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EMPLOYMENT OF RUMORS IN TELEVISION NEWS BULLETINS
ANALYTICAL STUDY OF NEWS BULLETINS OF AL-TAGHIER
CHANNEL PERIOD FROM 1/6/2014 TO 31/8/2014
Ali Abdulfattah RAHEEM1
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Abstract
It reflected the research problem addressed by the researcher in
Note the presence of employment to the rumors in Tv news,
particularly news bulletins main. And in particular during the
period which saw security events consisted armed groups control
large parts of different Iraqi Provinces most notably Nineveh, Salah
uddin and specifically at the beginning of the month of June 2014,
Researcher seeks to ensure the employment of rumors in Tv news
of Al-Taghier channels, And then to investigate how that employ
them and support them and methods that are promoting rumors of
which.
The search considers descriptive classification of research in terms
of type. The researcher used the survey method being the most
appropriate approach to the study of the problem at hand and
describe its elements. And he use the method or content analysis
method for data collection, organize and analysis of rumors in
employee newsletters.
The research community rumors in newsletters television news of
Al-Taghier channel and adopted researcher in the study on the
comprehensive inventory of the published news in order to avoid
the disadvantages of the use of sampling in the content analysis, in
order not to miss communication material involving important
implications related research It detected the largest number of
rumors in employee newsletters television in period of time for a
sample of 06.01.2014 and 08.31,2014.
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توظيف الشائعات يف نشرات األخبار التلفزيونية :دراسة حتليلية لنشرات أخبار قناة التغيري للمدة من
 2014/6/1لغاية 2014/8/31
علي عبدالفتاح رحيم

3

عبدالسالم امحد داخل السامر

4

امللخص

تتجلى مشكلة البحث اليت تصدى هلا الباحثان يف مالحظة وجود توظيف للشائعات يف
األخبار التلفزيونية ،السيما يف نشرات األخبار الرئيسة ،وإذ متت مالحظة ذلك يف املدة اليت
شهدت أحدااث أمنية ،متثلت يف سيطرة جمموعات مسلحة على أجزاء واسعة من العراق يف
نينوى وصالح الدين وحتديدا يف بداية شهر حزيران  ،2014ومتت دراسة توظيف الشائعات
يف نشرات األخبار يف قناة التغيري للتقصي عن كيفية التوظيف فيها واالسناد اخلربي هلا فضال
عن أساليب ترويج الشائعات عن طريقها.
ويعد هذا البحث وصفيا من حيث النوع ،ومت استخدام املنهج املسحي التحليلي لكونه املنهج
املناسب لدراسة املشكلة املطروحة وذلك عن طريق أسلوب حتليل املضمون للشائعات اليت
وردت يف نشرات األخبار للمدة من  2014/6/1ولغاية  ،2014/8/31وتوصل البحث إل
نتائج مهمة ميكن اجيازها اباليت:
-1وظفت شائعات كثرية يف نشرة أخبار قناة التغيري اذ ان غالبيتها تتعلق ابجلانب األمين
والعسكري.
-2مت اسناد الشائعات املوظفة إل مصادر جمهولة أو غامضة ومل يتم توضيحها.
 -3معظم الشائعات املوظفة استخدم معها معادل صوري غري مرتبط مبضمون الشائعات ،األمر
الذي يدل على عدم دقة املعلومات.
الكلمات املفتاحية :الشائعات ،نشرات األخبار التلفزيونية ،قناة التغيري.
املقدمة
تعد الشائعات إحدى الظواهر السلبية املوجودة داخل اجملتمعات منذ آالف السنني ،وهي حبسب الرتاث النظري متثل األخبار
واالقاويل اليت غالبا ما تكون كاذبة وال حتمل صفات الدقة واملصداقية ويتم تناقلها من شخص إل آخر أو إل جمموعة اشخاص ،إذ
 3الباحث ،جامعة بغداد ،العراقa.almuttalibi@gmail.com ،
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أ هنا تعرب عن مكامن نفوس الناس ومشاعرهم جتاه قضية ما ،السيما املوضوعات املهمة ابلنسبة هلم ،واليت أتخذ مساحة كبرية يف
جلساهتم ونقاشاهتم الس يما يف االزمات اليت تصيب اجملتمعات ،وقد استخدمت قدميا يف بعض احلروب لبث الرعب واهللع يف صفوف
اخلصوم.وتطور استخدام توظيف الشائعات نتيجة للتطورات احلديثة يف جمال االتصاالت واالقمار الصناعية السيما بعد ان أصبح
العامل مبا يعرف اليوم بـ (القرية الصغرية) فقد أسهمت السرعة والربط الفضائي واالفرتاضي يف نقل األخبار واألحداث إل زايدة يف
انتشارها ،وبسبب ما يسود العامل من صراعات مستمرة بني اجملتمعات والدول ،استخدمت فيها وسائل االتصال اجلماهريي ألغراض
التأثري النفسي ،فقد أصبحت الشائعات احدى ابرز أسلحة احلرب النفسية وأكثرها أتثريا ،إذ أسهمت يف كسر املعنوايت النفسية
للمجتمعات واجليوش وعلى أ ثرها انتصرت جيوش وهزمت جيوش أخرى .ومن هنا انطلقت فكرة هذا البحث واليت تدور حول
الكيفية اليت مت فيها توظيف الشائعات يف نشرات األخبار وأساليب صناعتها وتروجيها عرب الشاشة املرئية ،والسيما يف اثناء األحداث
األمنية والعسكرية اليت شهدها العراق منتصف عام .2014
اإلطار املنهجـي

 -1مشكلة البحث
تتجلى مشكلة البحث يف مالحظة وجود توظيف للشائعات يف األخبار التلفزيونية السيما يف نشرات األخبار الرئيسة ،ومتت املالحظة
يف اثناء انتشار الشائعات داخل أروقة اجملتمع العراقي يف املدة اليت شهدت أحدااث أمنية متثلت يف سيطرة جمموعات مسلحة على أجزاء
واسعة من حمافظات العراق ،وحتديدا يف شهر حزيران  ،2014مما أاتح للباحثني فرصة طرح هذا املوضوع للبحث والتدقيق ،وميكن
حتديد مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:
أ – ما األساليب املستخدمة يف توظيف الشائعات يف نشرات األخبار التلفزيونية؟
ب – ما مصادر االسناد اخلربي للشائعات املوظفة يف النشرة األخبارية؟
ج – ما نوع االستماالت املستخدمة يف التوظيف لغرض أحداث التأثري؟
 -2أهداف البحث
يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة اهداف عن طريق األساليب واألدوات البحثية املناسبة هلذا البحث وهي:
أ – التقصي عن األساليب املستخدمة يف توظيف الشائعات.
ب – الكشف عن االستماالت املستخدمة يف الشائعات يف اثناء توظيفها يف نشرات األخبار.
ج – التعرف إل مصادر االسناد اخلربي للشائعات اليت وظفت يف النشرة األخبارية.

 -3منهج البحث ونوعه
يعد هذا البحث من حيث النوع وصفيا ،وقد استخدم فيه املنهج املسحي التحليلي ،لكونه املنهج املناسب لدراسة املشكلة املطروحة،
واستخدمت فيه طريقة حتليل املضمون بشقيها الكمي والكيفي للمادة االتصالية من أجل الكشف عن املؤشرات اليت حتقق اهداف
هذا البحث وجرى ذلك عن طريق اعداد استمارة حتليل املضمون واليت تعد أداة القياس الرئيسة وقد مت بناؤها على وفق مشكلة
البحث وأهدافه ولذلك احتوت على ( ) 30فئة رئيسة فضال عن عدد آخر من الفئات الفرعية ،ومت تفريغ حمتوى الشائعات املوظفة يف
النشرات األخبارية على شكل جداول.
 -4أمهية البحث
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إ ن أمهية أي حبث علمي أتيت من نتيجة ارتباطه حبياة اجملتمع و الذي يفرتض ان يسهم يف حل مشكالته ،فضالً عما ميكن ان يضيفه
إل ميدان العلم و املعرفة يف اجملال الذي ينتمي إليه ،لذا فأن موضوع هذا البحث يقدم من الناحية العلمية إضافة معرفية لسلسلة
الدراسات و البحوث القليلة املتعلقة مبوضوع الشائعات ،اذ ان املعروف عن الشائعة اهنا تنتقل من شخص إل اخر عن طريق االتصال
الشخصي ،إال ان هذا البحث يقدم منوذجاً جديداً للشائعات و الرتويج هلا فضالً عن طرائق توظيفها يف نشرات األخبار.
ومن الناحية امليدانية ،يسهم هذا البحث يف إجياد مؤشرات و معطيات تعاجل هذه الظاهرة السلبية يف وسائل االعالم ،اليت من املمكن
ان يستفيد منها القائم ابالتصال.

