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   املستخلص
)من  اتجاهات مضامين النشرة اإلخبارية لقناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي في العراق تحليل مضمون النشرة المسائية الرئيسة للمدة

األول عام    ١ الحادي والثالثين من تشرين  الى  األول  النشرة    (. 20١9تشرين  اتجاهات مضامين  الوقوف على  في  الدراسة  تتجسد مشكلة 
البحث الى الكشف عن اإلتجاهات والمضامين الرئيسة    إذ يرمي هذا،  20١9اإلخبارية لقناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي في العراق  

ركزت   التي  في   فيهاوالدالالت  الشعبي  الحراك  الفضائية ألحداث  عراق  الحرة  الوصف   قناة  المنهج  الباحثة  أستخدمت  )المسحي(،   العراق، 
تشرين األول الى الحادي والثالثين من تشرين األول    ١وباستخدام أسلوب تحليل المحتوى، وحددت الباحثة مجتمع بحثها الذي يمتد شهر )من  

 :التي يمكن ايجازها باآلتي نتائج،ن الم لعديد(، نشرة إخبارية، وأظهرت نتائج الدراسة ا 30(، بواقع شهر واحد، وتضمن ) 20١9عام 
تبين من نتائج تحليل مضمون "اتجاهات األخبار التي تقدمها قناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي"، إن قناة الحرة عراق كانت    .١

إلتجاهات وتغييرها لدى الجمهور إذ  دعمها وتأيدها وتشكيل وتدعيم ا  عن طريقتؤدي دورًا كبيرًا وحيويًا في تأجيج الحراك الشعبي في العراق  
 (. %9١.200(، وبنسبة مئوية )١.876حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )

وديمومتها، إذ احتلت المرتبة   إدامة زخم اإلحتجاجات  بغية،  المحتجين  إهتمام قناة الحرة عراق بإبراز"شعارات المحتجين" وتأكيد مطالب .2
 (. % ١2.49(، وبنسبة مئوية )257األولى بتكرار )

ركزت قناة الحرة عراق في مضمون نشراتها اإلخبارية، على"أسباب اإلحتجاجات"، وعمدت إلى إبراز الجانب اإلقتصادي وإرتفاع مستويات  .3
 (. %١8.29(، وبنسبة مئوية )45ه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )هي المحرك األبرز لإلحتجاجات، إذ حصلت هذ في كونها مركزةً  ،الفقر

ذراع إيران في   بوصفهافصائل الحشد الشعبي في قمع اإلحتجاجات  على    التهمة  القاءركزت قناة الحرة عراق بمضمون نشراتها اإلخبارية   .4
إذ حصلت    ،أحداث العنف التي رافقت اإلحتجاجات  في   لهم  اإلتهام  لتوجيهالعراق بحسب خطابهم اإلعالمي باإلشارة إلى )الطرف الثالث(،  

 (. %22.١3(، وبنسبة مئوية )29هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )
اإلشارة الى رمز المطعم التركي )جبل أحد(، كمالذ للمتظاهرين في  عملت قناة الحرة عراق على "صناعة رموز للتظاهر"، فقد ركزت   .5

تحول ضحايا "إنتفاضة تشرين" إلى رموز    وفضال عن )ابوالتكتك(، وبطل ساحة التحرير،    العراقيين، فضاَل عن اإلشارة إلى إيقونة التظاهر
(، وبنسبة مئوية 29ة على المرتبة األولى بتكرار )وطنية بجعل صور الشهداء الذين سقطو إيقونة في ساحة التحرير، إذ حصلت هذه الفئ

 .قناة الحرة عراق، الحراك الشعبي، النشرة اإلخبارية، المضمون ، اإلتجاهالكلمات المفتاحية: (. ١8%.39)
Abstract 

Trends in the contents of the newsletter of Al Hurra Iraq regarding the events of the popular movement in 

Iraq. Analysis of the content of the main evening news for the period (from October 1 to October 31, 2019) . 
The problem of the study is embodied in identifying the trends of the contents of the news bulletin of the 

Al-Hurra Iraq channel regarding the events of the popular movement in Iraq 2019, the research aims to 

reveal the main trends, contents, and indications that the Alhurra Iraq satellite channel focused on the events 

of the popular movement in Iraq. By using the content analysis method, the researcher identified her research 

community, which extends for a month (from October 1 to October 31, 2019), by one month, and included 

(30) a newsletter, and the results of the study showed many results, the most important of which are : 
1. It was found from the results of the content analysis of "news trends provided by Al-Hurra Iraq regarding 

the events of the popular movement" that Al-Hurra Iraq was playing a major and vital role in fueling the 

popular movement in Iraq through its support, support, formation, consolidation and change of trends among 

the public, as this category occurred. On the first place with frequency (1.876), and with a percentage 
(9١.200% .)  

2. The interest of Al-Hurra Iraq channel in highlighting the "protesters 'slogans" and emphasizing the 

protesters' demands, to perpetuate the momentum and sustainability of the protests, as it ranked first with 

frequency (257), and with a percentage  (١2.49% .)  

3. Al-Hurra Iraq channel focused, in the content of its news bulletins, on "the causes of the protests", 

highlighting the economic side and the high levels of poverty, focusing on it being the most prominent 

engine of the protests, as this group ranked first repeatedly (45), and a percentage  (١8.29% .)  
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4. Al-Hurra Iraq channel focused on the content of its news bulletins on accusing the Popular Mobilization 

factions in suppressing the protests as Iran's arm in Iraq, according to their media discourse, referring to (the 

third party), to accuse the violence that accompanied the protests, as this group repeatedly ranked first (29), 

and with a percentage  (22.١3% .)  

5. Al-Hurra Iraq channel worked on "creating symbols for the demonstration," as it focused on referring 

to the symbol of the Turkish restaurant (Mount Uhud), as a refuge for Iraqi demonstrators, as well as 

referring to the icon of the protest (Abu Tektik) and the hero of Tahrir Square, in addition to the 

transformation of the victims of the October Uprising. "To national symbols by making the images of the 

fallen martyrs an icon in Tahrir Square, as this category ranked first repeatedly (29), and with a percentage  
(39.١8%) key words: Direction, contents, News cast, Popular Movement, ALHurra-Iraq Channel 

 اإلطار املنهجي للبحث :املبحث االول
 مقدمة

 اً خبارية الرئيسة من أهم األدوات التي تعول عليها المحطات التلفزيونية في تغطية أحداث العالم وتطوراتها، كما تعد مصدر تعد النشرات اإل
التغطية اإلخبارية لألحداث دورا مهما في تكوين األفكار وصناعة    . وتؤدي(١) من حوله  تفاصيل ما يجري  على  للجمهور المتلقي يطلع    رئيساً 

ة، وحتى تغطية األحداث البسيطتهم،  تجاه القضايا المهمة والمصيرية في حياإهم ومواقفهم اتجاهاتتكوين   ومن ثم  ،الرؤى لدى أفراد المجتمع
والتي يمكن أْن تساهم في تشكيل رؤية سليمة عن    ،شهدها البيئةبالتطورات والتحوالت التي ت  ووعيهم  أهمية بالغة في توجيه األفراد  بكتس ت

 .(2) األحداث، وتمثل األخبار اداة للتواصل مع األحداث ومنها تتكون اإلنطباعات وتشكل اإلتجاهات، 

حتى لحظة كتابة هذا    20١9للعام  ول  األول من تشرين األ  ذتصاعدت مسارات األحداث اإلجتماعية في العراق انطالقٌا منالبحث:مشكلة  أواًل:
وموقعها الجغرافي   للوسائلومستويات متعددة بحكم تعدد الخطاب اإلعالمي    شكاالً أاإلعالمي وتغطيات وسائل اإلعالم    الصعيدعلى   ،البحث

، فضاًل  البحث  أنموذج  اق الفضائية،عر   قناة الحرة ٌ ومنهاموجهة ناطقة باللغة العربية    أم عربية    أم اقليمية    أم كانت محلية  سواء  حداث العراق  أمن  
واإل  عن الدولية  العراقي، التدخالت  الشأن  في  والعربية  تعد  قليمية  وتشّكل   لذا  اإلنطباعات  تتكون  ومنها  األحداث  مع  للتواصل  أداة  األخبار 

وجدت  إذ  ك التدخالت والمواقف،  إزاء تل  النشرات اإلخبارية  اتجاهاتمن المألوف في الدراسات اإلعالمية دراسة طبيعة    اإلتجاهات إذ صار
على وجه التحديد والخصوصية  ،)المظاهرات(  الشعبيألحداث العراق عامة والحراك   عراق الفضائية  األولوية التي منحتها قناة الحرة ن  أالباحثة  

في    الشعبيحداث الحراك  أة في منح  فأن تشخيص الباحثة لتلك األولوي  وتنوع فنونها...الخ، وعليه   هاوزمان  تغطيةوقت البحكم    كانت استثنائية
)التعرف إلى اتجاهات النشرة مشكلة البحث األساسية تتركز في  الباحثة أن     رى من هنا ت، و تلك األهمية ومتطلبات تغطيتها  بيان  تالعراق استوجب

دالالت سياسية واخرى أعالمية أرتبطت اإلخبارية في قناة الحرة عراق الفضائية إزاء أحداث الحراك الشعبي والمضامين والغايات التي حملت 
 بأولوياتها وموقفها من تلك األحداث( 

 وتتفرع منها اإلسئلة اآلتية: 
 العراق؟ الحراك الشعبي فيزاء إ النشرة اإلخبارية في قناة الحرة عراقما طبيعة اإلتجاهات التي تبنتها  .١

 في العراق؟  الشعبيزاء الحراك  قناة الحرة عراق الفضائية إهي اتجاهات األخبار التي تركز فيها نشرة األخبار في ما  .2
اصبحت الساحة مليئة بالخيارات للمتلقي الذي يتخذ قرار مشاهدة قناة دون أخرى في ضوء أسس موضوعية وسياسية  البحث:أهمية  :ثانيًا

وثقافية وحتى مهنية، ويقابل ذلك سعي بعض الفضائيات الى توظيف اإلهتمام الواسع من قبل الجمهور بالصورة التي تقدمها لها القنوات  
طية إخبارية ذات اتجاهات مقصودة وتستند الى معايير ثابتة ومتحركة من أجل تحقيق خطاب إعالمي الفضائية عن األحداث باتجاه بناء تغ

وسياسي يستند الى أهداف ومتطلبات فكرية وثقافية تنسجم وطبيعة الدور المرسوم للقنوات في مجال تحقيق التأثير المطلوب في الجماهير 
المعايير )العن التلفازية الفضائية ووسائل اإلعالم عموما بإختالف بشأن األحداث وتطوراتها، وتختلف  القنوات  اصر والقيم(، التي تعتمدها 

موضوعه  أتي أهمية البحث من أهمية  النظام اإلعالمي الذي تنتمي اليه القناة التلفازية سواء كان نظامًا حكوميًا أم حزبيًا ام مستقاًل أم تجاريًا، وت
الجماهيري المهمة، وعن طريقها يتم التأثير في الرأي العام بصورة عامة، االمر الذي زاد من أهمية   فاألخبار بوصفها احدى وظائف االتصال

اتجاهات النشرة   تحديد  والذي يتمثل في  األخبار واإلهتمام بها والحرص على اختيار أهم موضوعات الساعة التي تتضمنها النشرة اإلخبارية
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ه عموما ومنها أحداث العراق  وأحداث  ّيما في ظل التنافس بين القنوات الفضائية لتغطية أخبار العالم، السللحراك الشعبي في العراقاإلخبارية  
 والحراك الشعبي على وجه الخصوص.

