اإلعالم األمني وتحقيق االستقرار الدياسي في العراق بعج عام 2003
أ.د .إسراء عالء نهري

م.د.يزن خمهق دمحم ساجج

كمية العمهم الدياسية /جامعة المهصل
dr_yazenkhalook@uomosul.edu.iq

يعج االعبلـ األمشي احج السقػمات األساسية الستقخار الشطع الدياسية لسا لو أىسية
في عسمية تخسيخ األسذ الجيسقخاشية وكػنو اداة تغييخ وتذكيل الخأؼ العاـ تجاه الشطاـ
الدياسي ،وتتزح أىسية البحث كسحاولة لمكذف عغ خصػرة العسل األمشي والسسارسات
التي تيجد االمغ السجتسعي في العخاؽ ومغ ثع ارتباط الكذف عغ ىحه األىسية بعسل
وفعالية وسائل االعبلـ واىسيتيا بالشدبة لمفخد العخاقي إلشاعة ثقافة وامغ السجتسع،
وييجؼ البحث الى اضيار دور االعبلـ األمشي في تغييخ االتجاىات الدمبية لجػ الفخد
العخاقي عبخ ابخاز الجور األمشي ألجيدة الجولة في استثسار السعمػمات التػجييية لتحجيج
اىع السخاشخ التي تيجد السجتسع والتعخؼ عمى دور وسائل االعبلـ األمشي في تحقيق
االستقخار الدياسي ،وبالتالي نرل لبلستشتاج اف االعبلـ األمشي يدتشج في نجاحو في
تحقيق االستقخار الدياسي عمى تحقيق االمغ السجتسعي وىحا األخيخ يدتشج عمى وعي
تزسغ البحث
رجاؿ االمغ وافخاد السجتسع في قبػؿ االخخ والعير السذتخؾ معو ،وقج
ّ
ثبلثة مباحث تشاوؿ األوؿ ماـية االستقخار الدياسي واألمشي ،وتشاوؿ الثاني واقع
االستقخار الدياسي واإلعبلـ األمشي في العخاؽ بعج عاـ  ،2003اما السبحث الثالث
واألخيخ فتشاوؿ دور اإلعبلـ األمشي في تحقيق االستقخار الدياسي في العخاؽ مغ حيث
الدياسات واالستخاتيجيات.
الكممات المفتاحية :االعبلـ األمشي؛ االستقخار الدياسي؛ الشطاـ الدياسي.
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Abstract
Security media is one of the basic components of the stability of
political systems because of its importance in the process of
consolidating democratic foundations and being a tool for changing and
shaping public opinion towards the political system. The research is an
attempt to reveal the importance of security and practices that threaten
societal security in Iraq. Then the connection of revealing this
significance to the work and effectiveness of the media and its
prominence for the Iraqi individual to spread the culture of security of
society. The research aims to show the role of the security media in
changing the negative trends of the Iraqi individual by highlighting the
security role of state agencies in investing guiding information to
identify the most critical risks that threaten society and to identify the
role of security media instruments in achieving political stability, and
thus we come to the conclusion that the security media bases its success
in accomplishing political stability on achieving societal security, and
the latter depends on the awareness of security men and members of
society in accepting the other and coexisting with him. The second
section involved the reality of political stability and security media in
Iraq after 2003. The third and final one covered the role of the security
media in implementing political stability in Iraq in terms of policies and
strategies.
Keywords: Security media; political stability; political system.
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المقجمة

وضعت وسائل االعبلـ عمى اختبلؼ تعجدىا وتشػعيا وبصخيقة تكاد تكػف

مريخية لمبذخية في مػاجية عرخ ججيج يدتحق اف يصمق عميو تدسية (عرخ سيادة
االعبلـ) ،إذ ازدادت ابعاد الجور االعبلمي مغ خبلؿ االقسار الرشاعية ،والبث

السباشخ ،وزيادة اعجاد السحصات الفزائية عمى نحػ لع يكغ مدبػقاً مغ قبل ،وشيػع

شبكة االنتخنيت ،وربصيا العالع في شخاييغ معمػماتية لع تكغ متاحة مدبقاً ،وىحا جعل
مغ السيدػر وضع الجسيػر في دوؿ العالع كافة عخضة لتأثيخ وسائمو الستشػعة ،إذ أف

وسائل االعبلـ تزصمع بجور ميع عمى مختمف السدتػيات ،الشطخية والتصبيؿية وعمى

نصاؽ واسع في ايراؿ معصيات الفكخ والسعخفة الى الشاس بمغة وأدوات أكثخ نفاذًا
وفاعمية في تذكيل فكخ السجتسع ووججانو.

إذ شيج السجتسع ضيػر العشف بػسائل السختمفة وحيث تدعى كل الذخائح الى

القزاء عميو وانصبلقاً مغ السكانة التي يحتميا االعبلـ وما يسمكو مغ قجرة في االقشاع

وتػجيو الخأؼ العاـ ،أصبح اىتساـ الجولة بو كثيفاً إذ تع استغبللو في شتى السجاالت
ومغ بيشيا األمغ الحؼ يعج إحجػ االىتسامات الكبخػ السشػشة بالجولة ،فبل إنتاج وال

تقجـ اقترادؼ أو اجتساعي أو حزارؼ دوف تػفخه ،وشأنو شأف االعبلـ ،إذ إف
االعبلـ واالمغ بحاجة كل مشيا لآلخخ ،ىحا ما ساىع في ضيػر نػعاً مغ االعبلـ

يدسى االعبلـ األمشي.

أهمية البحثُ :يعج االعبلـ برػرة عامة مغ أكثخ ادوات التغييخ قػة لسا لو مغ سمصة
عمى افخاد السجتسع بذخائحيع السختمفة ،والسيسا مع تػجيو مذاعخىع واحاسيديع نحػ
قزايا سياسية واجتساعية واقترادية وامشية تترل او ال تترل مباشخة بالتحجيات التي

تجابو بمجانيع ومجتسعاتيع ،إذ أخحت عسميات التػاصل بالعالع بأسخه تأخح اشكاالً

متذابية ندبياً ،بحكع عسميات التقارب بيغ مكػناتو ،غيخ اف تأثيخاتيا تأتي مختمفة
بجرجة كبيخة تبعاً لمخرػصيات الثقاؼية والحزارية التي تسيد السجتسعات عغ بعزيا

البعس .إذ تتزح اىسية البحث بسحاولة الكذف عغ خصػرة وأىسية الفعل االمشي أو
:
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السسارسات التي تيجد األمغ السجتسعي في العخاؽ ،ومغ ثع ارتباط الكذف عغ ىحه

االىسية بعسل وفعالية وسائل االعبلـ واىسيتيا بالشدبة لؤلفخاد ،فزبلً عغ اىسية الجور

الحؼ تقػـ بو اجيدة االمغ مغ استثسار وسائل االعبلـ بأقرى ما تدتصيع إلشاعة
ثقافة وامغ السجتسع العخاقي.

اشكالية البحث :يتبػأ االعبلـ بعامة واالعبلـ االمشي بخاصة السفتاح االساس
الستقخار الشطاـ الدياسي بعجه رافجاً اساسياً في عسمية تخسيخ الجيسقخاشية اجتساعياً مغ

جية ،واداة تغييخ وتذكيل لمخأؼ العاـ تجاه الشطاـ الدياسي بخمتو مغ جية اخخػ .إذ
تتبمػر مذكمة البحث في اف ىشاؾ العجيج مغ الؿيع واالتجاىات في السجتسع العخاقي

تتعارض مع الؿيع الجيسقخاشية والتي تعج األساس الستقخار الشطاـ الدياسي ،فيل يسكغ

اف يكػف لئلعبلـ االمشي دور في تذكيل ؾيع واتجاىات ججيجة ،او صياغة ؾيع
مدتحجثة ،او الغاء ؾيع مدتقخة ال تشدجع مع السشطػمة الؿيسية الدائجة في السجتسع؟

فرضية البحث :يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا اف االعبلـ األمشي ُي ُّ
عج أحج
السختكدات الستقخار الشطع الدياسية في العخاؽ ،وعمى ىحا األساس فكمسا استصاع
الشطاـ الدياسي اف يدتثسخ االعبلـ بذكل عاـ إلشاعة ثقافة االمغ السجتسعي كاف

رافجًا اساسياً في تخسيخ الجيسقخاشية وساىع في تذكيل رأؼ عاـ إيجابي تجاىو ،وىحا ما
يعدز في استقخار الحياة الدياسية في العخاؽ.

