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ABSTRACT 

Despite the fact that the Arab region (including Iraq) underwent many 

disasters e.g. floods and heavy rains though on a limited scale; the media paid and 

increasingly a particular attention to the news tracking of types of risks related to 

climate and losses resulted there from. The importance of this topic is singled out 

through the concurrence of this analysis with the exposure of many Iraqi 

provinces to heavy rains causing disastrous floods. This analysis pinpointed the 

art of news tracking in the Iraqi press and its vital role in awareness of risks and 

resultants of such disasters (Flood accidents) as cited in the Iraqi Al-Zaman 

Newspaper for the period (1/12/2012) until (29/2/2013). This analysis intends to 

explore the extent or degree the Iraqi local press is able to aware of such types of 

risks and deemed one of the descriptive researches in using the content analysis 

format as a tool to garner records. One of the most figured out conclusions is it 

appeared that the Iraqi press is a narrative and explanatory press and not 

informative as it managed to invest the art of press tracking to aware people of 

the risks of climate -related natural disasters e.g. floods and heavy rains. These 

conclusions paid a particular attention to what is presented by the Iraqi local press 

through figuring out the category of degree of awareness of the extent of 

sufferings of the affected people due to the continuous rains fall and floods 

resulting in collapse of houses, inadequacy or unavailability of sewerage systems, 

mines, explosives, unexploded ordnance UXO and missiles erosion that might 

threatens the life of farmers and local inhabitants. 
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 ص لخامل
مع تعرض املنطقة العربية ومنها العراق إىل كوارث الفيضاانت واألمطار الغزيرة وإن كان بشكل حمدود تزايد 

و تتضح أمهية املوضوع ، عنهااملرتبطة ابلطقس واألضرار النامجة  اهتمام وسائل اإلعالم ابملتابعة اخلربية أبمناط املخاطر
وقد مت رصد  ،ار الغزيرة مسببة فيضاانت كارثيةو تعرض عدد من حمافظات العراق إىل األمطتزامن هذه الدراسة مع 

 جريدة الزمان يف (الصحافة العراقية ودورها يف التوعية مبخاطر الكوارث )أحداث الفيضاانت فن املتابعات اخلربية يف 
الكشف عن املدى الذي استطاعت ويهدف البحث إىل  29/2/2013ولغاية  1/12/2012للمدة   العراقية

  .أبمناط هذه املخاطرفيه الصحافة احمللية يف التوعية 
هم أوعن  ،ليل املضمون كأداة جلمع البياانتاستمارة حت البحوث الوصفية مستخدمةمن  يعد هذا البحثو 

إهنا استطاعت أن توظف فن املتابعات كما ،العراقية صحافة تفسريية ال خربيةأن الصحافة  ،تاجات تبنياالستن
ذ أولت عناية ، إتوعية املواطنني مبخاطر الكوارث املرتبطة ابلطقس ومنها )الفيضاانت واألمطار الغزيرة (اإلخبارية ل

دى معاانة املتضررين جراء استمرار موجة هطول األمطار إبراز فئة التوعية مبمبا تقدمه الصحافة احمللية من خالل 
وما ينجم عن الفيضاانت  عدم توفر وكفاية الصرف الصحيأو  وما يتمخض عنها من خماطر اهنيار املنازل والفيضاانت

 .كانجراء السيول اليت جترف األلغام من املقذوفات واملخلفات غري املنفلقة والصواريخ واليت هتدد املزارعني والس
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  قدمةم

على الرغم من جدة علم إدارة الكوارث الذي بدا بشكل جدي يف السبعينيات القرن املاضي فانه استطاع أن 
حتدث كارثة بيئية ما يف  فحينما (1) يتوصل إىل معطيات منهجية نظرية تتعلق ابملراحل املختلفة ال إدارة أزمة الكارثة .

إذ تصبح من أهم السبل ملعرفة تطورات هذه  احمللية ا أمهية دور اإلعالم والسيما الصحافةتتجلى هن إحدى املناطق
الكارثة وتداعياهتا من جهة، وأهم منرب إليصال الرسائل اليت يود القائمون على إدارة الكارثة إبالغها إىل املنكوبني وإىل 

ة يف عملية املتابعة اخلربية للكوارث املختلفة بقية األشخاص من جهة أخرى. وهذا حبد ذاته حتدى تواجهه الصحاف
والسيما الطبيعية منها إذ ختتلف من حيث اخلصائص يف قوهتا وآاثرها التدمريية ومن اهم هذه الكوارث الفيضاانت 

. فبعد أن ينشا عنه من قوة تدمريية وخماطر واألمطار الغزيرة وغريها إال إن كل كارثة هلا ميزات خاصة من حيث ما
لتوعية وتثقيف  أساسيةمؤسسة توعوية ال غىن عنها فهي وسيلة  –والشرح والتفسري  األخبارجبانب –الصحافة  بحتأص

. من هنا يتضح الدور الذي توليه صحفية متعددة وأشكال إخباريةوتقارير  أخبارمبا تقدمه على صفحاهتا من  األفراد
، وهذا ل اإلعالم جتاه الكارثة الطبيعيةفية اليت تتصرف هبا وسائالصحافة يف توعية اجلمهور مبخاطر هذه الكوارث والكي

 يؤدي بدوره يف التخفيف من حدة األضرار النامجة عن الكارثة. 

 

 للبحث  االطار املنهجي
 مشكلة البحث أوال:

 :تيةاآلتكمن مشكلة البحث يف التساؤالت الرئيسية 

خماطر الكوارث النامجة عن الفيضتتتتاانت أبمناط التوعية  يفأي مدى استتتتتطاعت الصتتتتحافة احمللية العراقية  إىل-1
 ؟الغزيرة  واألمطار

وستتتائل اإلعالم والستتتيما الصتتتحافة لتحديد مفهوم كارثة الفيضتتتاانت الناجتة عن  ما هو الدور املطلوب من -2
 الغزيرة كظاهرة طبيعية ؟ األمطار

                                                           
 .242م ، ص2003: دمشق، عالم املتخصصاإل: ديب خضورأ (1)
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القوالب الفنية اليت تتخذها املادة  أوتابعة اخلربية  املعتمدة يف امل كثر أمناط فنون الكتابة الصحفيةأما هي -3
 ؟الغزيرة يف الصحافة العراقية واألمطارأبمناط  خماطر الكوارث النامجة عن الفيضاانت  من اجل التوعية  اإلعالمية

  

 : تسعى الدراسة إىل التحقق من األهداف التالية :البحث  أهداف: اثنيا

فة العراقية احمللية منها يف االهتمام بتوعية اجملتمع أبمناط مبخاطر الكوارث تسليط الضوء على جهد الصحا-1
 الفيضاانت.اليت حتدثها 

الكشف عن الدور الذي تضطلع فيه الصحافة وعرض اهم احلقائق والبياانت املتعلقة بكوارث الفيضاانت -2
 .و التوسع يف نشرها اإلخباريةاملتابعات  إدامةمن اجل 

فنون التحرير الصحفي استخداما يف الصحافة واليت استطاعت من توعية اجملتمع  أمناطكثر التعرف على ا -3
 .ر الكوارث اليت حتدثها الفيضاانتأبمناط مبخاط

 

  البحث أمهية:اثلثا
 : األتيةتنبع أمهية البحث يف عدد من النقاط 

 أدتزيرة مسببة فيضاانت كارثية الغ األمطار إىلمع تعرض عدد من حمافظات العراق تتزامن هذه الدراسة  -1
السكان  أعدادالضحااي واخلسائر واملمتلكات ومما ساعد يف تداعياهتا الزايدة احلاصلة يف  أعداداالرتفاع املستمر يف  إىل

"كشفت حمافظة  إذمعايري البناء املقاوم للمخاطر وانتشار املساكن العشوائية  إىلوالتطور العمراين السريع بدون الرجوع 
للعاصمة بغداد وهذه الظاهرة  اإلداريةعشوائية ضمن احلدود  (225( الف مواطن يسكنون يف )600) إنغداد ب

أن تؤدي دورا  ،ومنها الصحافة اإلعالممما يستدعي من وسائل  (2)" 2003تفاقمت يف اغلب مناطق العاصمة بعد 

                                                           
 (2012 -كانون االول  - 8 –4372:جريدة الزمان )العدد(2) 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 46 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

الذي  واإلنسايناحمللية وتغطية البعد املأساوي يف عملية نشر الوعي مبخاطر هذا النوع من الكوارث ومتابعة الصحافة 
 حتدثه الكارثة .

 .ةالكوارث الطبيعية وغري الطبيعية يف الصحافة العراقي ازاءفضال عن غياب محالت التوعية -2

 

  : عينة البحث نوعها وحجمهارابعا 

ليت متثل فرتة سقوط وا( ميداان للبحث والتقِصي، 29/2/2013ولغاية  1/12/2012تعد املدة الواقعة بني )
مت اعتماد العينة العمدية أو التحكمية أي االختيار املقصود من جانب الباحث لعدد من  وقد ،يف العراق األمطار

إهنا متثل اجملتمع األصلي متثيال صحيحا وتفيد –طبقا ملعرفته التامة مبجتمع البحث –وحدات املعاينة إذ يرى الباحث 
يل املضمون حني يقوم الباحث إبجراء الدراسات التحليلية عن املعاجلات الصحفية لبعض هذه الطريقة يف دراسات حتل

ومت اختيار جريدة) الزمان( ومسح صفحات   (3)القضااي السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية خالل فرتة زمنية معينة.
 .ه( عددا وهي مدة البحث وعينت63اجلريدة كافة ، ألعداد اجلريدة والبالغة )

 

  منهج البحث وأدواته :خامسا 

تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوصفية و اليت تستهدف تصوير وحتليل وتقومي ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة 
موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع وذلك هبدف احلصول  بطبيعة ظاهرة أو 

يقة عنها ،دون الدخول يف أسباهبا أو التحكم  فيها وذلك بغض النظر عن وجود أو عدم على معلومات كافية ودق
 -اذ إن الدراسات الوصفية ال تتضمن ابلضرورة فروضا سببية ختضع لالختبار والدراسة  -وجود فروض حمددة مسبقا