 -5جماالت البحث
 .1اجملال املكاين :مت اختيار قناة التغيري لتكون اجملال املكاين للبحث ،وحتديدا نشرة األخبار الرئيسة اليت تبثها القناة وذلك كون
نشرة األخبار هلذه القناة مل تتم دراستها من قبل ،فضال عن رصد أخبار وتقارير أخبارية فيها غري مسندة ملصادر أو جمهولة
املصادر األمر الذي زاد من االندفاع لدراسة وحتليل نشرهتا األخبارية.
 .2اجملال الزماين :متثل اجملال الزماين يف املدة املمتدة من  2014/6/1لغاية  ،2014/8/31ملا شهدته هذه املدة من أحداث
امنية وسياسية جتعلها بيئة مناسبة النتشار وتوظيف الشائعات لتحقيق غاايت سياسية ،ومن ابرز تلك األحداث سيطرة مجاعات
إرهابية على عدة مدن عراقية منها املوصل وتكريت والفلوجة وحصول جمزرة اعدام منتسيب قاعدة سبايكر.
 -6جمتمع البحث:
اعتمد احلصر الشامل للنشرات األخبارية يف قناة التغيري بواقع ( )92نشرة خالل املدة اليت حددت جماال زمانيا هلذا البحث.

اإلطار النظري
الشائعة :عرفت الشائعات أبهنا أخبار ملفقة غري متحقق من صحتها وال متتلك معايري املصداقية وتكون جمهولة املصدر يف الغالب،
يقوم عليها طرف ما ،تعتمد تزييف احلقائق وتشويه الواقع ،وهي كما يف معجم أكسفورد الربيطانية (األخبار أو املعلومات اليت يتكلم

حوهلا العديد من الناس ويرجح ان تكون غري حقيقية) ).(OXFORD,2002:632
وغالبا ما ترتبط الشائعة بنشاط اجملتمع وبيئته وطريقة تفاعله مع األحداث وأتخذ اشكاال وتسميات عدة مثل اهلمس أو الثرثرة،
وتتضمن بعض القصص أو النكات وتكون عرضة للتحديث والتأويل والتغيري يف أثناء انتشارها(حامت ،)180-179 ،1989 ،لذا
تعد الشائعات منوذجا من رسالة تسري يف وسط اجتماعي عرب روابط متواصلة بني األفراد ،فهذا النموذج عبارة عن مقاطع منفصلة
من رسائل اتصالية موزعة بقنوات معينة ،يتم وصل وتركيب هذه املقاطع من قبل أفراد ذلك الوسط املذكور ،وفقا لسلوكية تقليدية وقيم
ومعايري معينة بُغية احلصول على ربط مقبول ومنطقي وذي معىن خيلق أتثريا نفسيا يف الرأي العام لتحقيق اهداف سياسية أو اقتصادية
أو عسكرية على نطاق دولة أو دول عدة أو على النطاق العاملي(عواد .)254 :2010 ،ويكون أتثري انتشار الشائعات يف الغالب
سلبيا يف الرأي العام ونشاطه ويضعف من نسيجه االجتماعي ويدمر النظام القيمي املبين على الصدق وااليثار واألمانة والشعور
ابملواطنة والتكامل ،مما يؤدي إل اضطراب اجملتمع وضعفه إزاء التحدايت اليت تواجهه األمر الذي خيلق حالة من البلبلة وعدم
االستقرار ،األمر الذي يعود على الناس ابلضرر النفسي البليغ والذي بدوره يؤدي إل الشعور ابإلحباط وهذا ميثل حالة نفسية تثري
العدوان واالكتئاب وحتطم الروح املعنوية وتعيق النشاط الفكري للمجتمع(عبدالغين ،شلدات.)164-163 :2010 ،
وتتجه الشائعات حنو العواطف واملشا عر متجاهلة االستمالة العقلية ،لكون التفكري العقلي واملنطقي قادر على كشف الغموض ،وألن
العقول الواعية متتلك االستعداد الذايت جلعل الشائعات عدمية األمهية أو التأثري ،لكن مما يعزز أتثري الشائعات هو أمهية املوضوع الذي
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تدور حوله األخبار واملعلومات واحنسار احلقيقة فيها ،األمر الذي يولد ترقب وتوتر وحرية(اجلحين ،)31 :2003 ،السيما إذا أراد
اجملتمع فهم شيء ما أو غموض معني ومل جيد ردودا مقنعة أو إجاابت شافية تشبع الفضول وهتدئ االنفعاالت النفسية مما جيعل
الشائعات سوقا سوداء لألخبار واملعلومات(كايفرير .)22 :2007 ،ويشري أصحاب مدرسة التحليل النفسي إل ان الشائعة تفصح
عن حمتوايت الالوعي اجلماعي بصورة ملتوية عن طريق بعض احليل النفسية مثل ،االسقاط والرمزية والتكثيف واالزاحة والقول وغريها،
أي إن الشائعة تنجح حينما تكون قادرة على حتريك كوامن الالوعي واالنفعاالت املكبوتة ،ويرى أصحاب املدرسة املعرفية ،أن سبب
سراين الشائعات أييت من عدم الوضوح املعريف ،أي كلما كانت األمور ضبابية وملتبسة كانت األجواء مهيئة النتشار الشائعات(حممد،

