient is working to re-filter these stimuli according 

to the most established, this is what the media used to control our thinking and 

minds to adapt us to serve its objectives. Ignorance has also been used to direct 

consciousness, stereotype and transform it into a single-minded personality, 

then after that built on this new consciousness according to its economic, 

intellectual and political strategies, most of Arab societies, under the blows of 

modernity and secularism, have become similar consumer societies in their way 

of life in Western societies, after the media devoted a culture of psychological 

defeat in the Arab consciousness, and devoted the predominance of the West in 

everything as an uncompromising compulsive understanding, so the visual 

media played a very large role in creating conceptual confusion on the one hand 

and sectarianism on the other supported by the domination of the minds, and its 

militarization is a doctrine of knowledge and a dedication to the division and the 

subjugation of the conflict and the manufacture of illusion through the 

fabrication of imaginary enemies and directing weapons in different directions 

of reality and not towards the real enemy. 
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