ت ومعلومات عن الظاهرة أو وقد مت اعتماد املنهج املسحي الذي يعترب املسح جهدا علميا منظما للحصول على بياان
 ة كافية للدراسة. يالظاهرات موضوع البحث ولفرتة زمنجمموعة 

                                                           
 .302ص م،2000 ، عامل الكتب: القاهرة، مناهج البحث العلمي حبوث االعالممسري حممد حسني :دراسات يف  (3)

علما ان االشهر املومسية اليت تشهد االمطار يف العراق خالل هذه املدة الزمنية وقد مت مسح اجلريدة اخلاضعة للدراسة واستخرجت البياانت منها  



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 47 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 سادسا :أداة البحث

حتليل املضمون كأداة جلمع البياانت اليت يعد واحدا من أكثر األساليب البحثية أداة استخدمت الدراسة  
ى نتائج دقيقة وموضوعية فقد اتبعنا اخلطوات ومن اجل احلصول عل، لفهم الرسائل اإلعالمية الصحفية املستخدمة

 :اآلتية

حتديد وحدة التحليل : وقد اخرتان وحدة السياق كوحدة للتحليل وهي وحدات لغوية داخل احملتوى )مجلة، عبارة،  -1
تفيد يف التحديد الدقيق ملعاين التسجيل اليت يتم عليها العد والقياس أما وحدة القياس  Context Unitsفقرة( 
 ت )الفقرة( وهي الوحدة اليت سوف نقوم بعدها. فكان

 حتديد فئات التحليل : وتقسم إىل فئات املضمون وفئات الشكل   -2

وتشمل فئة املوضوع االتصال، وتستهدف هذه الفئة  Whatفئات املضمون جتيب على السؤال ماذا قيل؟  -أ
 مراكز االهتمام.  اإلجابة على السؤال عالم يدور موضوع احملتوى  ،وتفيد يف الكشف عن

وتشمل، فئة الفنون الصحفية املعتمدة يف املعاجلة   Howالفئات اليت جتيب على السؤال كيف قيل؟  -ب 
        (4)الصحفية أو القوالب الفنية اليت تتخذها املادة اإلعالمية، وفئة الصور املرافقة للمادة اإلعالمية .

 جدولة الفئات : -3 

ن هناك ) فئتان رئيسيتان(فئات مثلت التوعية مبخاطر كوارث الفيضاانت واألمطار أظهرت نتائج التحليل إ
الغزيرة يف فن املتابعات اإلخبارية واليت استطاعت جريدة الزمان) طبعة العراق ( يف اخلرب والتقرير اإلخباري من متابعتها 

 طيلة مدة البحث. 

 تعريف الفئات إجرائيا: -4

اإلجرائية للفئات املستنبطة من عينة البحث واليت ظهرت يف أثناء عملية حتليل املضمون فيما أييت ندرج التعريفات 
الفئة الرئيسية األوىل املخاطر الكارثية للفيضاانت واألمطار الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن  -يف )جريدة الزمان(أوال

                                                           

 .227ص ،، مصدر سابق :دراسات يف مناهج البحث العلميمسري حممد حسني   (4)
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ازل الطينية إىل كوارث الفيضاانت والسيول النامجة عن :.ويقصد هبا تعرض بناء املساكن العشوائية واألبنية القدمية واملن
 األمطار الغزيرة كوهنا مناطق متجاوزة غري منتظمة .

 *األوىلللفئات الفرعية للفئة الرئيسية  اإلجرائيةالتعريفات -أ

والفيضاانت: ويقصد هبا كل املخاطر اليت يتعرض هلا  األمطاراملتضررين جراء سقوط استمرار موجة هطول - 
 .الغزيرة اليت هطلت على املدن واحملافظات املتضررة األمطارالسكان نتيجة ارتفاع مستوى كمية 

 .اليت تلحق ابملنزل األضرارغريها من  أواحلرق  أوالغرق  إىلخماطر اهنيار املنازل: ويقصد هبا تعرض املنازل  -

ملختصة مبعاجلة مشكلة جتمع مياه عدم توفر وكفاية الصرف الصحي: ويقصد هبا قصور الدوائر اخلدمية ا -
انسداد قنوات الصرف  أوانفجار  إىل األمريؤدي  أواختالطها عرب شبكات اجملاري  أووبطء تصريفها  األمطار

 الصحي .

الغزيرة )ذات األضرار الرتاكمية(*:ويقصد هبا  واألمطارالفئة الرئيسية الثانية: املخاطر الكارثية للفيضاانت  -اثنيا
كوارث السيول   أخطاررتاكمية على السكان والبنية التحتية وكل ما يتعلق ابآلاثر السلبية النامجة عن األضرار ال

 وعدم معاجلتها بشكل آين . األضراروالفيضاانت وعلى املدى البعيد نتيجة تراكم 

 : الفرعية للفئات اإلجرائيةالتعريفات -ب  

اجنراف  إىلاشية :يقصد هبا تعرض مساحات زراعية واسعة خماطر كوارث الفيضاانت على الثروة الزراعية وامل -
 أواليت حلقت ابلثروة الزراعية من ماشية  واألضراروالسيول  األمطاركارثة   إىلللرتبة واحلاق الضرر ابلقرى اليت تعرضت 

 .الثروة السمكية وغريها

                                                           

 صادر العلمية : مت االعتماد على مصادر علمية يف عملية استخراج الفئات واعتمادها  يف عملية التحليل ومن هده امل 
، جملد صادر عن االمم املتحدة 2009االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، ملخص وتوصيات التقييم العاملي بشان احلد من خماطر الكوارث لعام  -

 املوقع االلكرتوين )تقرير يصدر كل سنتني ( لالطالع قم بزايرة  م2009للرتبية والعلم والثقافة / مكتب اليونسكو االقليمي ابلقاهرة 
www.preventionweb.net\gar0902  07:  29الساعة  2014ديسمرب 

وين بيان مشرتك جلمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان حول تداعيات الفيضاانت اليت إجتاحت مدينة كليميم والقرى اجملاورة هلاعلى املوقع االلكرت -
http://saharaojos.com/news692.html  07:  29الساعة  2014ديسمرب  02يف 
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على املدارس واملستشفيات واحملالت اليت حلقت  األضراراخلدمات العامة: ويقصد كل  ابنيهخماطرالكوارث على - 
 التجارية واملعامل والشركات.

عدم  أو أزمةويقصد هبا ضرورة القاء الضوء على وجود : ث للتسبب يف نقص املواد الغذائيةخماطر الكوار  -
  .األزمةمدى مت احتواء  أي إىلعدمها وتطمني السكان احملليون  أووجودها من انحية توفر  املواد الغذائية 

احلوادث املرورية جراء  إىلويقصد هبا مدى التعرض  :على الطرق واملواصالت واالتصاالتخماطر الكوارث -
  .ت واملواصالت ابملناطق املنكوبةوسد الطرق وغرق الشوارع وكل ما له عالقة ابالتصاال األمطاراالنزالقات اليت تسببها 

يف املنطقة املنكوبة: ويقصد هبا ذكر الصحف مدى الضرر الذي التارخيية  اإلاثريةخماطر الكوارث على املعامل -
 . الغزيرة واألمطاريف املنطقة اليت حلقتها كوارث الفيضاانت  اإلاثريةالغزيرة على املعامل  األمطارحتدثه 

ث وما ينتج عنه من حدو  األمطاراليت تعقب  األضرار: ويقصد هبا واألوبئة األمراضخماطر الكوارث يف انتشار -
 .واألوبئة األمراضيسبب  أنالتلوث الذي من شانه 

مكان تتجمع فيه  إىلويقصد هبا حتول مناطق ايبسة  :سبب يف انتشار الربك واملستنقعاتخماطر الكوارث للت-
 .الغزيرة األمطاراملياه اآلسنة وذلك عقب سقوط 

ويقصد هبا ضرورة القاء الضوء  :شربخماطر الكوارث للتسبب يف انقطاع شبكة الكهرابء واملياه الصاحلة لل-
 عدم وجودها من انحية توفر الطاقة الكهرابئية واملياه الصاحلة للشرب يف املناطق املنكوبة.  أو أزمةعلى وجود 

     Howالفئات اليت جتيب على السؤال كيف قيل -ج

أو حقائق. وتندرج يف ويقصد هبا نوع الفن الصحفي الذي تضمن معلومات  :حفيفئة فنون التحرير الص - 
 هذه الفئة فئات فرعية هي:
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إذ ميكن أن تكون أخبار الكوارث هلا أمهية ملا حتمله من معلومات عن الكوارث تتعرض هلا  :أخبار الكوارث- 
احلوادث اليت جتعل اخلرب حيمل معيار  البشرية يف مناطق خمتلفة من العامل مثل الفيضاانت واألمطار الغزيرة وغريها من

     (5) .األمهية قد جتعله يف مقدمة النشر ملا حتمله هذه الكوارث من دالالت ومعاين

وهو فن يقع ما بني اخلرب والتحقيق الصحفي وهو يقدم جمموعة من  :تقرير اإلخباري املتعلق ابلكوارثالفئة  -
ركة واحليوية وهو ال يقتصر على الوصف املعارف واملعلومات حول الوقائع يف سريها وحركتها الديناميكية ، فهو يتميز ابحل

املنطقي واملوضوعي لألحداث ولكن يسنح بنفس الوقت إببراز اآلراء الشخصية والتجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب 
التقرير وهو يهتم بتقدمي املعلومات اجلديدة والبياانت عن احلدث ويصور عملية الصراع بني األنسان والطبيعة مثل كوارث 

  (6)انت واألمطار الغزيرة .الفيضا

 

 سابعا: الثبات والصدق 

( مىت كان صاحلًا لتحقيق (validity الصالحيةاتفق اخلرباء على أن املقياس أو)األداة( يتسم ابلصدق أو 
وقد مت اختبار حمتوى االستمارة عن طريق الصدق (7)اهلدف الذي أُِعَد من إيله وأن يقيس ابلفعل ما ينبغي أن يُقاس.