.)127-126 :2014

التلفزيون والشائعات
تنتقل الشائعة يف العادة بصورة شفوية عن طريق الكلمة املنطوقة ،إال أن انتشارها تطور يف السنوات األخرية بفعل التطور التكنولوجي،
إذ تعددت الوسائل واثرت بشكل كبري يف زايدة االنتشار وسرعته.
ويعد التلفزيون أحد النقالت النوعية يف وسائل االتصال اجلماهريي ،وإن انتشار الشائعات عن طريق التلفزيون يكون أسرع وأكثر
موثوقية مقارنة ابلوسائل األخرى ملا للتلفزيون من سلطة على اجلمهور ،وتزداد خطورة التلفزيون يف نقل الشائعة لكونه يعتمد على
أساليب اقناع وأتثري عديدة يف مادة الشائعة ومنها الصورة والصوت واحلركة واللون وتكرار البث واستضافة خرباء وحمللني الضفاء
الشرعية واملصداقية لالشاعة ،السيما اذا مت التخطيط هلا مسبقا ،فضال عما حيققه التلفزيون من تغطية جغرافية واسعة األمر الذي جيعل
انتشارها أسرع وأكثر.
ميتلك التلفزيون القدرة على جذب االنتباه وإخضاع الذاكرة لتأثرياته فهي ترتبط ابالنطباع الصوري ،إذ تثري الصور احلسية يف وعي
املتلقي كما تثري العقلية األثرية بدل العقلية الفكرية ،ومن مث ميكن التأثري يف املشاهد عن طريق عملييت االسقاط والتماهي مما يؤدي إل
تغيري يف العالقة مع الواقع ،فاملشاهد جيد نفسه مستسلما لرغبات الصورة مع إزالة مؤقتة للذات ومتجيد ما حيمله موضوع الصورة(آل
هبيش .) 318 :1998 ،وتؤدي الصورة التلفزيونية دورا خطريا يف صياغة (الرسالة اإلعالمية) املوجهة السيما عند القيام بعمليات
الرتكيب والرتتيب واليت تغري من معىن الصورة والطريقة اليت سيتم بثها ملا هلا من قدرة على الوصول إل املتلقي والتأثري فيه وخلق حالة
من االنفعال النفسي جتعله مستقبال للرسالة (آل زعيرت .)157 :2008 ،ولذلك دخلت الشائعات ضمن اهتمامات الشاشة
التلفزيونية وصار أمر تروجيها حمكوم ابلصورة بعد أن كان انتقاهلا جيري عن طريق املشافهة.
اذ صارت الصورة التلفزيونية هي الرسالة املباشرة األكثر أتثريا يف عملية صياغة الوعي أو تزييفه إذ ان عملية انتاجها ال تتوقف عند
احلدث أو الواقعة ،بل صارت تصنع احلدث وتعيد بناء تفاصيله وتشرتك معه ،حىت اهنا تبدو واقعية أكثر من الواقع(آل زعيرت،
 ،) 158 :2008إذ نرى يف املمارسات التلفزيونية يف كثري من األحيان عملية تغيري الواقع من أجل ضبطه وأحكام السيطرة عليه مبا
يتوافق وأهداف مالك القناة أو القا ئم ابالتصال .وتقرتب الشائعات التلفزيونية من الدعاية السيما السوداء منها فيما يتعلق بعملية
بنائها ،إذ ختفي الدعاية السوداء أهدافها ومدى أمهيتها ،فضال عن مصدر املعلومة ،كما اهنا تستعني ابلغموض والصمت يف تبيني
حمتواها ،ويف معظم االحيان يستخدم القائم على صناعة الشائعات أسلوب االستعانة ابملصادر اجملهولة وغري الواضحة يف مترير االشاعة
عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة فضال عن غموض اهلدف منها(العيد.)50-49 :2007 ،
ويتضح مما تقدم أبن الشائعات متكنت من إجياد بيئة جديدة هلا يف ظل كثرة وسائل االعالم املرئية واملسموعة ،إذ مل تعد عملية صناعة
الشائعة وحركة سرايهنا مرتبطة ابألحاديث االجتماعية اجلانبية أو عن طريق جلسات الناس وتبادل االحاديث بينهم ،فقد دخلت
وسائل اإلعالم اجلماهريي ومنها التلفزيون هذا امليدان وأفادت صناع الشائعة يف تكوين البيئة اجلديدة هلا .فقد صارت عملية انتقاهلا
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متر عن طريق دورة حياة جديدة ومبراحل خمتلفة ،إذ تبدأ وسائل اإلعالم التقليدية (التلفزيون ،الراديو ،الصحف) بنشر الشائعات عرب
تغطياهتا األخبارية مستخدمة فيها مجيع أساليب االقناع ،ليتم بثها إل اجلمهور الذي بدوره يقوم ابحلديث عنها ونشره هلا عرب
الصفحات الشخصية يف مواقع التواصل االجتماعي واالنرتنيت ،مثل الشائعة اليت رافقت االنتخاابت األمريكية أبن الرئيس األمريكي
(ابراك أوابما) مسلم ويدعي املسيحية واليت روجت هلا احملطات التلفزيونية الرئيسة مثل ( NBC, MSNBC, FOX,

 ،)CNN, CBS, ABCمث انتقلت إل املشافهة الكالمية بني الناس ،إذ رصدت دراسة أمريكية ارتفاع احلديث والبحث عن

داينة الرئيس األمريكي يف االنرتنيت يف الوقت الذي تغطي فيه تلك احملطات الشائعة نفسها) (BRIAN, 2010: 341وكذلك
مثل شائعات انتشار مرض (السارس) يف الصني واليت روجت هلا وغطتها معظم الصحف الصينية الرئيسة ومن مث انتقلت إل حديث
العامة وبعد ذلك احلديث عرب االنرتنيت).(ZIXUE, 2011: 677

الشكل ( )1يوضح النمط اجلديد النتقال الشائعات
اخلرب التلفزيوين وآلية توظيف الشائعات لعناصره:
تستخدم بعض القنوات التلفزيونية ذات الدوافع واملنطلقات املغرضة الشائعات يف نشراهتا األخبارية ،أي أهنا تقدم اآلراء والتصورات
اخلاصة على أ هنا حقائق موجودة بني ثنااي الوقائع لتوهم الرأي العام على اهنا حقائق عرب اختالق وفربكة األحداث وبثها يف الوقت
الذي جيب أن يكون فيه اخلرب (معلومات حديثة تنقل أبمانة ودقة عن أحداث جارية أاي كان نوعها ويف أي مكان يف العامل تقارن
مبعلومات أساسية أخرى رويت أبمانة ودقة وصممت على شكل خرب وقد اختريت مبوضوعية ولكن دون موازنة مصطنعة أو دافع

سياسي أو تزييف حتريري)(جواد )65 :2000 ،مثلما تذهب هيئة اإلذاعة الربيطانية ( .)BBCأما كيفية توظيف عناصر اخلرب
التلفزيوين مبا خيدم اهداف الفاعل الدعائي فهي كااليت:
 -1الصورة  :تؤدي الصورة املرئية دورا أتثرياي يف املشاهدين ،فهي قادرة على استثارة املشاعر واالحاسيس لديهم عن طريق العرض
املتسلسل عن طريق الشاشة ،وتسهم الصورة يف إجياد واقع جديد للخرب .واستخدمت الصورة يف مرات عدة لرتويج الشائعات عن
طريق األخبار التلفزيونية بقصد تضليل املشاهدين وتزييف الواقع ومترير بعض املعلومات غري الدقيقة ،ويف هذا السياق بثت قناة العربية
خربا اشارت فيه إل قيام طائرات اتبعة للجيش السعودي تقصف رتال اتبعا للحوثيني يف اليمن داعمة اخلرب بصورة لرتل عجالت
عسكرية أصاهبا القصف ،وتبني فيما بعد ان الصورة من حرب اخلليج الثانية عام .1991
 -2النص التلفزيوين املصاحب للشائعة :صارت صناعة النص التلفزيوين للخرب عملية أيديولوجية ورمزية تسعى لدعم أو نقض قراءة
معينة للواقع ،فأصبح اخلرب منحازا يؤدي وظيفة نفسية وسياسية مبا حيقق التأثري يف املستقبلني وجيعلهم مستجيبني ذهنيا ملا يريده املرسل
دون تلويث للخرب وجعله مشحوان ابالنفعاالت ،فضال عن ذلك فقد أضيفت إل عملية صناعة األخبار خاصيتا التحليل والتعليق
واليت عن طريقها تستطيع املؤسسة التلفزيونية نشر الشائعات.
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 -3اجلرافيك (انفو كرافيك) :هو كل ما موجود على الشاشة من رسوم بيانية وأرقام ونصوص وصور فوتوغرافية اثبتة وخمتلف اشكال
الرسوم البيانية املتحركة لإليضاح بتحريك الثابت وتثبيت املتحرك(األمني .)206 :2015 ،ويتم صناعة واضافة رسوم كرافيكية
توضيحية ومؤثرات بصرية للشائعات يف النشرات األخبارية لتدعيم املعلومات املتوفرة يف النص اخلربي املوظفة فيه شائعة ما ،ومثال
ذلك إضافة دخان وهليب النار لتبني حجم الدمار واخلراب الذي حلق ابملباين والدور السكنية جراء القصف اجلوي املفرتض(املنقري،
.)20 :2004
 -4مصادر االسناد اخلربي للشائعة :هم الشخصيات واملؤسسات واملواطنون وكل من يزود ويدعم املؤسسة األخبارية التلفزيونية
ابملعلومات عن األحداث اليت تغطيها وسائل اإلعالم ،وتشكل مصداقية املصادر عامال مهما يف عملية االتصال وموضوعية اخلرب ،بيد
ان بعض احملطات التلفزيونية تروج الشائعات يف األخبار ابستخدامها ملصادر غامضة وجمهولة سواء أكانت مصادر رفضت الكشف
عن امسها أم مصادر خاصة ال تفصح عنها تلك املؤسسات ومرة أخرى تستعني بشخصيات معينة تطلق شائعات وتدعم أخرى األمر
الذي يؤثر سلبا يف مصداقية اخلرب املروج عن طريقه الشائعة واالكاذيب).(DUFFY, 2011: 300

