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 المخمص
ن كان وا  كوارث الفيضانات واالمطار الغزيرة  إلىتعرض المنطقة العربية ومنيا العراق  ومع     

مخاطر المرتبطة بالطقس ال بأنماطتزايد اىتمام وسائل االعالم بالمتابعة الخبرية بشكل محدود 
عدد  تعرضمع تزامن ىذه الدراسة  من خاللتتضح اىمية الموضوع و  .عنيا واالضرار الناجمة 

رصدت الدراسة فن وقد ،فيضانات كارثية إلى االمطار الغزيرة مسببة إلىمن محافظات العراق 
الصحافة العراقية ودورىا في التوعية بمخاطر الكوارث )احداث  فيالمتابعات الخبرية 

وييدف البحث  3/3124/:3ولغاية  23/3123/لمفترة ،العراقية الزمانجريدة  في (الفيضانات
 ،مخاطرال ىذهبأنماط التوعية استطاعت فيو الصحافة المحمية في الكشف عن المدى الذي  إلى
 ،استمارة تحميل المضمون كأداة لجمع البيانات مستخدمةالبحوث الوصفية من  يعد ىذا البحث و

استطاعت يا إن كما،ن الصحافة العراقية صحافة تفسيرية ال خبريةأ ،وعن اىم االستنتاجات تبين
توعية المواطنين بمخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس ومنيا ن توظف فن المتابعات االخبارية لأ

ابراز فئة من خالل بما تقدمو الصحافة المحمية  اذ اولت عناية.()الفيضانات واالمطار الغزيرة
وما يتمخض  التوعية بمدى معاناة المتضررين جراء استمرار موجة ىطول االمطار والفيضانات

وما ينجم عن الفيضانات  عدم توفر وكفاية الصرف الصحي وا انييار المنازل مخاطر عنيا من
جراء السيول التي تجرف االلغام من المقذوفات والمخمفات غير المنفمقة والصواريخ والتي تيدد 

  .المزارعين والسكان
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 
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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.  

Inauguration Terms: Floods- Content analysis- Iraqi Press- Awareness- 

News Tracking – Disasters- Risks  

ينيات القرن ارة الكوارث الذي بدا بشكل جدي في السبععمى الرغم من جدة عمم اد :مدخل
 ال إدارةمعطيات منيجية نظرية تتعمق بالمراحل المختمفة  إلىن يتوصل الماضي فانو استطاع أ

تتجمى ىنا اىمية دور االعالم  تحدث كارثة بيئية ما في إحدى المناطق فحينما 2ازمة الكارثة .
تصبح من أىم السبل لمعرفة تطورات ىذه الكارثة وتداعياتيا من  اذ المحمية والسيما الصحافة

المنكوبين  إلىجية، وأىم منبر إليصال الرسائل التي يود القائمون عمى إدارة الكارثة إبالغيا 
لىو  بقية األشخاص من جية أخرى. وىذا بحد ذاتو تحدى تواجيو الصحافة في عممية المتابعة  ا 

السيما الطبيعية منيا اذ تختمف من حيث الخصائص في قوتيا الخبرية لمكوارث المختمفة و 
واثارىا التدميرية ومن اىم ىذه الكوارث الفيضانات واالمطار الغزيرة وغيرىا اال إن كل كارثة ليا 
–ميزات خاصة من حيث ما ينشا عنو من قوة تدميرية ومخاطر . فبعد أن اصبحت الصحافة 

ؤسسة توعوية ال غنى عنيا فيي وسيمة اساسية لتوعية م –بجانب االخبار والشرح والتفسير 
وتثقيف االفراد بما تقدمو عمى صفحاتيا من اخبار وتقارير اخبارية واشكال صحفية متعددة . 
من ىنا يتضح الدور الذي توليو الصحافة في توعية الجميور بمخاطر ىذه الكوارث والكيفية 

الطبيعية، وىذا يؤدي بدوره في التخفيف من حدة التي تتصرف بيا وسائل اإلعالم تجاه الكارثة 
 األضرار الناجمة عن الكارثة. 

 :المبحث االول :االطار المنهجي لمبحث:المطمب االول
مع تتزامن ىذه الدراسة -2:تنبع أىمية البحث في عدد من النقاط االتية :اهمية البحث :وال  أ

االرتفاع  إلىالغزيرة مسببة فيضانات كارثية ادت  االمطار إلىتعرض عدد من محافظات العراق 
المستمر في اعداد الضحايا والخسائر والممتمكات ومما ساعد في تداعياتيا الزيادة الحاصمة في 

معايير البناء المقاوم لممخاطر وانتشار  إلىاعداد السكان والتطور العمراني السريع بدون الرجوع 
لف مواطن يسكنون في أ( 711ظة بغداد ان )اذ "كشفت محافالمساكن العشوائية 

(عشوائية ضمن الحدود االدارية لمعاصمة بغداد وىذه الظاىرة تفاقمت في اغمب مناطق 336)
أن تؤدي دورا في  مما يستدعي من وسائل االعالم ومنيا الصحافة، 3" 3114العاصمة بعد 

عممية نشر الوعي بمخاطر ىذا النوع من الكوارث ومتابعة الصحافة المحمية وتغطية البعد 
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فضال عن غياب حمالت التوعية تجاه الكوارث -3المأساوي واالنساني الذي تحدثو الكارثة .
 الطبيعية وغير الطبيعية في الصحافة العراقية

 :تكمن مشكمة البحث في التساؤالت الرئيسية االتية  :مشكمة البحث :ثانيا 
بأنماط  مخاطر الكوارث أي مدى استطاعت الصحافة المحمية العراقية في  التوعية  إلى  -2

 ؟الناجمة عن الفيضانات واالمطار الغزيرة 
ما ىو الدور المطموب من  وسائل اإلعالم والسيما الصحافة لتحديد مفيوم كارثة  -3

 ة عن االمطار الغزيرة كظاىرة طبيعية  ؟الفيضانات الناتج
المعتمدة في المتابعة الخبرية  او القوالب الفنية  ما ىي اكثر أنماط فنون الكتابة الصحفية  -4

بأنماط  مخاطر الكوارث الناجمة عن  من اجل التوعية  التي تتخذىا المادة االعالمية
تسعى الدراسة  :اهداف البحث :ثالثا .الفيضانات واالمطار الغزيرة في الصحافة العراقية

    :التحقق من األىداف التالية إلى
تسميط الضوء عمى جيد الصحافة العراقية المحمية منيا في االىتمام بتوعية المجتمع   -2

الكشف عن الدور الذي تضطمع فيو -3بأنماط بمخاطر الكوارث التي تحدثيا الفيضانات .
المتعمقة بكوارث الفيضانات من اجل ادامة الصحافة وعرض اىم الحقائق والبيانات 
التعرف عمى اكثر انماط فنون التحرير -4المتابعات االخبارية و التوسع في نشرىا .

الصحفي استخداما في الصحافة والتي استطاعت من توعية المجتمع بأنماط بمخاطر 
 الكوارث التي تحدثيا الفيضانات .

( 3/3124/:3ولغاية  2/23/3123مدة الواقعة بين ): تعد العينة البحث نوعها وحجمها:رابعا
وقد  تم اعتماد العينة  والتي تمثل فترة سقوط االمطار في العراق،ميدانا لمبحث والتقِصي، 

العمدية أو التحكمية أي االختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة إذ يرى 
إنيا تمثل المجتمع األصمي تمثيال صحيحا وتفيد –طبقا لمعرفتو التامة بمجتمع البحث –الباحث 

ىذه الطريقة في دراسات تحميل المضمون حين يقوم الباحث بإجراء الدراسات التحميمية عن 
المعالجات الصحفية لبعض القضايا السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية خالل فترة زمنية 

ت الجريدة كافة، ألعداد الجريدة والبالغة وتم اختيار جريدة) الزمان( ومسح صفحا  4معينة .
 ( عددا وىي مدة البحث وعينتو*.74)

التي تستيدف البحوث الوصفية و  إلىتنتمي ىذه الدراسة  :منهج البحث وأدواته -:خامسا  
تصوير وتحميل وتقويم ودراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من 

األحداث أو مجموعة من األوضاع وذلك بيدف الحصول عمى معمومات  الناس أو مجموعة من
كافية ودقيقة عنيا،دون الدخول في أسبابيا أو التحكم  فييا وذلك بغض النظر عن وجود أو 

اذ إن الدراسات الوصفية ال تتضمن بالضرورة فروضا سببية  -عدم وجود فروض محددة مسبقا
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تماد المنيج المسحي الذي يعتبر المسح جيدا عمميا . وقد تم اع–تخضع لالختبار والدراسة 
منظما لمحصول عمى بيانات ومعمومات عن الظاىرة أو مجموعة الظاىرات موضوع البحث 
ولفترة زمنية كافية لمدراسة. أما أداة البحث فاستخدمت الدراسة استمارة تحميل المضمون كأداة 

البحثية المستخدمة لفيم الرسائل اإلعالمية لجمع البيانات التي يعد واحدا من أكثر األساليب 
 الصحفية .