هجف البحث :إف اليجؼ مغ االعبلـ بعامة واإلعبلـ األمشي بخاصة ،ىػ تغييخ
االتجاىات الدمبية لجػ افخاد السجتسع ،وييجؼ البحث :ابخاز الجور االمشي ألجيدة
الجولة باستثسار السعمػمات التػجييية إلبخاز أىع السخاشخ التي تحيط بالسجتسع.
والتعخؼ عمى دور االعبلـ في تحقيق االستقخار الدياسي ،وتحميل السذكبلت الحؿيؿية

التي تػاجو نجاح االعبلـ األمشي ،وبشاء نسػذج مغ الدياسات واالستخاتيجيات التي
يسكغ اف يتبعيا االعبلـ االمشي لتحقيق االستقخار الدياسي.

منهجية البحث :لغخض اإلحاشة بسزسػف الجراسة وتحقيق أىجافيا تع االعتساد عمى

مشيج التحميل الشطسي ،كػف الشطاـ الدياسي مجسػعة مغ العشاصخ واف أؼ تغييخ
:
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يحجث في ىحه السشطػمة يؤدؼ الى التغييخ في مدار الشطاـ بخمتو ،فسجخبلت الشطاـ
الدياسي تتزسغ وجػد ؾيع واتجاىات تتعارض مع استقخار عسل ىحا الشطاـ وىحا ما

يتزسغ الى اتباع سياسات كسخخجات مغ شانيا اف تغيخ او تتصػر مثل ىحه الؿيع

لتحقيق االستقخار الدياسي.

هيكمية البحث :اقتزى البحث تقديسو عمى ثبلثة مباحث فزبلً عغ السقجمة

والخاتسة ،والتي ُذكخ فييا أىع االستشتاجات ،حيث تشاوؿ السبحث األوؿ ماـية
االستقخار الدياسي واألمشي ،بيشسا تشاوؿ السبحث الثاني واقع االستقخار الدياسي

واإلعبلـ األمشي في العخاؽ بعج عاـ  ،2003اما السبحث الثالث واألخيخ فتشاوؿ دور
اإلعبلـ األمشي في تحقيق االستقخار الدياسي في العخاؽ مغ حيث الدياسات

واالستخاتيجيات.
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المبحث االول

ماهية االستقرار الدياسي واإلعالم األمني

اوالً /مفههم االستقرار الدياسي
عخؼ بأنو "وجػد
وي ّ
ُيعج االستقخار الدياسي أحج مؤشخات نجاح العسمية الدياسيةُ ،
عبلقة بيغ السذاركة الدياسية مغ جية والسؤسدية الدياسية مغ جية اخخػ ،واف
اختمفت درجاتيا ،وىي ميدة لمشطاـ السؤسدي القادر عمى معالجة السذاكل والشداعات
بصخؽ سمسية مع قػة الخدع ضج مغ يشتيظ الشطاـ العاـ ويخل بو ،وىػ قجرة السؤسدات
الدياسية عمى االكتفاء الحاتي ،بحيث تدتصيع االستسخار والعسل بذكل شبيعي في
(بػعاؼيو.)300 ،2006 ،
أقدى الطخوؼ" ُ
واالستقخار الدياسي ىػ مجػ قجرة الشطاـ الدياسي عمى استثسار الطخوؼ
وقجرتو عمى التعامل بشجاح مع االزمات الستيعاب الرخاعات التي تجور داخل
السجتسع ،مع عجـ استعساؿ العشف ،إذ إف ىشالظ العجيج مغ السؤشخات التي تحجد
استق اخرية الشطاـ الدياسي وعجـ استق اخريتو ،وىي( :خميفة.)200 ،0999 ،
 .1عجد االغتياالت الدياسية داخل الجولة.
 .2عجد االضصخابات العامة.
 .3وجػد حخب عرابات.
 .4عجد االزمات الحكػمية داخل البشاء الدياسي.
 .5عجد الثػرات التي قامت لتغييخ الشطاـ الدياسي.
ويتأثخ واقع االستقخار الدياسي في السجتسع بعػامل متعجدة ثقاؼية وسياسية
واقترادية واجتساعية وامشية داخمية وخارجية متجاخمة ،ومغ السسكغ اف تربح
مدببات لعجـ االستقخار الدياسي حتى في السجتسعات الستقجمة والعخيقة ديسقخاشياً،
(خزيخات.)70 ،2002 ،
ولبلستقخار الدياسي بعجيغ ىساُ :
 .1االستقخار الدياسي الجاخمي ،يعشي ادارة الرخاعات الجاخمية في إشار مؤسدات الجولة
ومغ خبلؿ تػازنات القػػ الجاخمية ،إذ يختبط االستقخار الدياسي بقجرة الجولة عمى
االستجابة لسرادر التػتخ والزغط في البيئة الخارجية وتصػيعيا لخجمة السرالح
القػمية.
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 .2االستقخار الدياسي الخارجي ،يذيخ الى قجرة الجولة وكفاءتيا في إدارة السرالح العميا
لمبمج في الخارج وحسايتيا مغ التجخبلت الخارجية التي غالباً ما تداىع في عجـ
استقخار الشطاـ الدياسي ،بدبب تأثيخىا السباشخ عمى السدتػيات الدياسية
واالجتساعية واالقترادية والسحمية.
ثانياً /ماهية االعالم واالعالم األمني :المفههم والهظائف

ُيعخؼ عرخنا الحالي بأنو عرخ الثػرة السعمػماتية والتكشػلػجية فأنو أيزاً
عرخ وسائل االتراؿ الحجيثة او عرخ االعبلـ ،فقج تعجدت ىحه الػسائل وتقجمت
اساليبيا وتقشياتيا وصارت تعتسج عمى أدؽ السدتحجثات العمسية واكثخىا تعقيجاً ،لقج
شيجت وسائل االعبلـ عجة تصػرات وابتكارات بجأ باالتراالت الدمكية والبلسمكية
مخو اًر بالياتف والشرػص الستمفدة وانتيت باألقسار وااللياؼ الزػئية.
عخؼ اإلعبلـ في اإلشار األكاديسي بانو العسمية التي يتع مغ خبلليا تقجيع
وي ّ
ُ
السعمػمات والبيانات برػره الحؿيؿية والرحيحة واالخبار الػاضح والرادؽ ،بسا ؼيو
دقة الػقائع واالفكار واآلراء ألوسع شخيحة مغ السجتسع (ناصخ ،)98 ،2009 ،وىػ
عسمية االتراؿ التي تتع باستخجاـ وسائل االعبلـ الجساىيخية التي ىي مجسػعة
معجات ميكانيكية أو الكتخونية ليا القجرة عمى إيراؿ الخسائل االترالية الى عجد
كبيخ مغ الشاس (إصبع .)09 ،2004 ،وىػ نقل لمسعمػمات والسعارؼ والثقافات
الفكخية والدمػكية ،بصخيقة معيشة ،عبخ ادوات ووسائل االعبلـ والشذخ الطاىخة
عبخ مػضػعياً
والسعشػية ،ذات الذخرية الحؿيؿية أو االعتبارية ،بقرج التأثيخ سػاء ّ
عبخ ،وسػاء كاف التعبيخ لعقمية الجساىيخ أـ لغخائدىا (الجبار–00 ،2000 ،
او لع ُي ّ
 .)00اما االعالم االمني "فهه النذر الرادق لمحقائق والثهابت االمنية واآلراء
واالتجاهات المترمة بها والرامية الى بث مذاعر الطمأنينة والدكينة في نفهس
الجماهير ،من خالل تبريرهم بالمعارف والعمهم االمنية وترسيخ قناعتهم بأبعاد
مدؤولياتهم االمنية وكدب مدانجتهم في مهاجهة اصناف الجريمة وكذف معاهر
.
االنحراف" (عجلي & هللا)058 ،2000 ،
وتتعجد مياـ االعبلـ األمشي بذكل عاـ حدب شبيعة عسل األجيدة األمشية
واختبلؼ شبيعة عسميا ومغ الصبيعي اف تختمف كحلظ ىحه السياـ تبعاً لميجؼ مشو،
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وشبقاً لسا مصمػب انجازه ،والسيسة السحجدة والسػكمة اليو ،فيػ ييجؼ في زمغ الحخب
او اثشاء االعجاد ليا الى تييئة الطخوؼ السشاسبة لمعسميات األمشية ،وتييئة الخأؼ العاـ
والقػات السدمحة وقصاعات الجولة اقترادياً وسياسياً وعدكخياً ،وبػجو عاـ يسكغ
تمخيز مياـ االعبلـ االمشي في وقت الحخب باآلتي( :نعسة.)308–307 ،2007 ،
 .1دعػة السػاششيغ التباع اساليب الجفاع السجني اثشاء الغارات.
 .2العسل عمى رفع الخوح السعشػية لمذعب خبلؿ فتخة الحخب عبخ زيادة التحاـ
الذعب بقػاتو السدمحة وتحثيغ الذعب ضج االشاعات السغخضة.
 .3االسياـ في شغ الحخب الشفدية ضج العجو.
 .4خصخ نذخ اؼ معمػمات عدكخية إال ِمغ مرادرىا السعتخؼ بيا مغ االجيدة
العدكخية السخترة.
 .5االلتداـ بالسرجاؾية خبلؿ اذاعة السػقف الفعمي لمعسميات والجور الحؼ تقػـ بو
القػات السدمحة.
 .6غخس عقيجة التزحية والبحؿ والعصاء والتييئة الشفدية والسعشػية.
 .7االسياـ في اعجاد الذعب لمسعخكة مغ خبلؿ التعخيف بأىجاؼ الحخب ،وشخح
ابعاد قزية الرخاع.
 .8التعخيف بالسػقف الدياسي وشخح تػجيات الخأؼ العاـ والخارجي سػاء السؤيجة أو
السعارضة.
 .9تػعية الذعب مغ خبلؿ شخح ابعاد ومقتزيات االمغ الػششي واىسية الجفاع عغ
الػشغ بتقجيع وعخض السعمػمات السجنية والعدكخية واالمشية السختبصة بالسػقف.
.00التعخيف بأىسية اعجاد الجولة الحتساالت الرخاع السدمح الى جانب اعجاد القػات،
بحيث تربح الجوؿ بكل قجراتيا الدياسية واالقترادية والذعبية والعدكخية مدتعجة
لمعسل تحت ضخوؼ الحخب.
.00ابخاز اىسية السذاركة بيغ السجنييغ والعدكخييغ في الترجؼ لؤلعساؿ السزادة
والتقميل مغ آثارىا.
.02التييئة الشفدية لمسػاشغ مغ اجل ازالة الخـبة مغ تأثيخ اعساؿ العجو السزادة،
وتػعيتو باإلجخاءات التي يجب اف يتخحىا لتأميغ نفدو ،واسختو ومستمكاتو.
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المبحث الثاني
االستقرار الدياسي واالعالم االمني في العراق بعج عام 2003
اف التحػالت العسيقة التي تعخض ليا السجتسع العخاقي بعج عاـ  2003اثخت في
االعبلـ العخاقي شكبلً ومزسػناً كالتخريز والمبخلة االقترادية والجمقخشة الدياسية،
وىحه التحػالت نججىا في سياؽ التحػالت في ـيكل السؤسدات االعبلمية وتدايج