حتليل مضمون الشائعات املوظفة يف نشرات أخبار قناة التغيري
قناة التغيري ،أخبارية مستقلة هتتم ابلشأن العراقي بشكل كبري فضال عن الشأن العريب ،وتؤكد القناة أبن هدفها هو إرساء دعائم
التضامن والوحدة بعيدا عن الطائفية والعرقية واحملافظة على اهلوية العربية وعدم التفريق بني املواطنني .وعند حتليل املادة اخلربية اليت
وظفت فيها الشائعة يف نشرات أخبار القناة ،اعتمد الباحث على وحدة املوضوع أو الفكرة ،الهنا أكثر الوحدات مالئمة للدراسة
التحليلية ،واعتماد فئة ماذا قيل ،وقد ركز حتليله حتديدا يف فئات موضوع االتصال واألساليب أو االستماالت املستخدمة فيه ومصدر
املعلومة – االسناد  -وميز الباحث بني األخبار اليت وظفت فيها الشائعات من األخبار اليت ال حتمل توظيفا وكما أييت:
 .1االستعانة ابلشائعات املرصودة يف اجملتمع العراقي طيلة مدة الدراسة من قبل وزارة الداخلية العراقية وهي موثقة لدى قسم
العالقات واإلعالم فيها.
 .2عدم اسناد األخبار إل أي مصدر.
 .3اسناد األخبار يف النشرة إل مصادر غري واضحة وجمهولة مثل (شهود عيان ،مراسلنا ،مصادر مطلعة ،قائد عسكري للثوار..
اخل).
صدق وثبات حتليل املضمون

لتحقيق صدق األداة الي استمارة حتليل املضمون فقد عرضت على عدد من اخلرباء )*(لتقوميها وتصويبها وإبداء املالحظات عنها،
وبعد األخذ مبالحظات اخلرباء واجراء التعديالت فكانت نسبة االتفاق  ،%92ولغرض قياس الثبات فقد استخدم الباحث إعادة
حتليل املضمون بعد شهر من املرة األول ،وكانت نسبة الثبات حبسب معادلة هولسيت 87ر 0وهي نسبة مقبولة علميا.
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تفسري نتائج حتليل املضمون:
أنواع االسناد اخلربي للشائعات املوظفة يف نشرة األخبار:
جدول ( )1يبني التوزيع النسيب ألنواع االسناد اخلربي للشائعات
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
اجملموع

االسناد اخلربي
من دون مصدر
مقابالت مع اشخاص
مصدر جمهول
شهود عيان
مراسل القناة (دون ذكر امسه)
صحف
مصادر خاصة للقناة
مراكز ومنظمات حملية ودولية
مراقبون
مواقع وصفحات الكرتونية
مواطنون
مؤمترات صحفية
وكاالت انباء
حمللون

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

58

70ر31
67ر19
85ر15
20ر8
37ر4
37ر4
28ر3
73ر2
73ر2
19ر2
63ر1
09ر1
09ر1
09ر1

1

183

100%

36
29
15
8
8
6
5
5
4
3
2
2
2

2
3
4
5
5
6
7
7
8
9

10
10
10

(*) اخلرباء هم :أ.د .وسام فاضل راضي  -2أ.د .عامر حسن فياض  -3أ.د .عبدالنيب خزعل  -4أ.د .عمار طاهر حممد -5
أ.م.د .رعد جاسم محزة  -6أ.م.د .حسني علي نور  -7أ.م.د .كمال حممد سرحان
يتبني من اجلدول رقم ( )1أن الشائعات اليت مل تسند إل أي مصدر ،احتلت املرتبة األول ،مما يشري إل إن القناة مل تبال كثريا يف
سياستها التحريرية لألخبار للبحث عن احلقيقة من مصادر ميدانية وهو عكس ما تدعيه من إهنا تتبىن املصداقية والتقصي عن احلقيقة،
األمر الذي سهل على الباحث كثريا للكشف عن الشائعات يف نشرات األخبار ،ألن األخبار غري املسندة إل مصادر واضحة قد
تكون وجهة نظر تعرب عن موقف القناة إزاء قضية ما.
أ ما (املقابالت مع األشخاص) فقد احتلت املرتبة الثانية ،إذ تبنت القناة استضافة اشخاص معينني يف نشرات األخبار وهم يتوافقون
مع سياسة القناة يف موقفها من القضااي املطروحة ويتحدثون مبعلومات هي يف حقيقة األمر آراء ووجهات نظر يعتقد املتلقي اهنا
معلومات صادقة وان استضافة هذه الشخصيات يعطي مدلول للمتلقي أبن ما ذهبت إليه القناة هو حقيقة على وفق أسلوب االستناد
إل قادة الرأي ،واستغلت القناة مبدأ احرتام السر املهين الذي تؤكد عليه مجيع مواثيق الشرف اإلعالمي وسرية مصادر املعلومات يف
قانون محاية الصحفيني العراقيني ،إذ سهل هذا املبدأ للقناة توظيف الشائعات يف نشراهتا األخبارية فجاءت فئة (املصدر اجملهول) يف
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املرتبة الثالثة ،ومن أمثال ذلك الشائعات اليت تسند إل مصادر مطلعة وأخرى تسند إل مصادر امنية مل تذكر امسها أو مصادر سياسية
غري حمددة.
ومن األمثلة على ذلك (أفادت مصادر مطلعة يف قضااي حديثة هبروب فوج الطوارئ إل خارج القضاء وسيطرة مسلحي العشائر
عليه)(التغيري.)2014/6/8 ،
أ ما فئة (شهود عيان) فقد احتلت املرتبة الرابعة ،وهي اشبه بفئة املصدر اجملهول إل حد كبري بسبب اكتناف الغموض لنوعية شهود
العيان وصلتهم ابملعلومات املتوفرة واملوظفة يف الشائعة مع وجود فارق هو اهنم أقرب إل احلدث من أي مصدر اخر ،مثل (افاد شهود
عيان أبن الطريان احلكومي يواصل قصف قضاء الشرقاط ابلرباميل املتفجرة) (التغيري )2014/6/13 ،أو (افاد شهود عيان أبن
منشورات القت على مناطق مشال حمافظة اببل تطالب شيوخ عشائر تلك املناطق ابلرحيل) (التغيري ،)2014/7/5 ،وفئيت االسناد
(مراسل القناة من دون ذكر امسه) و (الصحف) فقد احتلت املرتبة اخلامسة ،إذ وظفت القناة شائعات اسندهتا إل مراسلها دون ذكر
امسه أو كيفية احلصول عليها وذلك هبدف مترير الشائعة وكأهنا من موقع احلدث ،وكذلك احلال مع الصحف اليت اعتمدهتا القناة
كمصادر لبعض الشائعات ،ومن أمثلة ذلك (ذكر مراسلنا يف حمافظة صالح الدين أبن الطريان احلكومي استهدف اجلامع الكبري
وسط مدينة تكريت مؤكدا سقوط ( )40قتيال( )...التغيري.)2014/6/13 ،
اما االسناد اخلربي لـ (مصادر خاصة للقناة) يف توظيف األخبار احلاملة للشائعات فقد احتل املرتبة السادسة ،مما مينح القناة فرصة
التنويع مبصادر األخبار ويعطي انطباع أبن القناة قادرة على الوصول إل ادق املعلومات من مصادرها احلساس.
واملرتبة السابعة جاءت من نصيب فئتني ،األول هي (مراكز ومنظمات دولية) والفئة األخرى (مراقبون) ،إذ استعانت القناة هباتني
الفئتني من أجل مترير وبث الشائعات اليت تتوافق مع سياستها ،مثل (مراقبون يرون ان احلكومة تستخدم حرب اإلابدة اجلماعية على
مكون دون اخر وتنفيذ اجندات طهران ضد املكون السين).
واحتلت فئة االسناد اخلربي للشائعات (مواقع وصفحات الكرتونية) املرتبة الثامنة ،إذ أسندت بعض الشائعات (األخبار) إل مواقع
أخبارية وصفحات الكرتونية بعد إعادة صياغتها واخراجها كأخبار موثوق هبا مثل (مواقع أخبارية إيرانية تؤكد وصول ( )23جثة
لعناصر من احلرس الثوري قضوا يف معارك مع الثوار) (التغيري ،)2014/7/11 ،وأرفق مع اخلرب صورة تبادل رفات احلرب العراقية
اإليرانية يف مثانينيات القرن املاضي ،بدافع تعزيز مصداقية املعلومات بدليل ملموس.
وكذلك أسندت القناة بعض الشائعات (أخبار ) بسند (مواطنون) فاحتلت هذه الفئة املرتبة التاسعة ،وأخريا تقامست املرتبة العاشرة
ثالث فئات هي (وكاالت االنباء) و (املؤمترات الصحفية) و (حمللون) يف االسناد اخلربي.
نوع االستمالة املستخدمة يف توظيف الشائعات:
جدول ( )2يبني التوزيع النسيب لالستماالت املستخدمة يف توظيف الشائعات
ت
1
2
اجملموع