ومن اجل الحصول عمى نتائج دقيقة وموضوعية فقد اتبعنا الخطوات : وحدات التحميل :سادسا
 اآلتية

وقد اخترنا وحدة السياق كوحدة لمتحميل وىي وحدات لغوية داخل المحتوى  :وحدة التحميل - أ
تفيد في التحديد الدقيق لمعاني التسجيل التي يتم عمييا Context Units)جممة، عبارة، فقرة(

 العد والقياس أما وحدة القياس فكانت )الفقرة( وىي الوحدة التي سوف نقوم بعدىا. 
وىي جوىر المادة المراد الوقوف عمييا في تحميل المحتوى، وكانت  :تحديد فئات التحميل  - ب

فئة الموضوع  :اوال إلى:وتقسم  Whatالفئات التي تجيب عمى السؤال ماذا قيل...؟ 
وتفيد في  وتستيدف ىذه الفئة اإلجابة عمى السؤال عالم يدور موضوع المحتوى، :االتصال

فئة -أ  Howالفئات التي تجيب عمى السؤال كيف قيل -الكشف عن مراكز االىتمام. ثانيا
تخذىا المادة الفنون الصحفية المعتمدة في المعالجة الصحفية أو القوالب الفنية التي ت

        5فئة الصور المرافقة لممادة اإلعالمية . -اإلعالمية ب
أظيرت نتائج التحميل إن ىناك  ) فئتان رئيسيتان(فئات مثمت التوعية  :جدولة الفئات -ثامنا 

بمخاطر كوارث الفيضانات واالمطار الغزيرة في فن المتابعات االخبارية والتي استطاعت جريدة 
في الخبر والتقرير االخباري من متابعتيا طيمة مدة البحث  . تعريف  (الزمان) طبعة العراق
يأتي ندرج التعريفات اإلجرائية لمفئات المستنبطة من عينة البحث والتي الفئات إجرائيا: فيما 

الفئة الرئيسية األولى المخاطر  -ظيرت في أثناء عممية تحميل المضمون في )جريدة الزمان(أوال
:.ويقصد بيا تعرض بناء الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي تتعرض ليا المساكن 

كوارث الفيضانات والسيول الناجمة عن  إلىالبنية القديمة والمنازل الطينية المساكن العشوائية وا
االمطار الغزيرة كونيا مناطق متجاوزة غير منتظمة .التعريفات االجرائية لمفئات الفرعية لمفئة 

 الرئيسية االولى*
المتضررين جراء سقوط استمرار موجة ىطول االمطار والفيضانات: ويقصد بيا كل  -2

التي يتعرض ليا السكان نتيجة ارتفاع مستوى كمية االمطار الغزيرة التي المخاطر 
مخاطر انييار المنازل: ويقصد بيا  -3 دن والمحافظات المتضررةىطمت عمى الم
عدم -4من االضرار التي تمحق بالمنزل  الغرق او الحرق او غيرىا إلىتعرض المنازل 

توفر وكفاية الصرف الصحي: ويقصد بيا قصور الدوائر الخدمية المختصة بمعالجة 
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مشكمة تجمع مياه االمطار وبطء تصريفيا او اختالطيا عبر شبكات المجاري او يؤدي 
الفئة الرئيسية الثانية:  -انفجار او انسداد قنوات الصرف الصحي .ثانيا إلىاالمر 

واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية(*:ويقصد بيا  المخاطر الكارثية لمفيضانات
االضرار التراكمية عمى السكان والبنية التحتية وكل ما يتعمق باآلثار السمبية الناجمة عن 
اخطار كوارث السيول والفيضانات وعمى المدى البعيد نتيجة تراكم االضرار وعدم 

 معالجتيا بشكل آني .
 :مخاطر كوارث الفيضانات عمى الثروة الزراعية والماشية -2: اتالتعريفات االجرائية لمفئ 

انجراف لمتربة والحاق الضرر بالقرى التي  إلىيقصد بيا تعرض مساحات زراعية واسعة 
كارثة االمطار والسيول واالضرار التي لحقت بالثروة الزراعية من ماشية او الثروة  إلىتعرضت 

ى ابنية الخدمات العامة: ويقصد كل االضرار التي لحقت مخاطرالكوارث عم-3السمكية وغيرىا .
مخاطر الكوارث لمتسبب  -4عمى المدارس والمستشفيات والمحالت التجارية والمعامل والشركات.

في نقص المواد الغذائية .ويقصد بيا ضرورة القاء الضوء عمى وجود ازمة او عدم وجودىا من 
اي مدى تم احتواء االزمة .  إلىتطمين السكان المحميون ناحية توفر  المواد الغذائية او عدميا و 

 إلىمخاطر الكوارث عمى الطرق والمواصالت واالتصاالت. ويقصد بيا مدى التعرض -5
الحوادث المرورية جراء االنزالقات التي تسببيا االمطار وسد الطرق وغرق الشوارع وكل ما لو 

مخاطر الكوارث عمى المعالم االثارية -6ة . لمواصالت بالمناطق المنكوبعالقة باالتصاالت وا
التاريخية في المنطقة المنكوبة: ويقصد بيا ذكر الصحف مدى الضرر الذي تحدثو االمطار 

-7 رث الفيضانات واالمطار الغزيرة .الغزيرة عمى المعالم االثارية في المنطقة التي لحقتيا كوا
مخاطر الكوارث في انتشار االمراض واالوبئة: ويقصد بيا االضرار التي تعقب االمطار وما 

مخاطر -8ينتج عنو من حدوث التموث الذي من شانو ان يسبب االمراض واالوبئة .    
مكان  إلىالكوارث لمتسبب في انتشار البرك والمستنقعات. ويقصد بيا تحول مناطق يابسة 

مخاطر الكوارث لمتسبب في -9اآلسنة وذلك عقب سقوط االمطار الغزيرة . تتجمع فيو المياه
انقطاع شبكة الكيرباء والمياه الصالحة لمشرب . ويقصد بيا ضرورة القاء الضوء عمى وجود 
ازمة او عدم وجودىا من ناحية توفر الطاقة الكيربائية والمياه الصالحة لمشرب في المناطق 

 المنكوبة. 
ويقصد  :فئة فنون التحرير الصحفي -أ  Howالتي تجيب عمى السؤال كيف قيل الفئات  -ثانيا

بيا نوع الفن الصحفي الذي تضمن معمومات أو حقائق. وتندرج في ىذه الفئة فئات فرعية 
اذ يمكن ان تكون اخبار الكوارث ليا اىمية لما تحممو من معمومات :اخبار الكوارث  -2-ىي:

ية في مناطق مختمفة من العالم مثل الفيضانات واالمطار الغزيرة عن الكوارث تتعرض ليا البشر 
وغيرىا من الحوادث التي تجعل الخبر يحمل معيار االىمية قد تجعمو في مقدمة النشر لما 



38: 

وىو فن  :التقرير اإلخباري المتعمق بالكوارث -3  6تحممو ىذه الكوارث من دالالت ومعاني 
وىو يقدم مجموعة من المعارف والمعمومات حول الوقائع  يقع ما بين الخبر والتحقيق الصحفي

في سيرىا وحركتيا الديناميكية، فيو يتميز بالحركة والحيوية وىو ال يقتصر عمى الوصف 
المنطقي والموضوعي لألحداث ولكن يسنح بنفس الوقت بإبراز اآلراء الشخصية والتجارب الذاتية 

م المعمومات الجديدة والبيانات عن الحدث ويصور لممحرر الذي يكتب التقرير وىو ييتم بتقدي
  7عممية الصراع بين االنسان والطبيعة مثل كوارث الفيضانات واالمطار الغزيرة .