االحتكار إذ تتحكع مؤسدات اقترادية وسياسية وديشية متشػعة ،بالبث والخصاب

االعبلمي في عرخ تدداد ؼيو االصػات باالتجاىات واالختبلفات (العامخؼ،2009 ،

.)000
وبقجر تعمق االمخ بسػضػع بحثشا وىػ االستقخار الدياسي في العخاؽ ،فقج شيج
العخاؽ بعج عاـ  2003أزمات وتػتخات عجيجة كانت بدبب عػامل متجاخمة (داخمية
وخارجية) بخزت مطاىخىا في ترعيج السعزمة األمشية ،وفي أزمات عمى الرعيج
الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي ،كسا جػبو الشطاـ الدياسي الججيج ببعس دالئل
الخفس القائع عمى أسذ (سياسية – مجتسعية) ،ومغ مطاىخ ىحا الخفس كاف العشف
السدمح ،الحؼ نتج عشو واقعاً سياسياً سمبياً وقرػ اًر في االداء السؤسداتي والحكػمي،
وقج بجا أثخ تمظ الجوافع واالسباب برػرة محجدات نالت ليذ مغ الشطاـ الدياسي/

الجولة العخاؾية بل وقػضت اؼ مدعى الستقخار سياسي .وتتسثل ىحه االزمات
والتحجيات ،بػ:
أوالً /التحجيات الدياسية واألمنية :بعج سقػط الشطاـ الدابق في العخاؽ عاـ ،2003
ساد الفخاغ األمشي والقانػني والفػضى واعساؿ الدمب والشيب والتخخيب والصائؽية في
كل ارجاء الببلد ،وكاف لؤلفكار والبخامج الصائؽية التي شخحتيا اغمب الجساعات
والسشطسات التي ضيخت عمى الداحة العخاؾية بعج االحتبلؿ االميخكي دور كبيخ ومؤثخ
في انتذار الصائؽية ،والسيسا بعج اف القت الجعع مغ بعس الذخريات االجتساعية
وبعس مغ دوؿ الجػار والسخابخات االقميسية والجولية ،إذ اتخحت الصائؽية اشكاالً
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عجيجة مغ التذجد والتصخؼ الجيشي ،وىحا ما أدػ الى تشامي اعساؿ العشف والقتل
والتيجيخ والتي اجتاحت الببلد ،والسيسا بعج حادثة تفجيخ مخقج االماميغ العدكخييغ في
محافطة صبلح الجيغ قزاء سامخاء ،ذلظ التفجيخ الحؼ أليب روح الصائؽية والثأر
واالنتقاـ ،وكاد اف يجخل العخاؽ في حخب اىمية شاحشة ،لػال تجخل بعس السخاجع
الجيشية واحتػاء االزمة قبل تصػرىا بذكل اوسع ،إذ ىشالظ العجيج مغ العػامل التي
اسيست في تغحية التصخؼ الصائفي والعخقي ،دفع الكثيخ مغ العقػؿ العخاؾية العمسية
الخافزة لتسديق وحجة العخاؽ الى اليجخة نحػ الخارج ،وما تشتجو مغ صخاعات داخل
السجتسع العخاقي ،بجءاً مغ العسمية الدياسية التي بشيت عمى اسذ شائؽية وعخؾية بجالً
مغ البخامج الدياسية الخشيجة ،وتفزيل السرالح العامة عمى السرالح الذخرية

والحدبية ،فزبلً عغ سياسة تفتيت الػحجة الدياسية التي اعتسجتيا االدارة االميخكية

خبلؿ فتخة احتبلليا لمعخاؽ وسعييا الى اضعاؼ دور القػػ العمسانية والجيسقخاشية
واعصاء الجور االكبخ لمعذائخية والصائؽية في تذكيل الجولة العخاؾية .فزبلً عغ ذلظ

انتذار الجساعات السدمحة بتشػعاتيا السختمفة والتي عسمت عمى حسل الدبلح إلرىاب
الجولة والسػاشغ ،كسا البج مغ اإلشارة الى الدياسات التي اتبعت والتي كانت ذات

ابعاد شائؽية وعخؾية ،ومذكبلت تتعمق بالسيجخيغ في الجاخل والخارج ،وبالتالي ضيػر

سياسات التغييخ الجيسغخافي ،والتجاوز عمى القانػف ،وشيػع الجخيسة والبصالة الستفذية،

وارتفاع ندبة الذباب السياجخيغ الى جانب الكفاءات العمسية (العخبي;040 ،2008 ،
حصيط .)39–30 ،2009 ،وتسثمت ىحه التحجيات بػ ( :حسيج ;072 ،2005 ،داؿ،
 ;363 ،2005عجيل)030–028 ،2006 ،
 .1فذل الشطاـ الدياسي في تحقيق انجماج اجتساعي بيغ مكػنات السجتسع
السختمفة وفذمو في بشاء ىػية وششية عخاؾية جامعة لكل مكػنات السجتسع ،وذلظ

يخجع الى الخمل الحؼ رافق شبيعة تذكيل الدمصة الدياسية ،فانعجاـ التػازف بيغ
مؤسدات الجولة مغ ناحية وبيغ مكػنات السجتسع مغ ناحية اخخػ لرالح شخز

الساسظ بالدمصة ،ادػ في السحرمة الى اف يكػف الشطاـ ىػ الحاضغ لمجولة بجالً
:
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مغ اف تكػف الجولة ىي الحاضشة لمشطاـ ،االمخ الحؼ انعكذ سمباً عمى التكػيغ
االجتساعي لمسجتسع العخاقي مغ جية ،وعمى قجرتو في االنجماج والتكامل مغ جية

اخخػ ،ومغ ثع عجـ القجرة عمى تعبئة السجتسع في بشاء الجولة واالمة ،مسا ادػ الى
وجػد خمبلً في بشاء الشطاـ الدياسي ،فطيػر ازمات كالتغمغل والتػزيع والسذاركة

والذخعية واالنجماج واليػية اوججت شخخاً عسيقاً في ججار السػاششة فبجالً مغ اف
ف
الء واحجاً لمجولة فحدب ،اصبحت ىشاؾ والءات فخعية تشافذ الػالء
يكػ ىشاؾ و ً
لمجولة ،وتعمػ عمييا احياناً وىػ ما يعشي فقجاف االنجماج وفقجاف حذ االنتساء

السذتخؾ لسػاششة حؿيؿية.