 يرمي هذا البحث الى اآلتي :  ثالثًا: أهداف البحث:
 داث الحراك الشعبي في العراق . الكشف عن اإلتجاهات الرئيسة والدالالت التي ركزت فيها قناة الحرة عراق الفضائية إزاء أح .١

 حداث الحراك الشعبي في العراق . إزاء أقناة الحرة عراق الفضائية الخاصة  فيهاالكشف عن مضامين األخبار التي ركزت   .2

الحقائ  ُيعد وادواته: منهج البحث :رابعًا  " بدراسة  تقوم  التي  الوصفية  البحوث  البحث من  أو   قهذا  أوموقف  المتعلقة بطبيعة ظاهرة  الراهنة 
اتجاهات مضامين المنهج المسحي أسلوب تحليل المضمون لمعرفة    ةالباحث  توقد اتبع  ،(3)مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع "

الحرة عراق، ولعل   قناة  المضمون )نشرات األخبار في  تحليل  البحوث Content Analysisطريقة  المستعملة في  الطرائق  أهم  ُتعد من   )
تعرف إلى اتجاهات قناة لل  فئة )ماذا قيل؟(،  (، واعتمدت الباحثة على4الوصفية، إذ يمكن عن طريقها الوصول إلى أهداف المادة االتصالية)

المسائية، وتطلب اجراءات هذا البحث استعمال عدد معين من ين النشرة اإلخبارية  حداث الحراك الشعبي ومضامإزاء أالحرة عراق الفضائية  
ا اإلخبارية، األدوات البحثية، إذ أستعملت الباحثة المالحظة العلمية؛ وذلك لجمع المعلومات والبيانات التفصيلية للقناة المبحوثة واتجاهات نشراته

المي للدراسة  الرئيسة  المضمون؛فضاًل عن أستعمال األداة  إلى  و   النشرة اإلخباريةجل تحليل محتوى  أمن    دانية وهي إستمارة تحليل  التعرف 
عرضت الباحثة استمارة الرئيسة التي تتضمن فئات فرعية،  وي على مجموعة من الفئات  تإذ تم إعداد استمارة تح  تجاهات قناة الحرة عراق

التعديالت التي (، بعد اجراء بعض  %70، إذ حازت هذه األداة على موافقة بنسبة )بداء الرأي فيها وتقويمها*إلمحكمين.  ثالثةالتحليل على  
لذلك تفترض  ،  البحث  وصالحيتها لتحقيق أهداف  صدق أداة التحليل  من لجنة المحكمين األمر الذي يحقق  أوصوا بها على استمارة التحليل

 الباحثة إن أداة التحليل صادقة وموضوعية.
 : جماالت البحث خامسًا:

: في الوقت الذي يرمي فيه هذا البحث الى التعر ف إلى اتجاهات النشرات اإلخبارية الرئيسة لقناة الحرة عراق إزاء أحداث المجال المكاني  .١
 في العراق فإن المجال المكاني للبحث يتحدد في قناة الحرة عراق الفضائية.  الحراك الشعبي

للا .2 وتضمن تغطية إخبارية لتلك   الشعبينطالق الحراك  حددت الباحثة المجال الزماني للبحث بالمدة الزمنية إل:  راسة دلمجال الزماني 
 الخوض في دراستها وفقا لما ُذكر في مشكلة البحث من  مّكن الباحثة    األمر الذيلما شهدته هذه المدة من تصاعد وتيرة األحداث    ،األحداث

إلى شهر )الحادي    20١9عام    ،ول(األول من تشرين  لبحث في مجتمع البحث الذي يمتد من شهر )األحيث يتحدد المجال الزماني ل  ه،وأهداف
  (، نشرة اخبارية.30، وتضمن )بواقع شهر واحد ،ول(والثالثين من تشرين األ

الساعة الثامنة مساًء(، والتي  يتمثل مجتمع البحث في نشرة األخبار الرئيسة المسائية )العراق اليوم التي ُتبث في    :البحث جمتمع: سادسًا
  تبثها قناة الحرة عراق الفضائية، وقد اختارت الباحثة الحصر الشامل للنشرة الرئيسة لمدة شهر واحد من تاريخ واحد من تشرين األول الى 

 واحد وثالثين تشرين األول.
 الدراسات السابقةًا: سابع

)   :  (5) دراسة شدهان   .١ العامي  في  العراق  الجوار من  إزاء مواقف دول  العراقية  الصحافة  "اتجاهات  الدراسة  - 2008تناولت هذه 
الى2009 للتعرف  البحث(،  الجرائد )مجتمع  تناولتها  التي  االفتتاحية  المقاالت  تحليل مضامين  اتجاهات كل جريدة عن    (،" عن طريق 

ى وفق سياستها التي التتعارض مع توجهاتها العامة، تتمثل مشكلة البحث في التعرف الى  اأُلخرى، وكيفية طرحها لهذا الموضوع او ذاك عل
تلك   تحليل  طريق  عن  بغداد(،  التآخي،  السالم،  دار  اإلستقامة،  الدستور،  )الصباح،  الجرائد  تناولتها  التي  اإلفتتاحية  المقاالت  مضامين 

وا والمواقف  واآلراء  األفكار  الى  الوصول  بهدف  من  المضامين  الممتدة  الزمنية  المدة  في  المطروحة  /  3١لغاية    ١/2008/ ١إلتجاهات 
للمقاالت  ١2/2009 المضمون  المقابلة، واسلوب تحليل  اساليب متعددة منها اسلوب  المسحي عن طريق اعتماد  المنهج  الباحث  ، وأتبع 

عن طبيعة اإلتجاهات التي تبنتها الجرائد العراقية شف  ها، وهدفت الدراسة الى تحقيق عدد من األهداف العلمية، منها الكجميعاإلفتتاحية  
عن طبيعة العالقة بين العراق ودول الجوار منذ تأسيس الدولة العراقية والى نهاية مدة  ، و زاء مواقف دول الجوار من العراق في مدة البحثأ

معرفة ، و يع التي ركزت فيها كل جريدة في مدة البحثفتتاحية السائدة في الجرائد، وطبيعة المواضالكشف عن نوع وكم المقاالت اإلث و البح
الوصول الى النقاط التي تشترك فيها  ، و فتتاحية لجرائد مجتمع البحثحداث الخاصة بموضوع الدراسة عن طريق ما تناولته المقاالت اإلاأل
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جرائد   اتجاهاتغالبية    توصل اليها الباحث، إن   تبين أن من أهم نتائج التي، و الجرائد إزاء مواقف دول الجوار من العراق بشكل عام  اتجاهات
زاء مواقف دول الجوار من العراق بعرض القضية المطروحة بصورة إستثنائية عن طريق التركيز في النصائح والدعوات  إمجتمع البحث  

أولت جريدة الصباح في غالبية افتتاحياتها الخاصة  ، كما  رتكاز على حجج منطقية وموضوعية وواقعيةوالتوجيه، ورفع الشعارات من دون اإل
ذ  إبموضوع البحث إهتماما بموضوع العالقات العراقية مع دول الجوار عامة دون التركيز في دولة معينة بشكل خاص اال في أعداد قليلة،  

أولت جريدة ، و ها على وفق سياسة الدولةحيان كونها جريدة مملوكة للدولة، لذا كانت توجهاتكان طرح القضية بشكل عمومي في غالبية األ
خي في غالبية افتتاحياتها إهتماما خاصا بقضية حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، والذي يتخذ من اراضي اقليم كردستان العراق  آالت

ميا بقصف القرى الكردية في شمال  له، فضال عن ابراز دور امريكا المتناقض في حل القضية مع الجانب التركي الذي تقوم قواته يو   مقراً 
 العراق بحجة مالحقة عناصر الحزب من أجل تصفيتهم.

تحددت مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي" ماهي اتجاهات وموضوعات األخبار التي ركزت عليها نشرة األخبار في قناة   :(6)   دراسة موسى-2
صالح الدين الفضائية"، أما األهداف التي سعى لها البحث هي، الكشف عن اتجاهات األخبار في قناة صالح الدين الفضائية وموضوعاتها، 

الم وتحليل  الوصفي،  المنهج  للفترة  وأستخدم  مساًء  السابعة  الساعة  أخبار  نشرات  لدراسة  والنوعي(  )الكّمي  ولغاية   20١2\١\2ضمون 
(، نشرة إخبارية ومن أبرز النتائج البحث، تبين إن النشرة اإلخبارية في قناة صالح الدين الفضائية ليس لها معيار 30، بعدل ) 20١2\ ١\3١

دقيقة تحتوي كل النشرة   50الى    45ن النشرة المحلية الخاصة بالمحافظة تتجاوز اكثر من  ثابت في تقديم األخبار بطريقة متعارف عليها لكو 
(، عشر خبرًا، وما أثبته تحليل المضمون في اتجاهات األخبار بأن قناة صالح الدين الفضائية هي أحدى  ١8الى  ١5على اقل تقدير )

حكومة المحلية في المحافظة عن طريق ماتقدمه لهم من تغطية لنشاطاتهم وسائل الدعاية للحكومة المحلية وتعمل ايضا على تحسين صورة ال 
 اليومية .