إتفق الخبراء عمى أن المقياس أو)األداة( يتسم بالصدق أو الثبات والصدق  -:ثامنا
( متى كان صالحًا لتحقيق اليدف الذي أُِعَد من إجمو وأن يقيس بالفعل ما (validityالصالحية

وقد تم اختبار محتوى االستمارة عن طريق الصدق الظاىري وذلك بعرض 8ينبغي أن ُيقاس.
االستمارة عمى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحافة االلكترونية  لمعرفة أرائيم 

إرشادات وتوجييات  إلىم إجراء التعديالت الالزمة لألسئمة استنادا واألخذ بوجيات نظرىم *وقد ت
الخبراء. ويعتبر الثبات والصدق بمثابة الجسر الذي يربط بين المفاىيم واالجراءات المنيجية 
واالحصائية التي تختبر ىذه المفاىيم والنظريات وىما ضروريان لتحقيق احدى خصائص البحث 

 9مية لمتعميماالساسية وىي القابالعممي 
فان أنسب االختبارات ىي التي تتم بطريقة إعادة  ( (Reliabilityوإلختبار ثبات المقياس     

عمى مادة التحميل نفسيا وتعميمات الترميز وقواعده نفسيا.  اإلختبار أو تعدد القائمين باإلختبار
وقد تمت أعادت التحميل بعد مضي اسبوعين عمى التحميل االول . وقد وجدت الباحثة اختالفات 

 طفيفة بين نتائج التحميل األول ونتائج التحميل الثاني
  تاسعا: تحديد المصطمحات

(:ىي الخسائر المحتممة في األرواح والوضع الصحي Disaster riskمخاطر الكوارث )-2
وسبل المعيشة والممتمكات والخدمات التي يمكن أن تصيب مجتمع أو تجمع ما بسبب 

  :الكوارث، لفترة زمنية مستقبمية محددة. 
: حادثة طبيعية مدمرة تضرب منطقة ما أو أكثر، تيدد (natural disasterكارثة طبيعية ) -3

خسائر بشرية واقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة  إلىة لمبالد، مؤدية المصالح الوطني
االنتشار، وتنجم عن حدوث ظاىرة طبيعية ما وتفاعميا مع ظروف العيش الرديئة لإلنسان 

     21وممارساتو الخطأ في حق مسكنو وبيئتو التي يعيش فييا.
ياء و المنازل والفيضانات ىي يقصد بيا ارتفاع منسوب المياه في االح :Floodsالفيضانات -4

واحدة من المخاطر األكثر شيوعا في دول العالم. فبعض الفيضانات تتطور ببطء، و يمكن 
أن تتطور في بضع دقائق وبدون عالمات واضحة و يمكن أن تكون محمية مما يؤثر عمى 
حي أو مجتمع، أو كبيرة جدا، ويمكن أن تحدث فيضانات في غضون بضع دقائق أو 
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ت من ىطول االمطار الغزيرة،او من انييار جدار السد، والنوع االكثر شيوعا يحدث ساعا
عادة عند الممرات المائية مثل األنيار أو الجداول نتيجة لمياه األمطار أو احتمال خرق 
السدود وتسبب الفيضانات في المناطق المحيطة بيا. ويمكن أن يحدث أيضا عند ىطول 

يتجاوز قدرة األنابيب تحت األرض، أو قدرة الشوارع ومصارف األمطار أو ذوبان الثموج 
 22المياه المصممة لحمل مياه الفيضان بعيدا عن المناطق الحضرية. 

 االطار النظري لمبحث:المطمب الثاني
غة الالتينية ( مشتقة من المDisasterان كممة الكارثة ) :مفهوم الكارثة :1" :المبحث االول

( وتعني النجمة والمعنى strum) وتعني القوة السمبية والثانية ((diceومكونة من مقطعين
الحرفي لمكممة ىو "النجمة السيئة " او "سوء الطالع" وىي عبارة عن "حدث يسبب تدميرا شاسعا 

تعني حادث أو خمل مفاجئ يصيب المنظمة أو المجتمع و  23واضرارا كبيرة وسوء حظ عظيم .
يحدث  –يكون غالبا بفعل الطبيعة –وتنتج عنو اثار مادية أو بشرية فادحة أو ىي حدث مفاجئ 

مساعدات  إلىجيود كافة اجيزة الدولة واحيانا  إلىاثرا مدمرا ينجم منو اخطار شديدة ويحتاج 
ف الكارثة وحسب ما تقضيو ىذه الدراسة  "فيي وعمى ذلك يمكن .أن نعر  24المجتمع الدولي .

حادثة مفجعة مأساوية تربك الحياة اليومية بشكل بالغ وتوقع عديد من الخسائر المادية والبشرية 
ولقد شيد الوطن العربي عبر 25وتحطم الموارد المحمية وتسبب مشكالت تستمر لفترات طويمة

يد ومناخية، خّمفت خسائر بشرية ومادية تاريخو حدوث الكثير من الظواىر الجيولوجية والي
فادحة، ولقد اشارت البيانات المتعمقة بالكوارث ان الوطن العربي تأثرت بمخاطر الكوارث منذ  
بداية ثمانينيات القرن الماضي وحتى اآلن، وما تسببو من الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة 

(، موجة 3124أيار  9قد شيد العراق في )والبد إن نشير ىنا عمى الصعيد المحمي ف26عنيا،
من األمطار والسيول مسببة الفيضانات ووصول الخسائر البشرية في محافظتي واسط وميسان 

سبعة أشخاص، من بينيم طفل سقط في إحدى فتحات الصرف الصحي، وأن  إلىجراء ذلك 
ن القرى المتضر 464عدد العوائل النازحة في المحافظتين بمغ )  (46رة بمغ عددىا )( أسرة، وا 

قرية موزعة ما بين قضائي عمي الغربي وناحية الشيخ سعد. في موضع اخر قد تكون 
الفيضانات نتيجة فعل بشري و التي تسبب بفعل فاعل  ومنيا الفيضانات التي ىددت مناطق 

( تم توجيو اوامر من قيادة القوات المسمحة العراقية 3125نيسان  35ففي) 27غرب بغداد 
قرى غربي بغداد من مخاطر الفيضانات التي تسببت بيا الزمر االرىابية من خالل  بحماية

اذ ارتفاع مناسيب نير الفرات  إلىعبثيم بشبكات الري نتيجة لغمق بوابات سدة الفموجة مما ادى 
مدرسة  71ألف دونم من األراضي الزراعية وأغرقت  71أن الفيضانات غمرت  كشفت التقارير

يب وثالثة مستوصفات صحية فضال عن محطة الكيرباء ومعمل لمغاز وبمغ في قضاء ابو غر 
( اسرة نازحة سجمت رسميًا في بيانات وزارة اليجرة والميجرين . ومن 811عدد االسر النازحة )
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السوء الذي بمغتو ىذه الكارثة احتمال وصول المياه منطقة الطمر الصحي مما سيولد تداعيات 
منطقتي  إلىاثناء تغطية ىذه الكارثة إن جزءًا من المياه سيصل  خطيرة واشارت جيات رسمية
  28الشعمة والكاظمية في بغداد.

    :انواع الكوارث كظاهرة طبيعية مسببة لمخسائر البشرية واالقتصادية:3
 ظواىر جيولوجية: تنشأ من باطن األرض، كالزالزل ونشاط البراكين واألمواج التسونامية - أ

حيث تحدث ىذه الظواىر بشكل فجائي وعنيف تتراوح مدة وقوعيا  واالنزالقات األرضية،
القصيرة نسبيًا بين بضع ثوان )كالزالزل( وبضع دقائق أو ساعات)كاألمواج التسونامية 

 . (وبضعة أيام أو أسابيع)كثورات البراكين واالنزالقات األرضية(،
مناخية: تنشأ من قوى ذات منشأ خارجي كاألعاصير وفيضانات -ظواىر ىيدرولوجية  - ب

األنيار والشواطئ والجفاف والتصحر وحرائق الغابات، وما يتبعيا من أحوال جوية سديمية، 
والرياح الموسمية والعواصف الرممية، و يحدث بعض من ىذه الظواىر بشكل مفاجئ كما ىو 

    29فاجئة والسيول الجارفة(،الحال في )الفيضانات الم
االنشطة واالفعال جائرة التي يقوم بيا اإلنسان: كاختياره الخطأ ألماكنو السكنية ولمنشآتو   - ت

االقتصادية، أو لعدم تقديره لممخاطر الطبيعية في مناطق معرضة لظواىر طبيعية، وكتشييده 
 :2ل والمواصالتحوادث النق التموث البيئي، لمنازل غير آمنة، الحرائق الكبرى،

 من أىميا :السمات العامة لمكارثة كظاهرة طبيعية :4
الشدة والقساوة: يمكن قياس ذلك من خالل جمع الدمار والخسائر المادية والبشرية -2