 .2افزى انييار الشطاـ الدياسي بعج عاـ  2003الى بخوز القػػ االجتساعية
والدياسية والجيشية التي كاف لكل مشيا ىػيتيا السسيدة ومخجعيتيا الخاصة ،ومغ ثع
انغساسيا في الحقل الدياسي لتتشامى عمى اثخ ذلظ ضاىخة التخشجؽ واالنكفاء عمى
الحات بيغ السكػنات السجتسعية العخاؾية بذكل عسق مغ ازمة السػاششة.
 .3وىغ السؤسدات القانػنية والجستػرية العخاؾية وعمى الحقب التاريخية مختمفة التي
مخ بيا العخاؽ ،وىحا ما ادػ الى اخفاؽ ىحه السؤسدات في تحقيق ىػية وششية
مذتخكة.
 .4التصبيق السذػه لمجيسقخاشية التػافؿية مسا أدػ الى تعديد بخوز اليػيات الفخعية
عمى حداب اليػية الػششية الجامعة.
 .5التجخبلت الخارجية السدتسخة عبخ التعامل مع بعس السكػنات االجتساعية
بجاللة االنتساءات (الجيشية-الصائؽية-العخؾية) برخؼ الشطخ عغ االنتساء
الػششي.
 .6وجػد فجػة ادارية وقانػنية وسياسية (فخاغ مؤسداتي) ساىست في تفجيخ
الحداسيات االثشية والصائؽية ،متخافقاً ذلظ مع فػضى سبلح وسعي بعس
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الجساعات والسشطسات لمتدمح ،مسا َّ
ميج الندالؽ االمػر الى مشدلقات خصيخة
واستسخار دوامة العشف الجاخمي.
 .7ساىست ضاىخة ضعف السؤسدة الدياسية العخاؾية في تذجيع البشية االجتساعية
التقميجية ،ذلظ اف غياب الجيسقخاشية في مؤسداتيا وتشطيساتيا الجاخمية وشيػع

العشف قاد الى التعسيع عمى ضخوؼ الفداد االدارؼ والذخري والعجد الفكخؼ
وتجني الػعي والقدػة في حياتيا الجاخمية بسا َّ
ولج كثخة االنذقاقات.

 .8السذكمة الصائؽية مغ اىع السذكبلت التي عانى مشيا الشطاـ الدياسي العخاقي
السيسا بعج عاـ  2003بدبب السذكبلت التي خمقتيا شبيعة التقديع الصائفي
والدياسي لمسشاصب الحكػمية في البمج ،عمى الخغع مغ محاوالت الحكػمة
العخاؾية تجاوز ىحه االزمة إال أنيا تعج حؿيقة واقعة ال يسكغ تجاوزىا.
ثانياً /التحجيات االجتماعية والجينية :يتألف سكاف العخاؽ مغ جساعات اثشية /عخؾية
وىع العخب الحيغ يسثمػف اغمب سكاف العخاؽ ،ويجيغ عخب اىل العخاؽ بالجيانة

االسبلمية ويتػزعػف محىبياً الى شيعة وسشة ،مع وجػد عخب بشدب قميمة يعتشقػف
ديانات اخخػ مثل السديحييغ والرابئة ولغتيع ىي المغة العخبية ويتػزعػف عمى معطع
مشاشق العخاؽ ،ويمي العخب الكخد بػصفيع القػمية الثانية ،إذ يقصشػف في مشاشق

شساؿ شخؽ العخاؽ ،ويعتشق غالبيتيع الجيانة االسبلمية ،ويشقدع الكخد الى كخد سشة
وكخد شيعة (الفيمية) ،فزبلً عغ الكخد االيديجييغ ،وتأتي بعج الكخد القػمية التخكسانية،

وىع مدمسػف مشقدسػف الى سشة وشيعة ،ويدكشػف في قزاء تمعفخ شساؿ محافطة
السػصل وكخكػؾ وصبلح الجيغ (تخكي .)007 ،2002 ،ومغ الشاحية الجيشية ىشالظ

ثبلث جساعات ديشية في العخاؽ ىع السدمسػف الحيغ يذكمػف ندبة ( )%95مغ ندبة

الدكاف ،ويشقدع السدمسػف الى شيعة وسشة ،وكحلظ لكل مغ الدشة والذيعة العجيج مغ
االنقدامات والتفخعات داخل الصائفة الػاحجة ،أما السديحيػف فالػجػد السديحي قجيع

وىحا الػجػد متشػع والسديحيػف العخاقيػف يشقدسػف الى كاثػليظ وأرثػذكذ وانجيمييػف
او بخوتدتانت ،وتبمغ ندبتيع ( )%3ويتػزعػف عمى محافطات بغجاد والسػصل
:
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والسحافطات الذسالية وفئة قميمة مغ السحافطات الجشػبية كالبرخة وبابل ،كسا تتػاجج

في العخاؽ مػاششػف مغ ادياف وشػائف اخخػ كالرابئة واليديجية ،إذ يتػاجج الرابئة
في جشػب العخاؽ وبغجاد العاصسة ،ويتػاجج كل مغ اليديجيغ والذبظ في السػصل

وكخكػؾ واربيل (إبخاـيع وآخخوف.)250 ،0996 ،

ونجج إف الشطع العذائخية ليا دور مسيد في التاريخ الحجيث لمعخاؽ ،فيي ابخز
التشطيسات االجتساعية التي استصاعت اثبات وجػدىا بقجرتيا في التحكع بصبيعة
العبلقات االجتساعية والدياسية في السجتسع العخاقي ،وذلظ عبخ صػغيا لدمػكيات
ممدمة لبلفخاد ،وىػ يصمق عمييا الػقائع االجتساعية ،إذ تذكل القبيمة محػ اًر اساسياً في
الشديج االجتساعي العخاقي ،وتؤثخ في سياؽ تصػره الجيسقخاشي ،فالتشطيسات العذائخية

التي بخزت بعج االحجاث في عاـ  2003تدتشج في ـيكميا واىجافيا الى رؤػ تقميجية
والسبلحع أف أغمب التأثيخات العذائخية في الحجث العخاقي تأتي في إشار السؤثخات
الذخرية لبعس رؤساء الؿبائل والعذائخ مغ خبلؿ احداب ديشية او عمسانية ،فتأثيخ
القبيمة عمى سمػؾ الفخد بجا واضحاً وال يسكغ تجاىمو ،فالقبيمة في العخاؽ تعج مغ اكثخ
السخجعيات السحجدة لدمػؾ الفخد ،إذ يكػف ليحه السخجعية دور في تشذئة االفخاد ربسا
تكػف او تحاوؿ اف تكػف متشاسبة مع مخحمة التحػؿ الجيسقخاشي الحؼ يذيجه العخاؽ،

فرػت الجيغ والعذيخة والسحىب اقػػ مغ اؼ صػت اخخ ،لحلظ البج مغ اف تكػف

البجاية مشيع ،لسا يذكمػف مغ ٍ
تأثيخ حيػؼ وحاس ٍع (أحسج ;030 ،2003 ،العشبكي،
 .)64 ،2006ويسكغ تحجيج تأثيخ العذائخية عمى الشطاـ الدياسي واستق اخره ،ؼيسا يأتي
(مذعل224–009 ،2008 ،؛ ناىي:)64 ،2007 ،
 .1تحػؿ والء الفخد مغ الجولة الى الصائفة والعذيخة ،بل اف السػاشغ العخاقي ونتيجة
لزعف سمصة الجولة وربسا غيابيا بالكامل أصبح يمجأ الى االىتساـ بالعذيخة
والصائفة مغ اية دولة اخخػ ،ومغ ثع ادػ الى وىغ مفيػـ السػاششة.