اتجاهات وأساليب النشرات اإلخبارية الُمقَدمة عن طريق القناة الفضائية "  الكشف عن  تحددت مشكلة الدراسة ب  :(7)  دراسة الفياض  -3
م، تحديد ١997رات اإلخبارية في القناة الفضائية المصرية خالل عام  تحليل مضمون النش"، اما أهداف الدراسة  م١997المصرية خالل عام  

توجهها نحو   األساليب التكنيكية )المتعلقة باألخبار الُمقَدمة(، والفنية )المتعلقة بالصورة المصاحبة لألخبار(، التي تعتمدها القناة المصرية في 
ن دراسة الحقائق التأريخية المتعلقة بطبيعة البث الفضائي التلفزيوني وتطوره المشاهدين.استخدم الباحث المنهج التأريخي الوصفي الذي يتضم

ة عالميًا وعربيًا ومصريًا، كما استخدم طريقة تحليل المضمون في الكشف عن اتجاهات وأساليب النشرات اإلخبارية الُمقَدمة عن طريق القنا
أساس أن القناة الفضائية المصرية تخضع لدورة برامجية أمدها ثالثة   م.واختار الباحث العينة على١997الفضائية المصرية خالل عام  

مالية أشهر، أي أن هناك أربع دورات تلفزيونية إذ تم اختيار شهر من كل دورة من هذه الدورات األربع بالطريقة العشوائية المنتظمة )عينة احت
الباحث إلى أن  ممثلة(، ومن هذا الشهر اختار أسبوعًا واحدًا بالطريقِة نفسها.    الوقت الذي استغرقته األخبار المحلية يفوق وقد توصل 

على  مثيالتها من األخبار الدولية وأخبار قضية الشرق األوسط أو األخبار العربية، مع التركيز في األخبار السياسية منها، واعتماد القناة  
فضال عن استخدام أسلوبي التكرار والتذكير وتقديم األخبار بلغة سهلة   أساليب تكنيكية وفنية عديدة في تنفيذ نشراتها اإلخبارية وإخراجها،
 تمتاز بالبساطة والوضوح والتنويع في المصادر اإلخبارية المصورة.

 تعريف املصطلحات:ًا: ثامن
منظم منسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا االجتماعية أو تجاه   هو إسلوب  :(Direction) اإلتجاه .١

أي حدث في البيئة بصورة عام، وهنا يؤكد التعريف بأن إتجاه الفرد يكون عن طريق عملية تفكير عقلي منظم  وتأثير وجداني تجاه القضايا  
 ( 8المختلفة ) 

 توى الذي تتضمنه النشرات اإلخبارية وموضوعاتها.(: هو المحcontents)المضمون  .2

هي مجموعة من القصص اإلخبارية والتي أصبحت هي الشكل السائد للخدمات اإلخبارية   (:News Bulletin)  النشرة اإلخبارية .3
وفق مكانتها وطريقة على والتي ال يتم ترتيبها بشكل عشوائي بل يجري تقييمها  ،يتخللها مجموعة من األخبار القصيرة والمتفرقة ،التلفزيونية
وتحتوي النشرة على القصص    ، ويعتبر تنسيق األخبار وترتيبها داخل نشرة أخبار التلفزيون بمثابة المفتاح الذي يكسبها فعالية فائقة  ،تسلسلها  

 (9)  المتاحة. والمهمةخبار القصيرة فضاًل عن جميع األ ها،اإلخبارية العالمية والمحلية جميع 
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عراق .4 الحرة  بالعربيةأمريكية  قناة  وهي  :   (ALHURA-IRAQ TV CHANNEL)قناة  والمعلومات    ناطقة  األخبار  إلى تقدم 
  2004اط شب  ١4م الحرة في يوم السبت بدأت قناة الحرة عراق ارسالها بعد اسابيع عدة من انطالق القناة األالجمهور في المنطقة العربية،  

عالمي امريكي موجه للمنطقة العربية منذ  إ نايل سات( وتعد قناة الحرة اكبر مشروع  –مريكية وعلى القمرين  )عربسات من والية فرجينيا األ 
امريكا   صوت  اذاعة  من ١942انطالق  ممولة  األميركي    ،  الدولي،   طريق  عنالكونغرس  لإلعالم  األميركية  الوكالة  من  مقدمة    هبة 

(USAGM ) (.١0)تشرف على القناةالتي 
 ومحافظات  بغداد في  20١9سنة    رين األولتش األول من   ندلعت في إ  التي  تظاهرات(: وهي الPopular Movement )  الحراك الشعبي  .5

نتشار الفساد اإلداري بسبب ا،  والمعيشية وإنتشار البطالة في البلد قتصادية  حتجاجًا على ترّدي األوضاع اإلأ  والفرات األوسط  جنوب العراق
، فضاَل عن تعديل الدستور وتشريع نتخابات مبكرةاجراء  اوتشكيل حكومة مؤقتة و   ،حكومة عادل عبد المهدي ستقالةبإن  و المتظاهر إذ طالب  

 عدد من القوانين التي تفضي إلى إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة. 
حتليل مضمون نشرة  –املبحث الثاني: اجتاهات قناة احلرة عراق إزاء أحداث احلراك الشعيب يف العراق 

 الرئيسة املسائيةاألخبار 
 : اجراءات حتليل املضمون:اولا 

، عن طريق تحليل حداث الحراك الشعبيإزاء أقناة الحرة عراق الفضائية   التعر ف إلى اتجاهات النشرة اإلخبارية في هذا المبحث    نحاول في
، اعتمدت الباحثة  20١9عام  ،إلى )الحادي والثالثين من تشرين األول(  ،)األول من تشرين األول(  من  للمدةمضامين النشرة المسائية الرئيسة  

وحدة استخدمت و  ، كوحدة للتحليلستعمال طريقة تحليل المضمون) المحتوى(، لذا تم اعتماد فئة )ماذا قيل؟(أفي التحليل ب المنهج الوصفي،
نها  أل  ؛من بين فئات تحليل المضمون   ،( اتجاه المضمون ئة )ف  واستخدمت  ،بحثالموضوع أو الفكرة بصفتها وحدة للتحليل تالئم موضوع ال

، )مجتمع البحث(نشرة اإلخبارية المسائية  لمعرفة اإلتجاهات التي يتم تأكيدها عن طريق مضمون الو   ،الفئة المالئمة لتحقيق هدف البحث
الفئات الفرعية لكل فئة  و  اإلخباريةالنشرة  لفئات الرئيسة السائده في مضامينلبرز اإلتجاهات أ ةالباحث تجراء خطوات التحليل استخرجابعد 

 ا. ها التي نشرت ضمن مضامينهاتجاهاتثم تفسيرها ضمن سياقاتها العامة بهدف إبراز  ومن رئيسة وحساب تكراراتها ونسبها المئوية
حداث إزاء أاإلخبارية في قناة الحرة عراق الفضائية  المسائية  النشرة  ( السائدة في مضامين  ( يبين الفئات الرئيسة )اإلتجاهات1جدول )

 الحراك الشعبي 

 النسبة%  التكرار اتجاهات الفئات الرئيسة  ت 
 ١2.49 257 تأكيد شعارات المحتجين   .١
 ١2.29 253 تأكيد مطالب المحتجين   .2
 ١١.95 246 أسباب اإلحتجاجات   .3
 ١١.57 238 األمنية مع المحتجين تعامل القوات   .4
 ١0.69 220 موقف إيران  تشكيل وإبراز  .5
 7.24 ١49 موقف المحتجيين من البرلمان أو الطبقة السياسية   .6
 6.75 ١39 ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات   .7
 6.36 ١3١ مشاركة فصائل الحشد في قمع المحتجين   .8
 6.028 ١24 مشاركة فئات المجتمع في اإلحتجاجات   .9

 5.25 ١08 تأكيد سلوك المحتجين واإلحتجاجات   .١0
 3.69 76 موقف الحكومة من اإلحتجاجات   .١١
 3.59 74 صناعة رموز للتظاهر   .١2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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 2.04١ 42 اإلنتقادات الموجة لإلحتجاجات   .١3
 ١00 2.057 المجموع

حداث  إزاء أالسائدة في مضامين النشرة المسائية اإلخبارية في قناة الحرة عراق الفضائية  اإلتجاهات(  (، الفئات الرئيسة )١يوضح الجدول )
هتمام قناة إ ظهرت النتائج  أفقد    ،20١9الحراك الشعبي، للمدة من )األول من تشرين األول( إلى )الحادي والثالثين من تشرين األول( عام  

سباب الحراك الشعبي وهي نتيجة منطقية لقناة عملت على دعم الحراك منذ بداية أطالبهم وعرض  لمحتجين وتأكيد ماالحرة بإبراز شعارات  
براز  إيجابي عن الحراك وماهيته وتجذير شعاراته و إنطباع ذهني  اجل بناء  أ ما ما ظهر في النتائج فإنها خطوة قامت بها القناة من  أ  ه،نطالقإ
   ذ توزعت تكراراتها على وفق اآلتي:إحتجاجات وديمومتها، دامة زخم اإلإسبابه المنطقية بغية أ

 (. %١2.49(، وبنسبة مئوية )257الفئة الرئيسة األولى: تأكيد شعارات المحتجين، احتلت المرتبة األولى بتكرار ) .١
 (. %١2.29(، وبنسبة مئوية )253، احتلت المرتبة الثانية بتكرار )تأكيد مطالب المحتجينالفئة الرئيسة الثانية:  .2
 (. %١١.95(، وبنسبة مئوية )246احتلت المرتبة الثالثة بتكرار )، أسباب اإلحتجاجاتتأكيد الفئة الرئيسة الثالثة:  .3
 (. %١١.57(، وبنسبة مئوية )238تعامل القوات األمنية مع المحتجين، احتلت المرتبة الرابعة بتكرار )تأكيد الفئة الرئيسة الرابعة:  .4
 (. %١0.69(، وبنسبة مئوية )220موقف إيران، احتلت المرتبة الخامسة بتكرار ) تأكيد تشكيل وإبرازالفئة الرئيسة الخامسة:  .5
(، وبنسبة مئوية ١49من البرلمان أو الطبقة السياسية، احتلت المرتبة السابعة بتكرار ) تأكيد موقف المحتجيين  الفئة الرئيسة السادسة: .6
(7.24% .) 

