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Abstract
It has become well known in media and communication studies and research in general to focus
on the term propaganda discourse to know its concept and goals expressing the goals and
intentions of the communicator, which reflects political and ideological views of a country or
countries allied to influence the recipient and persuade him, and Arab and Islamic countries in
general are exposed to international broadcast and publication that includes Various materials
and messages to influence propaganda and psychology in the public, the apparent emphasis on
democracy, human rights, justice, welfare, and concealment. It portends the exact opposite,
which is what is happening now from wars, killing and devastation to countries ’structures and a
comprehensive destruction of life in all its fields, especially with After the so-called Arab Spring
revolutions, accordingly, the research problem is clear in the following main question:
What is the concept of peaceful coexistence, hatred, incitement, the role of the media in
community education, and ways to counter hate speech to immunize society from intellectual
and cultural penetration through electronic media?
Thus, the aim of the research is to clarify the concept of peace and civil coexistence, to clarify
the role of traditional and electronic media in education against hatred, and to clarify the most
important societal ways to promote coexistence and national and human understanding in
general.
We adopted the survey method through the method of analyzing the content, using the
comprehensive inventory method, and extracting the groups expressing the British propaganda
speech directed at Iraq for the period from 1/10 to 10/8, which is the period of starting
demonstrations, preparing and ending research and participating in the conference.
key words: Propaganda discourse, coexistence and civil peace, hate and incitement, electronic
media, and citizen discourse.
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فاعلية االعالم يف حتصني اجملتمع ازاء الكراىية والعنف والتحريض عرب اخلطاب الدعائي
ادلوجو يف ادلواقع االلكرتونية الدولية
د.نزىت زلمود الدليمي -االستاذ ادلساعد
ملخص
اضحى من اؼبألوف يف الدراسات والبحوث االعالمية واالتصالية بشكل عام الًتكيز على مصطلح اػبطاب الدعائي
ؼبعرفة مفهومه واهدافه اؼبعربة عن غاايت ونيات القائم ابالتصال واليت تعكس وجهات نظر سياسية وايديولوجية لدولة
او دول متحالفة للتاثَت يف اؼبتلقي واقناعه  ،وتتعرض الدول العربية واالسالمية بشكل عام اىل بث ونشر دويل
يتضمن مواد وبرامج ـبتلفة للتاثَت يف اعبمهور دعائيا ونفسيا ابعتماد ااساليب التعامل النفسي واغبرب النفسية
اؼبعاصرة ،اذ توجه الدول اؼبتقدمة رسائلهم دبضامُت مشوقة تركز على امهية التطبيق الصحيح ؼببادئ حقوق االنسان
والدديقراطية واغبرية والعمل على التغيَت كبو االفضل لكن حقيقة مواقفهم وزبطيطهم ينذر ابلعكس سباما وهو ماحصل
يف واقع بلدان عربية واسالمية عديدة وبشكل خاص بعد ثورات الربيع العريب اليت ربول فيها هذ البلدان اىل خراب
وسوء احوال اقتصاداي وسياسيا وامنيا وعلميا وعسكراي.وعلى وفق ذلك فان مشكلة مشكلة البحث تتضح يف
التساؤل الرئيس االيت  (:مامفهوم التعايش السلمي والكراهية والتحريض ومادور وسائل االعالم يف التثقيف اجملتمعي
والسبل الكفيلة ؼبواجهة خطاب الكراهية لتحصُت اجملتمع من االخًتاق الثقايف والفكري عرب االعالم
االلكًتوين؟).وعلى وفق ذلك فان هدف البحث هو توضيح مفهوم السلم والتعايش االهلي ودور وسائل االعالم يف
التثقيف ضد الكراهية وابراز اهم السبل الكفيلة ابشاعة التعايش الوطٍت واالنساين.
وعلى وفق ذلك فقد اعتمدان اؼبنهج اؼبسحي يف اسلوب ربليل اؼبضمون ابستخدام اغبصر الشامل الستخراج الفئات
اؼبعربة اؼبنشورة يف موقع ال يب يب سي االلكًتوين الربيطاين ؼبدة ربليل ؾبتمع البحث.
كلمات مفتاحية :اػبطاب الدعائي ،التعايش والسلم االهلي ،الكراهية والتحريض ،االعالم االلكًتوين ،اػبطاب
اؼبواطٍت.
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أوالً  :منهجية البحث
أمهية البحث:
تؤدي وسائل االعالم التقليدية وااللكًتونية اؼبتطورة بشكل مذذهل ومضذطرد  ، ،دورا مهمذا يف توجيذه النذاس اوتثقذيفهم
وارشذذادهم وخلذذق سذذلوكيات وفبارسذذات مقبولذذة تعذذرب عذذن قذذوة العالقذذات االجتماعيذذة اذ مذذن الصذذعوبة دبكذذان ان يعذذيش
االنسان مع نفسه من دون التشارك مع االخرين وصوال اىل ربقيذق التعذايش والسذلم االهلذي ويف اعبانذب السذلي ديكذن
تسذذخَت االعذذالم لتحقيذذق اهذذداف دعائيذذة ونفسذذية تتناسذذب ن ذع زبطذذي الفاعذذل الذذدعائي الذذذي يذذروم التذذاثَت يف اؼبتلقذذي
وكسب اتييد لتحقيق اهدافذه يف اخذًتاق اجملتمذع وزعزعذة امنذه وسذالمه واسذتقرار وبذذلك فذان امهيذة البحذث تذتلخ يف
اب ذراز ال ذذدور اغبي ذذوي والفاع ذذل لوسذذائل االع ذذالم ؼبكافح ذذة الكراهيذذة ونب ذذذ التح ذريض لتحقي ذذق الس ذذالم واالس ذذتقرار والس ذذلم
االهلي وطنيا ودوليا من اجل ؾبتمع انساين مستقر وآمن .

مشكلة البحث :
تعد مشكلة البحث مرحلة مهمة يف عملية كتابة البحث العلمي بشكل عام وقذد حلذل العذاال االمريكذي ( جذون ديذوي)
يف كتابذذه (كيذذف نفكذذر ) ومنذذذ عذذام 1910مراحذذل نشذذاط التفكذذَت العلمذذي واكذذد علذذى ضذذرورة االلتذزام ذذا غبذذل اؼبشذذكلة
،والبد من الذكر ان هذ اػبطوات عربت عن علمية دقيقة احتسذب ل ديذوي واعتمذد عليهذا صبيذع البذاحثُت وليومنذا اذ
يبذذدأ الباحذذث ابلتفسذذَت والشذذرح الذذدقيق ػبط ذوات بتذذة وصذذوال اىل اغبذذل النذذاجح للمشذذكلة اؼبطروحذذة وهذذذ اؼبراحذذل هذذي

كااليت ( :زلمود:)22-2010،21 ،
 .1الشعور ابؼبشكلة
 .2حصر وربديد اؼبشكلة
 .3اقًتاح حلول للمشكلة

 .4استنباط نتائج اغبلول اؼبقًتحة
وبذلك فان مشكلة حبثنا تتلخ

ابلتساؤالت االتية :

 مامفهوم التعايش السلمي والتاثَت السلي للكراهية والتحريض والعنف فيه ويف الوحدة الوطنية والتفاعل االنساين
واغبضاري العاؼبي؟
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 هل تؤدي وسائل االعالم التقليدية وااللكًتونية دورها ابلتثقيف اجملتمعي دبحاربة الكراهية والتحريض والتوعية ؼببذدأ
اغبوار واحًتام االخر؟

 مادور مؤسسات الدولة يف ترسيخ قيم التسامح والتعايش الوطٍت والعاؼبي؟
 ما السذبل الكفيلذة ؼبواجهذة خطذاب الكراهيذة والتحذريض لتحصذُت اجملتمذع مذن االخذًتاق الفكذري والثقذايف لالعذالم
االلكًتوين؟

أىداف البحث:
يروم البحث ربقيق االهداف االتية:

 بيذذان شذذرح وتعريذذف دقيذذق ؼبفهذذوم التعذذايش السذذلمي ودور يف تذذدعيم الوحذذدة الوطنيذذة واالنفتذذاح والتفاعذذل الذذدويل
واالنساين.

 توضذذيح الذذدور اغبيذذوي والفاعذذل لوسذذائل االعذذالم اؼبتطذذورة يف التثقيذذف لنبذذذ الكراهيذذة والتح ذريض والتوعيذذة اجملتمعيذذة
ؼببدأ اغبوار واحًتام االخر .
 اب ذراز اؼبسذذؤولية اعبماعيذذة ؼبؤسسذذات الدولذذة اؼبختلفذذة يف ترسذذيخ قذذيم التس ذذامح ونبذذذ الكراهيذذة واؼبشذذاركة االنس ذذانية
العاؼبية.

 الًتكيذذز علذذى السذذبل واالج ذراءات الكفيلذذة ؼبواجهذذة خطذذاب الكراهيذذة والتح ذريض والعنذذف لتذذدعيم وربصذذُت الوحذذدة
الوطنية والتفاعل االنساين واغبضاري العاؼبي.

رلتمع البحث :
ويتضمن رلتمع البحث اجملاالت االتية:
 -1اجمل ااامل ادلك ااا  :واؼبتمث ذذل يف اؼبق ذذاالت الص ذذحفية اؼبنش ذذورة يف موق ذذع ال ذ ذ BBCاالخب ذذاري االلك ذذًتوين وع ذذددها
( )16مقاالً.
 -2اجملااامل الزمااا  :يتمثذذل يف ربديذذد مذذدة ربليذذل اؼبضذذمون للمقذذاالت الصذذحفية مذذن  10/1ولغايذذة  10/8يف عذذام
 ،2019وهي مدة بدء االحتجاجات والتظاهرا ت يف العراق.

منهج البحث:
يتضمن موضوع البحث اعتماد اؼبنهج الوصفي وهو اول اؼبناهج اؼبعتمدة واول من استخدمه اؼبؤرخ
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ىريودوتس اؼبلقب ابيب التاريخ فقد كان يكتب كل ما يرا ويصف العديد من التفصيالت للشعوب واؼبدن واؼبعارك
والفتوحات دون التطرق لالسباب بدقة كما استخدم الرحالة ابن بطوطة االثنوغرافيا فكتب عن كثَت من العادات
وثقافات الشعوب اليت كان يزورها دون ذكر اصوؽبا واؼبنهج الوصفي هو منهج حبثي يستخدم يف البحوث االنسانية
( .عبد هللا )2019،1،

دبختلف فروعها وهو اؼبنهج الذي يصف اؼببحوث كما هو على ارض الواقع

ومت اعتماد اؼبنهج اؼبسحي ايضا يف اسلوب ربليل اؼبضمون اذ حيتوي اؼبنهج اؼبسحي على اساليب عديدة هي
اؼبالحظة واسلوب ربليل اؼبضمون واؼبقابلة واالستبانة ومت هنا اعتماد اسلوب ربليل اؼبضمون للمدة من  10/1اىل
اؼبدة  2019/ 10/10للمقاالت الصحفية اؼبنشورة قي موقع ال يب يب سي الربيطاين ازاء احداث التظاهرات
واالحتجاجات يف العراق ؼبدة التحليل وعددها ( )16مقالة وعرب اسلوب اغبصر الشامل  ،وركز كتا ا يف غالبيتها
على تفسَت اوضاع االحتجاجات والتظاهرات يف العراق وسيتم الشرح ابلتفصيل السلوب ربليل اؼبضمون وخطواته
ونتائجه يف الفصل العملي من هذ البحث .
وكذلك وعرب اسلوب اؼبالحظة مت رصد طبيعة الرسائل االتصالية عرب وسائل االعالم اؼبختلفة وطنيا ودوليا ويف ضوء
متابعتنا ؼبواقع التواصل االجتماعي واؼبواقع االخبارية ان العمل الدعائي هو السائد من اجل اقناع اؼبتلقي بوجهات
النظر واالراء اذ ينتج اػبطاب االعالمي على وفق ما تربر هذ الدولة او تلك ودبا حيفظ مصاغبها وسالمة امنها مع
ضعف يف اػبطاب احمللي للدول العربية واالسالمية وتركيز على الكراهية والتحريض بسبب استمرار االفكار
التحريضية مذهبيا وقوميا وسياسيا عند بعض النخب واالحزاب اؼبسيطرة على دفة اغبكم يف غالبية الدول العربية ،
ويعرف اسلوب اؼبالحظة ابنه اؼبراقبة الدقيقة واؼبستمرة من اجل اغبصول على معلومات دقيقة وتتمثل يف االنتبا
اؼبوجه ازاء ظاهرة معينة ؼبعرفة معلومات عنها  ،وهو مامت رصد يف اؼبتابعة للمواد االتصالية عرب وسائل االعالم
واالتصال بشكل عام .