االستمالة املستخدمة
استمالة عاطفية (التخويف)
استمالة عقلية

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

111

06ر60
34ر39

1

183

100%

72
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يتضح من اجلدول رقم ( ) 2ان قناة التغيري وظفت االستمالة العاطفية يف الدرجة األول إذ حصلت على املرتبة األول وبنسبة
06ر %60مما يعين أن القناة وظفت شائعات تستهدف االستقرار ،إذ أن احلرب النفسية واطالق الشائعات هتاجم اإلرادة النفسية
لإلنسان وتزيد من توتراته وترفع مستوايت القلق لديه عن طريق التالعب بعواطفه االدراكية واحلسية وهتديد امنه ومصاحله ،أو قد ختلق
لديه حالة من احلقد والكراهية جتاه شخص ما أو جمموعة اشخاص حتقيقا لدوافع مطلقي الشائعات ،ومن الشائعات اليت انطوت على
مثل هذا االستخدام هي (امليليشيات تنصب نقاط تفتيش ومهية يف بغداد خلطف املواطنني على أساس طائفي) (التغيري،
 )2014/8/13وغريها من الشائعات.
واستخدمت االستمالة العقلية يف عملية التوظيف ،لتسهم يف ترويج الشائعات عرب خماطبة العقل وخلق رواايت حتاكي املنطق مثل
(خرباء يقولون ان الطائرات السوخوي املستوردة من روسيا هي ابحلقيقة من ايران) (التغيري.)2014/7/13 ،
األساليب املستخدمة يف توظيف الشائعات:
جدول رقم ( )3يبني التوزيع النسيب لألساليب املستخدمة يف توظيف الشائعات
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االساليب املستخدمة
أسلوب التضخيم
أسلوب خلط الصدق ابلكذب
أسلوب التعتيم
أسلوب التشكيك وإاثرة البلبلة
أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم
أسلوب االيهام والتدليس
أسلوب التلفيق والتشويه والتالعب ابحلقائق
أسلوب االرتباط الزائف
أسلوب التضليل ابألرقام واالستقصاءات

اجملموع

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

49

29ر19
93ر16
35ر15
57ر14
24ر10
24ر10
51ر5
93ر3
93ر3

1

254

100%

43
39
37
26
26
14
10
10

2
3
4
5
5
6
7
7

أحتل أسلوب التضخيم املرتبة األول بنسبة 29ر %19كما يف اجلدول رقم ( )3وهو األسلوب الذي يعطي للشائعات ومضموهنا
املوظفة يف النشرة األخبارية حجما اكرب مما هي عليه يف الواقع ،وانطوى هذا األسلوب على ثالث فئات فرعية كما يوضحها اجلدول
رقم (.)4
جدول ( )4يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب التضخيم
ت

االساليب املستخدمة

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

تضخيم إمكاانت اجملاميع املسلحة
اضعاف متاسك القوات املسلحة العراقية
وجود سجون ومعتقالت سرية جيري فيها التعذيب على
أساس طائفي

28

14ر57
69ر34
16ر8

1

49

100%

2
3
اجملموع

17
4
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يتضح من اجلدول ( )4ان القناة وظفت شائعات يف نشرات األخبار تدور حول تضخيم إمكاانت اجملاميع املسلحة وجاءت هذه الفئة
ابملرتبة األول ضمن أسلوب التضخيم وبنسبة 14ر ،%57مبا يعطي انطباع عن تفوقها على القوات املسلحة العراقية ،فضال عن خلق
قبول لدى الرأي العام لفكرة وجود اجلماعات املسلحة حتت شعار الثورة ،واهنم يف تطور مستمر لتنمية قدراهتم العسكرية ومن أمثلة
ذلك (الثوار يسقطون طائرة مروحية اتبعة لسالح اجلو احلكومي وهذا يدل على قدرات الثوار يف الدفاع عن النفس).
أ ما فئة اضعاف متاسك القوات املسلحة العراقية ،فقد جاءت يف املرتبة الثانية ضمن هذا األسلوب ،وتزامن ذلك مع تعرض القوات
العراقية النتكاسة ابنسحاب اغلبها من حمافظة نينوى وصالح الدين ،األمر الذي وفر فرصة مناسبة النطالق مثل هذه الشائعات
لضرب الروح املعنوية ألفراد القوات املسلحة وتشجيعهم على اهلروب ،ومن أمثلة ذلك (انسحاب فوج طوارئ قضاء حديثة يف حمافظة
االنبار وانباء عن مفاوضات مع الثوار لتسليم املدينة مقابل العفو عن أبناء القضاء املنتسبني لقوى االمن).
ويف املرتبة األخرية وضمن أسلوب التضخيم جاءت فئة (وجود سجون ومعتقالت سرية جيري فيها التعذيب على أساس طائفي) وأتيت
هذه الشائعات الستمرار تضخيم وجود انتهاكات ترتكبها احلكومة حبق طائفة معينة من الشعب واهنا ال تعري أي اهتمام حلقوق
االنسان ،ومن أمثلة ذلك (منظمة حملية تدعى السالم غري معروفة تشري إل استعداد احلكومة العدام مجاعي يف سجون سرية يف
مناطق الكاظمية واجلادرية والكرادة وبغداد اجلديدة واملطار ألجل تصفيتهم وان هؤالء السجناء غري مسجلني يف السجالت الرمسية)
(التغيري.)2014/8/29 ،

أسلوب خلط الصدق ابلكذب:
جدول ( )5يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب خلط الصدق ابلكذب
ت

أسلوب خلط الصدق ابلكذب

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

استخدام طريان اجليش والقوة اجلوية العراقية براميل حمملة
ابملتفجرات يف عمليات القصف
التدخل اإليراين العسكري املباشر داخل األراضي العراقية
استهدف تعطيل احلياة املدنية يف بغداد واحملافظات اآلمنة

