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الملخص :
هدف البحث إلى التعرف على طبيعة المدركات (ايجابية  ،سلبية) التي
يحملها أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع ويكيليكس  ،وكذلك
الكشف عن داللة الفروق في تلك المدركات تبعا ً لمتغيرات  :الجنس والعمر
والتخصص والشهادة واللقب العلمي والجامعة التي تخرج منها .
واعتمد البحث على استبانة ضمت ( )63فقرة ولكل فقرة خمسة بدائل
لإلجابة  ،تم تطبيقها على عينة مكونة من ( )081تدريسيا ً تم اختيارهم عشوائيا ً من
جامعات صالح الدين ودهوك والسليمانية في إقليم كوردستان العراق  .وبعد تحليل
البيانات إحصائيا ً أظهرت النتائج أن أفراد العينة لديهم مدركات إيجابية نحو ()92
فقرة ضمن فقرات االستبانة  ،وتبين عدم وجود فروق دالة في المدركات تبعا ً
لمتغيرات الجنس والعمر والشهادة والجامعة التي تخرج منها  ،في حين ظهرت
فروق دالة في المدركات يعزى لمتغيري التخصص واللقب العلمي .
Perceptions of University Staff in relgon of Kurdestan to the
Phenomenon of Publishing Classified Documents in the Site
""Wikileaks
Dr.Rasheed H. Ahmed
Art College/ Uneversity of Salah Al-Deen
ABSTRACT
The current research aims to identify the nature of
perceptions (positive, negative) held by the university staff to the
phenomenon of publishing classified documents in the site
"Wikileaks",as well as to detect significant differences in these
perceptions according to the variables: gender, age,
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specialization, the certificate and the scientific title and university
from which he graduated.
The research dependent on a questioner included 36 paragraph,
for each paragraph there is five alternatives for the answer. Been
applied to a sample of (180) staff member were randomly
selected from the universities of Salah al-Din, Sulaymaniyah and
Dohuk in the Kurdistan Region of Iraq.
After analyzing the data statistically the results showed
)that respondents have positive perceptions were about (29
paragraph within the paragraphs of the survey. And showing no
significant differences in perceptions according to the variables
of sex, age, degree and the university from which he graduated,
while there was significant differences in perceptions due the
variables of specialization and scientific title.
مقدمة:
يعيش إنسان اليوم في عالم سمته التغير السريع  ،حيث يزخر بمتغيرات ال
حصر لها تتطلب منه فهمها والتعامل معها بأساليب مرنة وناجحة لكي يتمكن من
تحقيق التوافق مع ذاته ومع اآلخرين  .وإذا كان البحث عن أسباب سلوك اإلنسان يعد
من مباحث علم النفس المهمة  ،فان محاولة العثور على تفسير علمي لسلوكه وأفعاله
من حيث ال أحد يشبه األخر في أفعاله وتصرفاته يمكن أن تعزى إلى طبيعة األساليب