( سعيد )2013،4،

اثنياً :مفهوم التعايش السلمي وانعكاسات خطاب الكراىية والتحريض عليو ودوره احليوي يف تدعيم الوحدة
الوطنية واالنفتاح والتفاعل االنسا

ربتاج البلدان العربية بشكل عام اىل ذبديد خطا ا ورسائلها االتصالية عرب وسائل االعالم واالتصال اؼبتطورة بشكل
مذهل وكبَت يسابق الزمن ويضع اعبميع امام مسؤوليات التحكم ابلرأي العام ابذبا التغيَت كبو االفضل واالديان التام
بقيم التعايش والتسامح مع اعبميع بال فرض لالرادات والتحكم ابؼبصَت ودبا يرضي االهواء الشخصية والنفعية
وبتربيرات زائفة تؤدي اىل تزييف الواقع وتضليله وكل ذلك من اجل خلق والءات وكسب اتييد لتخطي واضح حيقق
اهداف التشت والفرقة متناسُت ان هللا سبحانه وتعاىل خلق االنسان كائنا اجتماعيا ال ديكنه العيش دبفرد وال
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يستطيع االستمرار يف هذ اغبياة اال ابلعيش دبحبة وتكافل مع االخرين وعلى وفق قوله تعاىل (ايايها الناس اان
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ان هللا عليم خبَت)

(*)

وعلى وفق ذلك يرى اؼبتخصصون ضرورة التغيَت يف بنية اػبطاب االعالمي العريب واالسالمي واعادة انتاجه وذبديد
وسائله واساليبه وعرب التطوير اؼبستمر المكانيات وقدرات حامليه لتلبية احتياجات الشعوب يف ظل ظروف صعبة
وربدايت مؤؼبة عصف وما زال ابالمن والسالم وزعزعة كيان العوائل اؼبغلوب على امرها يف اكثر من بلد عريب
واسالمي يف سياق حركة اجملتمعات الذاتية وما تتعرض له من انتهاكات على وفق التفاعالت ؼبا جيري يف العاال ويف
(دمحم)8-2013،7،

ظل ثورة االتصال العلمية الرقمية.

تفسري مصطلح التعايش السلمي ومفرديت الكراىية والتحريض:
يعد التعايش وعلى وفق ما تقدم من تفسَتسريع الوضاع البيئة العربية سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاداي واتصاليا
،ابنه الوجود اؼبشًتك لفئتُت متناقضتُت يف بيئة واحدة وقد يكون التعايش بينهما سلميا او ال سلميا اما التعايش
السلمي فانه يعٍت عيش فئتُت او اكثر مع بعضها البعض من دون مشكالت او اعتداءات او ذباوزات فيما بينها
وديكننا تفسَت التعايش السلمي ابنه قبول واحًتام وتقدير التنوع الثقايف والديٍت والسياسي وصبيع اؼبسميات االنسانية
واالعًتاف حبق االخرين يف التمتع ابغبقوق واغبرايت اؼبعًتف ا دوليا  ،ويف اللغة فان مفردة التعايش جاءت من
تعايشوا :عاشوا على اؼبودة وااللفة وعايشه اي عاش معه والعيش معنا اغبياة وما تكون به هذ اغبياة يف تفصيالهتا
االساسية

(عبري )105-2017،103،

-التعايش السلمي وفاعليتو يف تعميق روح ادلواطنة:

يرتب ابناء اجملتمع الواحد ابواصر متينة اساسها مقومات رئيسة وهي االرض واللغة والتاريخ واؼبصَتاؼبشًتك والدين
على وفق ذلك يعيش اهل الوطن بسالم وامن اذ تشكل هويتهم اؼبتميزة والتحموا وتعاونوا يف كل ما جيعلهم مواطنُت
يف ضوء تفعيل تلك االواصر وتغليبها على االختالفات لًتسيخ قيم االحًتام غبرية الراي والسلوك واؼبعتقد والتفكَت
بعيدا عن االقصاء والتسل والعنف و يف اجملتمع العريب  ،نالحظ ان قوة رواب العالقات اجملتمعية والتعايش كان
ومايزال واضحا ودليال على مقدرة هذ الشعوب اغبية على ذباوز االزمات واغبروب والصعاب اليت يف غالبيتها مفتعلة
بسبب التدخالت اػبارجية واالطماع واؼبنافع الدولية  ،واليت ادت اىل انتشار الكراهية والعنف وصوال اىل االحًتاب
واالقتتال بُت ابناء الوطن الواحدويف كل هذ االحوال كان ومايزال لوسائل االعالم واالتصال اؼبتطور ،الدور اغبيوي
يف التاجيج والتحريض فحصل التصادم بتربيرات ـبتلفة فتم تطبيق الكراهية لنبذ االخر واحتقار وؿباربته يف امنه
واستقرار وسالمة عيشه الطبيعي يف وطنه وعرب تنفيذ دعائي نفسي مؤثراعتمد اساليب الدعاية السوداء وكل اساليب
اغبرب النفسية اؼبدمرة للمعنوايت وشل االرادة وافهامهم بضرورة اػبنوع لعدم قدرهتم على اؼبواجهة فال ؾبال امامهم اال
257

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020
االستسالم وكل ذلك يتم ابالعداد والتهيأة النتاج رسائل اتصالية دبختلف ا شكال وفنون التحرير الصحفي يف وسائل
االعالم اؼبختلفة التقليدية وااللكًتونية ؿبليا واقليميا ودوليا للتأثَت يف اؼبتلقي واخًتاق العقول واؼبشاعر وتوجيهها وعلى
وفق ا لوقف التام للتفكَت العقالين واؼبتوازن ابذبا تدمَت البالد وزبريبها  ،وبذلك قبد من الضروري يف هذا االطار
الًتكيز على التعريف دبفرديت الكراهية والتحريض.
الكراىية والتحريض يف اللغة واالصطالح:اشتق مفردة كراهية من مصدر الفعل (كر ) والكراهية هي اغبقد ،الغضب  ،اؼبق ،وال حيبه اي نفر منه  ،ابغضه
ومقته واحتقر  ،اما التحريض فهو مصدر الفعل (حرض) اي دفع لفعل شيء او دعا اىل فعل امر ما فعلى سبيل
اؼبثال اهتم بتحريض العمال على الشغب اي دفعهم ال رة الفوضى والشغب او ؿبرض على الفتنة ويدعو اىل خطاب
( ابن منظور، 1970 ،ابب الكاف)

ربريضي

ويف االصطالح ديكننا تعريف الكراهية ابهنا :هي مشاعر البغض والنفور والعداوة وعدم التعاطف مع شخ

او شيء

او ظاهرة معينة هدفها التدمَت اوالعزل والتعصب والغلو والتطرف يف االيذاء وانتهاك اغبقوق واالمن والسالم وهو
(عمر )446-2016،445،

مايتعارض مع قيم التسامح والعيش اؼبشًتك اليت ربتاجها اعبماعات البشرية.

وعلى وفق ذلك فان خطاب الكراهية والتحريض عرب وسائل االعالم واالتصال كافة ؿبليا واقليميا وعاؼبيا يتم فيه
ترسيخ ؿبدد لسلوكيات وفبارسات التطرف والغلو والتعصب وكل ما يؤدي اىل الفتك ابعبسد وروح الوطن ووجود ،
فيحصل الكر واؼبق لالخر ويبدأ التناحر والفرقة والتشت واستباحة اغبقوق بتربيرات غَت انسانية اذ تنجح وسائل
الدعاية واغبرب النفسية يف خلق فكرة العدو.
كيف يتم خلق فكرة العدو :
يتطلب التوضيح لكيفية خلق فكرة العدو تعريف مصطلح اغبرب النفسية اليت تعمل بكل اساليبها اىل تشويه اغبقائق
وتزييف الواقع وتقنيعه وربييد وتضليله.
فاغبرب النفسية هي (نوع من القتال النفسي ال يتجه اال اىل العدو وال يسعى اال اىل القضاء على اديان اؼبستقبل
بذاته وبثقته يف نفسه وهي تسعى اىل ربطيم االرادة الفردية وليس لالقناع واالقتناع)

(حامد)1988،23،

ويتبُت من هذا التعريف اهنا هتدف القضاء على شخصية اؼبتلقي وشل ارادته وكسر معنوايته واجبار على االستسالم.
والبد من التاكيد ان وسائل االعالم واالتصال اؼبعربة عن مواقف واراء وسلوكيات الدول اؼبتقدمة اليت ؽبا السطوة
واالمكانيات العلمية واؼبعلوماتية واالتصالية وبعد عصر العوؼبة واالخًتاق الثقايف للجمهور اؼبستهدف ،فقد غزت
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واخًتق

االخر دبحاوالت تغيَت قناعاته وافكار يف ضوء انتاجها الدقيق لرسائل ذات ؿبتوى دعائي نفسي مدروس

يؤثر يف قناعات اؼبتلقي عرب اػبطاب الدعائي اؼبؤثر واؼبقنع.
ويعرف اخلطاب الدعائي ابنه (عملية تقنيع الواقع وتصور على وفق ادراك مسبق ؼبا جيب ان يكون ويتم سبثيله يف
نظام اؼبفاهيم والتصورات واؼبقًتحات واؼبقوالت اليت تتميز دبنطق داخلي يف نظام حيكمها بغض النظر عن طبيعته،
وهدفه االساس هو االقناع واالستجابة السلوكية ؼبا يقوله ويتم بطقوس معينة وله خصائصه وابعاد االسطورية)