(، وبنسبة  ١39الفئة الرئيسة السابعة: إبراز ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات ، احتلت المرتبة السادسة بتكرار ) .7
 (. %6.75مئوية )

 (. % 6.36)  (، وبنسبة مئوية١3١  بتكرار)  ثامنةراز مشاركة فصائل الحشد في قمع المحتجين، احتلت المرتبة ال: إبالثامنة  الفئة الرئيسة .8
 (. % 6.28)  (، وبنسبة مئوية١24بتكرار )    تاسعة مشاركة فئات المجتمع في اإلحتجاجات، احتلت المرتبة ال  تأكيد  :  التاسعة  الفئة الرئيسة .9

 (.   % 5.25(، وبنسبة مئوية )١08بتكرار )  الحادية عشرةالمحتجين واإلحتجاجات، احتلت المرتبة الفئة الرئيسة العاشرة: تأكيد سلوك  .١0
 (. %3.69(، وبنسبة مئوية )76: تأكيد موقف الحكومة من اإلحتجاجات، احتلت المرتبة العاشرة بتكرار ) الحادية عشرة الفئة الرئيسة .١١
 (. %3.59(، وبنسبة مئوية )74)الثانية عشرة بتكرار احتلت المرتبة  ر،صناعة رموز للتظاه إبراز: الثانية عشرةالفئة الرئيسة  .١2
(، وبنسبة مئوية 42بتكرار )  الثالثة عشرة واألخيرة  حتلت المرتبةااإلنتقادات الموجة لإلحتجاجات،  تأكيد  :  الثالثة عشرةالفئة الرئيسة   .١3

(2.4١% .) 
 للفئة الرئيسة األوىل: " تأكيد شعارات احملتجني ".أواًل: اجتاهات الفئات الفرعية 

 "تأكيد شعارات المحتجين( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "2جدول )
 النسبة% التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت
 ١١.28 29 الدعوة الى إسقاط النظام   .١
 ١0.89 28 اإلعتصام حتى تحقيق المطالب  .2
 ١0.50 27 السياسية فاشلة العملية   .3
 9.33 24 إنتفاضة تشرين  .4
 8.94 23 ريد وطنأُ   .5
 8.56 22 نازل آخذ حقي   .6
 7.78 20 اإلحتجاج حق دستوري   .7
 7.39 ١9 الحركة اإلحتجاجية ثورة الجياع  .8
 7.00 ١8 سلمية سلمية  .9

 6.6١ ١7 شلع قلع   .١0
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 5.44 ١4 إيران بره بره   .١١
 3.89 ١0 بروح بالدم نفديك ياعراق   .١2
 2.33 6 لبيك ياعراق   .١3

 ١00 257 المجموع
  العاصمة ، في  20١9تشرين األول    ١اندلعت في    الفئات الفرعية للفئة الرئيسة األولى "تأكيد شعارات المحتجين"،  اتجاهات  ، (2يوضح الجدول )

العراق   جنوب  محافظات  وبقية  و مظاهرات  بغداد  سياسية  بإصالحات  رافعةإمطالبة  إشعار   قتصادية  عدة  تر ات  على  األوضاع دحتجاجًا  ي 
ستقالة حكومة عادل عبد  اسقاط النظام الحاكم و اووصلت مطالب المتظاهرين إلى  ،نتشار الفساد اإلداري والبطالة اللبلد، و   والسياسية قتصاديةاإل

من )األول من تشرين األول( إلى    للمدة هذه الفئة عن طريق نشراتها اإلخبارية المسائية،  إبراز    في ذ ركزت قناة الحرة عراق الفضائية  إ  ،المهدي
إن قناة الحرة عراق عملت    ، إزاء أحداث الحراك الشعبي في العراق، ويتضح من هذه النتيجة20١9)الحادي والثالثين من تشرين األول( عام  

سقاط  الى ثورة بمنطلقات سياسية تحاكي ثورات الربيع العربي التي عملت على  إحتجاجات  لمطالب والعمل على تحويل هذه اإلاحجم  راز  على إب
، إذ حصلت على  األمر الذي جعلها تحتل المرتبة األولى من بين الفئات اأُلخرى   ستبداديةتسمت أنظمتها بالشمولية واإلا  عدة حكومات عربية

  وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي:( %١2.42( تكرار، وبنسبة مئوية )257)
 . ( %١١.28(، وبنسبة مئوية )29الدعوة الى إسقاط النظام: حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) .١

  . (%١0.89(، وبنسبة مئوية )28بتكرار ) لثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة ا :اإلعتصام حتى تحقيق المطالب .2

 . (%١0.50(، وبنسبة مئوية )27بتكرار ) ثالثةالعملية السياسية فاشلة: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .3
 . (% 9.33(، وبنسبة مئوية )24) بتكرار رابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :نتفاضة تشرينا .4

 . (%8.94(، وبنسبة مئوية )23بتكرار ) خامسةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :ريد وطنأُ  .5

 . (%8.56(، وبنسبة مئوية )22بتكرار ) سادسة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :نازل آخذ حقي .6

  . (%7.78(، وبنسبة مئوية )20بتكرار ) السابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة : اإلحتجاج حق دستوري  .7

   . (%7.39(، وبنسبة مئوية )١9بتكرار ) ثامنةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :الحركة اإلحتجاجية ثورة الجياع .8

 . (%7.00(، وبنسبة مئوية )١8بتكرار ) تاسعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال سلمية سلمية: .9

  . (%6.6١(، وبنسبة مئوية )١7بتكرار ) عاشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال شلع قلع:   .١0

            .( %5.44(، وبنسبة مئوية )١4بتكرار ) حادية عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :يران بره برهإ  .١١

  . (%3.89(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار ) ثانية عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :بروح بالدم نفديك ياعراق  .١2

   .(%2.33(، وبنسبة مئوية )6بتكرار ) ثالثة عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :لبيك ياعراق  .١3
 " تأكيد مطالب احملتجني ". :ثانيةالفئات الفرعية للفئة الرئيسة ال اجتاهات: ثانيًا

 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " تأكيد مطالب المحتجين" 3جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 ١0.27 26 سحب الثقة عن رئيس الوزراء  .١
 9.88 25 إجراء إنتخابات مبكرة بإشراف ٌأممي  .2
 9.48 24 الفاسدين محاكمة المسؤولين   .3
 9.09 23 المحتجون يطالبون بخروج إيران من بالدهم  .4
 8.69 22 إقرار قانون إنتخابات عادلة   .5
 8.30 21 تغيير شكل نظام الحكم  .6
 7.90 20 إقصاء األحزاب عن المشهد السياسي  .7
 7.50 ١9 إبعاد الدين عن السياسة   .8
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 6.7١ ١7 الشيعية  التنسيق بين المحافظات  .9
 6.32 ١6 تغير الدستور أو تعديله  .١0
 4.34 ١١ مطالب المحتجين غير واضحة   .١١
 3.95 ١0 الشعب يريد اسقاط النظام  .١2
 3.١6 8 إنشاء مفوضية إنتخابات جديدة   .١3
 2.37 6 المطالبه بدولة مدنية   .١4
 ١.97 5 حصر السالح بيد الدولة   .١5

 ١00 253 المجموع
ويقصد بهذه الفئة الرئيسة مجموعة المطالب التي رفعها  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "تأكيد مطالب المحتجين"    ، اتجاهات(3يوضح جدول )
العراق ، يطالبون   ياندلعت في بغداد والمحافظات الواقعة جنوب التي  حاشدةال تظاهرات  بال  ،   20١9أكتوبر    /االول ر تشرين هالمحتجون في ش

نتخابات مبكرة بناًء على  اجراء  ارة وتشكيل حكومة مؤقتة و ك مب  تنتخاباإتعديالت الدستورية المقترحة إلجراء  ل كاسياسية ملموسة،    تبإصالحا
الحكومة وإسقاط النظام السياسي   ستقالةإأصبح المتظاهرون يطالبون ب  إذحتجاجات أن تصاعدت  اإلما لبثت هذه  ،  ضية جديدةو قانوٍن جديد ومف

حتجاجات اإل ن  أممي وهذا يبين أٌ شراف إتكون ب نْ أنتخابات على اإل و مشروعلحكومة وهاسقاط إهتمت القناة بإبراز مشروع ما بعد إ فقد  ،القائم
الاباتت تأخذ منحنى كبير واستراتيجي مع   الفرعية   وتوزعت  ،لعراقيةا حافظات  متساع رقعتها وشموليتها في مختلف  الفئات  الفئة على  هذه 

 وبحسب الترتيب اآلتي: 
 . (%١0.27(، وبنسبة مئوية )26سحب الثقة عن رئيس الوزراء: حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) .١
  .  (%9.88(، وبنسبة مئوية )25بتكرار ) ثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :مميإجراء إنتخابات مبكرة بإشراف أٌ  .2

 . (%9.53(، وبنسبة مئوية )24بتكرار ) لثالثةحصلت هذه الفئة على المرتبة ا :محاكمة المسؤولين الفاسدين .3

 . (%9.09(، وبنسبة مئوية )23بتكرار ) رابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: المحتجون يطالبون بخروج إيران من بالدهم .4

 . (%8.69(، وبنسبة مئوية )22بتكرار ) خامسةمرتبة الحصلت هذه الفئة على ال :إقرار قانون إنتخابات عادلة .5

 . (%8.30(، وبنسبة مئوية )2١بتكرار )  سادسةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: تغيير شكل نظام الحكم .6

 . (% 7.90(، وبنسبة مئوية )20بتكرار )سابعة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :قصاء األحزاب عن المشهد السياسيا .7
 . (%7.50(، وبنسبة مئوية )١9بتكرار )ثامنة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :الدين عن السياسةإبعاد  .8

 . (%6.7١(، وبنسبة مئوية )١7بتكرار )تاسعة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال : التنسيق بين المحافظات الشيعية .9

 . (%6.32(، وبنسبة مئوية )١6)بتكرار عاشرة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :تغير الدستور أو تعديله  .١0

 . (%4.34(، وبنسبة مئوية )١١بتكرار )حادية عشرة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال : مطالب المحتجين غير واضحة  .١١

 . (%3.95(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار )ثانية عشرة الالمرتبة حصلت هذه الفئة على   :الشعب يريد اسقاط النظام  .١2

 . (%3.١6(، وبنسبة مئوية )8بتكرار )الثالثة عشرة حصلت هذه الفئة على المرتبة  : إنشاء مفوضية إنتخابات جديدة  .١3

 . (%2.37(، وبنسبة مئوية )6بتكرار )رابعة عشرة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :المطالبه بدولة مدنية  .١4

 . (%١.97(، وبنسبة مئوية )5بتكرار )ة عشرة  خامسحصلت هذه الفئة على المرتبة ال : حصر السالح بيد الدولة .15

 الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثالثة:" أسباب اإلحتجاجات ".  اتجاهاتثالثًا: 
 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " أسباب اإلحتجاجات ". 4جدول )

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت
 ١8.29 45 والفقر البطالة والجوع    .١
 ١6.26 40 الفساد وهدر المال العام   .2
 ١3.4١ 33 إيجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين  .3
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 ١2.١9 30 تحسين مستوى المعيشة  .4
 ١١.78 29 التقصير في إداء الحكومات السابقة  .5
 ١0.56 26 نقص الخدمات  .6
 8.١3 20 إعمار المدن المحررة  .7

8.  
لتفريق الخريجين المطالبين بفرص استخدام خراطيم المياه 

 العمل
١0 4.06 

 2.43 6 الفساد بالمؤسسات الدينية  .9
 2.03 5 هدم دور المتجاوزين في المناطق العشوائية   .١0
 0.8١ 2 إعمار مدن الجنوب  .١١

 ١00 246 المجموع
عن  في مضمون نشراتها اإلخبارية،    قناة الحرة عراقاسباب اإلحتجاجات" ركزت    "الفئات الفرعية للفئة الرئيسة    اتجاهات،  (4يوضح جدول )

قتصادي الجانب اإل  ن  أ تعددت أسباب الحراك الشعبي وتنوعت ما بين أسباب أمنيـة وسياسية واقتصادية وغير ذلك، اال  إذ  أسباب اإلحتجاجات،  
كانت هي المحرك ته رتفاع مستويا إن حالة الفقر و إذ إكثر ترويجًا في القناة األ  ةداري والمالي كانت هي الفكر ومستويات الفقر بسبب الفساد اإل