المتبعة والمفضلة لكل شخص في حياته (التكريتي . ) 01: 0221،واليوم نجد في
وسائل اإلعالم ونقرأ وجهات نظر مختلفة إزاء الدوافع الكامنة وراء نشر موقع
ويكيليكس(*) عدد هائل من الوثائق السرية  ،ويتحدث البعض اآلخر عن اآلثار

(*)ويكيلييك ) (WWW.WikiLeaks.orgهي منممية دوليية ييير ربةيية رنتير رريارير واياالم ا ي م
الخاصة والسيرية مين مديادر صيةفية ورسيريبا إخباريية مجهولية .بيدم موهعهيا لين ا تترتي اينة 2111
رة مسمن منممة ان شاين الدةفية ،واد بوجود ها دة بياتا ألكثر من  0.2ملييون وييرية خي ن اينة
ميين ظهورهييا .وردييك ويكيليييك م اسيييها بييمتها مييقين ميين المنتييرين الدييينيين والدييةفيين والرياضيييين
وررنيون مبتدؤون لتركا املة ف الواليا المتةدة ورايوان وموروبا وااتراليا وجنيو مفريرييا  ،وميديرها
جوليان مااتن وهو تاشط إتترت ااترال  .ومتطلق الموهع كويك للتةرير ،ولكنه اتترم ريدريجيا تةيو تميو
لين
تتر مكثر ررليدية ولا يعد يربم بتعليرا المستخدمين مو كتابارها  .وف مبرييم  ،2101متقلي ويكيلييك
موهع إتترت يسمن  Collateral Murderمتهد فيديو ن ضربة الطاالرة ف  (en) 2117التي هتلي فيهيا
هييوا ممريكييية مجمو يية ميين المييدتيين العييراهيين والدييةفيين .يييا اييرب ف ي مكتييوبر  2010مجمو يية ميين
مية التجاريية الكبير  .حيي
حر العراق بالتنسيق مع الم اسا ا
 011111وييرة فيما يسمن اج
امة رلي بع طياف فكيرة ين كيم وفياة داخيم العيراق  .وفي تيوفمبر  2101بيدم ويكيلييك بيا فرا ين
برهيا الدبلومااية للخارجية األمريكية.
() http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1c5a3f1d873fe192
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والتداعيات الخطيرة المترتبة على نشر تلك الوثائق  .وقبل هذا وذاك علينا أن نعلم
بأن سرعة انتشار الوثائق وبهذه الكمية الضخمة يعود أساسا ً للتطور التقني.
وقد تلقت ويكيليكس الثناء واالنتقادات على حد سواء عن قيامها بنشر الوثائق
السرية  ،فقد ذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بأن "الويكيليكس هو
جزء من ظاهرة على االنترنت لها سلطة المواطن" .وأثنى مؤيدو ويكيليكس في
األوساط األكاديمية واإلعالمية بتعريضها أسرار الدولة والشركات مطالبين بزيادة
الشفافية ودعم حرية الصحافة وتعزيز الخطاب الديمقراطي وهو ما يمثل تحديا
للمؤسسات  ،وأعربت المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في ردها على
بعض ردود الفعل السلبية عن قلقها إزاء "حروب اإلنترنت "ضد ويكيليكس .
حيث يقول اكسيل ارنباك من منظمة "بيتس أوف فريدوم" الهولندية التي تهتم
بحقوق المواطنين في استخدام االنترنت "من الواضح أن االنترنت يمكن أن يكون
عامالً محركا ً لتطوير حرية التعبير والصحافة من جهة ،ومن جهة أخرى يتيح
للحكومات إمكانيات جديدة للرقابة .ظاهرة ويكيليكس أبرزت هذا التناقض بوضوح".
وتعتبر حرية التعبير والحريات الصحافية من الحقوق العالمية األساسية .ولكن
واقع الحال يظهر أن هذه الحقوق لها حدودها دائماً ،حتى في البلدان الديمقراطية.
الواليات المتحدة مثالً ،رأت أن القائمين على موقع ويكيليكس قد تجاوزوا الحدود.