( محيدة،

)Hartman,1970,9 ) )18 ،1994

وبذلك تنجح وسائل الدعاية واحلرب النفسية عرب وسائل االتصال كافة وعرب موادها وبراؾبها اؼبختلفة بغرس حاالت
االختالف والتناقض يف اػبصم الذي تصور ابنه العدو الختالفه اما مذهبيا اودينيا او عرقيا او قوميا ووثقافيا
وسياسيا واجتماعيا فتشعر حينها كل ؾبموعة اهنا تعرب عن مبائها الصحيحة امام ما ديلكه االخر من نقائض
ونقائ و فكار وسلوكيات تعرب عن اؼبمارسات والقناعات اػباطئة حىت تصل االحوال اىل اؼبواجهة اللفظيةوتصل
وكما حصل يف اكثر من بلد عريب او اسالمي او دويل اىل حد اؼبواجهة اؼبسلحة كما يف العراق وسوراي واليمن وبشيء
من االحتدام يف مصر وكذلك يف افغانستان واالمثلة كثَتة على وفق ما نشهد من وقائع وا حداث اذ ادخل تلك
الدول يف دوامة العنف والفوضى والقتل والتهجَت والنزوح وصاحب ذلك وما زال استمرار يف بث او نشر اؼبضامُت
الدعائية ذبا االخر اػبصم واليت تنعش روح االستعداء والكر واغبقد واؼبق غبد االمشئزاز واالحتقار وسلب االخر
انسانيته وكرامته وآدميته (نزىت.)145-2017،144،

وقد اثبت الدراسات والبحوث يف هذا االطار ان تعرض اعبمهور اؼبستهدف لوسائل االعالم اؼبختلفة يف موادها
ومضامينها احململة ابلكر والعنف والتحريض يكون افراد اكثر استعدادا للتعامل العنيف مع االخر اؼبختلف عنه على
وفق تبٍت هذ الوسائل ان كان تقليدية او الكًتونية للغة الكراهية ضد مكون او جهة او ؾبموعة اخرى وتقوم
بوصفها ابوصاف تضعها يف خندق متحارب ينتهك فيه حقوق االخر للدرجة اليت يستمر فيها ربريض صبهورها
ومؤيديها ومريديها لتكوين صورة سلبية عرب اساليب االستخفاف واالحتقاروابرزها اعتماد اسلوب النكتة والطرفة
والتندر ضد اػبصم او حسبما صوررته الدعاية ابساليبها كافة ابنه العدو ويوجوب ؿباربته وربجيمه

(محدان)2017،38،

واتسيسا على ما تقدم ديكننا الذكران ماكنة الدعاية اؼبضللة وعرب وسائل االعالم ومن اجل غرس الكراهية
كاسلوب نفسي حيقق اهدافها يف ا رة البغض والعنف واستمرار توظف كل ادوات التأثَت واالقناع ضد اعبمهور
اؼبستهدف عرب االحاديث والصور وتسجيالت الفديو والكتابة الصحفية وبشكل خاص عرب االعمدة واؼبقاالت
اؼبعربة عن الرأي ضد االخر اؼبختلف عنها.
ويرى الباحثون يف هذا االطار اتساع خطاب التحريض والكراهية على مستوى االعالم يف اكثر من دولة عربية
وتشعب وانتشر واصبح اداة خطَتة للتحشيد ضد االخر وبدا وكانه احملرك االساس للشارع عرب تعميمه للصورة السلبية
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اؼبعربة عن العنف والتطرف الطائفي وبدت الشخصية تتاثر سلبا بتكرار الصور ومشاهد العنف والقتل الطاىفي
والقومي بشكله االوسع اذ اصبح وسائل االعالم اؼبتطورة ويف عصر الفضاء االلكًتوين اؼبفتوح جزءا من اغبروب
العقائدية والنفسية وتتسابق يف نقل وتغطية االخبار القريبة من تطلعات اعبهات واالحزاب وافكارها يف انتقائية
متعمدة فبا خلق حالة أيس عند اعبمهور او تعصبا لالفكار لتنتهي احياان ابلعنف وهو ما ادى اىل زعزعة السلم
واالمن واالستقرار وانتشار االفكار اؼبتطرفة والتمييز الطائفي والسجاالت العقائدية والطقسية والرمزية ونقد العقائد
اؼبخالفة وذبرحيها وبرزت حاالت الكذب الصريح يف اختالف واضح وقصدي الخبار ال اصل ؽبا ال رة طرف ضد
طرف اخر وايضا برزت حاالت التمييز الديٍت بُت االغلبية واالقليات عرب االخبار والتقارير والتعليقات والتحليالت
السياسية وهذا التميز الديٍت ال يقتصر فق على انفراد االغلبية الدينية ابستخدام اجهزة االعالم واالتصال يف الدعوة
لطروحاهتا وافكارها ولكنه يصل اىل حد عدم سبتع االقليات الدينية حبق الرد عندما تناقش معتقداهتا يف وسائل االعالم
اؼبختلفة وتبُت ايضا ان وسائل االعالم االقليمية والدولية ركزت على مصطلحات ؿبددة دبعانيها الطائفية او القومية
او العرقية وتكرارها ابستمرارحىت اصبح منهجا اجتماعيا وثقافيا يف حياة اؼبتلقي واصبح حروب اؼبصطلحات
جزءا من اغبروب العقائدية والنفسية بُت اؼبذاهب واالداين والقوميات وا العراق

(سهام )71-2017،70،

وفيما يتعلق بتاثَت التحريض والتأجيج الديٍت والطائفي عرب وسائل االعالم  ،على وحدة الشعب الوطنيةديكننا توضيح
االيت (سهام ،م س):

 تعميق حالة الكراهية والصراع على اؽبوايت اؼبختلفة زايدة حدة االحتقاانت واالصطفافات اؼبذهبية اهناء حالة التعايش والوائم بُت الطوائف نو االصوات الطائفية وغياب االعتدال هتديد االستقرار االمٍت والسياسي يف البلدان العربية تغليب اؼبصاحل الطائفية واؼبذهبية الضيقة على اؼبصاحل العامة والعليا للوطن.وعلذذى وفذذق مذذا تقذذدم البذذد مذذن الذكروالتاكيذذد علذذى ضذذرورة ذبذذاوز هذذذ اؽبنذذات ونقذذاط الضذذعف اؼبعاشذذة يف بعذذض البلذذدان
العربيذذة علذذى وجذذه التحديذذد والذذيت اهنكذ الشذذعوب واسذذتنزف طاقاهتذذا البشذرية واؼباديذذة والبذذد مذذن االديذذان اؼبطلذذق ابحذًتام
(يسرى )168-2017،167،

االخر لتحقيق التعايش و السالم والًتكيز على
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 ربويل نقاط االختالف اىل اتفاق وتوحيد للقدرات واالمكانيات لتطوير اجملتمع وتقدمه اشاعة روح التسامح الذي دع اليه االداين السماوية كافة حملاربة العنف والتعصب.ويف دراسذذة ذذذا اػبصذذوص توصذذل اىل ان بعذذض الذذدول الذذيت تعذذاين مذذن ويذذالت التحذريض علذذى الكراهيذذة والعنذذف اهنذذا
تكذذافح مذذن اجذذل ذبذذاوز هذذذ احملذذن لتعذذود اىل سذذابق عهذذدها وكذذان تركيذذزهم علذذى ان غالبيذذة شذذعوب اجملتمذذع العذذريب الذذيت
طالتها يد التحريض والتكريه عنوة هي تعددية ومنها العراق وفسروا وضعه ابنه ؾبتمع متعدد اؼبكوانت وديتذاز ابلتنذوع
الثقذذايف اي ؾبتم ذذع تع ذذددي يتصذذف اص ذذال ابالنس ذذجام والتع ذذايش وه ذذو االم ذذر االجي ذذايب ال ذذذي وقذذف بوج ذذه ك ذذل اش ذذكال
التعصذذب والتطذذرف والغلذذو الذذيت اريذذد ذذا ضذذرب الوحذذدة الوطنيذذة لكنهذذا ال تذذنجح لت ذوافر اش ذًتاطاهتا الثقافيذذة واالجتماعيذذة
والفكريذذة  ،امذذا اجملتمذذع الفسيفسذذائي فهذذو يتصذذف ابلص ذراع والن ذزاع ومذذن اهذذم فبيزاتذذه انذذه ال يتفذذق علذذى شذذيء فلذذيس لديذذه
القذذدوة او البطذذل التذذارخيي الذذذي ديجذذد كمذذا هذذو اغبذذال يف لبنذذان والذذذي يبذذدو ان اغبذراك الشذذعي قذذد تسذذلل الذذيهم و روا
ضذد كذذل اشذكال اغبرمذذان والفسذذاد السياسذي وسذذيطرة الرجذل القذذدوة علذذى مقذدرات امذذورهم فرفضذوا و روا لتلبيذذة اؼبطالذذب
وتغي ذَت اوض ذذاعهم اؼبًتدي ذذة اقتص ذذاداي وبش ذذكل مرع ذذب وب ذذذلك فق ذذد غبق ذوا حب ذراك الع ذراق يف رف ذذض الت ذذدهور االقتص ذذادي
وانتشار البطالة وسوء اؼبعيشة والذي سبقهم من اجل االصالح االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،وعليه
ديكننذذا الذذذكر ان اجملتمذذع اؼبصذذري مذذن اجملتمعذذات اؼبتجانسذذة اوالذذذي سبكذذن مذذن ربقيذذق انصذذهار االختالفذذات الثقافيذذة مذذن
دون نتذائج سذلبية علذى السذطح فهذو ديتذاز انذه االكثذر تطذورا وتقذبال للتنذوع ولديذه صذور لالبطذال التذارخييُت اؼبتفذق علذيهم
امثذذال سذذعد زغلذذول وصبذذال عبذذد الناصذذر اذ يبذذُت حلذذيم بركذذات ان عمليذذة االنصذذهار تسذذود يف اجملتمذذع اؼبتجذذانس فيهمذذا
تس ذذودحالة التعذذايش ابجملتمذذع التعذذددي وتس ذذود حالذذة مذذن الن ذزاع واالزم ذذات يف اجملتمذذع الفسيفس ذذائي وهذذذا التج ذذانس يف
( يسرى،م س)

اجملتمعات يساعد على نو وعي طبقي مقارنة ابجملتمعات الفسيفسائية
 -فاعلية االعالم الوطين يف التواصل بني احلضارات:

يشكل التواصل االنساين بُت الشعوب والثقافات العاؼبية حالة اجيابية مهمة افرزهتا بشكل واسع العوؼبة ومن مث
التطور التقٍت لوسائل االعالم واالتصال وظهور تقنية االنًتن اليت اختزل الوق واعبهد وقرب اؼبسافات وفتح

نوافذ التفاعل االنساين عرباؼبواقع والتطبيقات اؼبتعددة اال ان الواقع يتحدث عن مشكالت مؤؼبة ؼبا حيصل من عنف
وتطرف واحقاد تعيق العيش االمن بُت بعض الدول وشعو ا وابقي البلدان ،
وتعطي وسائل االعالم الغربية اهتماما كبَتا بتغطية االحداث ابلشكل الذي يعمق التناحر فبدال من الًتكيز على كل
ماهو مشًتك بينهما تركز على نقاط خالفية وابرزها ما يتعلق ابمور الدين واؼبعتقدات اليت هي ثواب ومسلمات ال
ديكن خدشها عند الشعوب العربية واالسالمية عموما وامهها تغيَت الصورة النمطية الراسخة عن االسالم بشكل عام
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عند الغرب واليت تعٍت يف علوم االعالم اليت حيظى ا طرف اخر واالنطباع الذي حيمله االنسان عن شخ