ري وذلك بعرض االستمارة على عدد من اخلرباء واملتخصصني يف جمال الصحافة اإللكرتونية  ملعرفة أراءهم واألخذ الظاه
بوجهات نظرهم *وقد مت إجراء التعديالت الالزمة لألسئلة استنادا إىل إرشادات وتوجيهات اخلرباء. ويعترب الثبات 

                                                           
م، 2012، 2نظرايت االتصال، بغداد :دار النهرين للتوزيع واالعالن والنشر،  ط: يسرى خالد ابراهيم ،فاطمة عبد الكاظم (5)

 .49ص
 .220ص  م،2000 ،القاهرة : مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،التحرير الصحفي: فاروق ابو زيد، ليلى عبد (6)
 ،جامعة القاهرة للتعليم املفتوح: مطبعة جامعة القاهرة مركز، مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات االعالمية : اجلمالراسم حممد  (7)

 .36ص، 1999
  أزم.راضي  -د. فاتن علي مراد ابحث واكادميي -اخلرباء يف جمال االعالم واالتصال هم ))أ.م .د. يسرى خالد ابحث واكادميي

 رشيد ابحث واكادميي (
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راءات املنهجية واإلحصائية اليت ختترب هذه املفاهيم والنظرايت ومها والصدق مبثابة اجلسر الذي يربط بني املفاهيم واإلج
 (8)ضروراين لتحقيق احدى خصائص البحث العلمي األساسية وهي القابلية للتعميم.

( فان أنسب االختبارات هي اليت تتم بطريقة إعادة االختبار أو تعدد  (Reliabilityاملقياسوالختبار ثبات 
د مضي على مادة التحليل نفسها وتعليمات الرتميز وقواعده نفسها. وقد متت أعادت التحليل بعالقائمني ابالختبار 

 .. وقد وجدت الباحثة اختالفات طفيفة بني نتائج التحليل األول ونتائج التحليل الثاينأسبوعني على التحليل األول
 

  اثمنا: حتديد املصطلحات

ائر احملتملة يف األرواح والوضع الصحي وسبل املعيشة هي اخلس (:Disaster riskخماطر الكوارث )-1
 ( 9)واملمتلكات واخلدمات اليت ميكن أن تصيب جمتمع أو جتمع ما بسبب الكوارث، لفرتة زمنية مستقبلية حمددة. 

(: حادثة طبيعية مدمرة تضرب منطقة ما أو أكثر، هتدد املصاحل  natural disasterكارثة طبيعية ) -2
د، مؤدية إىل خسائر بشرية واقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة االنتشار، وتنجم عن حدوث ظاهرة طبيعية الوطنية للبال

   (  10)ما وتفاعلها مع ظروف العيش الرديئة لإلنسان وممارساته اخلطأ يف حق مسكنه وبيئته اليت يعيش فيها.

ياء و املنازل والفيضاانت هي واحدة من : يقصد هبا ارتفاع منسوب املياه يف األح((Floodsالفيضاانت -3 
املخاطر األكثر شيوعا يف دول العامل. فبعض الفيضاانت تتطور ببطء، و ميكن أن تتطور يف بضع دقائق وبدون عالمات 
واضحة و ميكن أن تكون حملية مما يؤثر على حي أو جمتمع، أو كبرية جدا، وميكن أن حتدث فيضاانت يف غضون بضع 

ت من هطول األمطار الغزيرة ،أو من اهنيار جدار السد ، والنوع األكثر شيوعا حيدث عادة عند املمرات دقائق أو ساعا
املائية مثل األهنار أو اجلداول نتيجة ملياه األمطار أو احتمال خرق السدود وتسبب الفيضاانت يف املناطق احمليطة هبا. 

                                                           
 .40صم، 2007عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،  :البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، القاهرة :حممد عبد احلميد (8)
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ، قطاع ادارة االزمات والكوارث واحلد من اخطارها على : جملد صادر عن جملس الوزراء املصري (9)

 http://crisismanagement.idsc.gov.eg/orgList.aspx املوقع االلكرتوين
 املصدر نفسه. (10)
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ج يتجاوز قدرة األانبيب حتت األرض، أو قدرة الشوارع وميكن أن حيدث أيضا عند هطول األمطار أو ذوابن الثلو 
 (11)ومصارف املياه املصممة حلمل مياه الفيضان بعيدا عن املناطق احلضرية.

 

 االطار النظري للبحث

  ول: مفهوم الكارثةاملبحث األ

السلبية ( وتعين القوة  (dice( مشتقة من اللغة الالتينية ومكونة من مقطعنيDisasterإن كلمة الكارثة )
( وتعين النجمة واملعىن احلريف للكلمة هو "النجمة السيئة " أو "سوء الطالع" وهي عبارة عن "حدث strumوالثانية)

 تعين حادث أو خلل مفاجئ يصيب املنظمة أو اجملتمع و , (12)يسبب تدمريا شاسعا وأضرارا كبرية وسوء حظ عظيم.
مدمرا ينجم منه  أثراحيدث  –يكون غالبا بفعل الطبيعة –ث مفاجئ مادية أو بشرية فادحة أو هي حد أاثروتنتج عنه 

وعلى ذلك ميكن أن  (13) .الدويلمساعدات اجملتمع  إىلالدولة واحياان  أجهزةجهود كافة  إىلشديدة وحيتاج  أخطار
وتوقع  "فهي حادثة مفجعة مأساوية تربك احلياة اليومية بشكل ابلغ كارثة وحسب ما تقضيه هذه الدراسةنعرف ال

 .(14)عديد من اخلسائر املادية والبشرية وحتطم املوارد احمللية وتسبب مشكالت تستمر لفرتات طويلة

ولقد شهد الوطن العريب عرب اترخيه حدوث الكثري من الظواهر اجليولوجية واهليد ومناخية، خّلفت خسائر بشرية 
بداية مثانينيات لعريب أتثرت مبخاطر الكوارث منذ طن االبياانت املتعلقة ابلكوارث ان الو  أشارتومادية فادحة، ولقد 

والبد إن نشري هنا على الصعيد (15)القرن املاضي وحىت اآلن، وما تسببه من اخلسائر البشرية واالقتصادية النامجة عنها،
البشرية (، موجة من األمطار والسيول مسببة الفيضاانت ووصول اخلسائر 2013أاير  8احمللي فقد شهد العراق يف )

سبعة أشخاص، من بينهم طفل سقط يف إحدى فتحات الصرف الصحي،  إىليف حمافظيت واسط وميسان جراء ذلك 
( قرية موزعة ما بني  35( أسرة، وإن القرى املتضررة بلغ عددها )353عدد العوائل النازحة يف احملافظتني بلغ ) وأن

                                                           
 )11(floods : Federal Emergency Management Agency(FEMA ), www.Ready.gov /floods 

 .20م، ص2005، انيةة اللبناالعالم ومعاجلة االزمات ،القاهرة :الدار املصري : حسن عماد مكاوي (12)
 .17م، ص2008،  3،طمجهورية مصر العربية :القاهرة ،االعالم االمين وادارة االزمات والكوارث :محدي شعبان (13)
 )مصدر سابق(جملد صادر عن جملس الوزراء املصري ،مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار (14)
 .مصدر سابق، 2009ت التقييم العاملي بشان احلد من خماطر الكوارث لعام االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، ملخص وتوصيا( 15)

http://www.ready.gov/
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فعل بشري و اليت تسبب بفعل تكون الفيضاانت نتيجة  قد أخرقضائي علي الغريب وانحية الشيخ سعد. يف موضع 
من قيادة القوات  أوامر( مت توجيه 2014نيسان  24ففي) (16)ومنها الفيضاانت اليت هددت مناطق غرب بغداد فاعل 

كات من خالل عبثهم بشب اإلرهابيةاملسلحة العراقية حبماية قرى غريب بغداد من خماطر الفيضاانت اليت تسببت هبا الزمر 
كشفت التقارير  أن الفيضاانت غمرت   إذارتفاع مناسيب هنر الفرات  إىل أدىالري نتيجة لغلق بواابت سدة الفلوجة مما 

غريب وثالثة مستوصفات صحية فضال عن  أبومدرسة يف قضاء  60ألف دومن من األراضي الزراعية وأغرقت  60
 بياانت وزارة اهلجرة انزحة سجلت رمسيًا يف أسرة( 700النازحة ) األسرحمطة الكهرابء ومعمل للغاز وبلغ عدد 

 . واملهجرين

ومن السوء الذي بلغته هذه الكارثة احتمال وصول املياه منطقة الطمر الصحي مما سيولد تداعيات خطرية 
 ( 17)غداد.منطقيت الشعلة والكاظمية يف ب إىلتغطية هذه الكارثة إن جزءاً من املياه سيصل  أثناءجهات رمسية  وأشارت

 

 الكوارث كظاهرة طبيعية مسببة للخسائر البشرية واالقتصادية  أنواع: 2

 ،التسوانمية واالنزالقات األرضية ، كالزالزل ونشاط الرباكني واألمواجهر جيولوجية: تنشأ من ابطن األرضظوا -أ
ثوان )كالزالزل( وبضع  حيث حتدث هذه الظواهر بشكل فجائي وعنيف ترتاوح مدة وقوعها القصرية نسبياً بني بضع

 دقائق أو ساعات)كاألمواج التسوانمية واالنزالقات األرضية(،وبضعة أايم أو أسابيع)كثورات الرباكني (. 
مناخية: تنشأ من قوى ذات منشأ خارجي كاألعاصري وفيضاانت األهنار والشواطئ ، ظواهر هيدرولوجية -ب

املومسية والعواصف الرملية، و حيدث  وال جوية سدميية، والرايحواجلفاف والتصحر وحرائق الغاابت، وما يتبعها من أح
    (18).بعض من هذه الظواهر بشكل مفاجئ كما هو احلال يف )الفيضاانت املفاجئة والسيول اجلارفة(