نشر الموقع وثائق سرية ،رأت السلطات أن نشرها يمكن أن يشكل خطراً على األمن
القومي .كما تعرض العمل الدبلوماسي للضغوط بسبب نشر المراسالت الدبلوماسية
السرية(.)Smet,2011
إذ أن نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم  ،برز استخدام كل
من الحاسوب واالنترنت كأبرز مظاهر هذا التطور  .حيث أصبح استخدامهما يدخل
في شتى مجاالت الحياة وتعددت تطبيقاتهما إلى درجة كبيرة  .وقد حدث التطور
الكبير في الخدمات التي يقدمها الحاسوب  ،بعد أن برزت شبكة االنترنت بخصائصها
الحالية  ،خالل السنوات القليلة الماضية وأصبحت أسلوبا ً للتبادل المعرفي بين
مختلف المؤسسات في العالم  ،واستطاعت إيجاد تغييرات جذرية في أنظمة االتصال
واإلدارة واالقتصاد وكذلك السياسة  .واالنترنت ( )Internetعرفها ( Eustance ,
 : )1994بأنها شبكة عالمية مكونة من مجموعة كبيرة من الشبكات التي يرتبط فيها
الماليين من المستخدمين  . )Eustance , 1994,p.2( .إذ تقوم اإلدارة اإللكترونية
بالدرجة األولى على تكنولوجيا المعلومات ،تلك التكنولوجيا التي أفرزها تزاوج علوم
الحاسبات مع علوم االتصاالت وهو ما أدى إلى إلغاء حواجز الوقت والمسافة بين
البالد أو األسواق عبر العالم  ،فجعلته قرية عالمية واحدة أو عالما ً بال حدود.
واإلنسان بطبيعة خلقه  ،أرقى المخلوقات ويتميز عن سائر الكائنات بالعقل
والخيال والتحكم باالنفعال  .كما إن استمرارية تكامله تكون مستحيلة دون تفاعل مع
أبناء جنسه في نشاطات الحياة المختلفة  .وغالبا ما يؤدي هذا األمر إلى ظهور أنماط
متعددة من العالقات سواء مع اآلخرين أو مع الطبيعة  ،واألمر األخر يستلزم نشاطا
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يتطلب منه أحيانا إن يكون عدائيا سواء في عالقاته بالطبيعة ،أو في عالقاته باإلنسان
حتى يتمكن من الحفاظ على بقائه ونوعه من ناحية  ،وإشباع حاجات الذات وتحقيق
الفعالية والوجود من ناحية أخرى( حمزة  . ) 02 : 0221 ،فلو سألنا أنفسنا من هو
الشخص الذي يقف وراء نشر تلك الوثائق وما هي أغراضه ودوافعه للقيام بهذا
العمل ؟ وكم استغرق من الوقت والجهد في جمع تلك الوثائق ؟ وهل هو من الوسط
السياسي ويرمي الى االنتقام من بعض السياسيين الذين يختلفون معه في آرائهم ،
ويعمل من أجل فضح سياساتهم التي يعتقد أنها خاطئة وال تخدم البشرية ؟ أم أنه
مجرد فضول شخصي ويدخل في إطار حرية النشر والرأي .
أن السياسة بالنسبة ألية دولة بمثابة العقل للجسد ،هو المتحكم في أعضاءه
والمحدد التجاهاته حتى يصل في النهاية إلى األمان ..فإذا صلح هذا العقل صلح
الجسد وصلحت االتجاهات ،وإذا فسد العقل ،فسد كل شئ .وعليه فإن الحكومات
تواجه تحديات عظيمة أهمها على المستوى السياسي خاصة تلك المحاوالت التي
تهدف إلى التدخل في شئون دولها وإعادة هيكلتها ،وإعادة تشكيل اإلنسان بها بما
يتواءم مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية.
وقد شهد العالم بصورة عامة ـ والمنطقة العربية بشكل خاص ـ خالل الفترة
الماضية تغيرات في المجال السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي وغيرها ،
والشك في أن التطور السريع والمضطرد الذي حصل في معظم مجاالت الحياة
انعكست بصورة أو بأخرى على الحياة االجتماعية والسياسية  ،بحيث أصبح التغير
المستمر سمة مميزة للحياة في الوقت الحاضر  ،وضرورة ملحة لمواكبة حركة
التطور في مجاالت الحياة المختلفة ،وقد ترتب على ذلك ظهور صراعات متعددة
نفسية واجتماعية وسياسية واكبت هذا التغير وتمخضت عنه  ،وأصبح على المجتمع
أن يكيف نفسه على وفق متطلباتها  ،وإال فانه سيتعرض للعديد من المشكالت.