17

53ر39

1

16

21ر37

2

3

10

26ر23

3

اجملموع

43

100%

2

هذا األسلوب يتمثل يف بث شائعات على شكل أخبار تنطوي على معلومات صادقة وأخرى كاذبة ،أي اجلزء األكرب من اخلرب
(الشائعة) صحيح وما يتبقى منه كاذب أو ابلعكس متاما.وضمن سياق هذا األسلوب يوضح جدول رقم ( )5ابن فئة (استخدام
طريان اجليش والقوة اجلوية العراقية براميل حمملة ابملتفجرات يف عمليات القصف) احتلت املرتبة األول وبنسبة 53ر ،%39إذ وظفت
قناة التغيري شائعات حماولة منها خللق انطباع مفاده عدم مباالة احلكومة ابألحياء السكنية وان تلك الرباميل قد استخدمت يف مناطق
النزاع مع دول أخرى.
اما فئة (التدخل اإليراين العسكري املباشر داخل األراضي العراقية) فقد جاءت يف املرتبة الثانية ،األمر الذي يظهر ان ايران هي العدو
األول للعراق عن طريق مضامني شائعات تدور حول وجود قوات إيرانية تقاتل يف العراق ضد (الثوار واملدن السنية) ومن أمثلة ذلك
(دخول دابابت إيرانية إل حمافظة دإيل عن طريق احلدود وتستقر بعضها يف احملافظة وابقي الدابابت يف بغداد من أجل قتال الثوار يف
مناطق حزام العاصمة) (التغيري.)2014/8/17 ،
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أخريا جاءت فئة (استهداف تعطيل احلياة املدنية يف بغداد واحملافظات اآلمنة) يف املرتبة الثالثة ،إذ انطوت نشرات األخبار على
شائعات تستهدف تعطيل احلياة املدنية من أجل خلق حالة من القلق واالرتباك يف صفوف املواطنني ،ومن أمثلة ذلك (انتشار قوات
مسلحة غري حكومية يف بغداد ومسيطرة وانتشار عمليات اخلطف والتسليب).
أسلوب التعتيم:
جدول ( )6يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب التعتيم
ت

أسلوب التعتيم

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

وجود (ثوار العشائر) يف ميادين املعارك والسيطرة على
املدن وعدم ذكر تنظيم داعش
الرتكيز على قيام احلكومة ابرتكاب جمازر ضد املدنيني
وعدم اإلشارة إل اجملازر اليت ترتكبها اجملموعات املسلحة
واالرهابيون
وجود ميلشيات مسلحة خارجة عن سلطة وتنسيق القيادة
العامة للقوات املسلحة واحلشد الشعيب وعدم ذكر
القرارات اليت تتعلق بعمل الفصائل املسلحة للحكومة

3

92ر76

1

8

51ر20

2

1

56ر2

3

39

100%

2

3

اجملموع

تضمن هذا األسلوب والذي احتل املرتبة الثالثة من بني أساليب التوظيف ونسبته 35ر %15كما جاء يف اجلدول رقم ( )3توظيف
شائعات ترمي إل متويه احلقائق واخفائها موجودة على ارض الواقع فارضة تعتيم عليها.
واجلدول رقم ( )6يبني أبن فئة (وجود (ثوار العشائر يف ميادين املعارك والسيطرة على املدن وعدم ذكر تنظيم داعش) احتلت املرتبة
األول ضمن سياق هذا األسلوب وبنسبة 92ر ،%76يف حني حازت فئة (قيام احلكومة ابرتكاب جمازر ضد املدنيني وعدم اإلشارة
إل اجملازر اليت ترتكبها اجملموعات املسلحة واالرهابيون) املرتبة الثانية وبنسبة 56ر ،%20إذ ان اجلزء األعظم من العمليات اليت
استهدفت القوات العراقية قام هبا تنظيم داعش ،فضال عن فرض سيطرته املطلقة على املدن اليت خرجت عن سيطرة احلكومة العراقية،
إال ان القناة واصلت التعتيم على التنظيم املذكور واظهرت أبن الثوار مسحوا للجنود االسرى ابلعودة إل منازهلم ومحلوا األقليات الدينية
ما حدث ،إذ ان التنظيم مارس عمليات القتل والتهجري وتفجري املساجد ودور العبادة.
اما الفئة الثالثة ضمن هذا األسلوب فقد جاءت عن تعتيم القناة على أخبار قرارات احلكومة بضم فصائل احلشد الشعيب إل املنظومة
العسكرية والرتويج ألخبار (شائعات) عن كون هذه الفصائل خارج املنظومة العسكرية العراقية مبا جيعلها مبثابة عصاابت عسكرية
تستهدف اجملتمع.
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أسلوب التشكيك وإاثرة البلبلة:
جدول ( )7يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب التشكيك وإاثرة البلبلة
ت

أسلوب التشكيك وإاثرة البلبلة

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

وجود عمليات خطف وقتل وهتجري للمواطنني وسرقة
منازهلم من قبل فصائل احلشد الشعيب
استهداف حكومي للمواطنني من الطائفة السنية
التشكيك بشرعية فتوى املرجعية الدينية اخلاصة ابجلهاد

17

95ر45

1

12

43ر32
62ر21

2

37

100%

2
3
اجملموع

8

3

حلت فئة (وجود عمليات خطف وقتل وهتجري للمواطنني وسرقة منازهلم من قبل فصائل احلشد الشعيب) يف املرتبة األول ضمن سياق
أسلوب التشكيك وإاثرة البلبلة بنسبة 95ر ،%45وأييت ذلك ابالجتاه السليب من احلشد الشعيب مبا خيلق صورة سلبية عن احلشد
لدى الرأي العام ،ومن أمثلة ذلك (السنة يضيقون ذرعا من امليليشيات الطائفية وقتلهم وهتديدهم هلم وان تلك امليليشيات متارس

التهجري وحرق املنازل وسنة بغداد حماصرون من قبلهم) (التغيري.)2014/7/12 ،
اما فئة (استهداف حكومي للمواطنني من الطائفة السنية) فقد جاءت يف املرتبة الثانية وبنسبة 43ر %32وأييت ذلك ضمن موقف
القناة املعارضة للحكومة واظهارها وهي متارس القمع واالنتقام من املواطنني على أساس طائفي ،ومن أمثلة ذلك (مصادر مطلعة تؤكد
أمر احلكومة بفتح البواابت األربع لسد حديثة من أجل اغراق مناطق الرمادي والفلوجة وأبو غريب ومناطق أخرى) (التغيري،

.)2014/7/12
ويف املرتبة الثالثة واألخرية حلت فئة (التشكيك بشرعية فتوى املرجعية الدينية اخلاصة ابجلهاد الكفائي) وبنسبة 62ر %21فقد
صورت الشائعات ضمن هذا األسلوب أبن الفتوى جاءت ضد املكون السين األمر الذي قد يؤدي إل إاثرة الفتنة الطائفية ،ومن أمثلة
ذلك (املرجعية بفتواها الطائفية ضد املكون السين ستشعل احلرب الطائفية وسيكون متطوعو الفتوى وقود حيرقه الثوار).
أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم:
جدول ( )8يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم
ت
1
2
3
اجملموع

أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم
التنكري والتحقري مبتطوعي وقوى احلشد الشعيب
التنكري والتحقري ابجليش العراقي
التنكري والتحقري ابحلكومة العراقية والسياسيني

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

13

50%
46ر%38
54ر%11

1

26

100%

10
3

2
3

أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم ،هو األسلوب الذي يستخدم عن طريق األفكار واملصطلحات اليت تنال من اجلهات املستهدفة
ابالشاعة كمحاولة لتقليل شأهنا يف نظر اجلمهور ،وضمن سياق هذا األسلوب ،احتلت فئة (تنكري وحتقري متطوعي وقوى احلشد
الشعيب) املرتبة األول وبنسبة  ،%50ومن أمثلة ذلك (اآلالف من متطوعي اجلهاد الكفائي يهربون بعد مساعهم خرب نقلهم إل احدى
املناطق لقتال الثوار) (التغيري.)2014/6/26 ،
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وجاءت فئة (تنكري وحتقري اجليش العراقي) ابملرتبة الثانية وبنسبة 46ر ،%38إذ ان القناة أظهرت اجليش العراقي ،كأنه مؤسسة غري
وطنية واتبعة لشخص حمدد وهو جيش يسفك دماء املدنيني ويقصف االحياء السكنية بشكل عشوائي ،ومثال ذلك (طريان املالكي
يقصف التجمعات السكانية ابلرباميل املتفجرة ،ويوقع عدد من القتلى واجلرحى املدنيني) (التغيري.)2014/6/20 ،
اما فئة (تنكري وحتقري احلكومة العراقية والسياسيني) فقد احتلت املرتبة الثالثة ،وهي الفئة اليت أظهرت احلكومة العراقية أبهنا عميلة لدول
اجنبية وان السياسيني السنة متأمرين على املواطنني الذين انتخبوهم مثل (سنة املالكي يبيعون مجهورهم يف احملافظات السنية لشراء