                                                           
 %99ميسان تعلن السيطرة على الفيضاانت وتؤكد أن سيول ايران اعادت مياه االهوار بنسبة .كما أعلنت مديرية الدفاع املدين،  (16)

 http://www.maysanonline.com/news.php?readmore=7007 
 :الزمان( جتتاز احلواجز الصناعية إلستطالع معاانة سكان على املوقع االلكرتوين االيت)جريدة  (17)

http://www.azzaman.com/2014/05/05 
 مصدر سابق، 2009خماطر الكوارث لعام ، ملخص وتوصيات التقييم العاملي بشان احلد من اتيجية الدولية للحد من الكوارثاالسرت  (18)

http://www.maysanonline.com/news.php?readmore=6443
http://www.maysanonline.com/news.php?readmore=6443
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جائرة اليت يقوم هبا اإلنسان: كاختياره اخلطأ ألماكنه السكنية وملنشآته االقتصادية، أو  واألفعال األنشطة -ت
قديره للمخاطر الطبيعية يف مناطق معرضة لظواهر طبيعية، وكتشييده ملنازل غري آمنة، احلرائق الكربى ،التلوث لعدم ت

 (19).البيئي ،حوادث النقل واملواصالت

 من أمههاومن : : السمات العامة للكارثة كظاهرة طبيعية 3

 دية والبشرية واالقتصادية. الشدة والقساوة: ميكن قياس ذلك من خالل مجع الدمار واخلسائر املا-1

 .آاثرها إىل مناطق جغرافية واسعة اتساع النطاق: حيث متتد-2

الشيوع والعلنية: حيث تكون الكارثة واضحة وعلنية وغري قابلة للتجاهل من جانب احلكومات واجلماهري -3
 (20)ووسائل اإلعالم.

 

 املبحث الثاين: مهام االعالم يف ظروف الكارثة  ووظائفه

، ومبا يتناسب مع قوانينه (ولكنه يتفاعل معها وفق خصوصيته عموما األحداثالكوارث )وال  اإلعالمصنع ال ي 
 ظروف الكارثة وهي يف اإلعالمذ ميكن حتديد مهام إ (21).اجلمهور املستهدف إىلالداخلية ويقدمها بشكل متكامل 

 :يتعلى النحو اآل

لة يتم التخطيط املفصل والدقيق وحبث كل ما يتعلق ابملهمة أو مرحلة ما قبل وقوع الكارثة يف هذه املرح  -أ 
اهلدف اإلعالمي املراد حتقيقه ويتم فيها وضع أسوا االحتماالت نتيجة لتقلب وعدم ثبات احلالة اإلعالمية العامة 

يفرتض يف  إذائل. املصاحبة للكارثة ووضع التصورات عن العقبات اإلعالمية واالتصالية احملتملة ومناقشتها وإجياد البد
وحتديد السياسة العامة وأهداف احلملة اإلعالمية وخماطبة عامة  هذه املرحلة أن يتم مجع املعلومات وتصنيفها وتقنينها

                                                           
 ، مصدر سابق.جملد صادر عن جملس الوزراء املصري ،مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار (19)
 .34، مصدر سابق، صاالعالم ومعاجلة االزمات: حسن عماد مكاوي (20)
 .241: مصدر سابق، صاديب خضور (21)
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اجلمهور واستغالل كافة الوسائل املتاحة لبث الرسائل القصرية السريعة تتضمن " افعل وال تفعل" وأن يتم وضعها يف 
  (22)ثر مجاهريية.شريط شاشات القنوات األك

 ، وتنقلها ل مع الكارثةاليت تتعام األوىليتضمن الفعالية الفكرية واملعلوماتية  اإلعالمويف ضوء ذلك نرى إن 
اجلمهور وتفسري وحتليل وتقييم املعلومات وتقدمي ما ميكن تسميته "ثقافة الكارثة" وذلك هبدف تكوين النسق الفكري 

وضع التوازن  إىلوجعله واعيا ومدركا بقدر كبري من الشمولية والعمق لواقع الكارثة والعودة الكارثة  إزاءوالقيمي للمتلقي 
  (23).بعد جتاوز ظروف الكارثة السابق

 أمهية أتيتتقدمي املعلومات الصحيحة عن الكارثة ومن هنا  اإلعالميتطلب من وسائل مرحلة أثناء الكارثة  -ب 
، لذي يعين تقدمي ما هو ممكن ومفيدتقدمي حقيقة ما حدث فعال ( و"الصدق" )امراعاة مفهومي "احلقيقة")اليت تعين 

تفسريا وحتليال شامال وعميقا للجوانب املختلفة  اإلعالموأن تقدم وسائل  وسياسية واجتماعية (. إنسانيةالعتبارات 
ة واملتوقعة للكارثة يشمل االستعداد و احلاصل واألاثر واألبعاداملتعلقة ابلكارثة بعد حدوثها وللتطورات املتعاقبة الالحقة 

، وتنفيذ مشاريع وقوع الكارثة، وإعداد خطة طوارئ تنسيق العالقات بني املؤسسات واجملموعات ذات الصلة حال
ميدانية لرفع اجلاهزية، وتنظيم برامج توعية للمواطنني عرب وسائل اإلعالم، ونشر مواد تعليمية يف املدارس واجلامعات 

 ( 24).ختزين مؤن طوارئ ولوازم إسعافات أولية، وأتمني مراكز صحيةوغريها، و 

مرحلة ما بعد الكارثة يف هذه املرحلة البد من عملية تقييم شامل للمنجز اإلعالمي وحتديث السيناريوهات  -ج 
ستمر التواصل مع واخلطط اإلعالمية اخلاصة ابلكارثة اليت متت مواجهتها لالستفادة منها يف حالة تكرار الكارثة. وأن ي

أجهزة املواجهة حيال أي معلومة مفيدة لعملية التقييم والتقومي .وأن يركز يف لقاءاته على اجلوانب اإلجيابية ملا لذلك من 
 (25)الذات املضطربة. ةلطمأنأمهية 

                                                           
 :يتع االلكرتوين اآلعلى املوق خثيم غامد الكوارث و دور اإلعالم( 22)

www.khothaimghamid.com/vb/profile.php?do=invitation 
 .237، مصدر سابق، صعالم املتخصصاال: ديب خضورأ (23)
 مصدر سابق، 2009االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، ملخص وتوصيات التقييم العاملي بشان احلد من خماطر الكوارث لعام ( 24)
 مصدر سبق ذكره. ،لكوارث و دور اإلعالمخثيم غامد ا (25)
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جملتمعية العادية استعادة األنشطة ا هتدف. أوال، يف من الكوارث وهلا معاين خمتلفةويف هذه املرحلة تتم عملية التعا
يف أذهان معظم الناس، متاما كما كانت عليه قبل وقوع الكارثة. اثنيا، مرحلة دورة  -اليت تعطلت بسبب آاثر الكوارث 

إدارة الطوارئ اليت تبدأ مع استقرار األوضاع يف حاالت الكوارث )هناية مرحلة االستجابة يف حاالت الطوارئ( وينتهي 
جراءات العادية. اثلثا، وتنطوي عملية اإلنعاش كل األنشطة اليت مت التخطيط هلا قبل أتثري عندما عاد اجملتمع إىل إ

الكوارث وتلك اليت كانت بدائية بعد آاثر الكوارث. وتعين االضطراابت اجلسدية واالجتماعية اليت تشكل خطرا يلحق 
حى، واألمراض( واألضرار اليت حلقت ابلزراعة عند وقوعها على اجملتمع. وتشمل اآلاثر املادية الضحااي )القتلى واجلر 

 (26) .واهلياكل والتحتية

 

 : إعداد الرسائل اإلعالمية ألخبار الكوارث مهيةأ -1

ينبغي للجهات القائمة على التخطيط اإلعالمي أيضا إعداد الرسائل اإلعالمية املناسبة يف هذه املرحلة هبدف 
 إحداث التأثري املطلوب يف املتلقي.:

ل اليت تطلقها اجلهات القائمة على اإلدارة اإلعالمية للكارثة وتعرب عن االسرتاتيجية الرمسية للدولة الرسائ -أ
 واحلكومة يف مواجهة الكارثة.

  (27)الرسائل اليت تبثها وسائل اإلعالم املختلفة إىل اجلماهري يف خصوص الكارثة وتداعياهتا.   -ب
  -ت

يودي العمل  :  Follow-u Storiesعات االخباريةالتوعية مبخاطر كوارث الفيضاانت يف فن املتاب -3
اإلعالمي دورا هاما وابرزا يف أخبار اجلمهور مبا حيدث ويف توجه سلوكهم للتفاعل والتعامل مع الكوارث نفسيا واجتماعيا 

لك من خالل وعلميا مما خيفف من أاثر الكارثة وحيد من تفاقمها والسيما عندما يتم توظيف فن املتابعات اإلخبارية وذ
ومن املالحظ  (28)تسليط الضوء على املخاطر اليت حتدث نتيجة تداعيات الكوارث كاألمطار الغزيرة املسببة للفيضاانت 

                                                           
 )26(Dr. Prof. Michael K. Lindell -Encyclopedia of Earth Sciences Series 2013, pp 812-824, 

Recovery and Reconstruction After Disaster-http://link.springer.com/ 
   http://www.search.ask.com/web، اإلعالم والكوارث البيئية املعاجلة اإلعالمية واألخطار الكبرية، عبدهللا بدران (27)
 .44،ص م2010 ،االردن :عمان ،دار اسامة للنشر، االعالم االجتماعي :سناء اجلبور( 28)

file:///C:/Users/USER/Downloads/index.jsp
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أن القنوات الفضائية والصحافة العاملية ذات األداء املهين املتفوق، تقوم مبتابعات إخبارية موسعة وشاملة للكوارث 
رائق وغريها يف أماكن خمتلفة من العامل ابلصورة والتفاصيل اإلنسانية واألرقام املادية، املتنوعة، من فيضاانت وزالزل وح

ويف بعض الكوارث تستمر املتابعات اإلخبارية التغطية لتستمر ساعات وأايماً يف بثها الفضائي وعلى صفحات اجلرائد. 
ؤسسات اإلعالمية اخلريي يف خدمة الضحااي، هذه املمارسة ابلرغم من أمهية اجلانب اإلنساين الذي يربز دور هذه امل

  (29)وتعريف العامل بكارثتهم، فإهنا تكسب متابعني جدداً وتوسع من دائرة مجاهرييتها.