 واالقتصادية. 
 مناطق جغرافية واسعة  إلىاتساع النطاق: حيث تمتد آثارىا -3
نية وغير قابمة لمتجاىل من جانب الحكومات الشيوع والعمنية: حيث تكون الكارثة واضحة وعم-4

 31والجماىير ووسائل اإلعالم.
 :مهام االعالم في ظروف الكارثة  ووظائفه -1 :المبحث الثاني

ولكنو يتفاعل معيا وفق خصوصيتو، وبما  (ال يصنع االعالم الكوارث )وال االحداث عموما   
اذ يمكن تحديد  32الجميور المستيدف . إلىيتناسب مع قوانينو الداخمية ويقدميا بشكل متكامل 

 :ميام االعالم في ظروف الكارثة وىي عمى النحو االتي
مرحمة ما قبل وقوع الكارثة في ىذه المرحمة يتم التخطيط المفصل والدقيق وبحث كل ما  -أ

يتعمق بالميمة أو اليدف اإلعالمي المراد تحقيقو ويتم فييا وضع أسوا االحتماالت نتيجة 
لتقمب وعدم ثبات الحالة اإلعالمية العامة المصاحبة لمكارثة ووضع التصورات عن العقبات 

يجاد البدائل. اذ يفترض في ىذه المرحمة أن يتم اإلعالمية واال تصالية المحتممة ومناقشتيا وا 
جمع المعمومات وتصنيفيا وتقنينيا وتحديد السياسة العامة وأىداف الحممة اإلعالمية 



393 

ث الرسائل القصيرة السريعة ومخاطبة عامة الجميور واستغالل كافة الوسائل المتاحة لب
 33يتم وضعيا في شريط شاشات القنوات األكثر جماىيرية. " افعل وال تفعل" وأنتتضمن

وفي ضوء ذلك نرى إن االعالم يتضمن الفعالية الفكرية والمعموماتية االولى التي تتعامل مع 
الجميور وتفسير وتحميل وتقييم المعمومات وتقديم ما يمكن تسميتو "ثقافة  إلىالكارثة، وتنقميا 

الفكري والقيمي لممتمقي ازاء الكارثة وجعمو واعيا ومدركا الكارثة" وذلك بيدف تكوين النسق 
وضع التوازن السابق بعد تجاوز  إلىبقدر كبير من الشمولية والعمق لواقع الكارثة والعودة 

  34ظروف الكارثة .
مرحمة أثناء الكارثة اذ يتطمب من وسائل االعالم تقديم المعمومات الصحيحة عن الكارثة  -ب

 (اىمية مراعاة مفيومي "الحقيقة")التي تعني تقديم حقيقة ما حدث فعالومن ىنا تاتي 
 .(و"الصدق" )الذي يعني تقديم ما ىو ممكن ومفيد، العتبارات انسانية وسياسية واجتماعية

وأن تقدم وسائل االعالم تفسيرا وتحميال شامال وعميقا لمجوانب المختمفة المتعمقة بالكارثة بعد 
متعاقبة الالحقة واالبعاد واالثار الحاصمة والمتوقعة لمكارثة يشمل حدوثيا ولمتطورات ال

االستعداد و تنسيق العالقات بين المؤسسات والمجموعات ذات الصمة حال وقوع الكارثة، 
وا عداد خطة طوارئ، وتنفيذ مشاريع ميدانية لرفع الجاىزية، وتنظيم برامج توعية لممواطنين 

تعميمية في المدارس والجامعات وغيرىا، وتخزين مؤن عبر وسائل اإلعالم، ونشر مواد 
  35طوارئ ولوازم إسعافات أولية، وتأمين مراكز صحية.

ما بعد الكارثة في ىذه المرحمة البد من عممية تقييم شامل لممنجز اإلعالمي  مرحمة -ج
وتحديث السيناريوىات والخطط اإلعالمية الخاصة بالكارثة التي تمت مواجيتيا لالستفادة 
منيا في حالة تكرار الكارثة. وأن يستمر التواصل مع أجيزة المواجية حيال أي معمومة مفيدة 

تقويم .وأن يركز في لقاءاتو عمى الجوانب اإليجابية لما لذلك من أىمية لعممية التقييم وال
وفي ىذه المرحمة تتم عممية التعافي من الكوارث وليا معاني 36لطمأنو الذات المضطربة.
استعادة األنشطة المجتمعية العادية التي تعطمت بسبب آثار  إلىمختمفة . أوال، تيدف 

تماما كما كانت عميو قبل وقوع الكارثة. ثانيا، مرحمة في أذىان معظم الناس،  -الكوارث 
دورة إدارة الطوارئ التي تبدأ مع استقرار األوضاع في حاالت الكوارث )نياية مرحمة 

إجراءات العادية. ثالثا،  إلىاالستجابة في حاالت الطوارئ( وينتيي عندما عاد المجتمع 
ط ليا قبل تأثير الكوارث وتمك التي وتنطوي عممية اإلنعاش كل األنشطة التي تم التخطي

كانت بدائية بعد آثار الكوارث. وتعني االضطرابات الجسدية واالجتماعية التي تشكل خطرا 
يمحق عند وقوعيا عمى المجتمع. وتشمل اآلثار المادية الضحايا )القتمى والجرحى، 

 37واألمراض( واألضرار التي لحقت بالزراعة واليياكل والتحتية 
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ينبغي لمجيات القائمة عمى التخطيط :ة إعداد الرسائل اإلعالمية ألخبار الكوارث:اهمي3 
اإلعالمي أيضا إعداد الرسائل اإلعالمية المناسبة في ىذه المرحمة بيدف إحداث التأثير 

 المطموب في المتمقي.:
اتيجية الرسائل التي تطمقيا الجيات القائمة عمى اإلدارة اإلعالمية لمكارثة وتعبر عن االستر  - أ

 الرسمية لمدولة والحكومة في مواجية الكارثة.
الجماىير في خصوص الكارثة وتداعياتيا.  إلىالرسائل التي تبثيا وسائل اإلعالم المختمفة   - ب

38  
        Follow-up Storiesالتوعية بمخاطر كوارث الفيضانات في فن المتابعات االخبارية  :4

دورا ىاما وبارزا في اخبار الجميور بما يحدث وفي توجو سموكيم  ودي العمل االعالميي    
لمتفاعل والتعامل مع الكوارث نفسيا واجتماعيا وعمميا مما يخفف من اثار الكارثة ويحد من 
تفاقميا والسيما عندما يتم توظيف فن المتابعات االخبارية وذلك من خالل تسميط الضوء عمى 

ومن  39يات الكوارث كاالمطار الغزيرة المسببة لمفيضانات المخاطر التي تحدث نتيجة تداع
المالحظ أن القنوات الفضائية والصحافة العالمية ذات األداء الميني المتفوق، تقوم بمتابعات 
اخبارية موسعة وشاممة لمكوارث المتنوعة، من فيضانات وزالزل وحرائق وغيرىا في أماكن 
 مختمفة من العالم بالصورة والتفاصيل اإلنسانية واألرقام المادية، وفي بعض الكوارث تستمر
المتابعات االخبارية التغطية لتستمر ساعات وأيامًا في بثيا الفضائي وعمى صفحات الجرائد. 
ىذه الممارسة بالرغم من أىمية الجانب اإلنساني الذي يبرز دور ىذه المؤسسات اإلعالمية 
الخيري في خدمة الضحايا، وتعريف العالم بكارثتيم، فإنيا تكسب متابعين جددًا وتوسع من دائرة 

ويجب ان تركز المتابعات االخبارية عمى جيود االنقاذ وعناصر االىتمام  :3جماىيريتيا.
االنساني وتكاليف البناء او اية اخبار ذات الصمة وكثير من ىذه المتابعات االخبارية عن 
الكوارث تركز عمى الطابع المحمي لممتابعة وكيف يواجو الناس مأساة حدثت لجيرانيم او افراد 

ىنا يأتي السؤال: كيف يصنع الصحفي قصة كاممة لمحدث، ويجمع خيوط المشكمة 41 عائالتيم
نما  وبعض المعمومات الغائبة أو المغيبة ليس من أجل إدانة ىذه الجية أو ذلك المسؤول، وا 
لصناعة مادة صحفية تكون مرجعًا لمكثيرين لسنوات طويمة، وأيضًا ُتوجد وعيًا اجتماعيًا بيذه 