او

ؾبموعة او شعب ومن الطبيعي ان زبتلف الصورة اؼبامولة عن الصورة اغباصلة والصورة اؼبامولة هي الصورة اؼبثالية اليت
يتمٌت صاحبها ان حيظى ا لدى الطرف اؼبستهدف وهي الصورة اليت تتطابق عامة مع ميوله واهدافه اما الصورة
اغباصلة فهي الصورة اليت حيملها عنه فعال ذلك الطرف وغالبا ما تكون ذاتية الربددها العوامل اؼبوضوعية وال تتطابق
ابلضرورة مع اغبقيقة اؼبطلقة فالعاطفة والقيم واؼبشاعر الشخصية وطريقة اغبصول على اؼبعلومات كلها عوامل تتظافر
لتوثر يف هذ الصورة فاذا وظفنا التصور لتجسيم صورة االسالم يف الغرب وجدان تفاوات كبَتا بُت الصورتُت وان
القبادات الغربية يف غالب االحيان تشكل فكرهتا عن االسالم من خالل اؼبرجعيات االستشراقية اؼبعادية لالسالم
ومن اشهر هذ اؼبرجعيات اؼبستشرق ديالس اولَتي واالب المانس واللويب الصهيوين الذين رظبوا صورا مسيئة
لالسالم واؼبسلمُت والعرب ويرددون دائما ان الدين االسالمي هو العقبة القائمة يف طريق التبشَت ابلنصرانية واؼبسلم
فق هو العدو اللدود لنا وبذلك فهم يصنعون اسالما هو ليس االسالم الصحيح ويفًتون ابكاذيب ال عالقة ؽبا
بواقع الدين االسالمي وال حبياة اؼبسلمُت اؼببنية على التسامح والًتاحم والرافة وال ينظرون اليه االمن منظور االصولية
والتطرف والغلو وال يريدون ان يعًتفوا ابلتطرف والكر والتعصب عند الصرب الذين فتكوا دبسلمي البوسنة واستباحوا
دمائهم وعرضهم ودبا ال يقر عقل او دين او اي منطق سوي ويبدو ان االصولية والتطرف والتعصب ال يرونه اال من
نصيب االسالم واؼبسلمُت

(بشرى )2017،40،

 -انتاج خطاب اعالمي جديد دلواكبة العصر والتفاعل االنسا

يف ضوء ما تقدم من حيث انتشار الكراهية والتحريض والعنف واالختالفات بُت ابناء الشعب الواحد وايضا ما
حيصل من كر وربريض وعنف لبعض دول الغرب ازاء العرب والدين االسالمي بوصفه دين تطرف وغلو وتعصب
وتشدد وعدم القدرة على مواكبة العصر واحتياجات اغبياة وعلى وفق ذلك اهتم الباحثون واؼبتخصصون وخرباء
االعالم وعلماء الدين بتطوير خطاب بنائي وليس انشائيا يدفع حركة اجملتمع عرب الفرز بُت قيم التحلي وقيم
التخلي وادراك سنن التغيَت اغبضاري  ،خطاب ينبع اوال من طبيعة االسالم الذي ينطوي على دعوة مستمرة اىل
التجديد واالنفتاح كما هو عهدها ومبادئها االنسانية  ،وعلى وفق االيت (دمحم ،م س )

 انتاج خطاب وسطي يرفض صبود االولُت وجحود االخرين يلتمس اغبكمة يدعو اىل التجديد يف ظلاالصالة االسالمية ويفرق بُت ما جيوز اقتباسه وما ال جيوز ودييز بُت ما يالئم وما ال يالئم .
 االخذ ابلعلم اؼبادي والتقٍت بكل ما يستطيعه وما ربتاجه االمة بشرط ان هنضم التكنولوجيا وننشئها ال اننشًتيها ونظل غرابء عنها وهذا هو موقف دعاة االسالم اغبقيقُت والشعار هو اعبمع بُت القدًن النافع
واعبديد الصاحل .
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-

االنفتاح على العاال من دون الذوابن فيه

 الثبات على االهداف واؼبرونة يف الوسائل التشديد يف االصول والتيسَت يف الفروع -االجتهاد يف مستجدات العصر ضمن اؼبناخ الًتاثي لتقلي

ربدايت العصر والتحفيف من حدة التناقض

 الفهم الصحيح ابن التجديد ال يعٍت معاداة التاصيل فالفكر االسالمي يدور يف فلك القران الكرًن نصااساسيا والسنة الشريفة تبياان وتفسَتا ؽبذ النصوص.
اثلثاً  :دور وسائل االعالم التقليدية وااللكرتونية يف التوعية دلبدأ احلوار واحرتام االخر :

تؤدي وسائل االعالم بشكل عام وظائف انسانية كماهو معروف دورا فاعال يف تغيَت اجملتمع وتوجيه اعبمهور ابذبا
التغيَتواالصالح وتقوية العالقات بُت افراد مهما اختلف اعراقهم ومذاهبهم ودايانهتم وقومياهتم اذ ال يتم ذلك اال
يف اجواء اغبرية والديقراطية اغبقيقية ابحًتام االخر وفهمه اذ تعمل وسائل االعالم ان كان تقليدية او الكًتونية

القباز وظائفها االعالمية واالتصالية يف جوانبها االنسانية والبد من التاكيد هنا ان عمل وسائل االعالم الراهنة اييت
يف اطار تشكيل سياقات االصالح العام للمجتمعات يف ظل التطور والتغيَت كبو حفظ كرامة االنسان وحقوقه كاملة
ليحل العدل واؼبساواة ومنظومة القيم اليت سبجد احًتام االنسان لكل ابناء وطنه وؾبتمعه والعاال ككل انطالقا من تربيته
ووعيه بتقدير االخر وفهم تطلعاته وحقوقه يف العيش الكرًن اينما حل واينما يكون وقبل قرن من اايمنا هذ كان احد
اعظم السوسيولوجيُت الفرنسيُت (ادييل دوركاين) يسَت يف هدوئه اؼبعتاد امام طلبته يف قاعة الدروس يف جامعة
السوربون الفرنسية معلنا بصياغة متقنة دقيقة اؼبعٌت وابسلوب وضعي حازم تلك اغبقيقة اؼبطلقة (اذا تكلم ضمَتان كان
اجملتمع هو اؼبتكلم) وهو ما يوضح اثر التنشئة االجتماعية يف االفراد ويف زمانه وزماننا ايضا يشَت ذلك ويؤشر اىل
حجم اتثَت العائلة واؼبدرسة وابقي اؼبؤسسات االجتماعية والثقافية والدينية يف طرائق االفراد يف التفكَت والشعور
والسلوك ويف ؾبتمع الدولة – االمة الذي االنوذج الذي اشتغل عليه دوركاين ،سعى السياسيون اىل تقدًن انفسهم
ادوات للتاطَت اعبماهَتي ذات اؽبوية االجتماعية الواحدة من اجل خدمة غاايت الدولة القومية العظيمة وهو اػبطاب
نفسه الذي مارسته علينا دولة االستقالل وزعماء التحرر الوطٍت يف اجملتمعات العربية اغبديثة وبشكل اكثر وضوح يف
اشتغال مصطلحي االمة العربية اغبديثة يف الستينيات والسبعينيات واالمة االسالمية يف شبانينيات القرن اؼباضي واليوم
وبعد مرور اكثر من قرن على دروس دوركاين اليت القاها عام 1907-1902م ويف ظل عمل وسائل االعالم
االلكًتونية اؼبتطورة ابضطراد ديكننا التساؤل هل بقي من معٌت ؼبثل هذ الطروحات النفسية مع انقالب ادوات التنشئة
االجتماعية او اختفائها اصال يف عصر االنًتن والعاال االفًتاضي؟ والبد هنا من االجابة السريعة على مقولة دوركاين
ويف وقتنا اغباضر ربديدا ستكون (اذا ما تكلم ضمَتان كان الشبكة هي اؼبتكلمة فينا) وذلك كمؤشر على حجم
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اتثَت حياتنا الرقمية يف ن تفكَتا وردات افعالنا وطرائق فعلنا يف الواقع وحىت من بُت اسباب قباح الثورات العربية هي
(وسائل االتصال االفًتاضية) عرب شبكة رسختها تقنية االنًتن

عرب االتصال الالمادي والالمكاين والالزماين وهي

بدورها قض على زعامة اتثَت العائلة واؼبدرسة واعبامعة واؼبؤسسات اجملتمعية بل انواعها

(جوىر )2016،19،

على وفق ذلك فان تقنية االنًتن متعددة االبعاد وينتقل ابؼبستخدمُت من موقع الخر ويتواصل مع اجملتمع االخر يف
الطرف االخر من العاال ابلكلمة احياان وبصورة والصوت احياان اخرى ،يف هذا اجملتمع االفًتاضي تتموقع يف فضائه
اؼبنظمات واعبمعيات غَت اغبكومية اليت تتواصل مع بعضها بنظم تواصل صباعية ،ويستوطنوا فضاء سيربانياً ربول مع
االايم اىل مسكن للجماعات االفًتاضية ويف ظل هذ التطورات وظهور ؾبتمع الذ(عن بعد) الذي يتطور فيه التواصل
بُت االعضاء واالفراد ،يكون لوسائل االعالم دور مهم يف التاثَت ابؼبستخدم او اؼبتابع للمواقع االلكًتونية اليت ؽبا
قنواهتا التلفازية الفضائية واحملطات االذاعية اذ وفرت تقنية االنًتن دبجتمعها الشبكي العنكبويت تواصال خارقا للواقع
القائم على الالماد ة والالزمان والالمكان واؼبستند اىل التفاعلية بعدها سبنح امتياز التفاعل واالختيار اغبر ويف ؾبتمع ما
بعد اغبداثة تغَتت وسائل التبليغ والقدرة على الفعل فعال ونعٍت دبجتمع ما بعد اغبداثة هو ؾبتمع اتصايل له جذور
علمية وتكنولوجية هيئتها اغبداثة ،فربز ؾبتمع تداول االفكار واالراء واؼبعلومات والتحاور فيها وابلغ مثال على العالقة
بُت االتصال واغبداثة هو حركة التنوير اليت قدم الوجود اؼبدين للفرد اغبر والعاقل يف اطار عمومي يقوم يف جوهر
على بنية تواصلية مع االخرين ومن هنا انتشر مفهوم االتصال وتعريفه على انه عملية اجتماعية اساسية وحاجة
انسانية اساسية وهو اساس كل تنظيم اجتماعي وهو ؿبور ؾبتمع اؼبعلومات الذي ينش يف اجوائه االن اجملتمع
الشبكي االفًتاضي وهذ التطورات هي اليت فتح االوطان على بعضها فغاب اغبدود وعرف كل فرد حقوقه
االنسانية والبد من التاكيد ان ه يف ظل تقنية العاال االفًتاضي ويف ؾبتمع عاؼبي انتشرت االفكار واالراء فضال عن
الىًتاب والتفاعل بُت البشر ما ادى اىل تعميق وترسيخ مبدأ اغبوار واحًتام االخر وال ننسى يف هذا االطار ان اغبوار
منذ بدأ البشرية هو احملور االساس يف تنظيم العالقات بُت اؼبختلفُت واؼبتنافرين ويف ظل وجود قنوات اعالمية
ومساحات من التعبَت ابرزها مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي واليت يف غالب االحيان من الصعب ضبطها يف
اتثَتاهتا على اعبمهور اؼبستخدم واليت تؤدي ابلنتيجة اىل نشر الوعي بثقافة اغبوار وفهم االخر واحًتام رغباهتم
ومطاليبهم بشكل عام