وجيب أن تركز املتابعات اإلخبارية على جهود اإلنقاذ وعناصر االهتمام اإلنساين وتكاليف البناء أو أية أخبار 
اإلخبارية عن الكوارث تركز على الطابع احمللي للمتابعة وكيف يواجه الناس مأساة  ذات الصلة وكثري من هذه املتابعات
هنا أييت السؤال: كيف يصنع الصحفي قصة كاملة للحدث؟، وجيمع خيوط (30)حدثت جلرياهنم أو أفراد عائالهتم 

ل، وإمنا لصناعة مادة صحفية املشكلة وبعض املعلومات الغائبة أو املغيبة ليس من أجل إدانة هذه اجلهة أو ذلك املسؤو 
تكون مرجعاً للكثريين لسنوات طويلة، وأيضاً تُوجد وعياً اجتماعياً هبذه الكوارث وأسباهبا. وهلذا أوجب على الصحفي 
اإلجابة عن التساؤالت واليت متثل ) املعلومات األساسية (اليت جيب أن تتوفر يف املتابعات اإلخبارية. وميكن أدراج اهم  

 .ات األساسية عن القوى الفاعلة يف املتابعات اإلخبارية املتعلقة مبخاطر كوارث )الفيضاانت واألمطار الغزيرة (املعلوم

 أنستتغري ابستمرار ولكن جيب  األرقامجرحوا وكم عدد الناجني هذه  أوالذين قتلوا  األشخاصكم عدد  -أ
كما قدرت " مع العدد احملدد ويف متابعة خربية "او " األقل،مع استخدام الكلمات "على  األوىل األسئلةتكون احد 

تصحيح  إىلكتابة "العدد اجلديد للقتلى "وال حتتاج   أوعدد القتلى قد ارتفع  إنمتعلقة مبوضوع الكارثة قد يتم ذكر 
 .تذكر فقط احلقائق املتوفرة أنت وإمنامعلومات سابقة فالقراء يعرفون انك مل ترتكب خطا 

يتوجب على الصحفي، أن يسال  إذ ؟من الكوارث ال يعرف السبب املباشر للكارثة ماذا وملاذا يف الكثري -ب
 .الالحقة اإلخباريةاملتابعات  إدامةدوما من اجل 

من  األشخاص إخالءيذهب الناس يف حالة  وأينمىت جيب معرفة الوقت واملوقع الذي حدثت فيه الكارثة  -ت
 .اك مصابني جيب مراجعة املستشفياتىت ما كان هنجيد الناس مأوى هلم و م أينمكان الكارثة واعرف 

                                                           
 (17-12-2011( بتاريخ )14( صفحة )13العدد رقم )يف صحيفة الشرق  مقالة منشورةعبدالعزيز اخلضر  (29)
 .573ص م2002، بية املتحدة :دار الكتاب اجلامعياالمارات العر ،ترمجة عبد الستار جواد كتابة االخبار والتقارير الصحفية،  :كارول ريتش  (30)
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فانك  األخرىمشهد الكارثة امجع كل املعلومات املرئية والصوتية واملدونة واليت تعرب عن العاطفة واملشاعر  -ث
والكلفة املقدرة لألضرار وفقدان املمتلكات جتمع هذه التقارير من قبل وكالء التامني  .ادثةستحتاجها يف وصف احل

جيب احلصول  إذ. للمتابعة اخلربية أساسيااحلرائق ومسؤويل الشرطة والدوائر احلكومية واهنا تضيف عنصرا  إطفاءز ومراك
يف خرب  أقواهلمجيعلون اخلرب حقيقيا ومثريا للعواطف وحتتاجهم لنقل  إذعلى تقارير من شهود العيان والناجني من الناس 

تقوم ابملساعدة سواء كانت حكومية او حملية  إنقاذوأتكد عما اذا كانت فرق  الالحقة اإلخباريةرئيسي او يف املتابعات 
 .اإلغاثةوتعمل على تقدمي 

احلريق ومن شركات الكهرابء والغاز  إطفاءاحلذر والسالمة جيب التأكد من الشرطة ومراكز  إجراءاتومن  -ج
 أوالظروف اخلطرة يف اخلرب الرئيسي  إىل اإلشارةتم ي إذيتخذها الناس  إناحليطة واحلذر اليت جيب  إجراءاتواملاء ملعرفة 

 الالحقة.  اإلخباريةذكرها يف املتابعات 
البديلة اليت ميكن  وما هي الطرق أغالقهاالطرق مت  أيالداخلية ملعرفة  أومن دوائر الطرق اخلارجية  التأكد -ح

 .للناس سلوكها
كارثة من نوعها خالل فرتة زمنية حمددة   أسواسع ات أو أسوااثين  أواملقارنة هل هذه الكارثة هي األسوأ  -خ

 أخباروعلى الصحفي الذي يغطي (31)كوارث سابقة..  إىلالتقومي ملعرفة مستوى الكارثة قياسا  أو األرشيفراجع 
ل احلصو  أوجبيف الدمار  الكوارث ومنها الفيضاانت ذكر ارتفاع املوج او ارتفاع املاء ابألقدام اما اذا  كانت الرايح سببا

 (32) .على سرعتها حمددة ابألميال يف الساعة
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 .569: مصدر سابق، صكارول ريتش( 31)
 http://www.search.ask.com، ية املعاجلة اإلعالمية واألخطار الكبريةاإلعالم والكوارث البيئ :بدران عبدهللا بدران (32)

http://www.search.ask.com/web?l=dis&q
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 : الغزيرة واألمطارخماطر الكوارث النامجة عن الفيضاانت  أمناط -4
من املخاطر من  أمناطخلق  إىلالغزيرة ( واألمطارقد تؤثر خماطر الكوارث املرتبطة ابلطقس ومنها )الفيضاانت 

 يت : حيث حدوثها كما هو موضح كاآل
ليت تتعرض هلا املستوطنات العشوائية املوجودة حول املدن اذ عادة ما يتم بناء العشوائيات املخاطر الكارثية ا -أ

على جانيب التالل ويؤدي  أوالتجارية والواقعة يف مناطق معرضة للفيضاانت  أويف مناطق غري صاحلة لألغراض السكنية 
 لناس للخطر.االهنيار وهذا حبد ذاته يعرض ا إىلاجنراف تلك املنازل وتعرضها  إىل

معايري البناء املقاوم  إىلاملخاطر الكارثية اليت تتعرض هلا املساكن اليت مت بنائها وتعديلها دون الرجوع  -ب
ابمتصاص املياه يتم حتويل جمراها وضخها يف  األرضتقوم  إنعدم كفاءة الصرف فبدال من  أوللمخاطر لعدم توافر 

انفجار قنوات الصرف الصحي ويتسبب يف  إىل(33)صة هلا مما يؤدياملصارف والبالوعات وقنوات الصرف الغري خمص
وهذه املخاطر عادات  تتسبب هبا الفيضاانت نتيجة  شدة (34)غمر مياهه جملموعة من منازل املواطنني القاطنني جبواره 

 حلضرية .زايدة شدة جراين املياه وأن حجم هذه املخاطر يزداد يف املناطق ا إىلوابلتايل يؤدي  األمطارهطول 
الرتاكمية ( اليت تؤثر على السكان والبنية التحتية احمللية ومنها  األضرارمن أتثريات الكوارث )ذات  -ت

 أخطارابملستشفيات وشبكات الطرق فضال عن زايدة  واألضراراملنازل واحملاصيل الزراعية واملاشية واملدارس  أضرار
عاصفة  أوحدوث فيضان  إن إالا الغاابت الستخدامها للزراعة .منه أزيلتعلى املنحدرات اليت  األرضيةاالنزالقات 

الدولية ولكن مع مرور الوقت تتجمع هذه اخلسائر لتسبب تراكما كبريا يف  اإلعالمحملية ال جيتذب اهتمام وسائل 
 متر خماطر الكوارث تزيد يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط  وكذلك البلدان اليت إناخلسائر , فضال عن 

بعض  وأمزجةواحملالت التجارية والشركات  األليفةفضال عن أتثريات الطقس على احليواانت  (35)بنمو سريع. اقتصاداهتا
 األمطارقلة النور يف الشتاء)موسم  إىلحالة اكتئاب ما ترجع  أوالناس  فمثال هناك من يعاين من اضطراب مومسي مؤثر 

انقطاع شبكة الكهرابء  وآاثرهاتداعيات الكارثة  أخطارمن   (36)ب حالة الطقسانتشار بعض احلشرات بسب أوالغزيرة ( 

                                                           
 .مصدر سابق، 2009االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، ملخص وتوصيات التقييم العاملي بشان احلد من خماطر الكوارث لعام  (33)

)34( بيان مشرتك جلمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان حول تداعيات الفيضاانت اليت إجتاحت مدينة كليميم والقرى اجملاورة هلا على املوقع االلكرتوين 

http://saharaojos.com/news692.html 07:  29الساعة  2014ديسمرب  02يف    
 )35( االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، ملخص وتوصيات التقييم العاملي بشان احلد من خماطر الكوارث لعام 2009، مصدر سابق.
 )36( كارول ريتش: مصدر سابق، ص569.
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نقص املواد األساسية مما يزيد من تفاقم األوضاع اإلنسانية وتفاقم  األنرتنيتواملاء الصاحل للشرب وشبكة االتصاالت، 
امل األثرية التارخيية ابملنطقة املنكوبة حجم اخلسائر املادية السيما البنية التحتية اليت تضررت بشكل كبري، وهتاوي املع