ا. وليذا اوجب عمى الصحفي االجابة عن التساؤالت والتي تمثل ) المعمومات الكوارث وأسبابي
 التي يجب ان تتوفر في المتابعات االخبارية. (االساسية

ويمكن ادراج اىم  المعمومات االساسية عن القوى الفاعمة في المتابعات االخبارية المتعمقة 
 (بمخاطر كوارث )الفيضانات واالمطار الغزيرة

دد االشخاص الذين قتموا او جرحوا وكم عدد الناجين ىذه االرقام ستتغير باستمرار كم ع :من - أ
مع استخدام الكممات "عمى االقل "او "كما قدرت "  ولكن يجب ان تكون احد االسئمة االولى،
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مع العدد المحدد وفي متابعة خبرية متعمقة بموضوع الكارثة قد يتم ذكر ان عدد القتمى قد 
تصحيح معمومات سابقة فالقراء يعرفون  إلى"العدد الجديد لمقتمى "وال تحتاج  ارتفع او كتابة

 انك لم ترتكب خطا وانما انت تذكر فقط الحقائق المتوفرة .
ماذا ولماذا في الكثير من الكوارث ال يعرف السبب المباشر لمكارثة اذ يتوجب عمى  - ب

 الالحقة . الصحفي، أن يسال دوما من اجل ادامة المتابعات االخبارية
متى يجب معرفة الوقت والموقع الذي حدثت فيو الكارثة واين يذىب الناس في حالة  - ت

اخالء االشخاص من مكان الكارثة واعرف اين يجد الناس مأوى ليم و متى ما كان ىناك 
 مصابين يجب مراجعة المستشفيات .

تعبر عن العاطفة مشيد الكارثة اجمع كل المعمومات المرئية والصوتية والمدونة والتي  - ث
والمشاعر االخرى فانك ستحتاجيا في وصف الحادثة .والكمفة المقدرة لألضرار وفقدان 
الممتمكات تجمع ىذه التقارير من قبل وكالء التامين ومراكز اطفاء الحرائق ومسؤولي 
الشرطة والدوائر الحكومية وانيا تضيف عنصرا اساسيا لممتابعة الخبرية . اذ يجب الحصول 

تقارير من شيود العيان والناجين من الناس اذ يجعمون الخبر حقيقيا ومثيرا لمعواطف  عمى
وتحتاجيم لنقل اقواليم في خبر رئيسي او في المتابعات االخبارية الالحقة وتأكد عما اذا 

 كانت فرق انقاذ تقوم بالمساعدة سواء كانت حكومية او محمية وتعمل عمى تقديم االغاثة .
الحذر والسالمة يجب التأكد من الشرطة ومراكز اطفاء الحريق ومن شركات ومن اجراءات  - ج

الكيرباء والغاز والماء لمعرفة اجراءات الحيطة والحذر التي يجب ان يتخذىا الناس اذ يتم 
 الظروف الخطرة في الخبر الرئيسي او ذكرىا في المتابعات االخبارية الالحقة.  إلىاالشارة 

من دوائر الطرق الخارجية او الداخمية لمعرفة اي الطرق تم اغالقيا وما ىي الطرق  التاكد - ح
 البديمة التي يمكن لمناس سموكيا .

المقارنة ىل ىذه الكارثة ىي األسوأ او ثاني اسوا او تاسع اسوا كارثة من نوعيا خالل فترة  - خ
كوارث  إلىا زمنية محددة راجع االرشيف او التقويم لمعرفة مستوى الكارثة قياس

وعمى الصحفي الذي يغطي اخبار الكوارث ومنيا الفيضانات ذكر ارتفاع الموج 42سابقة..
او ارتفاع الماء باألقدام اما اذا  كانت الرياح سببافي الدمار اوجب الحصول عمى سرعتيا 

 43محددة باألميال في الساعة 
قد تؤثر مخاطر الكوارث  :الغزيرة : انماط مخاطر الكوارث الناجمة عن الفيضانات واالمطار5

خمق انماط من المخاطر من  إلى (المرتبطة بالطقس ومنيا )الفيضانات واالمطار الغزيرة
  :حيث حدوثيا كما ىو موضح كاالتي

المخاطر الكارثية التي تتعرض ليا المستوطنات العشوائية الموجودة حول المدن اذ عادة ما  - أ
ير صالحة لألغراض السكنية او التجارية والواقعة في يتم بناء العشوائيات في مناطق غ
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انجراف تمك المنازل وتعرضيا  إلىمناطق معرضة لمفيضانات او عمى جانبي التالل ويؤدي 
 االنييار وىذا بحد ذاتو يعرض الناس لمخطر. إلى

 إلىالمخاطر الكارثية التي تتعرض ليا المساكن التي تم بنائيا وتعديميا دون الرجوع  - ب
ير البناء المقاوم لممخاطر لعدم توافر او عدم كفاءة الصرف فبدال من ان تقوم االرض معاي

بامتصاص المياه يتم تحويل مجراىا وضخيا في المصارف والبالوعات وقنوات الصرف 
انفجار قنوات الصرف الصحي ويتسبب في غمر  إلى44الغير مخصصة ليا مما يؤدي

وىذه المخاطر عادتا  تتسبب بيا 45اطنين بجواره مياىو لمجموعة من منازل المواطنين الق
زيادة شدة جريان المياه وأن  إلىالفيضانات نتيجة  شدة ىطول االمطار وبالتالي يؤدي 

 حجم ىذه المخاطر يزداد في المناطق الحضرية .
التي تؤثر عمى السكان والبنية التحتية  (من تأثيرات الكوارث )ذات االضرار التراكمية - ت

نيا اضرار المنازل والمحاصيل الزراعية والماشية والمدارس واالضرار المحمية وم
بالمستشفيات وشبكات الطرق فضال عن زيادة اخطار االنزالقات االرضية عمى المنحدرات 
التي ازيمت منيا الغابات الستخداميا لمزراعة .اال ان حدوث فيضان او عاصفة محمية ال 

ولكن مع مرور الوقت تتجمع ىذه الخسائر لتسبب  يجتذب اىتمام وسائل االعالم الدولية
تراكما كبيرا في الخسائر ، فضال عن ان مخاطر الكوارث تزيد في البمدان ذات الدخل 

فضال عن  46المنخفض والمتوسط  وكذلك البمدان التي تمر اقتصادياتيا بنمو سريع.
وامزجة بعض الناس   تأثيرات الطقس عمى الحيوانات االليفة والمحالت التجارية والشركات

قمة النور  إلىفمثال ىناك من يعاني من اضطراب موسمي مؤثر او حالة اكتئاب ما ترجع 
   47او انتشار بعض الحشرات بسبب حالة الطقس (في الشتاء)موسم االمطار الغزيرة

من اخطار تداعيات الكارثة واثارىا انقطاع شبكة الكيرباء والماء الصالح لمشرب وشبكة   - ث
االتصاالت، االنترنيت نقص المواد األساسية مما يزيد من تفاقم األوضاع اإلنسانية وتفاقم 
حجم الخسائر المادية السيما البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير، وتياوي المعالم 

وانتشار البرك المائية  ريخية بالمنطقة المنكوبة ونقص كبير في المواد الغذائية،األثرية التا
 48بمعظم ممتقيات الطرق،وانجراف التربة واقتالع جنبات الطريق 

  
 
 
 
 
 

 المرتبة % ت الفئات الرئيسية لالخبار ت
التي تتعرض المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة  2

 ليا المساكن
 االولى 97% 231

3 
 

 %25 :2 المخاطر الكارثية لمفيضانات )ذات االضرار التراكمية
 

 الثانية

  %211 :24  م



397 

من اجل التوعية   :تحميل مضمون الخبر والتقرير االخباري كمتابعات اخبارية :المطمب الرابع
مخاطر الكوارث الناجمة عن الفيضانات واالمطار الغزيرة في الصحافة العراقية لجريدة   بانماط

وفيما  :تفسير النتائج( 3/3124/:3ولغاية  23/3123/ 2الزمان الخاضعة لمتحميل لمفترة من
يأتي استعراض النتائج وتفسيرىا التي حصمت عمييا الفئات الفرعية والتي جاءت ضمن الفئات 

تحميل مضمون األخبار لجريدة  -بحث كل حسب تكراراتيا ونسبتيا المئوية اوال:الرئيسة لم
تم تحميل مضامين األخبار عن طريق تجزئة محتوى األخبار واستخراج فئات أو محاور :الزمان