(جوىر ،م س )

 -احلوار والتفاعل مع االخر يف ادلواثيق الدولية:

ظهر مايسمى ابغبوار االجتماعي يف القرن العشرين الدارة العمل عاؼبيا وهي شكل اساس وقاعدة مهمة تن

عليها

تشريعات العمل الوطنية دوليا واصبح حقا من اغبقوق العمالية وقد نظم العديد من البدان عملية اغبوار اجملتمعي اذ
انشات له ؾبالس يلتقي فيها شركاء العمل من منتجُت واصحاب اعمال وعمال واغبكومة ونص بعض التشريعات
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على ان يكون اغبوار سنواي واخرى نص ان يكون نصف او ربع سنوي او عند اغباجة يف مقر دائم يتم فيه التحاور
 ،واغبوار لغة يعٍت تراجع الكالم كما ورد يف لسان العرب البن منظور رب اعبذر (حور) وهم يتحاورون اي
يًتاجعون الكالم واحملاورة ومراجعة اؼبنطق والكالم يف اؼبخاطبة واصطالحا اغبوار هو نشاط عقلي ولفظي يقدم
اؼبتحاورون االدلة واغبجج والرباهُت اليت تربر وجهات نظرهم حبرية اتمة من اجل الوصول اىل حل ؼبشكلة او توضيح
لقضية ومع تطور اجملتمعات وتصاعد دعوات الناس المهية التكاتف والتفاعل والتحاور من اجل تدعيم العالقات
االنسانية بُت ابناء اجملتمع الواحد وترصُت العالقات االنسانية على الصعيد الدويل يف اجواء العاال االفًتاضي وسيطرة
تقنياته على سلوك واذباهات ومواقف اعبمهور وبروز منظمات ونقاابت واربادات سبثل شرائح اجملتمع صبيعها،
وتوضح امهية التحاور للوقوف على اؼبشًتكات واغباجات والرغبات وضرورة ربقيق االهداف من اجل اغبياة
الكردية اذ يساهم التحاور يف تعزيز وتنمية العالقات االجتماعية يف مكان العمل او يف اغبياة عموما للسعي اىل ربقيق
(.نزىت  ،م س ).

العدالة وربسُت السياسات اؼبنظمة لطبيعة اغبياة العائلية ومن مث العالقات اعبدية مع ابناء الوطن
 -تنامي ظاىر العنف والتنازع والتصارع بني مكوانت اجملتمع ادلختلفة:

ان اؼبتتبع للتحوالت اليت تشهدها اجملتمعات العربية واالسالمية يلحظ ظاهرة مقلقة وؿبزنة لكل حري على سباسك
هذ اجملتمعات وقوة تراب ابناءها واتلفهم تلك هي ظاهرة تنامي العنف وتنازع وتصارع بُت مكوانت اجملتمع اؼبختلفة
واالمر الواضح يف هذ الظاهرة اهنا تسري بُت الشباب وان من ابرز اسباب بروزها هو االزمات والتغَتات السياسية
واالختالفات اؼبذهبية والدينية والقومية والعرقية وديكننا توضيح اسباب اخرى يف هذا االطار:

(قاسم )2015،1،

 .1غياب ثقافة اغبوار وتراجع قيمة قبول االخر والتعايش معه.
 .2تقصَت مؤسسات تربية االجيال على قيم اغبوار والتعايش ومراعاة ادابه.
 .3اتصيل ثقافة التعايش مع االختالف وتنمية مهارات التواصل .

 .4تقبل االراء االخرى واعتمادها اسلواب تربواي يف البي واجملتمع لينشئ عليها االبناء من اجل بناء مستقبلهم بشكل
سليم معاىف.
وال تبتعد هذ اؼببادئ عن ما يزخر به القران الكرًن والسنة النبوية الشريفة للتشجيع على اغبوار والتفاهم وعدم
االقصاء والنماذج كثَتة يف االايت الكردية للحوار القراين والنبوي لتكون اساسا لتاصيل ثقافة اغبوار اليت نسعى اليها.
وعلى مستوى الوطن فان وسائل االعالم تؤدي واجبا وطنيا مهما يف (صبحي:)2016 ،
 .1تعزيز التعاون والتفاعل بُت اؼبواطنُت بكل مسمياهتم ونبذ التحريض الكراهية مهما كان

اسبا ا وازماهتا وان

وصل غبد االحًتاب واالقتتال اؼبذهي والقومي والديٍت والعرقي.
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 .2ان تعمل وسائل االعالم على فهم اسباب اكبباس بعض الناس يف خنادق فكرية اذ يعتقدون اهنم يصونون
انفسهم من ـباطر جحافل الفكر االخر واالخذ بنظر االعتبار ان صاحب الفكر يرى انه يتعرض لبغض وكر
االخر.
 .3اعتماد اعبدل وهو امر مطلوب ومهم اذا احسن االفراد او اعبماعات معرفة مىت وكيف يستخدم.
 .4ؿباوالت منظمة ومستمرة يف تنفيذ برامج ومواد تثقيفية لتدعيم فكرة التشاور الوطٍت لكل مواطٍت البلد وقدرة
وسائل االعالم على التعامل السليم مع اؼبواطنُت وافهامهم ابحًتام الشريك االخر كشريك طبيعي يف اجملتمع
احمللي ويف اؼبواطنة وبضمان حقوقه الكاملة كانسان متساو مع االنسان االخر يف كل اغبقوق والواجبات.
 .5التاكيد على امهية التعارف مع االخر عرب االنفتاح على نتاجه الثقايف والفكري واحًتام ابداعه وتفوقه.
على وفق ذلك فان على وسائل االعالم يف عصران اؼبتطور االلتزام ابالداب والشروط االتية (دمحم:)2016 ،
 .1ذبنب التعصب للفكرة ولالمر الذي تركز عليه الن احملاور ان كان معه اغبق البد ان يوصله اىل االخرين بعيدا
عن االهواء الشخصية واؽبدف من ذلك هو نشر اغبق واغبقيقة.
 .2ان يكون هدف احملاورة او التحاور هواغبقيقة وليس انتصارا للنفس واهوائها ورغباهتا.
.3
.4
.5
.6

التواضع قوال وفعال على وفق قول الني صلى هللا عليه واله وسلم (الكرب بطر اغبق والناس).
اعتماد اؼبفردات اغبسنة واالبتعاد عن حرج االخرين جملرد طرح فكرة تعارض فكرهتم.
االعتماد على اغبجج واالدلة والرباهُت الصحيحة.
ذبنب التناقض يف الرد على اقوال االخر والًتكيز على نقطة واساس اغبوار.

 .7امهية االستماع بصرب وحسن الرد القناع اعبمهور والتاثَت فيه ؼبتابعة اغبقائق بعيدا عن التضليل واػبداع وتزييف
الواقع.
 .8احملاور الناجح هو الذي يكون على قدر من العمل واؼبعرفة واالطالع القامة اغبجة اغبقة على االخر.
 .9ان يفهم احملاور االخر جيدا بكل تفاصيل شخصيته وبنيته واحواله وحاجياته والذي ينقصه من حقوق
واشًتاطات اؼبساواة والعدالة االنسانية.
 .10ان يكون حواراً قوي التعبَت وصاحبه فصيح اللسان وحسن البيان على قول الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (انا اان بشر
وانكم خيتصمون ايل ولعل بعضكم ان يكون اغبسن حبجته من بعض فاقضي له على كبو فبا اظبع منه) وكلمة
(اغبسن) وهو الذي حيسن التعبَت فقد يزين الباطل على صورة حق.
رابعاً :دور مؤسسات الدولة ادلختلفة يف ترسيخ قيم التسامح والتعايش الوطين واالنسا
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من اجل ترسيخ قيم العدالة واؼبساواة واغبرية وصبيع حقوق االنسان ،تعمل وسائل االعالم اؼبعاصرة واؼبتطورة عرب شبكة
االنًتن التفاعلية ابلتعاون مع مؤسسات اجملتمع كافة الدينية والثقافية والتعليمية مع جهود العائلة بتعزيز تلك القيم
وربصينها ؼبصلحة الوطن وا النطالق الصحيح كبواؼبشاركة والتفاهم االنساين مع ما يف اغبضارات ومن اجل التعايش
وتالقح االفكار ونشر اؼبعلومات وصوالً جملتمع بشري يؤمن مواطنو ادميتهم ووجودهم االنساين والبد يف هذا االطار
االشارة والتاكيد على ؾبموعة اهداف لتحقيق النجاح لعمل اؼبؤسسات اجملتمعية وصوال اىل االندماج مع اجملتمعات

االخرى وفهم نظامها اغبيايت والتعايش مع اعبميع بسالم وعلى وفق االيت(امحد ،2003 ،ص:)526

 .1تنوع مضامُت الرسائل االتصالية عرب وسائل االتصال اعبماهَتي كافة واؼبتطورة بشكل مذهل عرب فضاء
الكًتوين قرب العاال مع بعضه ومتابعة اعبمهور للتعرف على ردود افعاله على وفق ما يسمى برجع الصدى
ومن مث يتمكن القائم ابالتصال تعديل خطابه وطريقة االداء وطبيعة اؼبضمون الذي يقدم عرب القنوات
الفضائية او اؼبواقع االلكًتونية ويف الصحف وؿبطات االذاعات الدولية ليكون خطااب تشاركيا متجاوزا
للتعصب والكر والتحريض ولكن بدرجة ؿبددة تضمن استقاللية الرأي الوطٍت ومصاحل وامن الوطن وسالمة
شعبه.
 .2ان تكون الرسائل االتصالية رصينة احملتوى ربًتم االفكار واالراء وعادات وتقاليد االخر لتكون مقبولة من قبل
اؼبتلقي او اؼبستخدم بشكل عام.
 .3ان تشيع السكينة واؽبدوء يف طروحات ونشاطات اؼبؤسسات اجملتمعية كافة ويف صبيع زبصصاهتا وافكارها
 .4تعاون اؼبسجد واؼبدرسة واعبامعة واؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية والثقافية مع بعضها وهو ما يوفر االستعداد
النفسي والوجداين لدى االفراد للمتابعة والتنوير ومغادرة التعصب والتطرف واالنفتاح على ابقي مكوانت
شعبه ويف اػبارج وبذلك يتحقق التاثَت اؼبطلوب بل ديكن ان يكون هذا اػبطاب اؼبستنَت اكثر وسائل التاثَت
واالقناع والفاعلية الستنهاض انسانية اؼبتلقي وتوقه اىل االندماج مع االخر الن هللا سبحانه وتعاىل خلق
االنسان كائنا اجتماعيا ال ديكنه العيش اال مع اقرانه وطنيا وعاؼبيا
 .5على وسائل االعالم واالتصال كافة الًتكيز على تقدًن براؾبها وموادها اؼبختلفة اؼبضامُت واالشكال والفنون
التحريرية من اخبار وتقارير وندوات واحاديث وحوارات ومناظرات ضمن ربديدا دقيق للموضوعات وحسن
اختيار الشخصيات من ذوي اػبربة واالختصاص لرفد الربامج ابؼبعلومات الصحيحة ازاء االحداث مع مراعاة
التخص وسبثيل ـبتلف االذباهات والتحلي ابداب اغبوار واداب االختالف وهو االهم يف موضوع تقدًن
اػبطاب وتفصيالت االقناع والتاثَت.
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خامساً :السبل الكفيلة يف مواجهة خطاب الكراىية والتحريض لتحصني الوحدة الوطنية والتفاعل الدويل