 .(37)ونقص كبري يف املواد الغذائية ،وانتشار الربك املائية مبعظم ملتقيات الطرق ،واجنراف الرتبة واقتالع جنبات الطريق 
 

  إخباريةكمتابعات   اإلخباريحتليل مضمون اخلرب والتقرير نتائج املطلب الرابع :  

الغزيرة يف الصحافة العراقية جلريدة  واألمطاراطر الكوارث النامجة عن الفيضاانت خم  أبمناطجل التوعية  أمن 
وفيما أييت استعراض النتائج وتفسريها ، (29/2/2013ولغاية  12/2012 /1)الزمان اخلاضعة للتحليل للفرتة من

 :هتا ونسبتها املئويةحسب تكرارا اليت حصلت عليها الفئات الفرعية واليت جاءت ضمن الفئات الرئيسة للبحث كل

:مت حتليل مضامني األخبار عن طريق جتزئة حمتوى األخبار  حتليل مضمون األخبار جلريدة الزمان -:أوال
عليها األخبار  واستخراج فئات أو حماور رئيسة، ومنها أخرى فرعية لتمثل يف جمملها أهم املضامني اإلعالمية اليت انطوت

 ع االتصال)ماذا قيل(ومن فئات موضو ، أثناء مدة البحث

 وفيما أييت التفسري والتحليل املفصل هلذه احملاور والفئات الرئيسية لألخبار يف جريدة الزمان-1

 للفئات الرئيسية لألخبار      الرتيب( يوضح التوزيع 2جدول رقم )

                                                           

 )37( بيان مشرتك جلمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان حول تداعيات الفيضاانت اليت إجتاحت مدينة كليميم والقرى اجملاورة هلا، مصدرسابق.
 
  
 
 

 املرتبة % ت لألخبارالفئات الرئيسية  ت  
الغزيرة اليت  واألمطتتتتاراملختتتتاطر الكتتتتارثيتتتتة للفيضتتتتتتتتتتتتتتتتتاانت  1

 تتعرض هلا املساكن
 االوىل 86% 120

 الثانية %14 19 الرتاكمية األضراراملخاطر الكارثية للفيضاانت )ذات  2
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وحصلت  :الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  -أوال : الفئة الرئيسية األوىل
الغزيرة  واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  -( اثنيا :الفئة الرئيسة الثانية%86( تكراراً وبنسبة مئوية )120على )
  .%( 14( تكراراً وبنسبة )23( وحصلت على )الرتاكمية األضرار)ذات 

  انظر املساكن رة اليت تتعرض هلاالغزي واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت الفئة الرئيسية األوىل لألخبار: -1
(إذ أولت اجلريدة أمهية هلذا النوع من املخاطر   %86(تكرارات وبنسبة مئوية) 120(وحصلت على )2جدول رقم)

تبث نوع من التوعية ابن هناك خماطر كارثية يتعرض هلا السكان جراء شدة سقوط  أخبارهامن خالل  أرادتألن 
 :ت. . وميكن تقسيم اهتمامات هذا احملور إىل ثالث فئات فرعية اليت قد حتدث الفيضاان األمطار

 :ية للفئة الرئيسة األوىل لالخبارالفئات الفرع-أ

 . اليت تتعرض هلا املساكن الغزيرة واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت 

  لألخبار األوىل(يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية 3جدول رقم )

                   
                   

( 87وحصلت هذه الفئة الفرعية على ) والفيضاانت األمطارن جراء سقوط استمرار موجة هطول املتضرريفئة  -
-الديوانية–حمافظات بغداد مت الرتكيز عليها من انحية ) إذ األوىل( وحصلت على املرتبة %73تكرار وبنسبة مئوية )

  100 139  م

 ت الفئات الفرعية اخلرب املرتبة
 ت %

 1 املتضررين جراء سقوط استمرار موجة هطول االمطار والفيضاانت 87 %73 االوىل

 2 خماطر اهنيار املنازل 25 %20 الثانية
 3 عدم توفر وكفاية الصرف الصحي 8 %7 الثالثة

  اجملموع 120 100 
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موضحة بذلك الشدة  (38)األمطاربسبب هطول  األربعاءوواسط قد عطلت الدوام الرمسي امس -دايىل-اببل-كربالء
 اليت وصلت هبا تساقط كميات كبرية من املطر .

وحصلت هذه الفئة الفرعية على املرتبة الثانية  بني الفئات الفرعية األخرى وحصلت  :خماطر اهنيار املنازل وفئة -
هناك من املسؤولني ابدى  ( ومت الرتكيز عليها إذ أكدت اجلريدة عرب أخبارها %20(تكرارا وبنسبة مئوية) 25على )

اليت وصلت اليها بعض  املأساةعربت اجلريدة  إذ (39)مسؤول ...يواسي شهيد املطراهتمامه ويف ما نشيت ذكرت )
فئة -3.  والفيضاانت األمطاراحملافظات ووصلت مرحلة بعد اهنيار املنازل هناك ضحااي ومقتولني جراء شدة سقوط 

انسداد اجملاري ( وبرزت اجلريدة هنا ) 7(وبنسبة مئوية )8قد حصلت على تكرار ): فعدم توفر وكفاية الصرف الصحي
  (41)بطاقتها  (ذكرت جاري )سحب املياه املتجمعة وتشغيل حمطات اجملاري أخرويف خرب  (40)األمطارالناتج عن كثرة 

  لألخبارالفئات الفرعية للفئة الرئيسية الثانية  :ب
وحصلت الفئة الرئيسية الثانية  األخبارالرتاكمية(يف  األضرارالغزيرة )ذات  ألمطاروااملخاطر الكارثية للفيضاانت 

فئة خماطر الكوارث على -1اليت :نت على مثانية فئات فرعية وهي كاوقد تضم (%14( تكرار وبنسبة )19على )
ذكرت اجلريدة  إذ ىلاألو ( وعلى املرتبة %58(تكرار وبنسبة )11: وقد حصلت على )الطرق واملواصالت واالتصاالت

 (42)منطقة السيدية( أغرقتوالسيول  لألمطار) إن أخبارهامن خالل 
املخاطر الكارثية  يف جريدة)الزمان ( (يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية الثانية  لألخبار4جدول رقم )

 (الرتاكمية األضرارالغزيرة )ذات  واألمطارللفيضاانت 

                                                           

 )38(  جريدة الزمان)4389-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )39( ) 4391- االحد  – 30 -  كانون االول- 2012(
 )40( )4375– ثالاثء -11  كانون االول- 2012((
 )41( )4372– السبت - 8كانون االول- 2012(
 )42( جريدة الزمان) 4391- االحد  – 30 -  كانون االول- 2012(

 املرتبة اخلرب لألخبارالرئيسية الثانية الفئات الفرعية للفئة  ت
 % ت

 االوىل %58 11 خماطر الكوارث على الطرق واملواصالت واالتصاالت 1
 خماطر الكوارث للتستتتتتتبب يف انقطاع شتتتتتتبكة الكهرابء واملياه الصتتتتتتاحلة 2

 للشرب
 الثانية 21% 4
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 ىاألخر الفرعية  من بني الفئات األوىلوقد حصلت على املرتبة  

( تكرار 4. وقد حصلت على ) خماطر الكوارث للتسبب يف انقطاع شبكة الكهرابء واملياه الصاحلة للشربفئة  -
انقطاع الكهرابء الوطين وغري وذكرت اجلريدة يف خربا هلا ) األخرىت الفرعية ( أي املرتبة الثانية من بني الفئا%21و )

    (44)( األمطاروتعطيلها. )حدوث صعقة كهرابئية انجتة عن  املواطننيمما يؤثر على حياة  (43)الوطين(

قبل اجلريدة  ضعيفة جدا من إشاراتفئة خماطر كوارث الفيضاانت على الثروة الزراعية واملاشية: فقد كانت  أما -
تقتل امساك  األمطار) إنبسيطة  إبشارةالغزيرة على الثروة الزراعية واكتفت  واألمطارحول التوعية مبخاطر الفيضاانت 

 .نتيجة زايدة امللوحة فيه(45)شط العرب(

ات اخلدم أبنيةخماطر الكوارث على  وفئة خماطر الكوارث للتسبب يف انتشار الربك واملستنقعاتالفئات   أما -
التارخيية يف املنطقة  اإلاثريةخماطر الكوارث على املعامل خماطر الكوارث للتسبب يف نقص املواد الغذائية وفئة وفئة  العامة

ملا  من قبل  أمهيةومل تويل  اإلمهالفقد انلت نصيبها من  واألوبئة األمراضخماطر الكوارث يف انتشار وفئة  املنكوبة
تستنفر الصحافة  أنعلى حياة السكان رغم من الضروري  أمهيةشكل هذه الفئات من ت إذطيلة مدة البحث  األخبار

 .  واألمطارمن املخاطر اليت قد يتعرضون هلا جراء كوارث السيول  املواطننيجهودها لكي يتم توعية 

                                                           

 )43( الزمان )4366- السبت – 1كانون االول 2012 (
 )44( الزمان) 4391- االحد  – 30 -  كانون االول- 2012(
 )45(  جريدة الزمان)4416-السبت- 2شباط 2013(

 ثالثةال %16 4 خماطر كوارث الفيضاانت على الثروة الزراعية واملاشية 3
  --- -- خماطر الكوارث للتسبب يف انتشار الربك واملستنقعات 4
  -- -- خماطر الكوارث على ابنية اخلدمات العامة 5
  -- -- خماطر الكوارث للتسبب يف نقص املواد الغذائية 6
  --- -- خماطر الكوارث على املعامل االاثرية التارخيية يف املنطقة املنكوبة 7
  --- -- كوارث يف انتشار االمراض واالوبئةخماطر ال 8

  %100 19 اجملموع 
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 اثنيا: حتليل مضمون التقارير االخبارية جلريدة الزمان  

 فس الطريقة السابق استخدامها وبطريقة حتليل املضمونبن التقارير اإلخبارية مت حتليل مضامني