ا رئيسة، ومنيا أخرى فرعية لتمثل في مجمميا أىم المضامين اإلعالمية التي انطوت عميي
وفيما يأتي التفسير والتحميل -ومن فئات موضوع االتصال)ماذا قيل(أ. األخبار أثناء مدة البحث

( يوضح التوزيع 3جدول رقم ) المفصل ليذه المحاور والفئات الرئيسية لألخبار في جريدة الزمان
 ألرتبي لمفئات الرئيسية لألخبار                                          

المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي تتعرض ليا  -الفئة الرئيسية األولى :أوال
 -الفئة الرئيسة الثانية:( ثانيا%97( تكرارًا وبنسبة مئوية )231وحصمت عمى ) المساكن

( 34( وحصمت عمى )المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية
المخاطر الكارثية لمفيضانات الرئيسية األولى لألخبار: الفئة  %( 25تكرارًا وبنسبة مئوية )

(تكرارات 231وحصمت عمى ) (2جدول رقم)  انظر واالمطار الغزيرة التي تتعرض ليا المساكن
من خالل  ألن ارادت ليذا النوع من المخاطر إذ أولت الجريدة أىمية(%97وبنسبة مئوية) 

اخبارىا تبث نوع من التوعية بان ىناك مخاطر كارثية يتعرض ليا السكان جراء شدة سقوط 
ثالث فئات  إلىاالمطار التي قد تحدث الفيضانات. . ويمكن تقسيم اىتمامات ىذا المحور 

 فرعية 
المطار المخاطر الكارثية لمفيضانات والالخبار  أوال: الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة األولى:

(يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية 4.جدول رقم ) الغزيرة التي تتعرض ليا المساكن
 االولى  لألخبارفي جريدة)الزمان 

                   

  الفئات الفرعية الخبر المرتبة
 ت %

المتضررين جراء سقوط استمرار موجة ىطول االمطار  98 %84 االولى
 والفيضانات

2 
 

 3 انييار المنازل مخاطر 36 %31 الثانية
 4 عدم توفر وكفاية الصرف الصحي 9 %8 الثالثة

 211
% 

  المجموع 231
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وحصمت ىذه الفئة  المتضررين جراء سقوط استمرار موجة ىطول االمطار والفيضاناتفئة  -2
%( وحصمت عمى المرتبة االولى اذ تم التركيز 84( تكرار وبنسبة مئوية )98الفرعية عمى )

وواسط قد عطمت الدوام -إلىدي-بابل-كربالء-الديوانية–محافظات بغداد عمييا من ناحية )
موضحة بذلك الشدة التي وصمت بيا تساقط  49الرسمي امس االربعاء بسبب ىطول االمطار

 يات كبيرة من المطر .كم
وحصمت ىذه الفئة الفرعية عمى المرتبة الثانية  بين الفئات :مخاطر انييار المنازل وفئة -3

وتم التركيز عمييا إذ أكدت  (%31(تكرارا وبنسبة مئوية) 36الفرعية األخرى وحصمت عمى )
مسؤول الجريدة عبر أخبارىا ىناك من المسؤولين ابدى اىتمامو وفي ما نشيت ذكرت )

اذ عبرت الجريدة الماساة التي وصمت الييا بعض المحافظات  :4...يواسي شييد المطر
ووصمت مرحمة بعد انييار المنازل ىناك ضحايا ومقتولين جراء شدة سقوط االمطار 

: فقد حصمت عمى تكرار عدم توفر وكفاية الصرف الصحيفئة -4والفيضانات .  
 51انسداد المجاري الناتج عن كثرة االمطارىنا ان ) ( وبرزت الجريدة 8(وبنسبة مئوية )9)

وفي خبر اخر ذكرت جاري )سحب المياه المتجمعة وتشغيل محطات المجاري بطاقتيا 
  52القصوى 

المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار  :الفئات الفرعية لمفئة الرئيسية الثانية لالخبار ثانيا:
( تكرار :2االخبار وحصمت الفئة الرئيسية الثانية عمى )الغزيرة )ذات االضرار التراكمية(في 

فئة مخاطر الكوارث -2:وقد تضمنت عمى ثمانية فئات فرعية وىي كا التي %(25وبنسبة )
%( وعمى 69(تكرار وبنسبة )22: وقد حصمت عمى )عمى الطرق والمواصالت واالتصاالت

مطار والسيول اغرقت منطقة لالالمرتبة االولى اذ ذكرت الجريدة من خالل اخبارىا ان )
 53السيدية(

 ((يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية الثانية  لألخبارفي جريدة)الزمان5جدول رقم )
 (المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية

 المرتبة الخبر الفئات الفرعية لمفئة الرئيسية الثانية لالخبار 
 % ت

 االولى %69 22 مخاطر الكوارث عمى الطرق والمواصالت واالتصاالت 2
 الثانية %32 5 مخاطر الكوارث لمتسبب في انقطاع شبكة الكيرباء والمياه الصالحةلمشرب 3
 الثالثة %27 5 مخاطر كوارث الفيضانات عمى الثروة الزراعية والماشية 4
  --- -- والمستنقعاتمخاطر الكوارث لمتسبب في انتشار البرك  5
  -- -- مخاطر الكوارث عمى ابنية الخدمات العامة 6
  -- -- مخاطر الكوارث لمتسبب في نقص المواد الغذائية 7
  --- -- مخاطر الكوارث عمى المعالم االثارية التاريخية في المنطقة المنكوبة 8
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مخاطر الكوارث فئة  -3الفرعية االخرمرتبة االولى من بين الفئات وقد حصمت عمى ال    
( تكرار و 5. وقد حصمت عمى ) لمتسبب في انقطاع شبكة الكيرباء والمياه الصالحة لمشرب

انقطاع %( أي المرتبة الثانية من بين الفئات الفرعية االخرى وذكرت الجريدة في خبرا ليا )32)
مما يؤثر عمى حياة المواطنيين وتعطيميا . )حدوث صعقة  54الكيرباء الوطني وغير الوطني(
ات عمى الثروة الزراعية اما فئة مخاطر كوارث الفيضان -4 55كيربائية ناتجة عن االمطار( 

والماشية: فقد كانت اشارات ضعيفة جدا من قبل الجريدة حول التوعية بمخاطر الفيضانات 
واالمطار الغزيرة عمى الثروة الزراعية واكتفت باشارة بسيطة ان )االمطار تقتل اسماك شط 

في انتشار البرك مخاطر الكوارث لمتسبب اما الفئات   -5نتيجة زيادة المموحة فيو .  56العرب(
مخاطر الكوارث لمتسبب في وفئة  مخاطر الكوارث عمى ابنية الخدمات العامة وفئة والمستنقعات

 مخاطر الكوارث عمى المعالم االثارية التاريخية في المنطقة المنكوبةنقص المواد الغذائية وفئة 
االىمال ولم تولي فقد نالت نصيبيا من  مخاطر الكوارث في انتشار االمراض واالوبئةوفئة 

اىمية لما  من قبل االخبار طيمة مدة البحث اذ تشكل ىذه الفئات من اىمية عمى حياة السكان 
ن من المخاطر التي ة المواطنيرغم ان من الضروري ان تستنفر الصحافة جيودىا لكي يتم توعي

ر االخبارية تحميل مضمون التقاري -ثانيا:قد يتعرضون ليا جراء كوارث السيول واالمطار . 
بنفس الطريقة السابق استخداميا وبطريقة  التقارير اإلخبارية تم تحميل مضامينلجريدة الزمان 
 الفئات الرئيسية التالية: لمتقرير في جريدة الزمان -ب-تحميل المضمون 

 ( يوضح التوزيع الرتبي لمفئات الرئيسية لمتقرير االخباري                          6جدول رقم )

وفيما يأتي التفسير والتحميل المفصل ليذه المحاور والفئات الرئيسية لمتقرير االخباري في -أ 
المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي  -الفئة الرئيسية األولى :أوال :  جريدة الزمان

الرئيسة  الفئة :(  ثانيا%83( تكرارًا وبنسبة مئوية )449وحصمت عمى ) تتعرض ليا المساكن
مت عمى ( وحصالمخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية -الثانية

 . %(39( تكرارًا وبنسبة )241)

  --- -- مخاطر الكوارث في انتشار االمراض واالوبئة 9
  %211 :2 المجموع 

 المرتبة % ت الفئات الرئيسية لمتقرير االخباري  ت
 االولى %83 449 الغزيرة التي تتعرض ليا المساكنالمخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار  2
 %39 241 (المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية 3