هناك ؾبموعة من القواعد واؼبرتكزات االساسية اليت جيب اخذها جبدية ودقة لتجديد اػبطاب الوطٍت واالنساين يف
عاؼبنا اؼبعاصر وبشكل جعل من العاال ليس قرية صغَتة بل شاشة صغَتة اختصرت الزمن وقلص اؼبسافات ويسرت
تناول وتبادل االراء واالفكار واؼبعلومات وكشف اغبقائق بسرعة فائقة وبذلك على وسائل االعالم اغبديثة ومؤسسات
اجملتمع ككل التزام بتطبيق اؼبرتكزات اؼبهمة االتية(دمحم ،2013 ،ص:)136

 .1تربية اؼبتلقي على االهتمام ابمر ؾبتمعه بكل مكوانت مواطنيه واذباهاهتم واعراقهم وقومياهتم وينفي االضطهاد
وان يصلح بُت اؼبتخاصمُت ويساعد اؼبعوزين على وفق قول الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (مثل الؤمنُت يف توادهم
وتراضبهم وتعاطفهم مثل اعبسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اعبسد ابلسهر واغبمى)
 .2توظيف االحداث لتوجيه الراي العام اي تكوين راي عام فاضل يعمل على االصالح ويرسخ اؼبعروف
والفضائل دبا خيدم احوال الناس ويرتقي بوطنيتهم وموازهتم لبعضهم البعض
 .3ابراز انتاج الرسائل االتصالية اليت ذبمع الشمل وتدعم الوحدة الوطنية والتفاعل االنساين العاؼبي ونبذ التنازع
واالقتتال واغبرب االهلية ومعاعبة مسبباهتا برؤية حكيمة دائما
 .4ترتيب اولوايت اػبطاب االعالمي واالتصايل بشكل عام
 .5جهود جدية ابلًتكيز على توحيد اػبطاب ازاء القضااي الوطنية والعربية والعاؼبية ذات اؼبصَت اؼبشًتك اذا البد
من تربية وتوعية اعبمهور على االتفاق والتفاهم ازاء االمور اعبوهرية منعا للتشت والتصارع  ،والقائم
ابالت صال اؼبتدبر ابمور دينه وانسانيته بشكل عام جيد يف وحدة اػبطاب االعالمي وعرب قدراته وامكانياته
الثقافية اتثَتا واضحا يف نفوس اؼبتلقُت واؼبستخدمُت
 .6قدرة اؼبؤسسة االعالمية على عرض البدائل للحلول يف معاعبة القضااي الشائكة وليس االكتفاء ببيان
خطورهتا او اصدار اغب كم الشرعي فمثال عن االنًتن ال يكفي ؾبرد بيان ما يًتتب على استخدامه من
ـباطر على الشباب واؼبراهقُت واالطفال وانا ذكر اؼبواقع اؼبفيدة اليت ديكن ان تطور القابليات علميا وادبيا
اي اعطاء االولوية للتطور العلمي واؼبعلومايت يف انتاج اػبطاب االنساين اؼبوجه للطلبة والشباب بشكل عام.
 .7عدم االنشغال ابالمور والقضااي اعبزئية واالهتمام ابلقضااي اؼبصَتية فان تعرض الوطن اىل التهديد اػبارجي
يكون على صبيع اؼبواطنُت درء هذا اػبطر اعبسيم وصون البالد وضباية امنها وثرواهتا
 .8على القائم ابالتصال ان يتسم ابلدقة واؼبوضوعية يف انتاج خطابه الوطٍت واالنساين اعتمادا على ظبات
اساسية هي (العاطفة والعلم والفكر) وغياب اي منها جيعل اػبطاب غَت متوازن وجيعل اتثَت العمل االعالمي
واالتصايل ؿبدودا فوظيفة العاطفة اهنا تولد يف اؼبتلقي الطاقة واغبماس والتعاطف مع االفكار اؼبطروحة خدمة
للصاحل العام ولكن بال توجه دعائي مضلل مشو للحقيقة اما العلم فينبغي ان يكون من صلب الرسالة
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اجملتمعية فالًتكيب العقلي للناس اليوم دييل اىل دفعهم كبو االستقالل الشخصي وؿباولة ادراك اغبقائق بصفة
ذاتية وال شي حيقق ذلك كاؼبعلومة الصحيحة اؼبوثقة ومن العلم الذي حيتاج اىل تدعيم اؼبواقف وترصينها
والفكر يف اػبطاب االعالمي واالتصايل االلكًتوين فانه اداة بيد القائم ابالتصال يستخدمها يف ربليل
الظواهر وتعليلها والرب بينها وحياول الفاعل االتصايل عرب ناذجه الفكرية اػباصة بناء عقلية منهجية قادرة

على النقد والتحاور واستشراف اؼبستقبل والفكاك من قيد النمطية واسرها.
سادسا  /حتليل مضمون ادلقاالت الصحفية ادلنشورة يف موقع امل يب يب سي الربيطا االلكرتو للمدة
من  10/1اىل  2019/10/8وىي مدة بدء االحتجاجات والتظاىرات يف العراق وتوقفها حلني جتمعها
الالحق يف ادلوعد الذي حدده ادلتظاىرون يف . 2019/10/ 25

عرف اؼبتخصصون ربليل اؼبضمون ابنه اداة منهجية للدراسة الكمية والكيفية ؼبضمون وسيلة اعالمية
ؼبالحظة ووصف مادة االتصال وهو ايضا ؾبموعة اػبطوات اؼبنهجية اليت تسعى اىل اكتشاف اؼبعاين الكامنة

يف احملتوى والعالقات االرتباطية ذ اؼبعاين عرب البحث الكمي اؼبوضوعي واؼبنظم للسمات الظاهرة يف هذا
احملتوى (دمحم ،2009 ،ص.)23-21
وتتطلب عملية ربليل اؼبضمون خطوات علمية دقيقة جيب اتباعها للوصول اىل نتائج صحيحة وهي
(شيماء ،2009 ،ص)139-138
:
 التنظيم  :ويتم على وفق منهجية علمية ؿبددة تتفق واجراءات البحث العلمي للوصول اىل النتائج اليتديكن حل اؼبشكلة يف التساؤالت اؼبطروحة او اختيار الفروض واليت تساعد على ربقيق الصدق والثبات .
 اؼبوضوعية  :اي التجرد من الذاتية والدوافع الشخصية . التعميم  :ويعٍت تفسَت النتائج يف ضوء النظرايت القائمة وذلك بتفسَت مضمون احملتوى وعالقته ابؼبتغَتاتاالخرى يف العملية االعالمية عرب ظبات اؼبصدر واعبمهور والظروف االعالمية بصفة عامة .
 االستخدام الكمي او شرط العد  :وهو من اهم خطوات ربليل اؼبضمون عرب االساليب والطرق االحصائيةاليت تنظم تبويب وتصنيف الفئات احملددة وجدولة الوحدات والتعبَت عن النتائج بقيم عددية ربدد اؼبدى
الذي تقع فيه هذ الوحدة .
وقد مت اعتماد (وحدة اؼبوضوع )الهنا االكثر مالئمة ؼبثل هذ البحوث لتحديد الفئات عرب اغبصر الشامل
جملتمع البحث وجدولتها وحسا ا واجراء الصدق والثبات ومن اجل ربقيق الصدق عرض االستمارة على
ؾبموعة من اػبرباء وهم االستاذ الدكتور سعد اؼبشهداين واالستاذ اؼبساعد عبد السالم السامر واالستاذ
اؼبساعد ليث الراوي ومت اجراء التعديالت على وفق اهداف البحث وسب عملية الثبات على طريقة
االتساق بُت ؿبللُت ـبتلفُت الباحثة واالستاذ اؼبساعد الد كتور وداد غازي اذ قام الباحثتان بتحليل
269

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020
اؼبقاالت يف اؼبوقعُت كل على حدة وبعد مقارنة نتائج التحليلُت توصلتا اىل النتائج نفسها ابستثناء
اختالفات طفيفة وكان ؾبموع الفئات اؼبستخرجة من دون اختالف هي ( ) 11من ؾبموع ( )13وعند
تطبيق معادلة هولسيت لقياس الثبات حصلنا على درجة ثبات عالية مقبولة وهي (  )%.,85وندرج ادان
ن

(رشدي ،1987 ،ص)187

اؼبعادلة:

وديثل  Rمعامل الثبات
 C2الفئات اؼبتفق عليها
 C1ؾبموع الفئات االولية
)2( C2
ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ =R
C1+C1
2×11
= ذذذذذذذذذذذذذ
13+ 13
= % .,85
جدول الفئات اؼبستخرجة من اؼبقاالت اؼبنشورة يف موقع ال يب يب سي الربيطاين ازاء االحتجاجات والتظاهرات يف
العراق للمدة من  10/1اىل  2019/10/8وهي مدة بدء التظاهرات وتعليقها ليوم 2019/10/25
ت
1
2
3
4
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الفئات اؼبستخرجة
الفساد اغبكومي وسوء اػبدمات والبطالة اهنك الشعب العراقي
قتل اؼبتظاهرين وخطفهم
تراكم االحساس الشعي ابلالعدالة واالحباط
دفع الشباب لالحتجاج و للتظاهر
الشباب نواة االحتجاج والتظاهر يف العراق