  الفئات الرئيسية التالية: للتقرير يف جريدة الزمان -1

        اإلخباري( يوضح التوزيع الرتيب للفئات الرئيسية للتقرير 5جدول)

 

أوال :  :   يف جريدة الزمان اإلخباريوفيما أييت التفسري والتحليل املفصل هلذه احملاور والفئات الرئيسية للتقرير 
( 338وحصلت على ) الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  -الفئة الرئيسية األوىل

 األضرارالغزيرة )ذات  واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  -(  اثنيا :الفئة الرئيسة الثانية%72تكراراً وبنسبة مئوية )
  %( 28( تكراراً وبنسبة )130( وحصلت على )الرتاكمية

 الفئة الرئيسية األوىل للتقرير: -أ

(وحصلت على 5جدول رقم) انظر الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت -
ة من اجل توعي اإلخباريةيف التقارير  أولوايهتا أوىلاجلريدة قد وضعت  إن(إذ جند  %72(تكرارات وبنسبة ) 338)

فقد  الغزيرة وحدوث الفيضاانت األمطارالناجتة عن كوارث  األحداثابن هناك خماطر قد تتولد نتيجة تسارع  املواطنني
 .(46)بعد الفيضان( التأهبضفاف دجلة يف بغداد وواسط مع استمرار  أخالءاستمرار ) إنيف احد تقاريرها  أشارت

                                                           

 )46(جريدة الزمان )4416-السبت- 2شباط 2013(

 املرتبة % ت اإلخباريالفئات الرئيسية للتقرير  ت
 االوىل %72 338 الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  1
 %28 130 (الرتاكمية األضرارالغزيرة )ذات  واألمطارلفيضاانت املخاطر الكارثية ل 2

 
 ةالثاني 

  %100 468 اجملموع م
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  جريدة)الزمان (  اإلخباريةللتقارير  األوىلسية (يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئي6جدول رقم )

 

 (6وميكن تقسيم اهتمامات هذا احملور إىل ثالث فئات فرعية : انظر جدول رقم )

الغزيرة اليت تتعرض هلا  واألمطاراملخاطر الكارثية للفيضاانت  للتقرير الفئات الفرعية للفئة الرئيسة األوىل -ب
                . املساكن

( 245هذه الفئة الفرعية على) والفيضاانت وحصلت األمطارار موجة هطول فئة املتضررين جراء سقوط استمر  -
 األمحرمجعية اهلالل ) أنمعلومات حول  إيرادمن خالل  األوىل( وحصلت على املرتبة %72تكرار وبنسبة مئوية )

ركزت التقارير  إذ (47)(األمطاراليت اهنارت منازهلا جراء  األسرالعراقي قد نصبت خميمني يف واسط الستقبال عشرات 
يتفقد املسؤول يف تقرير هلا ) أوردت إذبشكل واضح من خالل تسليط الضوء على زايرة احد املسؤولني  اإلخبارية

اليت هطلت على  األمطاركمية   أنو )(48)الغزيرة  األمطار....عددا من مناطق العصمة اليت تضررت نتيجة هطول 
يف تقرير هلا العمل على )رفع جسر الكريعات العائم جراء ختوف  وأشارت  (49)منذ حنو ثالثني عاما( األشدمدينة بغداد 
)حمافظة واسط استنفرت كافة جهودها اهلندسية والفنية  اإلخبارية. ولقد كشفت احدى التقارير  (50)من اهنياره (

                                                           

 )47( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (مالحظة: هكذا ورد التاريخ يف اجلريدة
 )48( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )49( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )50( الزمان)4418 االثنني -4شباط 2013(

  الفئات الفرعية اإلخباريالتقرير  املرتبة
 ت %

 1 والفيضاانت األمطاراملتضررين جراء سقوط استمرار موجة هطول  245 %72 األوىل

 2 خماطر اهنيار املنازل 50 %15 الثانية
 3 عدم توفر وكفاية الصرف الصحي 43 %13 الثالثة

  اجملموع 338 100% 
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لبلدايت فضال الدوائر واإلدارية من خالل تشكيل غرفة عمليات ضمن مالكات متخصصة من دائرة املوارد املائية ودائرة ا
 (51)املساندة هلا لوجستيا بغية احلد من خطر الفيضان الذي من املمكن أن تتعرض له احملافظة خالل الساعات القادمة(.

بني الفئات الفرعية األخرى وحصلت  املرتبة الثانيةوحصلت هذه الفئة الفرعية  على  :خماطر اهنيار املنازل وفئة -
( وأوردت  اجلريدة يف تقرير هلا )املنازل تضررت نتيجة ارتفاع مستوى الرطوبة  %15مئوية)  (تكرارا وبنسبة50على )

و)مصرع أربعة أشقاء (53)مما )سبب هتدم دور سكنية ومقتل مواطنني( (52)كوهنا مشيدة يف مناطق متجاوزة غري منتظمة(
 (55)مشال تكريت غرق اكثر من الفي منزل( ويف موضع أخر من تقاريرها مت )يف منطقة احملك  (54)ابهنيار منزل طيين (

 (57).و )اهنيار منزل واحرتاق فندق جراء األمطار (56)إضافة إىل )تعرض املنازل القدمية إىل هتدم جراء غرقها (

( وأوردت %13(وبنسبة مئوية )43فئة عدم توفر وكفاية الصرف الصحي: فقد حصلت على تكرار )-   
و) )بطء تصريفها عرب شبكات  (58)اجملاري والتسبب بطفح مياه الصرف الصحي(  اجلريدة هنا وجود )مشكلة انسداد

كشف مصدر مسؤول إن هناك فساد -إذ ---و)الدعوة إىل فتح مضخات مشروع قناة اجليش اجلديدة  (59)اجملاري( 
و)العمل على  (60)كما إن مجيع حمطات اجملاري تعمل بكامل طاقتها االستيعابية( -- -وخاصة فيما يتعلق ابجملاري 

ولقد كشفت احدى التقارير اإلخبارية عن تصريح  (61)حشد كل اإلمكاانت لدى الوزارات والدوائر لسحب املياه(
     (62)احدى املسؤولني ) عن ما امساه القصور يف معاجلة مشكلة مياه األمطار اليت حصلت يف عدد من احملافظات(. 

                                                           

 )51( الزمان)4418 -االثنني -4 شباط -2013(
 )52( الزمان )4421 -اخلميس -7 - شباط 2013(
 )53( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )54(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )55( الزمان )4416-السبت- 2شباط 2013(
 )56( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )57( الزمان) 4388- االربعاء -26  كانون االول 2012 السنة اخلامسة عشر(
 )58(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )59( الزمان ) 4437-  الثالاثء -26 - شباط 2013(
 )60( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )61(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )62( الزمان )1434– 10 –  كانون الثاين- اخلميس2013(
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املخاطر الكارثية للفيضاانت واألمطار الغزيرة )ذات األضرار  :الفرعية للفئة الرئيسية الثانية الفئات-2
(وقد 7( يف جدول )%28( تكرار وبنسبة )130الرتاكمية(يف التقارير اإلخبارية  وحصلت الفئة الرئيسية الثانية على )

 تضمنت على مثانية فئات فرعية وهي كااليت :

( %31(تكرار وبنسبة )40واملاشية: وقد حصلت على ) فئة فئة خماطر كوارث الفيضاانت على الثروة الزراعية-
وعلى املرتبة األوىل إذ ركزت اجلريدة على توعية املواطن إىل املخاطر الرتاكمية الناجتة عن استمرار األمطار الغزيرة وما 

هذه  )اعرب مزارعون من حمافظة ميسان تشهد (63) تسببه ) السيول جرفت مساحات زراعية واسعة يف قرى احلوجية(
الف أسرة جراء السيول  16كما مت ) أخالء اكثر من   (64)السنة تساقطا غزيرا لألمطار على عكس السنوات السابقة (

ويف إشارة واضحة يف توعية املواطنني مبخاطر (65).....اليت جرفت مساحات واسعة من األراضي الزراعية شرقي تكريت(
اف مليون لغم من املقذوفات واملخلفات غري املنفلقة والصواريخ يهدد االجنراف جراء السيول ففي )منديل حتذر من اجنر 

 (66)املزارعني والسكان. 

املخاطر  (يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية الثانية  للتقرير يف جريدة)الزمان (7جدول رقم )
 (الكارثية للفيضاانت واألمطار الغزيرة )ذات األضرار الرتاكمية

                                                           

 )63( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(
 )64( الزمان ) 4437-  الثالاثء -26 - شباط 2013(
 )65( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(
 )66( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(

 املرتبة التقرير  ضمن الفئة الرئيسية الثانية  للتقرير  الفئات الفرعية 
 % ت

 االوىل %31 40 خماطر كوارث الفيضاانت على الثروة الزراعية واملاشية 1
 الثانية %22 29 خماطر الكوارث على الطرق واملواصالت واالتصاالت 2
 الثالثة %20 26 واألوبئة األمراضخماطر الكوارث يف انتشار  3
 الرابعة %15 20 خماطر الكوارث للتسبب يف انتشار الربك واملستنقعات 4
 اخلامسة %7 9 اخلدمات العامة أبنيةخماطر الكوارث على  5
 السادسة %5 6 للشرب خماطر الكوارث للتسبب يف انقطاع شبكة الكهرابء واملياه الصاحلة 6
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 أطنانو )نفوق (67)تقتل امساك شط العرب األمطارهذه املخاطر على الثروة احليوانية ) اثر إىل  اجلريدة أشارت-
الغزيرة اليت هطلت  األمطاركما و)تسببت (68)ع نسب امللوحة(املائية يف شط العرب بسبب ارتفا  واألحياء األمساكمن 

 (69).البحرية( واألحياء األمساكمن  أطنانعلى حمافظة ذي قار بزايدة نسبة امللوحة مبياه شط العرب ونفوق 