بينهم شابات جرى من  الباحثين عن عمل بخراطيم الماء الحار لتفريقهم و و ضرب متظاهرين من حملة الشهادات العليا  و حتجاجات،  برز لإلاأل
حتجاجات الواسعة على قـرار الحكومة بإزالة العشوائيات وهـدم البيوت لى اإلإشارة  كما تمت اإل  ،ترهيبهن بطريقة هزت الشعور الشعبي العام

 واألسـواق غير النظامية أو المرخصة دون توفير البديل، وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي:  
 . (%١8.29ية )(، وبنسبة مئو 45حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )البطالة والجوع والفقر:  .١

   .(%١6.26(، وبنسبة مئوية )40بتكرار ) ثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة الفساد وهدر المال العام:  .2

 . (% ١3.4١(، وبنسبة مئوية )33بتكرار ) ثالثةحصلت هذه الفئة على المرتبة الإيجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين:  .3

 . (%١2.١9(، وبنسبة مئوية )30بتكرار ) رابعةرتبة الحصلت هذه الفئة على المتحسين مستوى المعيشة:  .4

 . (%١١.78(، وبنسبة مئوية )29بتكرار ) خامسةحصلت هذه الفئة على المرتبة الالتقصير في إداء الحكومات السابقة:  .5

 . (%١0.56(، وبنسبة مئوية )26بتكرار )  سادسةحصلت هذه الفئة على المرتبة النقص الخدمات:  .6

 . (%8.١3(، وبنسبة مئوية )20بتكرار ) سابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة الإعمار المدن المحررة:  .7

(، وبنسبة مئوية ١0بتكرار )الثامنة  حصلت هذه الفئة على المرتبة  إستخدام خراطيم المياه لتفريق الخريجين المطالبين بفرص العمل:   .8
(4.06%) . 

 . (%2.43(، وبنسبة مئوية )6بتكرار ) تاسعةالفئة على المرتبة الحصلت هذه الفساد بالمؤسسات الدينية:  .9

 . (%2.03(، وبنسبة مئوية )5بتكرار ) عاشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال هدم دور المتجاوزين في المناطق العشوائية: .١0

 . (%0.8١مئوية )(، وبنسبة 2بتكرار ) حادية عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة الإعمار مدن الجنوب:  .١١

 رابعًا: اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الرابعة: " تعامل القوات األمنية مع المحتجين ". 
 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " تعامل القوات األمنية مع المحتجين"5جدول )

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت
 ١3.86 33 الضحايا من القتلى والجرحى تصاعد اعداد    .١

2.  
استخدام مفرط للغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والقنابل 

 الصوتية
32 ١3.44 

 ١2.60 30 ضحايا من المتظاهرين العزل   .3
 ١١.76 28 إطالق نار على المتظاهرين  .4
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 ١0.50 25 حمالت إعتقاالت بين المتظاهرين  .5
 8.82 2١ المتظاهرينمجزرة للقوات األمنية بحق   .6
 7.١4 ١7 مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات األمن في بغداد   .7
 5.88 ١4 استنفار أمني لتصدي لإلحتجاجات  .8

9.  
قطع الجسور المؤدية الى ساحة التحرير التي تعتبر معقل 

 اإلحتجاجات 
١2 5.04 

 4.20 ١0 اإلحتجاجات فيها التي قامت فرض حظر التجوال في المدن  . ١0
 3.78 9 سقوط ضحايا من القوات األمنية . ١١
 ١.68 4 صمت حكومي إزاء عمليات اإلختطاف . ١2
 ١.26 3 مقتل المتظاهرين المتوجهين نحو السفارة اإليرانية  . ١3
 ١00 238 المجموع 

ركزت قناة الحرة عراق  تصاعد األحداث  مع    األمنية مع المحتجين"،(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " تعامل القوات  5يبين جدول )
واستخدام    ،للدمـوع  ةالمسـيل  اتلغـاز المفرط ل سـتخدام  اإلتفريـق الحشـود ببشـرطة مكافحـة الشـغب    خاصة بعد  قيام  ،إبراز تدهور الوضع األمني  في

  ، للتجـوال فـي المـدن التـي قامـت فيهـا اإلحتجاجـات  المظاهـرات، وفرضـت السـلطات حظـراً كوسـيلة إلخمـاد  ،  الرصـاص الحـي والقنابـل الصوتيـة
براز مظلومية  إدامة زخمها فضاًل عن  إ  من أجلحتجاجات هي  دون غيره طيلة مدة اإلا الجانب  هذعلى  قناة الحرة    تركيزنعزو سبب    نْ أويمكن  

 اآلتي:حسب الترتيب وبفرعية الفئات النسانية، وتوزعت هذه الفئة على  انب اإلالمحتجين والعمل على تدويل قضيتهم وربطها بالجو 
 . (%١3.86(، وبنسبة مئوية )33حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )تصاعد اعداد الضحايا من القتلى والجرحى:   .1

(، وبنسبة 32بتكرار )  ثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة الاستخدام مفرط للغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والقنابل الصوتية:   .2
 . (%١3.44مئوية )

 . (%١2.60(، وبنسبة مئوية )30بتكرار ) ثالثةحصلت هذه الفئة على المرتبة الضحايا من المتظاهرين العزل:  .3

 . (%١١.76(، وبنسبة مئوية )28بتكرار ) رابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة النار على المتظاهرين:  اطالق .4

 . (%١0.50(، وبنسبة مئوية )25بتكرار ) خامسة حصلت هذه الفئة على المرتبة الحمالت إعتقاالت بين المتظاهرين:  .5

 . (%8.82(، وبنسبة مئوية )2١بتكرار ) سادسةال مجزرة للقوات األمنية بحق المتظاهرين حصلت هذه الفئة على المرتبة .6

 . (%7.١4(، وبنسبة مئوية )١7بتكرار )  سابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال:  مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات األمن في بغداد .7

 . (%5.88مئوية )(، وبنسبة ١4بتكرار ) ثامنةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: استنفار أمني لتصدي لإلحتجاجات .8

(، وبنسبة ١2بتكرار )  تاسعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال:  معقل اإلحتجاجات  قطع الجسور المؤدية الى ساحة التحرير التي تعتبر .9
 . (%5.04مئوية )

نسبة مئوية  (، وب١0بتكرار )  عاشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال:  فرض حظر التجوال في جميع المدن التي قامت فيها اإلحتجاجات .١0
(4.20%) . 

 . (% 3.78(، وبنسبة مئوية )9بتكرار ) حادية عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: سقوط ضحايا من القوات األمنية .١١

 . (%١.68(، وبنسبة مئوية )4بتكرار ) ثانية عشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: صمت حكومي إزاء عمليات اإلختطاف .١2

 (. % ١.26(، وبنسبة مئوية )3بتكرار ) األخيرةحصلت هذه الفئة على المرتبة : نحو السفارة اإليرانيةمقتل المتظاهرين المتوجهين  .١3
 .خامسًا: اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة:"تشكيل موقف إيران وإبرازه"

 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "تشكيل موقف إيران وإبرازه"6جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 ١9.54 43 يرانية بأمتياز إحكومة العراق هي حكومة   .١
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 ١9.09 42 قناصة تابعون إليران يقتلون المتظاهرين  .2
 ١7.72 39 المليشيات المدعومه من إيران ةسطو   .3
 ١6.36 36 إيران تتدخل وتحرض ضد المتظاهرين  .4
 ١0.45 23 سليماني المسيطر على العراقالحرس الثوري بقيادة قاسم   .5
 ١0 22 الموالون إليران يقمعون المتظاهرين  .6
 6.8١ ١5 العراق مستعمرة إيرانية   .7

 ١00 220 المجموع
مجمل ما تم عرضه في هذا الجانب   أنظهرت النتائج  أذ  إ(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " تشكيل وإبراز موقف إيران"  6يبين جدول )

لتبعية تعلق بايعالم فيما  غلب وسائل اإلأ وما يتم تداوله في    ، يرانإنطباعات الذهنية التي يحملها غالبية الجمهور المحتج على  كان يرّكز في اإل
وهذا ما عملت عليه قناة الحرة عراق بتثبت هذا الموقف في أذهان    لقرار السياسي في العراق،ايران على  إيراني وسيطرة  السياسية للنظام اإل

 وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: الجمهور،
 . (%١9.54(، وبنسبة مئوية )43بتكرار ) ولىلى المرتبة األحصلت هذه الفئة ع: حكومة العراق هي حكومة إيرانية بأمتياز .١

 . (%١9.09(، وبنسبة مئوية )42بتكرار ) ثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال: قناصة تابعون إليران يقتلون المتظاهرين .2
 . (%١7.72ية )(، وبنسبة مئو 39بتكرار ) ثالثةالمليشيات المدعومه من إيران: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال ةسطو  .3
 . (% ١6.36(، وبنسبة مئوية )36بتكرار ) رابعة: حصلت هذه الفئة على المرتبة الإيران تتدخل وتحرض ضد المتظاهرين .4

 . (%١0.45(، وبنسبة مئوية )23بتكرار ) خامسة: حصلت هذه الفئة على المرتبة الالحرس الثوري بقيادة قاسم سليماني المسيطر على العراق .5

 . (%١0(، وبنسبة مئوية )22بتكرار ) سادسةالموالون إليران يقمعون المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .6

 . (%١6.8١(، وبنسبة مئوية )١5بتكرار ) خيرة: حصلت هذه الفئة على المرتبة األالعراق مستعمرة إيرانية .7
 موقف المحتجيين من البرلمان أو الطبقة السياسية". الفئات الفرعية للفئة الرئيسة: " اتجاهاتسادساً: 

 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "موقف المحتجيين من البرلمان أو الطبقة السياسية"7جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

١.  
الوزراء عادل عبد  تواصل التظاهرات عقب خطاب رئيس 

 المهدي
28 ١8.79 

 ١5.43 23 عدم اصدار بيانات التهدئة  .2
 ١4.09 2١ موقف بعض الكتل السياسية في دعم اإلحتجاجات  .3
 ١3.42 20 موقف الحكومة الخجول من التظاهرات  .4
 ١2.75 ١9 صمت حكومي إزاء عمليات اإلختطاف  .5
 ١١.40 ١7 واضح خطاب القوى السياسية إزاء التظاهرات غير   .6
 ١0.06 ١5 السلطات الحكومية تستعد لموجة اإلحتجاجات   .7
 4.02 6 الحكومة العراقية تلقي اللوم على مثيري الشغب   .8

 ١00 ١49 المجموع
ن الحكومة لم تفلح في تهدئة  إ ذ إمن البرلمان أو الطبقة السياسية"  (، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "موقف المحتجيين7يبين جدول ) 

 المتظاهرين الذين فقدوا على ما يبدو الثقة في األحزاب السياسية الحالية، بيد أن استمرار الضغط الشعبي، خاصًة بشكٍل سلمي، إلى جانب 
نتخابي النخبة الحاكمة إلى تقديم تنازالت، مثل إصالح النظام اإلدعم السلطة الدينية وبعض الفاعلين السياسيين، سيدفع في نهاية المطاف  

 وإعادة هيكلة المفوضية العليا لإلنتخابات، وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: 
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المهدي .١ عبد  عادل  الوزراء  رئيس  خطاب  عقب  التظاهرات  األ  :تواصل  المرتبة  على  الفئة  هذه  )  ولىحصلت  مئوية 28بتكرار  وبنسبة   ،)
(١8.79%) . 