التكرار

النسبة
اؼبئوية

اؼبرتبة

30

30.30

االوىل

12

12.12

الثانية

11

11.11

الثالثة

10

10.10

الرابعة

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020
5

مشككون يؤكدون ان احتجاجات العراق مؤامرات كونية

7

7.07

اػبامسة

6

ضبام الدم الوحشي ضد اؼبتظاهرين مسؤولية رئيس الوزراء عادل
عبد اؼبهدي

6

6.06

السادسة

7

الغنب والظلم اوصال العراقيُت لدرجة االهنيار

5

5.05

السابعة

8

اغبياة الكردية للمواطنُت حق دستوري

4

4.04

الثامنة

9

غضب العراقيُت نقطة ربول اترخيية

4

4.04

التاسعة

10

اؼبطالبة بنظام حكم رائسي

3

3.03

العاشرة

11

رفض التاثَت االيراين اؼبتنامي يف العراق

3

3.03

حادي
عشر

12

غياب التمثيل اغبزيب يف التظاهرات

2

2.02

اثنتا عشر

13

العاال يتفرج على انتفاضة شباب العراق

2

2.02

ثالث
عشرة

---

اجملموع

99

100%

-----

تفسري نتائج حتليل ادلضمون:
 .1الفئااة االوىل (الفساااد وسااوء اخلاادمات والبطالااة اهنكاات الشااعع العراقااي) وحصذذل علذذى اؼبرتبذذة االوىل بتكذرار
 30ونس ذذبة  %30.30وال ذذيت توض ذذح يف تركي ذذز اؼبق ذذاالت الص ذذحفية عل ذذى استشذ ذراء الفس ذذاد وس ذذوء اػب ذذدمات
والبطالذ ذذة يف الع ذ ذراق وادت اىل اهنذ ذذاك الشذ ذذعب وزبريذ ذذب مؤسسذ ذذاته اذ نشذ ذذرت اؼبقذ ذذاالت يف هذ ذذذا اجملذ ذذال (كان ذ ذ
االضذذطراابت قذذد بذذدات ابحتجاجذذات متفرقذذة يف بغذذداد احتجاجذذا علذذى تفشذذي البطالذذة وسذذوء اػبذذدمات والفسذذاد
قادها الشباب)( )1وايضذا بينذ اؼبذواد اؼبنشذورة (خذرج االالف للتظذاهر يف العاصذمة بغذداد ومذدن اخذرى للتعبذَت عذن
غضبهم ازاء ارتفاع معدالت البطالة ونق اػبدمات وانتشار الفساد)( )2ونذكر ايضا مانشر اؼبوقع ذذا االطذار
( عنذدما يذدرك اؼبذواطن العراقذذي اؼبسذحوق ان دخذل بذالد مذذن العوائذد النفطيذة يزيذد عذذن سذتة مليذارات شذهراي ،ورغذذم
ذلذذك ال جيذذد لقمذذة العذذيش ويشذذاهد االهنيذذار شذذامال يف صبيذذع مؤسسذذات الدولذذة واػبذذدمات العامذذة مذذن تعلذذيم وطذذب
ومواصذذالت ومذذاء وكهذرابء يف اسذذوء احواؽبذذا بذذل اسذذوء مذذن اكثذذر بلذذدان العذذاال فقذرا فلمذذاذا ال يثذذور هذذذا اؼبذواطن )()3
واوضح موقع ال يب يب سي يف هذا اجملال (غضذب العذراقيُت ازاء الفسذاد يصذل درجذة الغليذان متحذوال للعنذف) ()4
وراى كتاب اخرين (ان التظاهرات جاءت نتيجة تراكمات من الفساد وفشل سياسات اغبكومات اؼبتعاقبة ()5
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 .2الفئاة الثانياة (قتال ادلتظاااىرين وخطفهام ) والذيت حصذل علذذى  12تكذرار وبنسذبة  %12.12وبذذلك فهذذي يف
اؼبرتبة الثانية و تبين يف ضوء ما نشر اؼبوقع ذذا االطذار علذى وفذق مذا صذرح بذه مصذادر طبيذة وامنيذة عراقيذة (
ان احد عشر شخصا بينهم شرطي قتلوا يف احتجاجات يف جنويب الذبالد )( )6وان ( سذبعة ؿبتجذُت وشذرطيا قتلذوا
يف الناصذرية خذذالل اشذذتباكات بذذُت اؼبتظذذاهرين وق ذوات االمذذن ) ( )7بينمذذا ( لقذذى اربعذذة مصذذرعهم يف مدينذذة العمذذارة
)()8ويف ذلذذك (ارتفذذع عذذدد القتلذذى اىل شبانيذذة عشذذر شخصذذا نتيجذذة اعمذذال عنذذف شذذهدهتا االحتجاجذذات اؼبناهضذذة
للحكومذة قبذذل يذذومُت والذيت ادت اىل اصذذابة اكثذذر مذن اربعمئذذة شذذخ )( )9و (تزايذدت اعذذداد الضذذحااي لتصذذل اىل
العشرات ومئات اعبرحى جراء االشتباكات بذُت اؼبتظذاهرين وقذوات االمذن يف العاصذمة ويف مذدن اخذرى )10وزايدة
عذذدد (القتلذذى يف الع ذراق مذذع اسذذتمرار االحتجاجذذات لليذذوم الثالذذث علذذى الت ذوايل )( ()11وعنذذدما ال تعذذي اغبكومذذة
حقيقة اعطاء اغبقوق حيصل التصادم وتذراق الذدماء والقتذل اغبكذومي وتذزداد اؽبذوة بينهذا وبذُت الشذعوب) ( )12وان
( الشرطة كان تطلق النار لتفريق كبو ثالثة االف شخ كانوا يتظاهرون احتجاجا على تفشذي الفسذاد منذذ ثذال
ثة اشهر )( )13ونشر اؼبوقع (حاول قوات االمن فذض االشذتباكات وعبذات بعذد تصذاعدها اىل اطذالق الرصذاص
اؼبطاطي واغبي فبا اسفر عن وقوع اكثر من مئة قتيل واالف اؼبصابُت خالل االايم الستة االوىل منها )(.)14
 .3الفئااة الثالثااة ( ت اراكم االحساااس الشااعع ابلالعدالااة واالحبااا دفااع الع اراقيني لالحتجاااج والتظاااىر ) والذذيت
اتضذذح يف ضذذوء نشذذر اؼبوقذذع ذذذا االطذذار (ان الغضذذب واالحسذذاس ابلالعدالذذة شذذكل العامذذل اغباسذذم يف حركذذة
االحتجذذاج اغباليذذة )()15وان (اؼبعذذاانة والشذذعور ابليذذاس مذذن عذذدم اغبصذذول علذذى فذذرص العذذيش والتوظيذذف ادى اىل
تذمرهم وا رة غضبهم واحتجاجهم )( ()16وان روح الياس هي اليت ربرك الشباب العراقي الثائر اليوم ضد تذردي
االح ذوال يف الع ذراق وايسذذهم مذذن االصذذالح اال حبلذذول ترقيعيذذة )( )17وان ( تراكمذذات الغضذذب واالحبذذاط وعذذادل
عبذد اؼبهذدي الذذي امضذذى عامذا يف واليتذه ال يصذذنع سذوى اتجيذل االنفجذذار)( )18وال يسذعى اىل اي حذل اذ واصذذل
اؼبوقذذع تفسذذَت ب(عجذذز عذذن انتشذذال الدولذذة مذذن ـبالذذب اؼبليشذذيات الفاسذذدة غذذَت الوطنيذذة علذذى وفذذق وصذذفه)()19
ويتساءل اؼبوقع ذا اػبصوص ( هل تنجح انتفاضة الشباب العراقي العفوية ام تكون جرس انذار فق ،ام يذنقض
عليها ابستخدام العنف والقمع اغبكومي)(.)20
 .4الفئاة الرابعااة (الشااباب نااواة االحتجاااج والتظاااىر يف العاراق ) والذذيت اخذذذت عشذذر تكذرارات وبنسذذبة مئويذذة قذذدرها
 %10.10وب ذذذلك حص ذذل عل ذذى اؼبرتب ذذة الرابع ذذة واتض ذذح يف ض ذذوء نش ذذر اؼبوق ذذع ؼبض ذذموهنا اذ ذك ذذرت ( غالبي ذذة
احملتجذذُت ينتمذذون اىل فئذذة الشذذباب مذذن عمذذر ( )21( )29 – 17وان معظذذم الشذذباب اؼبتظاهريعذذاين مذذن البطالذذة او
عدم وجود فرص العمل والتوظيف يف الدولة ) ( )22اذ يرى الشباب (ان فساد الطبقة السياسية والفسذاد البنيذوي
عموما يؤدي اىل حرماهنم من دون وجه حذق ،مذن اؼبشذاركة يف الريذع الذذي يسذتحوذ عليذه االخذرون)( )23ويف هذذا
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اعبانب ذكر اؼبوقع (يلجأ الشباب اىل الثورة على واقع مًتدي اتعبهم ويطالبوا ابلتغيَت واالصالح اغبقيقي النقذاذهم
واصالح احوال البالد بال اجراءات ترقيعية )(.)24
 .5الفئاة اخلامسااة ( مشااككون يؤكاادون ان احتجاجاات العاراق مااؤامرات كونيااة ) وحصذل هذذذ الفئذة علذذى سذذبع
تكذرارات ونسذذبة مئويذة قذذدرها  %7.07وتبينذ يف ضذذوء نشذر اؼبوقذذع اذ ذكذذر ( ان كذذل موجذذة حذراك احتجذذاجي يف