ولما كان نشر الوثائق السرية تعد حدثا ً تاريخيا ً وهي بمثابة نقطة البداية
لكثير من المشكالت التي يعانيها الدول والحكومات  ،وذلك لما يترتب عليها من
تداعيات سياسية  .وتزداد هذه المشكلة خطورة في العالم العربي ألنها تعلن للجمهور
الكثير من الحقائق التي حاول السياسيون والحكام إخفائها عن أبناء المجتمع ،
وخصوصا ً في هذه المرحلة التي تعد مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 ،فهي مرحلة البحث عن تحقيق الهوية السياسية والتي تمثل أعلى مراحل تطور
الهوية  .لذا فقد شعر الباحث بضرورة دراسة هذه المشكلة من وجهة نظر أساتذة
الجامعات.
وعليه فان مشكلة البحث الحالي يتلخص في التساؤالت اآلتية :
ما هي طبيعة المدركات التي يحملها أساتذة الجامعات لظاهرة نشر ويكيليكس الوثائق
السرية المتعلقة بالعراق ؟ هل هي إيجابية أم سلبية ؟ وهل تختلف تلك المدركات تبعا ً
لبعض المتغيرات الشخصية؟
أهمية البحث :
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يشهد العالم اليوم تغيرات ال بل قفزات سريعة في مجاالت الحياة كافة  ،وهي
تنطوي ـ بال شك ـ على فوائد وايجابيات مادية ومعنوية كثيرة لإلفراد والمجتمعات ..
لكنها  ،في الوقت ذاته تنطوي على مزيد من التحديات والمشكالت لهم وعلى
األصعدة كافة وبخاصة النفسية منها  ،ولدى جميع الفئات والمراحل العمرية والنمائية
 ..األمر الذي دعا ويدعو إلى ضرورة استثمار الخبرات والمعارف النفسية المتراكمة
 ،واآلخذة في التطور واالرتقاء  ،من اجل فهم أفضل للسلوك البشري  ،والقواعد
التي تحكمه  ،والعوامل التي تؤثر فيه  ،والتي توجه الوجهة السليمة  ،كي يتمكـن
وباستمـرار مـن مواجهة صعوبات الحياة وتـحدياتها المتجددة والمتعاظمة( األحمد ،
. ) 2 : 9111
وتشكل الجامعة في أي مجتمع من المجتمعات الركيزة األساسية لتطوره
وتمكنه من مسايرة التقدم العلمي والتقني  ،كونها إحدى المؤسسات االجتماعية الفعالة
لتعزيز األنماط السلوكية المقبولة وتشجيع القيم واالتجاهات النفسية االيجابية التي
يحرص عليها المجتمع الحديث  ،كما وتقع على عاتقها مسؤولية إعداد الكوادر
البشرية المتخصصة التي تحتاجها خطط التنمية إدارة وتخطيطا ً وتنفيذاً  ،وهي بذلك
تعتبر األمين على أهداف المجتمع  .وعليه تعلق الدول على الجامعة آمالها
وطموحاتها في تحقيق الرقي لمجتمعاتها واجتياز مراحل التقدم والنمو  ،والنهوض
بها إلى أعلـى اآلفاق الحضارية والمادية ألنها تعني بتنمية اإلنسان الذي يمثل أثمن
الموارد فـي أي مجتمع مـن المجتمعات  ،حيث أن الجامعة لم تعد وسيلة إعداد للحياة
إنما أصبحت هـي الحياة نفسها وعالمها عالم جديد يختلف نمط الحياة فيه عـن أي
نمط سابق للحياة ( المقدادي . ) 3 : 0228 ،
وتعد الجامعة مؤسسة علمية تربوية ذات مستوى رفيع ،تتركز مهامها
األساسية في إعداد الكوادر المؤهلة لشغل مواقع هامة في مختلف مجاالت الحياة،
وإعداد البحوث األساسية والتطبيقية التي تقتضيها عملية التقدم العلمي والتكنولوجي