:
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 .2االستقخار الدياسي في اؼ نطاـ سياسي ديسقخاشي يذسل مجسػعة مغ الؿيع
االخبلؾية والدمػكية واالختيار الخشيج بيغ بجائل متعجدة أحج اىع ىحه الؿيع ،في حيغ
تعسل اليػية العذائخية والصائؽية في احياف معيشة الى تذػيو ىحه الؿيع عغ شخيق
مشع الفخد مغ الترخؼ العقبلني ،فسشصق القبيمة والصائفة عشجما يعمػ عمى مشصق
السػاششة يؤدؼ الى عجـ التدامح والتفاعل الدياسي بيغ افخاد السجتسع او بيغ
االحداب نفديا ،ومغ ثع يدػد مشصق العشف الدياسي.

 .3إف التشافذ الدياسي بيغ االحداب ال تكػف عمى أساس بخامج سياسية تصخحيا
األحداب بل تحػؿ السشافدة عمى أسذ شخرية وؾبائمية ،بل وصل االمخ الى ؾياـ
بعس األحداب في تقجيع مخشحيغ رؤساء الؿبائل والعذائخ كسخشحيغ لؤلحداب.
 .4شػياف الػالءات العذائخية عمى السرمحة العامة مغ حيث اختيار السسثميغ ،بسا

يمحق ذلظ اض اخ ًار ببخامج التشسية السدتقبمية السيسا إذا كاف السسثميغ مغ غيخ ذوؼ

الخبخة والتجخبة.

ثالثاً /التحجيات االقترادية :بعج احتبلؿ العخاؽ عاـ  2003شخعت سمصة االئتبلؼ
والحكػمات الستعاؾبة بعسمية التحػؿ باالقتراد العخاقي ،مغ االقتراد السػجو مغ قبل

الجولة الى اقتراد الدػؽ في ضػء سياسات واقتخاحات صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ

الجولي لئلنذاء والتعسيخ المحيغ يذاركاف مع االمع الستحجة واشخاؼ دولية اخخػ في
عسمية اصبلح االقتراد العخاقي ،وتسػيل مذخوعات التشسية واعادة االعسار ،ويعاني
العخاؽ مغ السذكبلت االقترادية لع تكغ وليجة مجة زمشية قريخة ،بل نتيجة عسمية
تخاكسية شػيمة االمج ،اشتجت قػتيا خبلؿ مجة حكع الشطاـ الدابق ،بعج اف مارست
العػامل الدياسية اثخىا في حخكة االقتراد ،فالسذكبلت االقترادية كانت بدبب سػء
الترخؼ بالسػارد االقترادية وغياب العقبلنية في تخريز السػارد عمى وفق
السشصق االقترادؼ ،وحريمة تمظ السذكبلت تذػىت العبلقة بيغ العخض الكمي
والصمب الكمي واختبلؿ السػازنات السالية والشقجية والسجيػنية والفقخ والتزخع الحؼ ارتفع
الى معجالت لع يدبق اف شيجىا االقتراد العخاقي ،مسا ادػ الى انييار العسمة بعج
:
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المجػء الى االصجار الشقجؼ بجوف غصاء في تدعيشات القخف العذخيغ إلعادة اعسار ما
دمختو الحخب واستسخ باالرتفاع الى اف وصل معجؿ التزخع الى اكثخ مغ  %77في
الدشػات الساضية ،بفعل ارتفاع تكاليف الشقل وعجد الصاقة في تمبية حاجات السجتسع،
فزبلً عغ تدايج الصمب سػاء العاـ والخاص ،إذ ارتفعت فقخة االجػر والخواتب كشدبة
مغ الشاتج السحمي مغ  %35الى  %60لمدشػات بعج  ،2003وكاف لمشفط دور اساس

في تمظ السذكبلت والسيسا بعج الحخب العخاؾية–االيخانية ،واصبح االمخ اكثخ وضػحاً

بعج غدو الكػيت عاـ  ،0990وما نتج عشيا مغ تجميخ لبلقتراد والسجتسع ،فبشية
االقتراد العخاقي تكذف انو متسحػر حػؿ انتاج وترجيخ الشفط الخاـ ،ونتيجة لحلظ
انقدع االقتراد الى اقتراديغ مشفرميغ ومتسايديغ :االوؿ يزع الشفط ومذخوعاتو،
والثاني يزع باقي قصاعات االقتراد الػششي ،وفي الػقت الحؼ يػلج ؼيو االوؿ (اؼ
الشفط ومذخوعاتو) معطع الشاتج السحمي االجسالي وؾيسة الرادرات وااليخادات العامة،

فأنو ال يدتػعب ( )%0مغ حجع القػػ العاممة ،والبج مغ القػؿ اف ىحيغ االقتراديغ
ال يختبصاف بعبلقة وثيقة ،إال في حجود تػفيخ الصاقة لمقصاع الستخمف وبعس
الخجمات اليامذية لمقصاع الحجيث ،وتشعكذ ىحه الطاىخة عمى االقتراد لجية عجـ
التشػع في االنتاج وعجـ قجرتو عمى اشباع الصمب السحمي الستدايج مغ مختمف انػاع

الدمع والخجمات التي تترف بالتشػع الذجيج بسا يفػؽ قجرة القصاع الستخمف (مجسػعة
باحثيغ.)204 ،2009 ،270 ،2008 ،
واجيت ميسة االصبلح االقترادؼ واعادة االعسار العجيج مغ االشكاليات في
مقجمتيا التخكة الدابقة ،فزبل عغ اوضاع ما بعج عاـ  2003عمى صعيج عجـ
االستقخار االمشي وازمة الحكع والقرػر البيخوقخاشي وضعف اجيدة الخقابة والسحاسبة
والفداد بأشكالو السختمفة ،اف ىحه التغييخات وغيخىا فخضت عمى متخحؼ القخار اجخاء

السخاجعة والتحميل واعادة الشطخ بالدياسات العامة الستبعة لمحيمػلة دوف تكخار
السذكبلت ،وخاصة بالجانب االقترادؼ كػنو االكثخ تأثي اًخ بالسعصيات والتصػرات
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الججيجة ،وىشا ما ادػ الى الحاجة لمذخوع بعسمية االصبلح االقترادؼ التي تدتمدـ
تػفخ االسذ والسقجمات السػضػعية التي تذكل القاعجة االساس ،لبلنصبلؽ بعسمية
االصبلح بذكل يدتيجؼ تعبئة السػارد واعادة تخريريا لزساف احتياجات االجياؿ
سػاء الحالية أو السدتقبمية (مجسػعة باحثيغ .)205–204 ،2009 ،وتسثمت أىع
التحجيات االقترادية بػ (القخيذي:)00 ،2008 ،

اء باإلنتاج مخو اًر
 .1يعاني العخاؽ بذكل عاـ مغ تخمف في السدتػػ االقترادؼ ،سػ ً
بالتػزيع والتبادؿ واالنتياء باالستيبلؾ ،فاإلنتاج الرشاعي متخمف مغ حيث حجع
التقشيات السدتخجمة وحجع رؤوس االمػاؿ واالمػاؿ السػضفة ؼيو.
 .2غياب البخمجة االقترادية العقبلنية مغ جانب الجولة ،مسا ادػ الى عجد عغ
تػفيخ فخص عسل ضخورية لؤلفخاد.
 .3السػارد السالية ال تػزع برػرة عادلة بيغ افخاد السجتسع ،بسا يحقق العجالة
االجتساعية كسا يدتخجـ ألغخاض االستيخاد االستيبلكي بجالً مغ استخجامو
ألغخاض التشسية االقترادية واالجتساعية.

 .4ضعف مدتػػ الشذاط االستثسارؼ واالنتاجي وتخاجع الشسػ في قصاعات الرشاعة
والدراعة والتجارة والخجمات وتخمف البشياف االقترادؼ وـياكل االنتاج مع تدايج
ـيسشة القصاع الشفصي عمى مجسل الشذاط.

 .5زيادة ندبة الفقخ السجقع بدبب تجىػر مدتػػ السعيذة ،مسا ادػ الى تجني مدتػػ
الخفاـية االقترادية لػجػد عبلقة عكدية بيغ مدتػػ الخفاـية ومعجالت البصالة.