 
 الثانية

  %211 579  م
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المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي تتعرض ليا الفئة الرئيسية األولى لمتقرير: 
إذ نجد ان الجريدة (%83(تكرارات وبنسبة ) 449)وحصمت عمى  (6جدول رقم) انظر المساكن

قد وضعت اولى اولوياتيا في التقارير االخبارية من اجل توعية المواطنيين بان ىناك مخاطر قد 
فقد اشارت  تتولد نتيجة تسارع االحداث الناتجة عن كوارث االمطار الغزيرة وحدوث الفيضانات

جمة في بغداد وواسط مع استمرار التاىب بعد ان استمرار )اخالء ضفاف دفي احد تقاريرىا 
يوضح الفئات الفرعية ضمن الفئة الرئيسية االولى لمتقارير االخبارية   (7.جدول رقم )57الفيضان(

  (جريدة)الزمان

أوال: الفئات  (7انظر جدول رقم ) :ثالث فئات فرعية إلىويمكن تقسيم اىتمامات ىذا المحور 
الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي المخاطر لمتقرير  الفرعية لمفئة الرئيسة األولى

                . تتعرض ليا المساكن
ىذه الفئة  فئة المتضررين جراء سقوط استمرار موجة ىطول االمطار والفيضانات وحصمت -2

%( وحصمت عمى المرتبة االولى من خالل ايراد 83( تكرار وبنسبة مئوية )356الفرعية عمى)
ية اليالل االحمر العراقي قد نصبت مخيمين في واسط الستقبال جمعمعمومات حول ان )

اذ ركزت التقارير االخبارية بشكل واضح  58عشرات االسر التي انيارت منازليا جراء االمطار(
يتفقد المسؤول من خالل تسميط الضوء عمى زيارة احد المسؤولين اذ اوردت في تقرير ليا )

)ان كمية و 59ت نتيجة ىطول االمطار الغزيرة ....عددا من مناطق العصمة التي تضرر 
واشارت في تقرير ليا   :5االمطار التي ىطمت عمى مدينة بغداد االشد منذ نحو ثالثين عاما(

ولقد كشفت احدى التقارير  ،61(العمل عمى )رفع جسر الكريعات العائم جراء تخوف من انيياره
ندسية والفنية واالدارية من خالل تشكيل االخبارية ان )محافظة واسط استنفرت كافة جيودىا الي

غرفة عمميات ضمن مالكات متخصصة من دائرة الموارد المائية ودائرة البمديات فضال الدوائر 
المساندة ليا لوجستيا بغية الحد من خطر الفيضان الذي من الممكن ان تتعرض لو المحافظة 

وحصمت ىذه الفئة الفرعية  عمى :مخاطر انييار المنازل وفئة -3 62خالل الساعات القادمة(
 (%26(تكرارا وبنسبة مئوية) 61المرتبة الثانية  بين الفئات الفرعية األخرى وحصمت عمى )

  الفئات الفرعية التقرير االخباري  المرتبة
 ت %

  %83 االولى
356 

 2 والفيضانات المتضررين جراء سقوط استمرار موجة ىطول االمطار
 

 3 مخاطر انييار المنازل 61 %26 الثانية
 4 عدم توفر وكفاية الصرف الصحي 54 %24 الثالثة

  المجموع 449 211% 



3:1 

واوردت  الجريدة في تقرير ليا )المنازل تضررت نتيجة ارتفاع مستوى الرطوبة كونيا مشيدة في 
و)مصرع 64واطنين(مما )سبب تيدم دور سكنية ومقتل م 63مناطق متجاوزة غير منتظمة(
وفي موضع اخر من تقاريرىا تم )في منطقة المحك شمال  65(اربعة اشقاء بانييار منزل طيني

تيدم جراء  إلى)تعرض المنازل القديمة  إلىاضافة  66تكريت غرق اكثر من الفي منزل( 
فئة عدم توفر وكفاية الصرف -4  68و )انييار منزل واحتراق فندق جراء االمطار 67(غرقيا
%( واوردت الجريدة ىنا وجود 24وبنسبة مئوية ) (54ي: فقد حصمت عمى تكرار )الصح

و) )بطء تصريفيا عبر  69)مشكمة انسداد المجاري والتسبب بطفح مياه الصرف الصحي( 
كشف -اذ ---فتح مضخات مشروع قناة الجيش الجديدة  إلىو)الدعوة  :6شبكات المجاري( 

كما ان جميع محطات -- -يتعمق بالمجاري مصدر مسؤول ان ىناك فساد وخاصة فيما 
و)العمل عمى حشد كل االمكانات لدى الوزارات  71المجاري تعمل بكامل طاقتيا االستيعابية( 

           ولقد كشفت احدى التقارير االخبارية عن تصريح احدى المسؤولين  72والدوائر لسحب المياه(
) عن ما اسماه القصور في معالجة مشكمة مياه االمطار التي حصمت في عدد من المحافظات( 

73 .    
المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة  :الفئات الفرعية لمفئة الرئيسية الثانية :ثانيا

( 241) )ذات االضرار التراكمية(في التقارير االخبارية  وحصمت الفئة الرئيسية الثانية عمى
فئة -2:(وقد تضمنت عمى ثمانية فئات فرعية وىي كا التي8%( في جدول )39تكرار وبنسبة )

(تكرار 51فئة مخاطر كوارث الفيضانات عمى الثروة الزراعية والماشية: وقد حصمت عمى )
المخاطر  إلى%( وعمى المرتبة االولى اذ ركزت الجريدة عمى توعية المواطن 42وبنسبة )
لناتجة عن استمرار االمطار الغزيرة وما تسببو من )ان السيول جرفت مساحات زراعية التراكمية ا

اذ )اعرب مزارعون من محافظة ميسان تشيد ىذه السنة تساقطا 74واسعة في قرى الحويجة( 
الف اسرة جراء  27كما تم ) اخالء اكثر من  75(غزيرا لالمطار عمى عكس السنوات السابقة

وفي اشارة 76مساحات واسعة من االراضي الزراعية شرقي تكريت( السيول .....التي جرفت
واضحة في توعية المواطنين بمخاطر االنجراف جراء السيول ففي )مندلي تحذر من انجراف 

 77مميون لغم من المقذوفات والمخمفات غير المنفمقة والصواريخ ييدد المزارعين والسكان 
 (الفئة الرئيسية الثانية  لمتقرير في جريدة)الزمان(يوضح الفئات الفرعية ضمن 8جدول رقم )

 (المخاطر الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة )ذات االضرار التراكمية
 المرتبة التقرير ضمن الفئة الرئيسية الثانية  لمتقرير الفئات الفرعية  

 % ت
 االولى %42 51 مخاطر كوارث الفيضانات عمى الثروة الزراعية والماشية 2
 الثانية %33 :3 مخاطر الكوارث عمى الطرق والمواصالت واالتصاالت 3
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ان )االمطار تقتل اسماك  إلىالمخاطر عمى الثروة الحيوانية فقد اشارت الجريدة  تمك اما اثر   
و )نفوق اطنان من االسماك واالحياء المائية في شط العرب بسبب ارتفاع نسب 78شط العرب
كما و)تسببت االمطار الغزيرة التي ىطمت عمى محافظة ذي قار بزيادة نسبة المموحة 79المموحة(

مخاطر الكوارث عمى  -3   :7ونفوق اطنان من االسماك واالحياء البحرية(بمياه شط العرب 
%( أي المرتبة 33( تكرار وبنسبة ):3. وقد حصمت عمى )الطرق والمواصالت واالتصاالت

الثانية من بين الفئات الفرعية االخرى وبينت الجريدة البد من توعية المواطنيين بان ىناك في 
 81المرورية التي تحدث جراء االنزالقات التي تسببيا االمطار( المحاولة لحصر عدد الحوادث)

وذلك بسبب )ىطول االمطار بكثافة غمرت الشوارع  82وقد تم )اغراق عدد من المشاريع الميمة(
: ففي ىذه الفئة حصدت مخاطر الكوارث في انتشار االمراض واالوبئة -4  83واالحياء السكنية(

اختالط النفايات ة الثالثة من بين الفئات الفرعية االخرى )%( وعمى المرتب31%( وبتكرار )37)
و) سيكون المكان مصدرا لالمراض  84بمياه المجاري مما ينذر بكارثة بيئية في بغداد(

( 31فقد حصمت عمى ) :مخاطر الكوارث لمتسبب في انتشار البرك والمستنقعات -85واالوبئة(
الوضع الذي الت اليو مدينة بغداد بعد رية %( اذ تضمنت التقارير االخبا26تكرار وبنسبة )