( أي %22( تكرار وبنسبة )29. وقد حصلت على )خماطر الكوارث على الطرق واملواصالت واالتصاالت -
احملاولة حلصر عدد ابن هناك يف ) املواطننيوبينت اجلريدة البد من توعية  األخرىة من بني الفئات الفرعية املرتبة الثاني

 (71)عدد من املشاريع املهمة( إغراقوقد مت ) (70)(األمطار احلوادث املرورية اليت حتدث جراء االنزالقات اليت تسببها
       (72)السكنية( حياءواألبكثافة غمرت الشوارع  األمطاروذلك بسبب )هطول 

( وعلى %20( وبتكرار )%26: ففي هذه الفئة حصدت )واألوبئة األمراضخماطر الكوارث يف انتشار  -
و)  (73)اختالط النفاايت مبياه اجملاري مما ينذر بكارثة بيئية يف بغداد() األخرىاملرتبة الثالثة من بني الفئات الفرعية 

: فقد حصلت  خماطر الكوارث للتسبب يف انتشار الربك واملستنقعات -(74)(وبئةواأل لألمراضسيكون املكان مصدرا 
اليه مدينة بغداد بعد تداعيات  ألتالوضع الذي  اإلخباريةتضمنت التقارير  إذ( %15( تكرار وبنسبة )20على )
حبرية  إىلوحتول املكان  ةالغزير  األمطارالغزيرة وجتمع املياه الراكدة ففي )العاصمة بغداد غرقت بسبب  األمطاركارثة 

                                                           

 )67( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(
 )68( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(
 )69( الزمان )4416- 2  – شباط - السبت-  2013(
 )70( الزمان ) 4437-  الثالاثء -26 - شباط 2013(
 )71(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )72( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (

 (2013 -شباط   - 5-الثالاثء  - 4419الزمان ) (73)
 )74(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (

 -- --- -- نطقة املنكوبةخماطر الكوارث على املعامل االاثرية التارخيية يف امل 7
 --- --- -- خماطر الكوارث للتسبب يف نقص املواد الغذائية 8
  100 130 اجملموع 
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)البحريات  إن إذ (76)( األمطاراجتاحته مياه  إنمكب للنفاايت بعد  إىلو) حتول مراب النهضة ببغداد  (75)(آسنة
      (77).الطبيعية تتشكل يف الشوارع(

( فقد ركزت التقارير %7( تكرار وبنسبة )9: و حصلت على )اخلدمات العامة أبنيةخماطر الكوارث على  -
عملية تقييم احتياجات حمافظة صالح  أول أجراءاملتحدة ملساعدة العراق يوانمي عن عزمها  األمماإلخبارية على جهود )

  (78).الدين فيما يتعلق ابملدارس املتضررة من جراء الفيضاانت(

لى العواقب ركزت هذه الفئة ع إذ: خماطر الكوارث للتسبب يف انقطاع شبكة الكهرابء واملياه الصاحلة للشرب -
الغزيرة  األمطار إنذكرت  إذسلبية من تضرر على شبكة الكهرابء  أاثرالغزيرة وما يعقبها من  األمطارالناجتة عنم كوارث 

وعودهتا ملوثة ابألتربة .. ماء  األمطارالرصافة عقب  مع )انقطاع املاء يف (79)تسببت بقطع مستمر للتيار الكهرابئي()
 الفئات املتعلقة أماهناك تداعيات عقب الكوارث الطبيعية . أنتوعية املواطن  إىل شارةإوهبذا  (80)ملوث( اإلسالة

 إذخماطر الكوارث للتسبب يف نقص املواد الغذائية وفئة  التارخيية يف املنطقة املنكوبة اإلاثريةمبخاطر الكوارث على املعامل 
ضااي املهمة واملاسة حبياة الناس هاتني الفئتني من الق إذسجلت تكرار )صفر( وهذا قصور واضح من جانب اجلريدة 

اترخيية ومدى تداعيات  أاثراليه املناطق املنكوبة من حيث احتوائها على  ألتالوضع الذي  إىلومع ذلك مل تشر التقارير 
  وفرة يف توفر املواد الغذائية للسكان يف تلك املناطق . أمالغزيرة عليها ، وهل هناك نقص  األمطار

 

                                                           

 )75( الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )76( الزمان )4419 - الثالاثء -5 - شباط  - 2013(
 )77(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (
 )78( الزمان )4423  -االحد  -10 - شباط 2013(
 )79(  الزمان)-4389 اخلميس –السبت 27-29  كانون االول 2012السنة اخلامسة عشر (

(2013شباط  - 3 –االحد   - 4417الزمان ) (80)  
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 الفئات اليت جتيب على السؤال كيف قيلاثلثا:

 (يوضح الفئات الفرعية ضمن فئة الفنون الصحفية8جدول رقم)
 
 

 
 
 
 
 

. يتضح اإلعالمية ةالقوالب الفنية اليت تتخذها املاد أوفئة الفنون الصحفية املعتمدة يف املتابعة اخلربية  -1
أبمناط  خماطر الكوارث  من اجل التوعية التقرير قد احتل املرتبة األوىل و بشكل واضح وملفت للمتابعة اخلربية   أن

( %54( تقرير وحصوله على نسبة )30حبيث كررت ب) الغزيرة يف الصحافة العراقية واألمطارالنامجة عن الفيضاانت 
 .( خرب26( وبتكرار)46%مث يليه مث اخلرب وبنسبة )

(  8يف جدول رقم)  كما هو موضح يف تفسري موقف اجلريدة    فئة أنواع الصور املرافقة للمادة اإلعالمية -2
هلا  اإلخباريتكون الصورة املرافقة للتقرير  أنمن استخدام التقرير اإلخباري كمتابعة خربية  بشكل يضاهي اخلرب فالبد 

)مواطنون يقومون البحث وحتت عناوين خمتلفة  ( صورة خالل مدة18د حصدت )وق أحداثدور يف مواكبة هكذا 
تغطي بعض الشوارع يف  األمطار)ما زالت مياه  أخروحتت عنوان  (81)من الشوارع األمطاربسحب ما تبقى من مياه 

 .نفسه غيبت الصورة املرافقة للخربيف الوقت  (82)بغداد (
 
 
 

                                                           

 )81(الزمان )4417 -  االحد – 3 - شباط 2013(
 )82(الزمان  )4418 - االثنني -4 - شباط 2013(

  الفنون الصحفية ت %
 1 االخباري التقرير 30 54%
 2 اخلرب 26 46%

100% 56   
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 النتائج

حدوث الكثري من الظواهر اجليولوجية واهليدر ومناخية، وما تسببه من اخلسائر  لقد شهد العراق عرب اترخيه-1
جراء موجة األمطار والسيول مسببة الفيضاانت فضال عن تلك الكوارث اليت تنتج  البشرية واالقتصادية النامجة عنها

 .   هابيةاإلر بفعل فاعل ومنها الفيضاانت اليت هددت مناطق غرب بغداد واليت تسببت هبا الزمر 

بنسبة ( تقريرًا 30) التقرير االخباري إذ بلغ جمموعالصحافة العراقية صحافة تفسريية ال خربية  أننستنتج -2 
حلدث ميثل كارثة  أمهيةمل تعطي  ألهناحبد ذاته  وهذا قصور (%46( وبنسبة )26) األخبار%( يف حني بلغ عدد 54)

        .خلربيةبيئية حيتاج الكثري من التغطية واملتابعة ا

توعية املواطنني ل اإلخباريللخرب والتقرير  اإلخباريةاستطاعت الصحافة العراقية أن توظف فن املتابعات -3
فئة التوعية مبدى  إبرازاهتمت مبا تقدمه الصحافة احمللية على صفحاهتا من خالل  إذمبخاطر الكوارث املرتبطة ابلطقس 

عدم توفر  أو وما يتمخض عنها من اهنيار املنازل والفيضاانت األمطارة هطول معاانة املتضررين جراء استمرار موج
من املقذوفات واملخلفات  األلغامتوعية املواطنني مبخاطر الفيضاانت جراء السيول اليت جترف و  وكفاية الصرف الصحي

 . غري املنفلقة والصواريخ واليت هتدد املزارعني والسكان
الكارثية  من الرتكيز على كافة الفئات  املتعلقة ابلتوعية   ابملخاطر اإلخباريالتقرير لقد استطاعت اجلريدة يف -5

 األضراراملخاطر الكارثية )ذات  إىلوابلنسبة  ( %72و بنسبة ) الغزيرة اليت تتعرض هلا املساكن واألمطارللفيضاانت 
التفسريي يف  األسلوبة اعتمدت اجلريد إنغطت توعيتها هبذه الفئات و  إذ( %28( حصدت نسبة )الرتاكمية
 .اإلخباريةمتابعتها 
الغزيرة اليت تتعرض  واألمطارالكارثية للفيضاانت  لقد استطاعت املتابعة اخلربية  للخرب من التوعية ابملخاطر-6

رات يف حصد تكرا أخفقت. (الرتاكمية األضراراملخاطر الكارثية )ذات  إىلابلنسبة  أما( %86وبنسبة ) هلا املساكن
 .( فقط%14غطت بنسبة ) إذمماثلة 
( صورة فقط 18من خالل رصد ) اإلخباريةركزت اجلريدة على استخدام الصورة املرافقة للتقرير يف متابعتها  -7

، وهذا حبد ذاته قصور من جانب اجلريدة ليت  ترافق اخلرب طيلة مدة البحثيف نشر الصور ا وأخفقتطيلة مدة البحث.
 . يف إحداث التأثري املطلوب يف املتلقي أمهيةة من ملا متثله الصور 
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اذ )عرب املواطنون  اإلخباريةبفن املتابعات  تعىن إعالميةوجود منظومة  إىل الزالت الصحافة العراقية تفتقر - 8
 اإلخبارية هذا ما مت ذكره يف احد التقاريرغياب محالت التوعية جتاه الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية(  عن استغراهبم عن

 ضمن عينة الدراسة.
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 (2013 -شباط   - 5-الثالاثء  - 4419الزمان ) -28
 (2013شباط  - 10-االحد  -  4423الزمان ) -29
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