 .6اتداع حجع الفداد وتذابظ حمقاتو وتخابط آلياتو بجرجة لع يدبق ليا مثيل ،اصبح

مغ السدائل التي تيجد مديخة التشسية ،ؼباتت قزايا الفداد السالي واالدارؼ تتغمغل

في جسيع السجاالت واىسيا االقترادية.
واف تػسع عجـ معالجة ىحه التحجيات والسعػقات التي يعاني مشيا العخاؽ
نطاماً ومجتسعاً ،وما يدفخ عشيا يشعكذ عمى مؤشخات استقخار الشطاـ عمى كافة
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األصعجة الدياسية واالقترادية واالمشية واالجتساعية ،وبعزيا انعكاس مباشخ عمى
مختمف مشاحي ومجاالت الحياة وىحا ما يتزح جمياً بالشدبة لمعخاؽ.

وبقجر تعمق االمخ بسػضػع بحثشا عغ االعبلـ واالعبلـ األمشي ،فشجج بخوز

مدتػييغ مغ التغييخ االعبلمي ،االوؿ :يػضح التعجدية السؤسدية لمرحافة واالعبلـ
في العخاؽ .والثاني :يػضح انعكاس ىحه التعجدية عمى السفاـيع والؿيع السيشية في

الخصاب اإلعبلمي (العامخؼ .)003 ،2009 ،ومغ خبلؿ الخصج بخزت وبذكل
واضح معػقات عجة كانت عؿبة تعتخض سيخ عسل السؤسدات االعبلمية في الداحة

العخاؾية ،وىي (العامخؼ ;004 ،2009 ،العدكخ:)00–00 ،2007 ،

 .1االفتقار الى السػارد البذخية الكفػءة السجربة الستبلئسة مع اتجاىات الػضع الججيج
وضخوؼ التصػر الدخيع.

 .2السعاناة مغ ارتفاع ندبة االمية ،ولعل االمخ الحؼ يديج خصػرة ىحه السذكمة اف
البعس مغ شبو االمييغ ىع مغ العامميغ في قصاع االنتاج واماـ ىحه الشدبة

السخيفة يربح االتراؿ بجسيع وسائمو عسيقاً.

 .3االصخار عمى اتباع االساليب التقميجية في تشاوؿ قزايا التصػر والذؤوف الستعمقة
بالشيػض.

 .4فقجاف االىتساـ عشج بعزيع بالتشديق بيغ االجيدة السختمفة السشتجة والتي تداعج
عمى تزافخ الجيػد لمقزاء عمى االزدواجية والتكخار لتتسكغ خصط البشاء

والتػعية مغ تحقيق اىجافيا تحؿيقاً أكثخ فاعمية.

 .5وجػد فجػة بيغ االعبلمييغ واالمشييغ ،مع وجػد فجػة بيغ رجل االمغ والسجتسع.
 .6الفيع الخاشئ لمسدؤولية االمشية ،مع اختبلؼ الدياسات العامة.

 .7عجـ تصبيق التػصيات االعبلمية واالمشية مع انعجاـ التأىيل العمسي لمعامميغ في
مجاؿ االعبلـ االمشي.

 .8حداسية القزايا االمشية ،فزبلً عغ خزػع السؤسدات االمشية العتبارات
سياسية.
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 .9عجـ وضػح مفيػـ االعبلـ االمشي ومدؤولياتو ،وضعف االمكانات الستاحة اماـ
القائسيغ عميو.

 .10غياب الخؤية السػحجة لمخصاب اإلعبلمي األمشي وتعجد الخصابات اإلعبلمية
اتجاه القزايا األمشية.

.00ضعف ايجابية اتجاىات الجساىيخ نحػ السسارسات االعبلمية لؤلجيدة الخسسية،
ولػسائل االعبلـ الحكػمية خاصة شبيعة واتجاه االتراؿ الستاح في الػسائل

الخسسية ويعػد ذلظ الى:

 مبالغة بعس الػسائل الخسسية في تسثيل السػقف الخسسي تحت دعاوػ الجفاع عغالسرمحة الػششية ،مسا يؤدؼ الى تحػؿ الخصاب االعبلمي الرادر عغ ىحه

الجيات الى ما يذبو السػاعع والشرائح بجالً مغ العسل السيشي.

 -مثالية الخصاب االعبلمي الخسسي ،إذ يبالغ الخصاب الخسسي في تقجيع ما تقػـ بو

الجيات االمشية بعجه عسبلً دؾيقاً معقجاً ومشطساً يسمظ معجالت عالية مغ الحمػؿ

الجاىدة لكذف شبيعة الغسػض الحؼ يكتشف اؼ عسل اجخامي ،يرجؽ ذلظ احياناً
عمى ما يقجـ مغ بيانات حػؿ االحجاث االرىابية ،إذ تصغى الخسسية عمى الخصاب،
وتقل العشاية بتػضيف السجاخل والرياغات واالساليب االعبلمية السشاسبة وتدػد

االنذائية ،وعبارات االوامخ والتيجيج ،الى جانب مبالغة الخصاب الخسسي في تقجيع

السجتسع بأفزل صػره.

 .02ضعف الكفاية السيشية لمقائسيغ عمى االعبلـ االمشي ،إذ يتصمب نجاح العامميغ
في االعبلـ االمشي في الؿياـ بػاجباتيع الػضيؽية تػافخىع عمى قجر عاؿ مغ الكفاية

السيشية ،ويؤدؼ افتقاد العامميغ في االعبلـ االمشي لمكفاية السيشية الى:

 التػسع في نذخ الجخائع ،وىػ ما يديع في فقجاف الجساىيخ االحداس باألمغ. يسكغ اف يحتل بعس صيغ التشاوؿ السجخميغ الى ابصاؿ عبخ اترافيع بالبخاعةوالحكاء مسا قج يجفع الذباب لؤلعجاب بيع ومحاولة تقميجىع ،كسا يسكغ اف تقمل
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ىحه الريغ مغ مكانة رجاؿ االمغ عبخ تقجيسيع في شكل محجودؼ الكفاية والخبخة

والحكاء.

 قج تتخكد الؿيع السػجية لمعسل االعبلمي في االثارة فقط فتربح الؿيسة السػجيةلمعسل االعبلمي.

 يسكغ اف يؤدؼ ابتدار االحجاث االمشية مغ سياقاتيا العامة الى تقجيع وقائعغامزة وغيخ مقشعة ،كسا يسكغ اف يؤدؼ ذلظ الى حجوث مذكبلت قج تبجو أكثخ

خصػرة مغ االحجاث االجخامية نفديا.

ويسكغ تحجيج اىع السعػقات التي تػاجو االعبلـ األمشي والتي تتسثل في ثبلث

اشكاليات في واقع السسارسة ،وىي( :الجغساف ،د.ت)2 ،

االشكالية االولى :تختبط بكل مغ االعبلـ الحؼ يدعى الى الدبق ومغ ثع االفراح
الدخيع برجد اؼ حجث واالمغ الحؼ تتصمب ميامو السكمف بيا ىي الحفاظ عمى
سخية السعمػمات األمشية ،والػاقع اف أحج السياـ الخئيدة لؤلعبلـ االمشي ىي

الػصػؿ الى نقصة التػازف السبلئسة بيغ ما يسكغ االفراح عشو وما يجب حجبو.

االشكالية الثانية :ىي اف متصمبات االمغ ربسا تقػد في بعس األحياف الى تقييج
الحخيات وىحا يتشاقس مع السبادغ التي تقػـ عمى الجيسقخاشية ،والػاقع اف الخبخات

السعاصخة تػضع اف االولػية يجب اف تعصى لبلعتبارات االمشية عمى اف يكػف ذلظ

في اشار القانػف والشظ اف االعبلـ االمشي يػاجو ىحه االشكالية وعميو اف يتعامل
معيا باألساليب السبلئسة ،وىي اشكالية تػاجو السجتسعات.