تداعيات كارثة االمطار الغزيرة وتجمع المياه الراكدة ففي )العاصمة بغداد غرقت بسبب االمطار 
مكب  إلىو) تحول مراب النيضة ببغداد  86بحيرة اسنة( إلىالغزيرة ..... وتحول المكان 

     88بحيرات الطبيعية تتشكل في الشوارع(اذ ان )ال 87لمنفايات بعد ان اجتاحتو مياه االمطار( 
%( فقد 8( تكرار وبنسبة ):: و حصمت عمى )مخاطر الكوارث عمى ابنية الخدمات العامة -6

االمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن عزميا اجراء ركزت التقارير اإلخبارية عمى جيود )
ق بالمدارس المتضررة من جراء اول عممية تقييم احتياجات محافظة صالح الدين فيما يتعم

: مخاطر الكوارث لمتسبب في انقطاع شبكة الكيرباء والمياه الصالحة لمشرب -7 89الفيضانات(
اذ ركزت ىذه الفئة عمى العواقب الناتجة عنم كوارث االمطار الغزيرة وما يعقبيا من اثار سمبية 

 الثالثة %31 37 مخاطر الكوارث في انتشار االمراض واالوبئة 4
 الرابعة %26 31 مخاطر الكوارث لمتسبب في انتشار البرك والمستنقعات 5
 الخامسة %8 : مخاطر الكوارث عمى ابنية الخدمات العامة 6
 مخاطر الكوارث لمتسبب في انقطاع شبكة الكيرباء والمياه الصالحة 7

 لمشرب
 السادسة 6% 7

 -- --- -- مخاطر الكوارث عمى المعالم االثارية التاريخية في المنطقة المنكوبة 8
 --- --- -- مخاطر الكوارث لمتسبب في نقص المواد الغذائية 9
24 المجموع 

1 
211%  
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ببت بقطع مستمر لمتيار تسمن تضرر عمى شبكة الكيرباء اذ ذكرت ان االمطار الغزيرة )
مع )انقطاع الماء في الرصافة عقب االمطار وعودتيا مموثة باألتربة .. ماء  :8الكيربائي(

اما توعية المواطن ان ىناك تداعيات عقب الكوارث الطبيعية . إلىوبيذا اشارة  91االسالة مموث(
وفئة  بمخاطر الكوارث عمى المعالم االثارية التاريخية في المنطقة المنكوبة الفئات المتعمقة

مخاطر الكوارث لمتسبب في نقص المواد الغذائية اذ سجمت تكرار )صفر( وىذا قصور واضح 
من جانب الجريدة اذ من القضايا الميمة والماسة بحياة الناس ىاتين الفئتين ومع ذلك لم تشر 

الذي الت اليو المناطق المنكوبة من حيث احتوائيا عمى اثار تاريخية ومدى الوضع  إلىالتقارير 
تداعيات االمطار الغزيرة عمييا، وىل ىناك نقص ام وفرة في توفر المواد الغذائية لمسكان في 

  تمك المناطق .
 التي تجيب عمى السؤال كيف قيل الفئات-ثانيا

 (يوضح الفئات الفرعية ضمن فئة الفنون الصحفية2) جدول رقم
 
 
 
 
 
 فئة الفنون الصحفية المعتمدة في المتابعة الخبرية  او القوالب الفنية التي تتخذها المادة - أ

. يتضح ان التقرير قد احتل المرتبة األولى و بشكل واضح وممفت لممتابعة الخبرية  االعالمية
بأنماط  مخاطر الكوارث الناجمة عن الفيضانات واالمطار الغزيرة في  من اجل التوعية 
%( ثم يميو ثم الخبر 65( تقرير وحصولو عمى نسبة )41بحيث كررت ب) الصحافة العراقية

 ( خبر .37%( وبتكرار)57وبنسبة )
في  كما ىو موضح في تفسير موقف الجريدة   فئة أنواع الصور المرافقة لممادة اإلعالمية -ب

من استخدام التقرير اإلخباري كمتابعة خبرية  بشكل يضاىي الخبر فالبد ان  (9جدول رقم) 
( 29تكون الصورة المرافقة لمتقرير االخباري ليا دور في مواكبة ىكذا احداث وقد حصدت )

)مواطنون يقومون بسحب ما تبقى من مياه صورة خالل مدة البحث وتحت عناوين مختمفة 
ن اخر )ما زالت مياه االمطار تغطي بعض الشوارع في وتحت عنوا 92االمطار من الشوارع

 في الوقت نفسو غيبت الصورة المرافقة لمخبر . 93(بغداد
 االستنتاجات 

لقد شيد العراق عبر تاريخو حدوث الكثير من الظواىر الجيولوجية والييدر ومناخية، وما  -2
مطار والسيول جراء موجة األ تسببو من الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عنيا

  الفنون الصحفية ت %
 1 التقريراالخباري  21 43%
 1 الخبر 15 35%

111% 45   
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مسببة الفيضانات فضال عن تمك الكوارث التي تنتج بفعل فاعل ومنيا الفيضانات التي 
 ىددت مناطق غرب بغداد والتي تسببت بيا الزمر االرىابية .  

نستنتج ان الصحافة العراقية صحافة تفسيرية ال خبرية اذ إن الجريدة استخدمت التقرير  -3
إذ يمة مدة البحث ضمن اطر الموضوع الخاضع لمدراسة اإلخباري بنسب اعمى من الخبر ط

%( 57( وبنسبة )37%( في حين بمغ عدد االخبار )65بنسبة )( تقريًرا 41بمغ مجموعيا )
وىذا قصور بحد ذاتو النيا لم تعطي اىمية لحدث يمثل كارثة بيئية يحتاج الكثير من 

       . التغطية والمتابعة الخبرية 
العراقية أن توظف فن المتابعات االخبارية لمخبر والتقرير االخباري استطاعت الصحافة -2

اذ  (توعية المواطنين بمخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس ومنيا )الفيضانات واالمطار الغزيرةل
ابراز فئة التوعية بمدى معاناة اىتمت بما تقدمو الصحافة المحمية عمى صفحاتيا من خالل 

وما يتمخض عنيا من انييار  وجة ىطول االمطار والفيضاناتالمتضررين جراء استمرار م
توعية المواطنين بمخاطر الفيضانات جراء و  عدم توفر وكفاية الصرف الصحياو  المنازل

السيول التي تجرف االلغام من المقذوفات والمخمفات غير المنفمقة والصواريخ والتي تيدد 
 . المزارعين والسكان

في التقرير االخباري من التركيز عمى كافة الفئات  المتعمقة بالتوعية   لقد استطاعت الجريدة  -5
 %( 83و بنسبة ) الكارثية لمفيضانات واالمطار الغزيرة التي تتعرض ليا المساكن بالمخاطر
%( اذ غطت 39( حصدت نسبة )المخاطر الكارثية )ذات االضرار التراكمية إلىوبالنسبة 

 ريدة اعتمدت االسموب التفسيري في متابعتيا االخبارية .توعيتيا بيذه الفئات و ان الج
الكارثية لمفيضانات واالمطار  لقد استطاعت المتابعة الخبرية  لمخبر من التوعية بالمخاطر -5

المخاطر الكارثية )ذات  إلى%( اما بالنسبة 97وبنسبة ) الغزيرة التي تتعرض ليا المساكن
 %( فقط .25تكرارات مماثمة اذ غطت بنسبة )( . اخفقت في حصد االضرار التراكمية

ركزت الجريدة عمى استخدام الصورة المرافقة لمتقرير في متابعتيا االخبارية من خالل  -5
( صورة فقط طيمة مدة البحث وىذا العدد ىو قصور في اعطاء اىمية لكارثة 29رصد )

وىذا بحد ذاتو بيئية .واخفقت في نشر الصور التي  ترافق الخبر طيمة مدة البحث، 
قصور من جانب الجريدة لما تمثمو الصورة من اىمية في إحداث التأثير المطموب في 

تعنى  بفن وجود منظومة اعالمية  إلى الزالت الصحافة العراقية تفتقر - 7. المتمقي
المتابعات االخبارية وذلك من خالل تسميط الضوء عمى المخاطر التي تحدث نتيجة 

)عبر المواطنون عن استغرابيم عن غياب حمالت التوعية تجاه تداعيات كوارث اذ 
ىذا ما تم ذكره في احد التقارير االخبارية ضمن  94الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية(

  .عينة الدراسة
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