في المجتمع الموجودة فيه ،لذا فهي تلعب دوراً هاما ً وحيويا ً وذلك من خالل
مسؤولياتها في إدارة النهضة العلمية وتوسيع آفاق المعرفة ونشرها ،ومن هنا يتبين
أن المهام األساسية للتعليم الجامعي تتمثل في تنشيط التفاعل االجتماعي بما يؤدي إلى
قيام البنية االجتماعية المناسبة والصالحة للمجتمع المعاصر وتحقيق التوازن بين
البنية االجتماعية المتحركة إلى األمام وإداراتها في مجاالت التخصص المختلفة وبين
باقي القوى البشرية في المجتمع  ،وذلك من خالل برامجها المخصصة وتخريج
القوى البشرية الالزمة من المتخصصين والتي يمكن االعتماد عليها في تحقيق
األهداف الديناميكية المتطورة للمجتمع ،والعمل على زيادة الحصيلة العقلية من
المعرفة بصورة منهجية أو ما يسمى بالبحث العلمي  Scientific Researchونشره
وتداوله ووضعه موضع التطبيق ( جريو وهجرس.)039-031 :0220،
إن للجامعات دوراً قياديا ً في نهضة المجتمع لما لها من تأثير وفاعلية في بناء
اإلنسان العلمي القادر على تحقيق األهداف وفتح آفاق أوسع في تطوير المجتمع (
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جريو  :0221،ص .) 61فالتعليم العالي مسئول عن إعداد المالكات الفكرية
والعلمية واإلدارية  ،وبنا ًء على ذلك فقد صارت الجامعات محل اهتمام الدارسين.
وعليه  ،فإن االهتمام بمدركات أساتذة الجامعات لظاهرة نشر الوثائق السرية
يعني التعرف على طريقة تفكيرهم ومستوى إدراكهم للحقائق الكامنة في تلك الوثائق
 .ولما للفكر والتفكير من األهمية القصوى واالعتبار البالغ فقد وجه هللا سبحانه
وتعالى خطاباته للعقول كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى (( :لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا وتلك األمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون))(.سورة الحشر ،اآلية ،)90:وبين أن التفكير والتذكر يكون ألصحاب
العقول فقط كما في قوله تعالى((:إنما يتذكر أولوا األلباب))( ،سورة الرعد،
اآلية .)02:والتفكير نشاط يتفرد به اإلنسان عن بقية الكائنات الحية ،فهو يمثل سلوكا
معقدا يمكن اإلنسان من التعامل والسيطرة على المثيرات والمواقف المختلفة ،فضال
عن انه يتم من خالله اكتساب المعارف والخبرات وفهم طبيعة األشياء وتفسيرها
وحل المشكالت واالكتشاف والتخطيط واتخاذ القرارات(الزغول.) 931: 9110،
ولما كان االستدالل شكال من أشكال التفكير يستهدف حل مشكلة أو اتخاذ
قرار فان مواجهة المشكالت تتطلب من اإلنسان استخدام عمليتي التركيب والتحليل،
إذ تشير عملية التركيب إلى القدرة االستقرائية ،في حين تشير عملية التحليل إلى
القدرة االستنباطية( .الزوبعي والكبيسي.)6 :0226 ،
ومن جانب آخر فإن نشر الوثائق السرية من شأنه أن يؤدي الى خلق حالة
من الصراع السياسي واالجتماعي  ،وأحيانا ً يؤدي الصراع الى الحروب  .وقد شهد
االهتمام بموضوع الصراع في مختلف مجاالته انفجاراً معرفيا ً في الخمس والعشرين