االشكالية الثالثة :وتعػد الى شبيعة السػاقف العجيجة التي يتعامل فييا السػاشغ مع
اجيدة االمغ والى شبيعة بعس السياـ االمشية وغيخىا ىحا فزبلً عغ الثقافة الدائجة
في السجتسع والتي تذكل رؤية الشاس لؤلمغ واجيدتو وانذصتو والتي تكػف في اغمب
االحياف سمبية ويتختب عمى ذلظ اف ما يقجمو االعبلـ االمشي قج يتع استؿبالو وفيسو

وتفديخه بعيجاً عغ الػاقع واستشاداً الى االحكاـ السدبقة.
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المبحث الثالث
دور االعالم االمني في العراق :الدياسات واالستراتيجيات
اصبح االعبلـ الحجيث السعاصخ في العالع الستحزخ احج البشى االساسية

لمسجتسع وىي بشية مدتقمة ليا تأثيخ كبيخ في دفع البشى االساسية االخخػ االقترادية
والدياسية واالجتساعية والثقاؼية وغيخىا ،ؼبعج اف انتيى االعبلـ الذسػلي في العخاؽ

في عاـ  2003حجثت عسمية تغييخ جحرية في بشية االعبلـ ،وعمى الخغع مغ اف البشية
الججيجة مازالت غيخ مشطسة تشطيساً كامبلً اال انيا حػلت االعبلـ العخاقي الى اعبلـ
حخ ،فخبلؿ سشػات قميمة بجأ االعبلـ بالتشػع والتػسع االفقي اليائل متسثبلً بالفزائيات
والسحصات التمفديػنية السحمية واالذاعات والرحف والسجبلت ومػاقع االنتخنيت وكميا

متعجدة االتجاىات لكغ لع يحرل تصػر نػعي او عسػدؼ في مزسػف االعبلـ

العخاقي إال عمى مدتػيات محجدة (العامخؼ.)000 ،2009 ،

وتعج وسائل االعبلـ مغ أكثخ وسائل التأثيخ في االستقخار الدياسي ،بل

اصبحت الػسائل االعبلمية مرج اًر اساسياً لمثقافة العامة لفئات السجتسع كافة ،فقج
امتج تأثيخىا الى معطع افخاد السجتسع ،مغ خبلؿ ما تقجمو مغ محتػػ يحسل مزاميغ

متعجدة ،فاإلعبلـ ووسائمو السعاصخة الستشػعة تذكل مفربلً ميساً في تعديد الؿيع
السجتسعية ،وفي مقجمتيا االعبلـ االمشي الحؼ صار ضخورة ممحة لتقجـ السجتسعات

ورقييا ،وتحقيق االستقخار والدبلـ ،وتكسغ اىسية االعبلـ االمشي في العخاؽ كػنو ال

يشقل السعمػمات األمشية بسرجاؾية الى الجسيػر فحدب بل يحاوؿ بشاء وعي أمشى
يخفع الخوح السعشػية بكل السقػمات الكفيمة بااللتداـ بالتعميسات واألنطسة كافة لحفع

امغ وسبلمة السػاشغ في مجاالت الحياة كافة.

ويؤدؼ االعبلـ االمشي دو اًر ميساً في صشاعة الخأؼ العاـ ونقل السذاىجات الحية

مغ وسط ميجاف السعخكة في حالة الحخب ،فيػ السعشي بإيراؿ الخسالة الى الذعب،

وترػيخ ما يجخؼ في ارض السعخكة ،واضيار دور رجاؿ القػات السدمحة في الجفاع
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عغ الػشغ ،ويتزسغ االعبلـ االمشي التخصيط مغ خبلؿ تعبئة السجتسع السجني

وتييئة لػقػع الحخب وحثو عمى حذج الجيػد لسدانجة قػاتو السدمحة ،وتػضيف عسمية
التعبئة االعبلمية في خجمة متصمبات السعخكة ،مغ حيث تأكيج ضخورة العسل واالنتاج،

وتحجيج دور واضح لكل فخد في السعخكة ،وتشطيع سمػؾ الجساىيخ ،وتػجيييع نحػ

احتخاـ الشطاـ ،ورفع الخوح السعشػية والتييئة الشفدية لمسقاتميغ والسػاششيغ وتأىيميع
نفدياً وروحياً لقتاؿ العجو ،والؿياـ بجفع قػافل التػعية القػمية والجيشية لجبيات القتاؿ
خبلؿ الفتخة التحزيخية باعتبار اف التػعية الجيشية والثقاؼية والقػمية ركيدة اساسية

لتثبيت العقيجة القتالية وغيخ ذلظ (نعسة.)300–309 ،2007 ،

وتدداد اىسية االعبلـ االمشي في ضل التشامي الػاضح لسعجالت الجخيسة

واالرىاب الحؼ يتعخض لو الػشغ مغ الجاخل والخارج معاً ،االمخ الحؼ يتصمب ربط

السػاششيغ بيسػـ بمجىع في الجاخل والخارج والكذف بػضػح عغ الحالة االمشية،
واشبلعيع عمى الحقائق الستعمقة بأمشيع وسبلمتيع بذكل كامل ،وذلظ لبلستفادة مغ
وسائل وتقشيات االعبلـ الستصػرة في تخسيخ السفيػـ الذامل لؤلمغ ،ويعتسج االعبلـ

االمشي سياسات واستخاتيجيات عجة لتحقيق االستقخار الدياسي في العخاؽ ،أىسيا

(المييبي ;296–293 ،2009 ،حدغ ;042–039 ،2006 ،ميجؼ،2000 ،
:)599–595

 .1االساس االعبلمي ،اذ تقػـ ىحه االستخاتيجية عمى تقشيغ وضبط عسل القشػات
القزائية ومخاؾبة عسميا ومرادر تسػيميا ومشع بث رسائميا الصائؽية والعشرخية،

وبشاء قاعجة اعبلمية وششية بعيجة عغ التجاذبات الدياسية والجيشية.

 .2تحقيق مرالحة وششية حؿيؿية ،فالسرالحة الحؿيؿية يحب اف ال تخخج عغ سياؽ

العسل االستخاتيجي– شبقاً لسخاحل زمشية محجدة واساليب حجيثة تتزسغ الػلػج الى
صسيع السجتسع وعجـ االكتفاء بالسرالحة ما بيغ زعساء سياسييغ ،وانسا التخكيد
عمى السرالحة السجتسعية بجالً مغ السرالحة الدياسية.
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 .3صياغة رؤية واقعية وعقبلنية عغ وحجة وتجانذ القػمي والػششي في العخاؽ مغ

أجل تكامل السجتسع في بشاء الجولة الذخعية والشطاـ الجيسقخاشي والسجتسع السجني،
مغ خبلؿ تبشي استخاتيجية االستيعاب لسعالجة االنقداـ الحاد والخصخ في العبلقة

بيغ الجساعات االثشية ،والتي تيجؼ الى احتػاء االختبلفات داخل الجولة ،مغ

خبلؿ الدعي الى دمج واستيعاب الجساعات االثشية في اشار اليػية العامة،

وتذسل ىحه االستخاتيجية :االستيعاب الثقافي واالستيعاب السادؼ واالستيعاب

السؤسدي ،وانتذار مؤسدات اجتساعية وسياسية يذارؾ فييا جسيع االفخاد مغ

مختمف الجساعات عمى اسذ غيخ اثشية.

 .4التأكيج عمى مدألة خرػصية السجتسع العخاقي وشكل الػعي الدياسي ،وذلظ

بخمق نػع مغ االحداس بالسمكية الجساعية لمعسمية الدياسية ،مسا يدتجعي عقج

مرالحة عمى السدتػػ الفػقي لزساف تػفيخ بيئة أكثخ استق اخ اًر لمسرالحة عمى
السدتػػ التحتي.

 .5اعتساد لغة الحػار وتعديد ثقافة االختبلؼ ،مغ خبلؿ اعتساد االعبلـ االمشي عمى

تقجيع بخامج تجعػ الى تخسيخ ؾيع التعاير الدمسي والتعاوف ،واحتخاـ التشػع

والتعجد.

 .6تجشب الخصاب االنفعالي واعتساد خصاباً مترالحاً ،مغ خبلؿ اعتساد خصاباً
تشػيخياً ىادئاً خصاباً مػضػعياً مترالحاً وليذ خصاباً انفعالياً.
 .7بث الؿيع االجتساعية السعدزة لبلنتساء السذتخؾ ،مغ خبلؿ االضصبلع بجور
اساس في مشع حجوث الشداعات وتعديد فخض الدبلـ ،وتعسيق الحػار بيغ
اصحاب الجيانات والثقافات السختمفة ،فكمسا كانت الؿيع االجتساعية التي تبثيا

وسائل االعبلـ ؾيساً اساسية ونبيمة وتؤكج مذاعخ التعاوف واالنتساء السذتخؾ كمسا
تعدز الدمع االىمي السجتسعي.

 .8تعديد المقاءات والحػارات مع الشخب السثقفة ورجاؿ الجيغ السعتجليغ ورجاؿ
االمغ ،وذلظ لجورىع في تػعية الجسيػر وزرع بحور التعاير الدمسي والدمػكيات

االندانية لبشاء الػشغ واستق اخره.
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 .9تفعيل الحػار داخل الثقافات والجيانات والسجتسعات ،وىحا يسثل حاجة ميسة مغ
داخل السجتسعات.