 .(%15.43(، وبنسبة مئوية )23بتكرار )ثانية حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :عدم اصدار بيانات التهدئة .2

 . (%١4.09(، وبنسبة مئوية )2١بتكرار ) ثالثةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :موقف بعض الكتل السياسية في دعم اإلحتجاجات .3

 . (% ١3.42(، وبنسبة مئوية )20بتكرار ) رابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :الحكومة الخجول من التظاهراتموقف  .4

 . (%١2.75(، وبنسبة مئوية )١9بتكرار ) خامسةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :صمت حكومي إزاء عمليات اإلختطاف .5

 .( %١١.40(، وبنسبة مئوية )١7بتكرار ) سادسةالفئة على المرتبة ال حصلت هذه :خطاب القوى السياسية إزاء التظاهرات غير واضح .6

 . (% ١0.06(، وبنسبة مئوية )١5بتكرار ) سابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :السلطات الحكومية تستعد لموجة اإلحتجاجات .7

 . (%4.02(، وبنسبة مئوية )6تكرار )حصلت هذه الفئة على المرتبة األخيرة ب :الحكومة العراقية تلقي اللوم على مثيري الشغب .8

 . ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات" اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة:" سابعًا:
 " ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات8جدول )

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت
 ١8.70 26 المطالبة بالتدخل اأُلممي  .١
 ١7.26 24 موقف الواليات المتحدة األمريكية الداعم لإلحتجاجات  .2
 ١6.54 23 المطالبة بضبط النفس  .3

4.  
اأٌلمم المتحدة تعرب عن قلقها من استخدام العنف الذي يستهدف 

 اإلحتجاجات 
١8 ١2.94 

5.  
منظمة العفو الدولية تحث السلطات العراقية على إجراء تحقيق  

 ١0.07 ١4 عاجل بالعنف المفرط ضد المحتجيين

 7.١9 ١0 زيارة بالسخارت لساحة التحرير  .6
 6.47 9 األمم المتحدة تتسلم تقارير بشأن حاالت قتل المتظاهرين  .7
 5.035 7 إبراز موقف المفوضية العليا لحقوق اإلنسان  .8
 4.3١ 6 المواقف الدولية الداعمة للحكومة  .9

 ١.43 2 التنديدات الدولية بقمع المتظاهرين  .١0
 ١00 ١39 المجموع

  األمريكية   الواليات المتحدةعمدت  (، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات"  8يبين جدول )
ت  نتخابا إحتجاجات، فقد أّيد البيت األبيض بشكٍل علني المتظاهرين ومطالبهم بإجراء  لإل  مؤيدة وداعمةوحلفائها اإلقليميين، إلى اّتخاذ مواقف  

حتجاجات نطالق اإلولى إلذ عملت القناة ومنذ اللحظات األإ"المشروعة" عن طريق األطر القانونية القائمة،    هممبكرة، وضرورة اإلستجابة لمطالب
 وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: .عتصامات مفتوحةإ مكانية تحويلها الى إحتجاج و تدويل قضية اإل ىعل

 . ( %١8.70(، وبنسبة مئوية )26حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) :مميالبة بالتدخل األٌ المط .١

 .(% ١7.26(، وبنسبة مئوية )24بتكرار ) ثانيةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :موقف الواليات المتحدة األمريكية الداعم لإلحتجاجات .2

 . (%١6.54(، وبنسبة مئوية )23بتكرار ) ثالثةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :المطالبة بضبط النفس .3

(، وبنسبة ١8بتكرار )  رابعةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال  :ستهدف اإلحتجاجاتي  لذيمم المتحدة تعرب عن قلقها من استخدام العنف ا األٌ  .4
 . (%١2.94مئوية )

  خامسة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال  :ى إجراء تحقيق عاجل بالعنف المفرط ضد المحتجيينمنظمة العفو الدولية تحث السلطات العراقية عل .5
 . ( %١0.07(، وبنسبة مئوية )١4بتكرار )
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 . (%7.١9(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار ) سادسةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال   :زيارة بالسخارت لساحة التحرير .6

 . (%6.47(، وبنسبة مئوية )9بتكرار )سابعة حصلت هذه الفئة على المرتبة ال :قتل المتظاهرين مم المتحدة تتسلم تقارير بشأن حاالتاألٌ  .7

 . (% 5.35(، وبنسبة مئوية )7بتكرار ) ثامنةحصلت هذه الفئة على المرتبة ال :نسانموقف المفوضية العليا لحقوق اإلإبراز  .8

 . (%4.3١(، وبنسبة مئوية )6بتكرار ) التاسعةحصلت هذه الفئة على المرتبة  : الدولية الداعمة للحكومةالمواقف  .9
 . (%١.43(، وبنسبة مئوية )2بتكرار ) العاشرةحصلت هذه الفئة على المرتبة  :التنديدات الدولية بقمع المتظاهرين .١0

 ." مشاركة فصائل احلشد يف قمع احملتجني"ثامنًا: اجتاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة 

 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " مشاركة فصائل الحشد في قمع المحتجين"9جدول )

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 22.١3 29 من الذي يقتل المتظاهرين  .١
 ١3.73 ١8 مجاميع مسلحة تقوم بقتل المتظاهرين  .2
 ١2.2١ ١6 الطرف الثالث   .3
 ١١.45 ١5 وجود قناصين مجهولين لإلغتيال المدنيين  .4
 9.١6 ١2 وجود المندسين إلفشال التظاهرات  .5
 8.39 ١١ وجود جهات مجهولة تخطف الناشطين  .6
 7.63 ١0 جهات خارج إطار الدولة تقتل المتظاهرين   .7
 6.87 9 خلف عمليات الخطف والقتل تقف ميليشيات   .8
 4.58 6 ابو مهدي المهندس هو الحاكم الفعلي  .9

 3.8١ 5 ابو زينب الالمي يقود القناصين لقمع المتظاهرين   .١0
 ١00 ١3١ المجموع

(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "مشاركة فصائل الحشد في قمع            المحتجين"، فقد عملت القناة وفي مختلف  9يبين جدول ) 
يران في العراق بحسب خطابهم  إعتبارها ذراع  احتجاجات بتهام لفصائل الحشد الشعبي في قمع اإلحتجاجات الى توجيه اإلبرامجها المتعلقة باإل

الثالث( كتمويه واضح من قبل األإشارة  تمت اإلعالمي كما  اإل التي رافقت  أزاء  إتهام  لمتنازعة إللقاء اإلاطراف  لى )الطرف  العنف  حداث 
القناة عملت بشكلٍ إ  الّ إحتجاجات  اإل بالجمهورية اإلإخر  آاو ب  ن  الثالث(  الشعبي  سالمية اإللى ربط )الطرف  الحشد  يرانية وتحديدا فصائل 

 ى الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: وتوزعت هذه الفئة عل
 . ( %22.١3(، وبنسبة مئوية )29بتكرار )  ولىمن الذي يقتل المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة األ .١

 . (% ١3.73(، وبنسبة مئوية )١8بتكرار ) ثانيةمجاميع مسلحة تقوم بقتل المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .2

 . ( %١2.2١(، وبنسبة مئوية )١6بتكرار ) ثالثةالثالث: حصلت هذه الفئة على المرتبة الالطرف  .3

 . (%١١.45(، وبنسبة مئوية )١5بتكرار )رابعة اصين مجهولين لإلغتيال المدنيين: حصلت هذه الفئة على المرتبة النوجود ق .4

 . (% 9.١6(، وبنسبة مئوية )١2بتكرار ) خامسة وجود المندسين إلفشال التظاهرات: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .5

 . (% 8.39(، وبنسبة مئوية )١١بتكرار ) سادسةوجود جهات مجهولة تخطف الناشطين: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .6

 . (%7.63(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار ) سابعةجهات خارج إطار الدولة تقتل المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .7

 . (%6.87(، وبنسبة مئوية )9بتكرار ) ثامنةقف خلف عمليات الخطف والقتل: حصلت هذه الفئة على المرتبة الميليشيات ت .8

 . (% 4.58(، وبنسبة مئوية )6بتكرار ) تاسعةابو مهدي المهندس هو الحاكم الفعلي: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .9

 . (% 3.8١(، وبنسبة مئوية )5المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة األخيرة بتكرار )ابو زينب الالمي يقود القناصين لقمع  .١0

    الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " مشاركة فئات المجتمع في اإلحتجاجات " اتجاهات تاسعًا:
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 ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "مشاركة فئات المجتمع في اإلحتجاجات"10جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 28.22 35 طالب الجامعات ينظمون للتظاهر  .١
 25 3١ سنة يشاركون بالتظاهرات  ١5فئة الشباب مادون   .2
 2١.77 27 حضور كبير وظاهر للمرأة في التظاهرات   .3
 ١0.48 ١3 فئة كبار السن من الرجال والنساء  .4
 8.06 ١0 المتظاهرينناشطون يدعمون   .5
 6.45 8 الجاليات العراقية تتظاهر في دول متعدده  .6

 ١00 ١24 المجموع
براز مشاركة الشباب إعملت القناة على    د(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "مشاركة فئات المجتمع في اإلحتجاجات" فق١0يبين جدول )

ز الحراك الشعبي حضور الشباب  يمين أبرز ما  إذ  إ شارة للطلبة،  إفي    "بيضالمد األوإبراز مصطلح "حتجاجات  ومن كال الجنسين في اإل
التي كانت مستبعدة في بادئ المختلفة للجمهور و غير المسبوق في نسبة النساء المشاركات في المظاهرات، ودعم الطبقات  رتفاعالطاغي واإل

واإل  مناألمر   المهنية  النقابات  جانب  الكبير من  والتأييد  الجنوبية،  بغداد والمحافظات  في  ضواحي  الدينية  والسلطات  والجمعيات،  تحادات 
 فئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي:"النجف"، وتوزعت هذه ال

 . (%28.22(، وبنسبة مئوية )35بتكرار ) ولىطالب الجامعات ينظمون للتظاهر: حصلت هذه الفئة على المرتبة األ .١