املناصب يف احلكومة) (التغيري.)2014/7/30 ،
أسلوب االيهام والتدليس:
جدول ( )9يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب االيهام والتدليس
ت

أسلوب االيهام والتدليس

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

االيهام والتدليس ابألحداث األمنية والعسكرية اليومية يف
ميادين املعارك
االيهام بوجود نيات حكومية لتعطيل احلياة املدنية يف
احملافظات السنية
اقرتاب اجملموعات املسلحة يف بغداد متهيدا القتحامها
واسقاط النظام فيها

12

15ر46

1

9

62ر34

2

5

23ر19

3

26

100%

2
3
اجملموع

يتبني من اجلدول رقم ( )9أبن االيهام والتدليس يف األحداث األمنية والعسكرية اليومية يف ميادين املعارك احتل املرتبة األول ضمن
سياق هذا األسلوب بعد ان حصلت على نسبة (15ر ،)%46ويتم ذلك عن طريق استضافة اشخاص غري معروفني يف اغلب
األحيان وتنعتهم أبوصاف ابرزة مثل (عضو اجمللس العسكري للثوار) أو (قائد جبهة ما) أو (انطق ابسم تنظيم غري معروف أو معروف
إذ يقوم أببداء (آراء) تؤيد الشائعات املتعلقة ابلوضع اآلمين ،مثل ما ذهب إليه احد الضيوف أبن (عناصر القوات احلكومية جلأت إل
كسر أبواب منازل املواطنني من أجل تبديل اللباس العسكري ابملدين (الدشداشة) لتسهيل الفرار).
وحلت فئة (االيهام بوجود نيات حكومية لتعطيل احلياة املدنية يف احملافظات السنية) املرتبة الثانية بنسبة 62ر ،%34وهذا األسلوب
الدعائي جيعل املواطن خصما للحكومة ،ومن أمثلة ذلك ما ورد على لسان جملس الثوار يف احدى النشرات عند استضافته (هناك
تطهري عرقي وطائفي حبق اهل السنة يف حمافظيت دإيل والبصرة وحماوالت من أجل افراغها من هذا املكون) (التغيري،

.)2014/8/22
وأخريا فئة (اقرتاب اجملموعات املسلحة يف بغداد متهيدا القتحامها واسقاط النظام فيها) جاءت يف املرتبة الثالثة بنسبة 23ر%19
وأييت ذلك إليهام املقاتلني واجلمهور أبن اجملموعات املسلحة له من القوة والقدرة على اقتحام العاصمة واسقاط نظام احلكم ،وذلك
قد يؤثر يف املعنوايت للمقاتلني واحلالة النفسية للجمهور وقد يؤدي إل الفوضى ،مثل (الثوار يسيطرون على احملمودية واليوسفية
واللطيفية وغالبية حزام بغداد وموعد سقوط العاصمة قريب) (التغيري.)2014/7/20 ،
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أسلوب التلفيق والتشويه والتالعب ابحلقائق:
جدول ( )10يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب التلفيق والتشويه
ت

أسلوب التلفيق والتشويه

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

غياب سلطة الدولة بسبب سيطرة مليشيات مسلحة على
األوضاع يف العراق
استعانة احلكومة بقوى وحركات عسكرية اجنبية من دول
خمتلفة للقتال على األرض
اسر أو هروب قيادات امنية وعسكرية عراقية

7

50%

1

5

71ر%35

2

2

29ر14

3

14

100%

2
3
اجملموع

احتلت فئة (غياب سلطة الدولة بسبب سيطرة مليشيات مسلحة على األوضاع يف العراق) املرتبة األول وبنسبة  %50ضمن سياق
التلفيق والتشويه وكما هو واضح يف اجلدول رقم ( ،)10فقد وظفت الشائعات ضمن أسلوب التلفيق والتشويه عملية استعانة احلكومة
بقوات احلشد الشعيب ملقاتلة ا إلرهاب ،مبا يعطي تصور لدى الرأي العام أبن هذه القوات هي املسيطرة على األوضاع متاما وان
احلكومة ضعيفة مقابل وجود هذه القوة اخلارجة عن القانون.
اما املرتبة الثانية ويف سياق أسلوب التلفيق والتشويه فكانت من نصيب فئة (استعانة احلكومة بقوى وحركات عسكرية اجنبية من دول
خمتلفة للقتال على األرض) بعد ان حصلت على نسبة 71ر ،%35وأييت توظيف الشائعات على وفق هذا األسلوب أبجتاه اظهار
احلكومة العراقية أبهنا متحالفة مع قوى خارجية تعد على وفق التصنيف األمريكي راعية لالرهاب ومن أمثلة ذلك (الثوار أيسرون
عناصر من حزب هللا اللبناين يف اثناء اقتحام احدى القواعد العسكرية) (التغيري )2014/7/30 ،و (دخول مخسة االف عنصر من
قوات احلرس الثوري اإليراين إل العراق لقتال الثوار السنة) (التغيري.)2014/7/19 ،
واحتلت فئة (اسر أو هروب قيادات امنية وعسكرية عراقية) املرتبة الثالثة بنسبة 29ر %14ومن أمثلة ذلك (هروب اللواء فاضل
برواري قائد الفرقة الذهبية إل جهة جمهولة نتيجة لرفضه األوامر العسكرية) (التغيري )2014/7/25 ،يف وقت كان فيه اللواء فاضل
برواري يتمتع إبجازة مرضية ،وهذا ما أكده جهاز مكافحة اإلرهاب.
أسلوب االرتباط الزائف:
جدول ( )11يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب االرتباط الزائف
ت

أسلوب االرتباط الزائف

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

1

ربط الدعم العسكري اللوجسيت من ايران بسيطرهتا على
األوضاع السياسية
تزايد عمليات التهجري الطائفي والقتل على اهلوية بسبب
تنامي قوة فصائل احلشد الشعيب
ربط تسلم القوى السنية للمناصب يف الدولة ابملوافقة على
قصف املناطق اآلهلة ابلسكان

6

60%

1

2

20%

2

2

20%

3

10

100%

2
3
اجملموع
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يتضح من اجلدول رقم ( )11ان فئة (ربط الدعم العسكري اللوجسيت من ايران بسيطرهتا على األوضاع السياسية) احتلت املرتبة األول
بنسبة  ،%60إذ ركزت الشائعات ضمن سياق هذا األسلوب على وجود دور إيراين عسكري مرتبط ابلسيطرة على قرارات احلكومة
يف الوقت الذي كان فيه الدعم اإليراين يتمثل يف السالح واالستشارة من قبل خرباء إيرانيني ،ومن أمثلة ذلك (رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي يسلم اجلنرال اإليراين قاسم سليماين قيادة األوضاع األمنية والسياسية يف العراق) (التغيري.)2014/6/12 ،
اما املرتبة الثانية ضمن هذا األسلوب كانت من نصيب فئة (تزايد عمليات التهجري الطائفي والقتل على اهلوية بسبب تنامي قوة
فصائل احلشد الشعيب) بعد ان حصلت على نسبة  ،%20وجاءت فئة (ربط تسلم القوى السنية للمناصب يف الدولة ابملوافقة على
قصف املناطق اآلهلة ابلسكان) يف املرتبة ذاهتا وبنسبة  ،%20إذ ربطت الشائعات بني اجراء املفاوضات السياسية واالتفاق على
تشكيل احلكومة وتوزيع املناصب ،وذهبت إل ان القوى السنية املشاركة يف العملية السياسية قبلت بضرب املدن السنية اآلهلة
ابلسكان مقابل تسلم مناصب حكومية وتشريعية.