بل ذذد ع ذذريب من ذذذ ع ذذام 2011تس ذذتدعي معه ذذا اصذ ذواات مش ذذككة )( )25و (اترة حيض ذذر ح ذذديث اؼب ذذؤمرات الكوني ذذة
)()26و اترة اخذذرى (حيذذدث حذذديث اؼب ذؤامرا الكونيذذة )(()27وايضذذا يذذتم التذذذرع دب ذؤامرة داخليذذة مذذن طذذرف ؿبذذدد)
( )28وقذذد ابذذرز اؼبوقذذع ان التعامذذل مذذع احتجاجذذات العذراق هذذذ االايم احذذدث نذذوذج بعذذدما ظهذذر هذذذا التشذذكيك
يف س ذ ذذوراي ومصذ ذ ذذر وليبيذ ذ ذذا وت ذ ذذونس والذ ذ ذذيمن وشذ ذ ذذكل الرافع ذ ذذة التربيريذ ذ ذذة لكذ ذ ذذل عملي ذ ذذة قتذ ذ ذذل للمتظذ ذ ذذاهرين واعتقذ ذ ذذاؽبم
وتعذذذيبهم)( )29وبذذُت اؼبوقذذع ايضذذا (ال تقول ذوا لنذذا اهنذذا م ذؤامرة امريكيذذة ردا علذذى فذذتح معذذرب البوكمذذال مذذع سذذوراي او
سذذيطرة النفذذوذ االي ذراين )(( )30يف ؿباولذذة غبذذرف االنظذذار عذذن السذذبب ال ذرئيس الذذذي كذذان هذذو عذذود الثقذذاب الذذذي
اشذذعل هذذذ االنتفاضذذة الشذذعبية اؼبباركذذة وهذذو الفسذذاد وعلذذى مسذذتوى اغبكومذذة ورج ذال الذذدين وقذذادة االح ذزاب وكذذل
اعضاء النخبة اغباكمة )(.)31
 .6الفئة السادسة (محام الدم الوحشي ضد ادلتظاىرين مسؤولية رئيس الوزراء ) اذ حصذل هذذ الفئذة علذى سذ
تك ذ ذرارات وبنسذ ذذبة مئويذ ذذة قذ ذذدرها  %6,06وبذ ذذذلك جذ ذذاءت ابؼبرتبذ ذذة السادسذ ذذة وبذ ذذرزت هذ ذذذ الفئذ ذذة يف تفصذ ذذيالت
النشذذروعلى وفذذق االيت ( القذذى الكثذذَت ابللذذوم علذذى رئذذيس الذذوزراء عذذادل عبذذد اؼبهذذدي ابعتبذذار مسذذؤال عذذن قتذذل
اؼبتظذذاهرين الذذذي رافذذق االحتجاجذذات ) (( )32اذ اسذذفرت اايم االحتجذذاج اؼباضذذية عذذن سذذقوط مئذذة قتيذذل واالف
اعبرحذذى )( ( )33وينذذدد اؼبتظذذاهرون قتذذل الشذذباب احملتجذذُت بسذذبب ت ذراكم اؼبعذذاانة وسذذوء اػبذذدمات والبطالذذة وسذذرقة
اؼبال العام)(.)34
 .7الفئة السابعة ( الغا والظلام اوصاال العاراقيني لدرجاة االهنياار ) واحصذل هذذ الفئذة علذى طبذس تكذرارا ونسذبة
مئوي ذذة ق ذذدرها  % 5,05وتك ذذون ابؼبرتب ذذة الس ذذابعة اذ اتض ذذح ب ذذبعض التفاص ذذيل اؼبنش ذذورة االتي ذذة ( ان احس ذذاس
العذ ذراقيُت ابلغ ذذنب والظل ذذم والغض ذذب وص ذذل اىل مرحل ذذة الغلي ذذان واالنفج ذذار)( ()35وان مش ذذاعر الظل ذذم واالس ذذتغالل
دفعذذتهم لالحتجذذاج العفذذوي مذذن دون قيذذادات ؿبذذددة )(( )36وهذذذ االحتجاجذذات لشذذباب ايئذذس وؿبذذروم جذذاءت
تلقائيذ ذذة )( ( )37وان هذ ذذذ اؼبظذ ذذاهرات جعل ذ ذ اؼبشذ ذذاركُت حيملذ ذذون شذ ذذعارات ـبتلفذ ذذة )( ) 38و( هذ ذذذا يعذ ذذٍت ان
اغبكومة ال يوجد امامها من زباطبه اذا ارادت ـباطبة جهة منظمة لالحتجاجات ) ()39
 .8الفئااة الثامنااة ( احلياااة الكر ااة للمااواطنني حااق دسااتوري ) وحصذذل هذذذ الفئذذة علذذى اربذذع تكذرارات ونسذذبة مئويذذة
قدرها  %4,04وبذلك فهي يف اؼبرتبة الثامنذة وتبينذ يف ضذوء مذا نشذر اؼبوقذع يف هذذا االطذار ( ضذمن الدسذتور
العراقذذي اغبيذذاة الكرديذذة للم ذواطنُت )( ) 40و( مذذا كذذان للم ذواطن ان ديذذارس اغبذذق االول ابلتظذذاهر لذذوال ان سذذلب من ذه
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اغبق الثاين اغبياة الكردية )( ( ) 41ان الشذعب العراقذي لذيس اسذتثناءا مذن تلذك القاعذدة الدديقراطيذة فهذو ال يشذارك
يف التظ ذذاهر م ذذن اج ذذل ان دي ذذارس رايض ذذة اؼبش ذذي واؽبرول ذذة ام ذذام االجه ذذزة االمني ذذة عن ذذدما تس ذذتخدم الق ذذوة اؼبفرط ذذة م ذذع
اؼبتظاهرين وانا من اجل ينتزع حقه يف اغبياة )( )42واوضح اؼبوقذع يف نشذر ( ان السذلطات اؼبختلفذة عجذزت عذن
اعطذذاء الشذذعب حقوقذذه دبذذا فيهذذا السذذلطة الرابعذذة اذ ال تذذتمكن مذذن مسذذاعدته فلجذذا اىل االحتجذذاج واعلذذى درجذذات
التظاهر واالعتصام ) (.)43
 .9الفئااة التاسااعة (اضااع العاراقيني نقطااة حتااومل ر يااة ) وحصذذل علذذى اربذذع تكذرارات وبنسذذبة  %4,04وهذذي يف
اؼبرتبة التاسعة وتبين يف ضور نشر اؼبوقع ( ان العراق يتاهب لنقطة ربول اترخيية ) (()44عدد اؼبتظذاهرين اؼبتزايذد
ينبأ بتغيَتات كبذَتة لصذاحل الشذعب الذذي ال يرضذى اال ابلتغيذَت اعبذذري )( ()45وان الكثذَت مذن العذراقيُت يذرون مذن
اػبطذأ الذتخل مذن اغبكومذة اغباليذة قبذل معرفذة مذن سذيخلفها )( )46ويذذكر الكاتذب ايضذا (ان الكثيذة02ر مذن
العذ ذراقيُت ي ذذرون ان م ذذا ق ذذد اييت ل ذذن يك ذذون اكث ذذر س ذذوءا م ذذن ظ ذذروفهم اغبالي ذذة وؽب ذذذا ه ذذم عل ذذى اس ذذتعداد للقف ذذز اىل
اجملهول)(.)47
 .10الفئة العاشرة ( ادلطالباة بنظاام حكام ر)ساي) وحصذل علذى ثذالث تكذرارات ونسذبة مئويذة قذدرها %3,03
وبذذذلك اخذذذت اؼبرتبذذة العاشذذرة (ان ارهاصذذات انفجذذار الغضذذب ظهذذرت مبك ذرا عنذذد الع ذراقيُت وهذذم يطذذالبون بنظذذام
حك ذذم رائس ذذي بع ذذد ان اتعب ذذتهم احملاصص ذذة وانته ذذاك اغبق ذذوق )(()48وان الش ذذعب العراق ذذي يع ذذيش م ذذع اس ذذوء حك ذذام
ومسؤولُت والنظام الرائسي هو االفضل)(.)49
 .11الفئااة احلاديااة عشاارة (رفااض التاااثري االي ارا ادلتنااامي يف الع اراق) وحصذذل علذذى ثذذالث تك ذرارات وبنسذذبة
 %3,03وبذلك فهي يف اؼبرتبة اغبادية عشرة اذ يتسذاءل الكاتذب هذل تذنجح انتفاضذة العذراق ضذد الفسذاد وضذد
التغلغ ذذل االيذ ذراين )( )50وه ذذل ( ي ذذتمكن النف ذذوذ االيذ ذراين ان ي ذذنقض عل ذذى االنتفاض ذذة وحيس ذذمها لص ذذاحل اغبكوم ذذة
واالحزاب اؼبوالية ؽبا)(. )51
 .12الفئ ااة الثاني ااة عش اار( اي اااب التمثي اال احل اازيب يف التظ اااىرات ) وحص ذذل عل ذذى تكذ ذرارين وبنس ذذبة %2,02
واصبح ابؼبرتبة الثانية عشرة وتبين يف ضور النشر االلكًتوين (قاد الشذباب انتفاضذتهم واحتجذاجهم علذى سذوء

اح ذواؽبم واستش ذراء الفسذذاد والبطالذذة بذذال سبثيذذل لالح ذزاب ( )52و(وهذذذ االنتفاضذذة الشذذعبية العارمذذة انطلق ذ بذذال
تنظيم او تدخل من اي حزب لرفض العراقيُت عبميع احزاب السلطة)(.)53
 .13الفئة الثالثة عشر (العامل يتفرج على انتفاضة شباب العراق ) وقد حصل على تكرارين وبنسذبة %2,02
واخذت اؼبرتبذة الثالثذة عشذر واتضذح يف ضذوء نشذر اؼبوقذع ( العذاال صبيعذه يتفذرج علذى انتفاضذة العذراقيُت ومعذاانهتم
بال اي ربرك() 54وايضا االمم اؼبتحدة اول اؼبتفرجُت على احتجاجات العراقيُت )(.)55
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نتائج حتليل ادلضمون :
يتبُت فبا تقدم ان عملية ربليل مضمون اؼبقاالت الصحفية اؼبنشورة يف موقع ال يب يب سي االخباري االلكًتوين وقد
مت استخراج ثالث عشرة فئة مثل مواقف واراء وسياسة اؼبوقع الربيطاين ازاء االحداث واالزمات واؼبشكالت الدولية
وكما بُت اعبدول من فئات مت شرحها وتفسَتها على وفق ما حصل عليه الفئات من تكرارات ومت ترتيبها على وفق
متطلبات عملية التحليل من االعلى اىل االدىن وقد حصل بعض الفئات على تكرارات متشا ة ويف مثل هكذا
ربليل يتم احتساب الفئات اما ان ربسب الفئتُت بفئة واحدة بفرعُت( أ – ب ) او اتخذ رقمها على انفراد وقد
اتبعنا اػبيار الثاين فكان عدد الفئات اؼبستخرجة ثالث عشرة فئة وهي كااليت :
 - 1الفساد وسوء اػبدمات والبطالة اهنك الشعب العراقي
 - 2قتل اؼبتظاهرين وخطفهم
-3
-4
-5
-6

تراكم االحساس الشعي ابلالعدالة واالحباط دفع العراقيُت لالحتجاج والتظاهر
الشباب هم نواة االحتجاج والتظاهر يف العراق
مشككون يؤكدون ابن احتجاجات العراق مؤامرات كونية
ضبام الدم الوحشي ضد اؼبتظاهرين مسؤولية رئيس الوزراء

 - 7الغنب والظلم اوصال العراقيُت لدرجة االهنيار
 - 8اغبياة الكردية للمواطنُت حق دستوري
 - 9غضب العراقيُت نقطة ربول اترخيية
 - 10اؼبطالبة بنظام حكم رائسي
 - 11رفض التاثَت االيراين اؼبتنامي يف العراق
 - 12غياب التمثيل اغبزيب يف التظاهرات والعاال يتفرج على انتفاضة شباب العراق.

االستنتاجات
والتفسريالدعائي لنتائج حتليل ادلضمون :

وهكذا يتبُت ان اػبطاب الدعائي الذي توضح يف ضوء عملية التحليل العلمي وخبطواتة الدقيقة لنصوصه اؼبنشورة يف
موقع فضائية ال يب يب سي االخباري االلكًتوين والذي اوضحنا فيه الفئات اؼبستخرجة بدقة وموضوعية على وفق

ماجاءت به عملية ربرير وكتابة وصياغة اؼبقاالت اؼبعربة عن اراء ومواقف اؼبوقع يف سياق االيديولوجية الربيطانية
ونظرهتا وتوجهاهتا ازاء االحداث واالزمات الدولية وكيفية ازباذ اؼبواقف ذباهها ودبا حيفظ مصاغبها وبذلك فان اؼبوقع
هو منتج اػبطاب الدعائي الذي يوحي ابالهتمام حبقوق االنسان وكرامته وصون حياته وحريته وادميته اليت تنتهك يف
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العديد من الدول اليت تقع رب رضبتهم وسطوهتم وجربوهتم وقرارات قادهتم وقد تبُت يف ضوء هذة الفئات اؼبستخرجة
ان القائم ابالتصال اعتمد على ؾبموعة اساليب دعائية من اجل االحياء للجمهور اؼبتلقي دبدى اهتمامهم وتفانيهم
ؼبساعدة الضحااي وانقاذهم من ا نتهاك حرايهتم وحقوقهم وحقيقة االمرهي استمرارهم يف ايذاء الشعوب وهنب
خَتاهتم واستعبادهم  .ومن ابرز االساليب الدعائية اليت يثبتها الواقع واالحداث واؼبعربة عن ز يف الشعارات للتاثَت يف
اؼبتلقي واقناعه وخداعه وعرب وسائل االعالم االلكًتونية اؼبختلفة هو االسلوب اػبربي والتكرار والتضليل وتزييف
الواقع وربييد واستخدام شعارات حقوق االنسان واغبرية واسلوب اغبوار وجذب االنتبا وربويل االنتبا وشخصنة
العدو وتشويه اغبقائق اليت ترسخ افكار الكراهية والتحريض عرب وسائل االعالم االلكًتوين لتحقيق اهدافها يف
استمرار السيطرة وبس النفوذ بعيدا كل البعد عن ادعاءاهتا يف ربرير االنسان وحفظ كرامته وكما اوضحنا يف مواضع
عديدة سابقة انه على وسائل االعالم العربية واالسالمية ازباذ خطوات فعالة يف انتاج رسائل اتصالية هدفها
التطويروذبديد االفكار وانتاج خطاب اعالمي قادر على ربرير االمة من السيطرة االجنبية والتحررالفكري واؼبادي
والثقايف لتحقيق االستقالل والنهضة والتفاعل اغبضاري االنساين ووصوال للمجتمع اؼبتطور اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا
ويف ؾباالت اغبياة كافة .
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:  االخباري االلكرتوBBCىوامش التحليل العملي للمقاالت ادلنشورة يف موقع الا
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