 . (%25(، وبنسبة مئوية )3١بتكرار ) ثانيةيشاركون بالتظاهرات: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال  سنة ١5فئة الشباب مادون  .2
 . (%2١.77(، وبنسبة مئوية )27بتكرار )ثالثة حضور كبير وظاهر للمرأة في التظاهرات: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .3

 . (%١0.48(، وبنسبة مئوية )١3بتكرار )رابعة فئة كبار السن من الرجال والنساء: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .4

 (. %8.06(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار ) ةسادسالمرتبة ال ناشطون يدعمون المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على  .5

 . (%6.45(، وبنسبة مئوية )8الجاليات العراقية تتظاهر في دول متعدده: حصلت هذه الفئة على المرتبة األخيرة بتكرار ) .6
 .الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "تأكيد سلوك المحتجين واإلحتجاجات" اتجاهاتعاشراً: 

 " حتجاجاتالمحتجين واإل وكتأكيد سل( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "11جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 28.70 3١ تمسك المتظاهرين بالسلمية  .١
 23.١4 25 المتظاهرين عزل ضحايا   .2
 ١9.44 2١ حرق اإلطارات   .3
 9.25 ١0 حرق البنايات   .4
 8.33 9 اطالق عبوات المولوتوف   .5
 6.48 7 حرق وتهشيم عجالت القوات األمنية  .6

 4.64 5 إعالن العصيان المدني  . 7
 ١00 ١08 المجموع

عملت القناة على تأكيد سلمية   دالرئيسة "تأكيد سلوك المحتجين واالحتجاجات"، فق(، يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة  ١١تبين من جدول )
وســط الحشــود    فيمنــع القــوات األمنيــة مــن التغلغــل  من أجل  لشــوارع  لن  يغالق المحتجــإ ن  إ حتجاجات وتمسك المحتجين بالجانب السلمي و اإل

شعال اإلطـارات أمـام مقـرات حكوميـة عـدة فـي مـدن عـدة مثـل البصـرة، والنجـف، وواسـط،  إ، و شتباكالمتجمهــرة هو لحماية المحتجين ومنع اإل
 عتصامات،  وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي:نتباه والدعوات لإلوبابـل وميسـان بغية  لفت اإل

 . (%28.70(، وبنسبة مئوية )3١بتكرار ) ولىاألتمسك المتظاهرين بالسلمية: حصلت هذه الفئة على المرتبة  .١
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 . ( %23.١4(، وبنسبة مئوية )25بتكرار ) ثانيةضحايا المتظاهرين عزل: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .2

 . (% ١9.44(، وبنسبة مئوية )2١بتكرار ) ثالثةحرق اإلطارات: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .3

 . (%9.25(، وبنسبة مئوية )١0بتكرار ) رابعةالمرتبة الحرق البنايات: حصلت هذه الفئة على   .4

 . (%8.33(، وبنسبة مئوية )9بتكرار ) خامسةاطالق عبوات المولوتوف: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .5

 . (%6.48(، وبنسبة مئوية )7بتكرار ) سادسةحرق وتهشيم عجالت القوات األمنية: حصلت هذه الفئة على المرتبة ال .6

 .(%4.64) (، وبنسبة مئوية5بتكرار ) خيرةان المدني: حصلت هذه الفئة على المرتبة األإعالن العصي .7

 الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " موقف الحكومة من اإلحتجاجات" اتجاهات: احدى عشرة 

 يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " موقف الحكومة من اإلحتجاجات" ( 12جدول )

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

السلطات الحكومية تعطل خدمة اإلنترنيت في مناطق عدة من    .١
 البالد

١9 25 

 ١9.73 ١5 رئيس الوزراء يعد بتقديم حلول ألزمة  .2
 ١7.١0 ١3 وحضاري مع المتظاهرين الحكومة تقدم حوار بناء   .3
 ١3.١5 ١0 فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي   .4
 ١١.84 9 الحكومة تعتزم إجراء إصالحات تلبية لمطالب المتظاهرين   .5
 ١0.52 8 جهود إلجراء تعديل وزاري في الحكومة  .6

7.  
المتظاهرين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يلتقي بممثلين عن 

 لمناقشة مطالبهم
2 2.63 

 ١00 76 المجموع 
(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " موقف الحكومة من االحتجاجات" فقد أظهرت النتائج إبراز القناة لإلجراءات ١2تبين من جدول )

 ـالد الحكومية القمعية لحرية التعبير ومحاولة حجب الحقائق وعدم نقل الحقيقة الى العالم وذلك عن طريق قطع خدمة اإلنترنيت فـي أنحـاء الب
 باسـتثناء إقليـم كردسـتان، وحظـرت مواقـع التواصـل اإلجتماعـي، وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: 

 (. %25(، وبنسبة مئوية )١9السلطات تعطل خدمة اإلنترنيت في مناطق عدة من البالد: حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) .١
 (. %١9.73(، وبنسبة مئوية )١5الوزراء يعد بتقديم حلول ألزمة: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثانية بتكرار )رئيس  .2
 (. %١7.١0(، وبنسبة مئوية )١3الحكومة تقدم حوار بناء وحضاري مع المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثالثة بتكرار ) .3
 (. % ١3.١5(، وبنسبة مئوية )١0لدم العراقي: حصلت هذه الفئة على المرتبة الرابعة بتكرار )فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إراقة ا .4
5. ( بتكرار  الخامسة  المرتبة  على  الفئة  هذه  حصلت  المتظاهرين:  لمطالب  تلبية  إصالحات  إجراء  تعتزم  مئوية 9الحكومة  وبنسبة   ،)
(١١.84% .) 
 (. %١0.52(، وبنسبة مئوية )8ة على المرتبة السادسة بتكرار )جهود إلجراء تعديل وزاري في الحكومة: حصلت هذه الفئ .6
(، 2رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يلتقي بممثلين عن المتظاهرين لمناقشة مطالبهم: حصلت هذه الفئة على المرتبة السابعة بتكرار ) .7

 (. %2.63وبنسبة مئوية )
( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  13جدول ) اثنتا عشرة: اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "صناعة رموز للتظاهر"    

 "صناعة رموز للتظاهر" 
 النسبة %  التكرار  اتجاهات الفئات الفرعية  ت

 39.١8 29 المطعم التركي ) جبل أحد (  .١
 35.١3 26 ابو التكتك علم   .2
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 ١3.5١ ١0 التكتك إسعاف  .3
 6.75 5 شهداء إنتفاضة تشرين   .4
 5.40 4 ابطال التحرير  .5

 ١00 74 المجموع

(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " صناعة رموز للتظاهر"، فقد عملت القناة على اإلشارة بالرموز الى المطعم التركي ١3يبين جدول )
)جبل أحد(  كمالذ المتظاهرين العراقيين، وهو مبنى مهجور يطل على ساحة التحرير، وبعد تصاعد وتيرة أحداث التظاهرات، قام المتظاهرون  

ر السيطرة على هذا المبنى، في إشارة إلى بداية نشر الدعوة اإلسالمية وضرورة التحصن في هذا الجبل فضاَل عن اإلشارة إلى إيقونة التظاهب
وهو ) ابوالتكتك(، في ظل إغالق الطرق، برز ظهور بطل ساحة التحرير، و" التكتك " التي كانت بمثابة سيارة إسعاف لنجدة المتظاهرين  

ز اليه من إشارات إلى البساطة والفقر والغيرة، و تحول ضحايا " إنتفاضة تشرين" في العراق إلى رمز وطني بجعل صور الشهداء  وما يرم
 الذين سقطو إيقونة في ساحة التحرير، وتوزعت هذه الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي:

 (. %39.١8(، وبنسبة مئوية )29تبة األولى بتكرار )المطعم التركي )جبل ٌأحد(: حصلت هذه الفئة على المر  .١
 (. % 35.١3(، وبنسبة مئوية )26ابو التكتك علم: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثانية بتكرار ) .2
 (. % ١3.5١(، وبنسبة مئوية )١0التكتك إسعاف: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثالثة بتكرار ) .3
 (.% 6.75(، وبنسبة مئوية )5لى المرتبة الرابعة بتكرار )شهداء إنتفاضة تشرين: حصلت هذه الفئة ع  .4
 (. %5.40(، وبنسبة مئوية )4ابطال التحرير: حصلت هذه الفئة على المرتبة األخيرة بتكرار ) .5

الموجة لإلحتجاجات"  ثالثة عشر: "اإلنتقادات  الرئيسة  الفرعية للفئة  الفئات  الفرعية للفئة 14)  جدولاتجاهات  الفئات  اتجاهات  ( يبين 
 الرئيسة "اإلنتقادات الموجة لإلحتجاجات" 

 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت
 28.57 ١2 عدم وجود قيادة واضحة للمتظاهرات  .١
 2١.42 9 ليس لها شكل وال إطار   .2
 ١9.04 8 الحلول الواقعية والحقيقية اليمتلكون   .3
 ١6.66 7 تضرر مؤسسات الدولة من اإلحتجاجات  .4
 ١4.28 6 عدم وجود تنسيق بين المتظاهرين  .5

 ١00 42 المجموع
القيادة  (، اتجاهات الفرعية للفئة الرئيسة " اإلنتقادات الموجة لإلحتجاجات" ولعل طابع تلك االحتجاجات الذي يخلو من  ١4يبين جدول )

ليس من قبيل الصدفة وال هي غير مسبوقة وأن تلك الحركات ال تجتذب فئات بعينها، بل تروق لشرائح المجتمع كافة التي تشعر بأنها  
الطابع الخالي من القيادة يكون هدفا في حد ذاته، وذلك ألن تعيين قادة لتلك اإلحتجاجات يجعل من    ُخدعت من قبل الطبقة السياسية، وإن  

سهل على الحكومات التركيز فيهم والتقاطهم واعتقالهم، وفي المقابل، يصعب جدا قمع اإلحتجاجات التي تكون بدون قيادة وإن الحركات ال
التوترات  التي ال قيادة لها تكون عرضة إلستخدام قلة من المحتجين أساليب ال يقرها الغالبية، فضال عن أن  اإلفتقار الى القيادات ربما يفاقم  

يؤجج العنف وذلك لعدم وجود من يوجه المتظاهرين على كيفية مواجهة السلطات، وهذا ما سعت إلبرازه قناة الحرة عراق، وتوزعت هذه و 
 الفئة على الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: 

 (. %628.57ة )(، وبنسبة مئوي١2عدم وجود قيادة واضحة للمتظاهرات: حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) .١
 (. %2١.42(، وبنسبة مئوية )9ليس لها شكل وال إطار: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثانية بتكرار ) .2
 (. %١9.04(، وبنسبة مئوية )8اليمتلكون الحلول الواقعية والحقيقية: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثالثة بتكرار ) .3
 (. %١6.66(، وبنسبة مئوية )7لفئة على المرتبة الرابعة  بتكرار )تضرر مؤسسات الدولة من اإلحتجاجات: حصلت هذه ا  .4
 (. % ١2.28(، وبنسبة مئوية )6عدم وجود تنسيق بين المتظاهرين: حصلت هذه الفئة على المرتبة األخيرة بتكرار ) .5
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 "  تقدمها قناة الحرة عراق الخاصة بأحداث الحراك الشعبي التي اتجاهات األخبار  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " اتجاهات  اربعة عشر:

 " تقدمها قناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي التي اتجاهات األخبار  ( يبين اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "15جدول )
 النسبة % التكرار اتجاهات الفئات الفرعية ت

 9١.200 ١.876 مؤيدة للحراك اتجاهات  .١
 5.055 ١04 مؤيدة لموقف الحكومة ضد الحراك  اتجاهات  .2
 3.743 77 محايدة  اتجاهات  .3

 ١00 2.057 المجموع
(، اتجاهات الفئات الفرعية للفئة الرئيسة " اتجاهات األخبار التي تقدمها قناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي، وتوزعت ١5يبين الجدول ) 

 الفئات الفرعية وبحسب الترتيب اآلتي: هذه الفئة على 
(، وهذا يعني أن  قناة الحرة %9١.200(، وبنسبة مئوية )١.876اتجاهات مؤيدة للحراك: حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار ) .١

 عراق كانت تؤجج الحراك وتعمل على ديمومته وتصاعده. 
(، حاولت %5.055(، وبنسبة مئوية )١04هذه الفئة على المرتبة الثانية بتكرار )اتجاهات مؤيدة لموقف الحكومة ضد الحراك: حصلت   .2

  قناة الحرة عراق عن طريق هذه الفئات نقل الموقف الحكومي واإلجراءات التي تتخذها الحكومة في محاولة لتخفيف حدة التوتر والتظاهر ولم
 تكن هذه فئات تتبنى موقفًا حكوميًا بالضد من التظاهرات.

(، ركزت قناة الحرة عراق عن طريق هذه %3.743(، وبنسبة مئوية )77اهات محايدة: حصلت هذه الفئة على المرتبة الثالثة بتكرار )اتج .3
 الفئات في تغطية بعض األخبار المرتبطة بالتظاهرات دون تبني موقفًا يدعمها أو يقف بالضد منها.

 النتائج
ألخبار المسائية الرئيسة التجاهات قناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي في العراق توَصلت الباحثة عن طريق تحليل مضمون نشرة ا

 الى مجموعة من النتائج يمكن ايجازها باآلتي: 
المحتجين" وتأكيد مطالبهم وعرض أسباب الحراك الشعبي، بغية إدامة زخم اإلحتجاجات وديمومتها،   إهتمام قناة الحرة عراق بإبراز"شعارات .١

 (.% ١2.49(، وبنسبة مئوية )257إذ احتلت المرتبة األولى بتكرار )
ظاهرات الحاشدة ، بالت20١9عملت قناة الحرة عراق الفضائية على"تأكيد مطالب المحتجين" التي رفعوها في األول من شهر تشرين االول   .2

مشروع  التي إندلعت في بغداد والمحافظات الواقعة جنوبي العراق، مطالبين بإستقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسي القائم، إذ إهتمت بإبراز  
(، وبنسبة 26ار )ما بعد إسقاط الحكومة وهو مشروع اإلنتخابات على أْن تكون بإشراف ٌأممي، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكر 

 (. %١0.27مئوية )
ركزت قناة الحرة عراق في مضمون نشراتها اإلخبارية، على"أسباب اإلحتجاجات"، وعمدت إلى إبراز الجانب اإلقتصادي وإرتفاع مستويات  .3

 (. %١8.29بة مئوية )(، وبنس45الفقر مركزة في انها هي المحرك األبرز لإلحتجاجات، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )
ركزت قناة الحرة عراق في إبراز تدهور الوضع األمني في العراق، خاصة بعد  قيام شـرطة مكافحـة الشـغب بتفريـق الحشـود باإلستخدام   .4

أج من  والجرحى،  القتلى  الضحايا من  اعداد  وتصاعد  الصوتيـة،  والقنابـل  الحـي  والرصـاص  للدمـوع،  المسـيله  للغـازات  زخم  المفرط  إدامة  ل 
التظاهرات فضاًل عن إبراز مظلومية المحتجين والعمل على تدويل قضيتهم وربطها بالجوانب اإلنسانية، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة 

 (. %١3.86(، وبنسبة مئوية )33األولى بتكرار )
في اذهان الجمهور العراقي، إذ أظهرت النتائج عملت قناة الحرة عراق في تغطيتها على تثبيت فكرة سيطرة إيران على القرار السياسي   .5

في  أن مجمل ما تم عرضه في هذا الجانب كان يرّكز في اإلنطباعات الذهنية التي يحملها غالبية الجمهور المحتج على إيران، وما يتم تداوله  
الفئة عل للنظام اإليراني، إذ حصلت هذه  (، وبنسبة مئوية 43ى المرتبة األولى بتكرار )أغلب وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالتبعية السياسية 

(١9.54% .) 
تبين من نتائج تحليل مضمون نشرة األخبار المسائية الرئيسة التجاهات قناة الحرة عراق إزاء أحداث الحراك الشعبي في العراق من  .6

ين ومع استمرار الضغط الشعبي، ودعم السلطة  "موقف المحتجيين من البرلمان أو الطبقة السياسية" إن الحكومة لم تفلح في تهدئة المتظاهر 
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الدينية، وموقف بعض الكتل السياسية في دعم اإلحتجاجات، دفعت النخبة الحاكمة في نهاية المطاف إلى تقديم تنازالت، مثل إصالح النظام 
 (. %١8.79(، وبنسبة مئوية )28كرار )اإلنتخابي وإعادة هيكلة المفوضية العليا لإلنتخابات، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بت

عملت قناة الحرة عراق ومنذ اللحظات األولى إلنطالق اإلحتجاجات على تدويل قضية اإلحتجاجات وتحويلها الى إعتصامات مفتوحة،   .7
حصلت هذه الفئة على المرتبة    عن طريق مواقفها الداعمة والمؤيدة لإلحتجاجات، وتأكيد ردود األفعال الدولية واإلقليمية الداعمة لإلحتجاجات" إذ

 (. %١8.70(، وبنسبة مئوية )26األولى بتكرار )
ركزت قناة الحرة عراق بمضمون نشراتها اإلخبارية على توجيه اإلتهام لفصائل الحشد الشعبي في قمع اإلحتجاجات بعدها ذراع إيران في   .8

اإلتهام إزاء أحداث العنف التي رافقت اإلحتجاجات إذ حصلت هذه الفئة    العراق بحسب خطابهم اإلعالمي باإلشارة إلى )الطرف الثالث(، إللقاء
 (. %22.١3(، وبنسبة مئوية )29على المرتبة األولى بتكرار )

عملت قناة الحرة عراق على إبراز مشاركة الشباب ومن كال الجنسين في اإلحتجاجات والتركيز في حضور الشباب من طلبة الجامعات،  .9
في المظاهرات، ودعم مختلف الطبقات من الجماهير التي كانت مستبعدة في بادئ األمر في ضواحي بغداد والمحافظات والنساء المشاركات  

رتبة  الجنوبية، والتأييد الكبير من جانب النقابات المهنية واإلتحادات والجمعيات، والسلطات الدينية في النجف، إذ حصلت هذه الفئة على الم
 (. %28.22سبة مئوية )(، وبن35األولى بتكرار )

يــة تأكيد قناة الحرة عراق على سلمية اإلحتجاجات وتمسك المحتجين بالجانب السلمي وإن إغالق المحتجــون الشــوارع لمنــع القــوات األمن .١0
ـدة مقـرات حكوميـة فـي مـدن عـدة  مــن التغلغــل إلــى وســط الحشــود المتجمهــرة هو لحماية المحتجين ومنع اإلشتباك، وإشعال اإلطـارات أمـام ع

كرار مثـل البصـرة، والنجـف، وواسـط، وبابـل وميسـان بغية  لفت اإلنتباه والدعوات لإلعتصامات، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بت
 (.%28.70(، وبنسبة مئوية )3١)

الحكوم .١١ الحرة عراق لإلجراءات  قناة  إبراز  المضمون  نتائج تحليل  التعبير ومحاولة حجب الحقائق وعدم نقل أظهرت  القمعية لحرية  ية 
اعـي، إذ  الحقيقة للعالم وذلك عن طريق قطع خدمت اإلنترنيت فـي أنحـاء البـالد باسـتثناء إقليـم كردسـتان، وحظـر بعض مواقـع التواصـل اإلجتم

 (. %25(، وبنسبة مئوية )١9حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )
التركي )جبل أحد(، كمالذ للمتظاهرين ع .١2 ملت قناة الحرة عراق على " صناعة رموز للتظاهر"، فقد ركزت باإلشارة الى رمز المطعم 

العراقيين، فضاَل عن اإلشارة إلى إيقونة التظاهر )ابوالتكتك(، وبطل ساحة التحرير، وفضال عن تحول ضحايا " إنتفاضة تشرين" إلى رموز  
(، وبنسبة مئوية 29لشهداء الذين سقطو إيقونة في ساحة التحرير، إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )وطنية بجعل صور ا 

(39.١8% .) 
تبين من نتائج تحليل مضمون اتجاهات النشرات األخبارية المسائية الرئيسة  لقناة الحرة عراق إن " اإلنتقادات الموجة لإلحتجاجات"  .١3

لر  لقيادات  قادة افتقارها  تعيين  أن  اي  السلطات،  مواجهة  كيفية  على  المتظاهرين  يوجه  من  وجود  لعدم  العنف  ويؤجج  التوترات  يفاقم  بما 
 لإلحتجاجات يجعل من السهل على الحكومات التركيز فيهم، والتقاطهم واعتقالهم، وفي المقابل يصعب جدا قمع اإلحتجاجات التي بدون قيادة،

لها عرضة  إلستخدام قلة من المحتجين أساليب ال يقرها الغالبية، وهذا ما سعت إبرازه قناة الحرة عراق، إذ حصلت  أن  الحركات التي ال قيادة 
 (. %628.57(، وبنسبة مئوية )١2هذه الفئة على المرتبة األولى  بتكرار )

لحراك الشعبي"، إن قناة الحرة عراق كانت  تبين من نتائج تحليل مضمون " اتجاهات األخبار التي تقدمها قناة الحرة عراق إزاء أحداث ا  .١4
إذ    تؤدي دورًا كبيرًا وحيويًا في تأجيج الحراك الشعبي في العراق عن طريق دعمها وتأيدها وتشكيل وتدعيم اإلتجاهات وتغييرها لدى الجمهور

 (. %9١.200(، وبنسبة مئوية )١.876حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى بتكرار )
 املصادر
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