 .00تفعيل دور مؤسدات السجتسع السجني في استتباب االمغ واالستقخار في السجتسع
والجولة.

.00ربط االعبلـ االمشي بذكل تكاممي مع مؤسدات الجولة والسجتسع إلنساء ثقافة
الحػار وتعديدىا في السجتسع.

.02البج مغ اشخاؾ السجتسع عبخ لجاف الذخشة السجتسعية ومؤسدات السجتسع السجني
في وضع الخصط االعبلمية واالمشية لسكافحة كل انػاع الجخائع.

.03اعتساد سياسة اعبلمية تكاممية بيغ كافة اجيدة االعبلـ الخسسية والذعبية ،مع
اعتساد مشيج تكاممي اجتساعي لفيع ضاىخة الجخيسة واسباب نذأتيا.

.04تحجيج إشار لسزسػف الخصاب االعبلمي الخسسي الخاص بسكافحة ضاىخة
االرىاب والجخائع واالبتعاد عغ الػعع والذعارات مع االعتساد عمى الػاقعية

والذفاؼية.

.05اعجاد بخامج اعبلمية امشية مجروسة ومػجية لمتعامل مع الجخائع بأنػاعيا.

.06ؾياـ االجيدة االمشية ووسائل اعبلميع السختمفة مغ شبكات ودوائخ عمى االندجاـ
الحؿيقي مغ خبلؿ اشاعة ثقافة التعاوف لرالح السجتسع.

.07اقامة قػاعج اعبلمية عمى شكل خبليا ازمات اعبلمية يتع مغ خبلليا اقامة ورش
تجريبية خاصة لمعامميغ في مجاؿ االعبلـ والعبلقات العامة.

.08استقصاب الكفاءات االعبلمية مغ األكاديسييغ لرالح االمغ كسؤسدة.

.09تكثيف البخامج تجاه الخأؼ العاـ بخرػص التػجيو واالرشاد والتححيخ بخرػص
التحجيات االمشية.

.20تدػية الرخاعات والشداعات عغ شخيق الحػار ،وتعسيق روح التفاىع بيغ
السجتسعات بػية القزاء عمى التصخؼ بكافة اشكالو ،واف تعديد الحػار يتزسغ

(ميجؼ:)078 ،2002 ،
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 -التأكيج عمى وحجة العخاؽ والعخاقييغ.

 عجـ التسييد بيغ اشياؼ الذعب العخاقي. -تأكيج عمى نبح االرىاب والسشطسات الجاعسة لو ومغ كل الجيات.

 تعديد نقاط التبلقي السذتخكة ونبح مدائل الخبلؼ والتقاشع بيغ ألػاف الصيفالعخاقي.

 .20تحقيق العجالة االجتساعية والقزاء عمى التفاوت االجتساعي ،إذ يعاني السجتسع

مغ خمق شبقة اجتساعية متخفة ججاً تتسيد بالشفػذ الدياسي في حيغ اف غالبية

السجتسع يعاني مغ ضعف في مدتػاه السعاشي.

الخاتمة

إف سياسات االعبلـ االمشي يجب اف تذيخ الى حالة العير السذتخؾ التي

تجسع بيغ مكػنات السجتسع العخاقي السختمفة عخؾياً وديشياً ومحىبياً وفكخياً عغ بعزيا

البعس ،مع ضخورة احتخاـ كل مجسػعة لسعتقجات السجسػعة او الجساعات االخخػ،
وضخورة العسل عمى حل خبلفاتيا برػرة سمسية ،وعمى ىحا االساس يدتشج االعبلـ

االمشي عمى وعي رجاؿ االمغ وافخاد السجتسع العخاقي ،بأف لمسجتسع العخاقي ىػيات
ديشية وعخؾية وفكخية مختمفة ،واالقخار بأف ىحا االختبلؼ في اليػيات ال يشبغي اف

يقػد الى صخاعات عشيفة او دمػية بيغ حاممي ىحه اليػيات افخاداً كانػا أو جساعات،
بل يسكغ اف يكػف ىحا التشػع عامل قػة اذا ما كاف مبشياً عمى أساس العير السذتخؾ

وتقبل االخخ خاصة في االزمات وىحا ما يقع عمى عاتق االعبلـ األمشي.
وتػصل البحث الى عجة تػصيات ،اىسيا:

 .1اعتساد صيغ متصػرة مغ التعامل اليشجسي لسػاجية التحجيات التي تػاجو االعبلـ

االمشي ،فزبلً عغ تصػر فاعمية االنتاج الثقافي والفشي الستسيد القادر عمى
السشافدة وتػشيج العبلقة مع مخصصات وقشػات التمفديػف واالذاعة مغ خبلؿ الية
لمتبادؿ والتعاوف في السيجاف البخامجي ،وىحا ما يجعع وجػد خصة مجروسة في

لتشذئة االفخاد وفق مشطػمة ؾيسية تتقبل االخخ وتجعع االستق اخر الدياسي.
:
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 .2تصػيخ االنتاج البخامجي الػششي كساً ونػعاً وخاصة في ميجاف االخبار والبخامج
الحية وتقميل اسمػب الصخح السباشخ في البخامج التمفديػنية.

 .3تصػيخ امكانيات الكػادر االعبلمية الػششية وزخسيا في تجارب ودورات ميجانية

لسػاكبة آخخ التصػرات في ميجاف التقشيات االذاعية والتمفديػنية فزبلً عغ مػاكبة
التصػر العالي في ميجاف التقشيات الفزائية ،وذلظ لتحقيق الخيادة في التػاصل مع

السجتسع لتجعيع االمغ السجتسعي وتفػيت الفخصة لسغ يخيج استغبلؿ التقشية في

زعدعة االمغ واالستقخار.

 .4االىتساـ بالجورات االعبلمية السػاكبة لمتصػرات الحاصمة التي تحرل مدتؿببلً في
العخاؽ مع التخكيد عمى جانبي اخبلؾيات االعبلـ والخرػصيات العخاؾية.

 .5أىسية مدايخة التصػرات في مجاالت الجخائع بكافة انػاعيا مع االىتساـ بػضع
خصط اعبلمية امشية قػية لمتػعية ضجىا.

 .6رفع كفاءة العامميغ في القصاع األمشي السيسا في مجاؿ مكافحة اإلرىاب مغ اجل
التسكيغ مغ الديصخة عميو.

.7

التجريب الستخرز لئلعبلمييغ في مجاؿ التػعية بسذكمة االرىاب والجخائع

االخخػ واسذ التعامل معيا.
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State in Iraqi Society: A Quick Vision at the Role of Civil Society in
 .Building the Stateانًؤحًس انًسكص٘ نبٛج انحكًت :بُبء اإلَسبٌ /بُبء انؼساق.
يٓد٘ ،ع .ض .)3100( .يفٕٓو انًٕاطُت ٔدٔزْب ف ٙبُبء اندٔنت انؼسالٛت The Concept of

 .Citizenship and Its Role in Building the Iraqi Stateانًؤحًس انؼهًٙ
انسُٕ٘ ((اسخساحٛجٛبث بُبء اندٔنت انؼسالٛت)).
يٓد٘ ،ع .ض .)3103( .يفٕٓو نخؼبٚش انسهًٔ ٙدٔزِ ف ٙححمٛك انٕحدة انٕطُٛت :انؼساق
إًَٔذجب The Concept of Peaceful Coexistence and its Role in
 .Achieving National Unity: Iraq as a Modelيجهت حٕنٛت انًُخدٖ انًجهت
انسٛبسٛت ٔاندٔنٛت.33 ،
َبصس .ِ ،ح .)3119( .دٔز اإلػالو فَ ٙبر انؼُف The Role of the Mass Media in the
 .Ostracism of Violenceيجهت يسكص دزاسبث انكٕفت.)01(0 ،
َبْ ،ٙأ .ع .ا .)3112( .انًشٓد اندًٚمساط ٙانؼسال ٙبؼد انخغٛٛس Iraqi Democratic
 .Landscape After Changeيجهت لضبٚب سٛبسٛت.03 ،
َؼًت ،ش .ع .ا .)3102( .اإلػالو انؼسكس٘ ٔدٔزِ ف ٙحسسٛخ اإلسالو The Military Media
 .and its Role in Consolidating Islamيجهت انخساد انؼهُ ٙانؼسب.2 ،ٙ
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