أسلوب التضليل ابألرقام:
جدول ( )12يبني التوزيع النسيب لفئات أسلوب التضليل ابألرقام
ت
1
2
3
اجملموع

أسلوب التضليل ابالرقام
احلكومة تنفذ قتل مجاعي للمواطنني
فصائل احلشد ختطف العشرات من املدنيني
مقتل أو اسر اآلالف من القوات العراقية واحلشد

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

5

50%

1

2

20%

3

3
10

30%

2

100%

وظفت القناة بعض تقارير املنظمات احمللية والدولية واليت يشوهبا الشك والغموض وضخمت من مضموهنا املتعلق ابلشأن العراقي ومبا
يضفي الشرعية على تلك الشائعات سيما اليت تنطوي على ارقام عن املقتولني واملختطفني واألسرى.
وضمن سياق هذا األسلوب ،احتلت فئة (احلكومة تنفذ قتل مجاعي للمواطنني) املرتبة األول بنسبة  ،%50ومن أمثلة ذلك (اهتمت
منظمة حقوق االنسان – هيومن رايتس ووش – القوات احلكومية العراقية بقتل املئات من املدنيني بينهم نساء وأطفال يف حمافظات

العراق املختلفة) (التغيري.)2014/7/23 ،
أما فئة (فصائل احلشد ختطف العشرات من املدنيني) فقد جاءت ابملرتبة الثانية وبنسبة  ،%30ومن أمثلة ذلك (ميليشيا العصائب
ختطف مثانني مدنيا من منطقة النهروان يف بغداد وتقتادهم إل جهة جمهولة) (التغيري.)2014/8/5 ،
كما وظفت القناة شائعات تستهدف الروح املعنوية للقوات العراقية واحلشد الشعيب بوجود اآلف القتلى من تلك القوات يف اثناء قتاهلا
مع الثوار ،فضال عن اعداد كبرية من االسرى ،واحتلت الفئة اليت انطوت على هذا التوظيف ،املرتبة الثالثة وبنسبة .%20
املعادل الصوري للنص املوظف يف الشائعات:
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جدول ( )13يبني التوزيع النسيب للمعادل الصوري للشائعات
ت
1
2
3
4
5
اجملموع

املعادل الصوري
مادة فيلمية غري مرتبطة ابلشائعة
من دون معادل صوري
صورة اثبتة
رسم توضيحي (انفوكرافيك)
مادة فيلمية مرتبطة ابلشائعة

التكرار

النسبة املئوية

املرتبة

76

53ر%41
77ر%20
11ر%13
11ر%13
48ر%11

1

183

100%

38
24
24
21

2
3
3
4

يتبني من اجلدول رقم ( ) 13أبن فئة (مادة فيلمية غري مرتبطة ابلشائعة) احتلت املرتبة األول وبنسبة 53ر ،%41إذ حاولت القناة
دعم معلومات الشائعة مبعادل صوري إال انه جاء غري مرتبط هبا ،مثل الشائعات اليت تتحدث عن اسقاط الطائرات املروحية
العسكرية ،لكن املادة الفيلمية تظهر لقطات لطائرات حتلق يف األجواء ولقطات أخرى لطائرات تقصف اهداف من اجلو ،وكذلك
احلال مع شائعة تدور حول دخول (امليليشيات انحية هبرز مبحافظة دإيل وهتجر األهايل حتت التهديد وتطلق عبارات طائفية) فاملادة

الفيلمية املصاحبة كانت تعرض قوات عسكرية عراقية يف امليدان العسكري فقط) (التغيري.)2014/7/2 ،
اما فئة (من دون معادل صوري) فقد جاءت يف املرتبة الثانية وبنسبة 77ر %20أي ان األخبار (الشائعات) مل يرافقها أي صورة أو
مادة فيليمية أو انفوكرافيك وان هكذا شائعات وردت يف نشرات األخبار عن طريق ما حتدثت به الشخصيات املستضافة ،ويرى
الباحث أبن القناة كانت تعتمد على ظهور هذه الشخصيات بعدها داعم ملضمون الشائعة.
ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة (صور اثبتة) وفئة (انفوكرافيك) وبنسبة 11ر %13لكل منهما ،أي ان القناة مل تتوفر لديها املادة الفيلمية
مبا يدعم ما تذهب إليه من شائعات ،فستعيض عنها أما ابلصور الثابتة أو ابالنفوكرافيك ،مثل الشعارات واخلرائط ورسوم ثالثية
االبعاد أو صور األشخاص السيما الذين جتري معهم مقابالت عرب األقمار الصناعية ،ويف املرتبة األخرية (الرابعة) كانت فئة (مادة
فيلمية مرتبطة ابلشائعة) فقد وظفتها القناة وجنحت يف احلصول على معادل صوري هلا أو قد يكون األمر ابلعكس ،أي اهنا حصلت
على معادل صوري وصاغت عليه الشائعة كاليت تتحدث عن انتشار امين كثيف يف العاصمة بغداد حتسبا النقالب(التغيري،
 ،) 2014/8/13إذ ان املعادل الصوري يظهر انتشار واسع للقوات األمنية والعسكرية يف املدن ،كما ربطت أيضا عمليات القصف
اجلوي اليت تطال اهداف ميدانية السيما املنازل اليت يتخذ منها املسلحون اوكار ينطلقون منها ،إذ تظهر بعض اللقطات إصاابت
دقيقة لتلك املنازل ،وتدعي القناة أبهنا منزل املدنيني.
نتائج البحث
أهم النتائج اليت توصل إليها البحث هي كااليت:
 .1أظهرت نتائج التحليل ان غالبية الشائعات املوظفة يف نشرات أخبار قناة التغيري ،تسند معلوماهتا إل مصادر جمهولة أو غامضة
ومل يتم توضيحها بشكل يضفي مصداقية عليها عند اجلمهور العام.
 .2استخدمت القناة يف عملية التوظيف االستمالة العاطفية بشكل كبري الن ذلك حيرك مشاعر وعواطف اجلمهور وجيعله يستجيب
ملا تذهب إليه القناة من مقاصد.
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غ لب أسلوب التضخيم يف عملية توظيف الشائعات على األساليب الدعائية األخرى ،إذ احتل املرتبة األول ،أييت ذلك لتحقيق
هدف احلرب النفسية ضد القوات العراقية ،فقد ابلغت بقدرات اجلماعات املسلحة وضخامتها وهذا األمر يعطي تصوراً أبن
القوات العراقية غري قادرة على مواجهة هذه اجلماعات.
استخدم أسلوب خلط الصدق ابلكذب يف توظيف الشائعات والذي جاء ضمن سياق جعل القوات العراقية تقوم جبرائم حرب
ضد املدنيني هبدف تعبئة الرأي العام احمللي والدويل ضدها.
برز أسلوب تنكري وحتقري اخلصوم وااليهام والتدليس بشكل ملفت يف توظيف الشائعات يف نشرات أخبار قناة التغيري ،إذ هدف
األول إل تصوير القوات احلكومية العراقية والفصائل املساندة هلا ،أبهنا قوات طائفية وعناصرها مرتزقة تعمل على اختطاف
املدنيني ،فيما ركز الثاين يف ايهام اجلمهور بوجود إجراءات حكومية تستهدف املواطنني ومدهنم على أساس طائفي.
يف عملية التوظيف استخدم أسلوب التعتيم ،لتحقق الشائعات أهدافها املتمثلة أبن ما حيدث من معارك ،هي بني الثوار ومقاتلي
العشائر والقوات املسلحة العراقية ،وليس بني داعش والقوات املسلحة العراقية ،وان ذلك يضفي شرعية على مثل هذه املعارك.
أوضحت نتائج التحليل أن اغلب الشائعات املوظفة يف األخبار يتم فيها استخدام مادة مرئية متحركة سواء كانت على صلة ام
غري ذات صلة مع مضمون الشائعات وأييت ذلك متوافقا مع طبيعة التلفزيون الذي يعتمد أساسا على املادة املرئية.
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