سنة األخيرة ) )Cross & Rosenthal,1999من حيث أسباب حدوثه ووسائل
التعامل معه والعوامل المؤثرة فيه  ،ولعل من أسباب ذلك هو تنامي حاالت الصراع
ضمن المجتمعات وبينها ،حيث شهد النصف الثاني من القرن الماضي وبحسب
إحصائيات احد معاهد السالم ،أكثر من ( )91حرب كان ( )00منها في الشرق
األوسط). ( Schweitzer ,2001
إن الصراع هـــو حالة الحياة اليومية وجانب من العالقات االجتماعيـــة
اإلنسانية ) ، (Hong ,2005 , p . 3وجد مع وجود اإلنسان وكان للصراع الدور
الفعال في عملية تغيير المجتمعات وانتقالها من شكل إلى أخر  ،فهو حقيقة ماثلة في
أي مجتمع  ،ويأخذ الصراع أشكاالً مختلفة فهو يبدأ من مستوى محدد كالصراع بين
األفراد ويتدرج إلى الصراع ضمن الجماعات وبينها ( الحسن 0222ص .) 612
وينشا الصراع نتيجة اختالف أو تناقض في المبادئ أو األفكار أو المصالح بين
طرفين أو أكثر بحيث أن مصلحة طرف معين تعتمد على فشل أو خطأ أو تحطيم
مصلحة الطرف الثاني ألنه سيكون منافسا ً أو مانعا ً لعملية تحقيق أهداف أو مصالح
الطرف األول ولذلك يتوجب أبعاده عن دائرة المنافسة أو الصراع من أجل تحقيق
األهداف المرجوة  .وقد عرف اإلنسان الصراع منذ بداية وجوده وذلك للحفاظ على
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بقائه واستمراره  ،وكان أول أنواع الصراع  ،صراع اإلنسان مع الطبيعة المحيطة
به بهدف تسخيرها لخدمته ومع تطور الحياة تطور الصراع من صراع اإلنسان مع
الحيوان او الطبيعة الى صراع اإلنسان مع اإلنسان (الخير و الشر ) وصراع
المصالح وصراع األفكار والمعتقدات والصراع األيديولوجــي واالقتصــادي (
الحسن ،0288،ص. ) 631
وإذا كنا في البحث الحالي نركز على مدركات أساتذة الجامعات لظاهرة
جديدة شهدها العالم المعاصر أال وهي نشر الوثائق السرية في موقع ويكيليكس ،
فعلينا أن نعلم إن إدراك الفرد يعتمد على نمط شخصيته وثقافة المجتمع الذي نشأ فيه
 ،ففي دراسة  Glen & others 1994حول االختالفات الحضارية بين األمريكيين
والروس والعرب وجدت أن األمريكان يتفاوضون بأسلوب واقعـي ومنطقي ،
ويركزون على الحقائق الموضوعية  ،ويقدمون تنازالت بقدر بسيط بهدف الوصول
إلى تسوية  .أما الروس فأنهم يتفاوضون بشكل يظهرهم مثاليين  ،ويركزون على
توكيد األفكار والمبادئ  ،ويتنازلون بشكل ضئيل جداً بهدف الوصول إلى تسوية .
أما العرب فإنهم يتفاوضون بشكل عاطفي وانفعالي  ،ويركزون على المشاعر الذاتية
 ،وهم أكثر ميالً لتقديم التنازالت بهدف الوصول إلى تسوية (Glen & others
).,1994
ويشير بال  Ballإلى أن نمط الشخصية الذي نمتلكه يؤثر في أساليبنا
الحياتية كافة  ،وحياتنا العاطفية وطبيعة عملنا  ،ويعد األساس في أسلوب التواصل
الذي ننتهجه مع اآلخرين ،وبين أن األشخاص من نمط الشخصية االنطوائية يميلون
الى استعمال وسائل االتصال االلكترونية مثل البريد االلكتروني والفاكس أكثر من
ذوي الشخصية االنبساطية الذين كانوا يفضلون االتصال المباشر وجها ً لوجــــه (
) . Ball ,1997 ,p . 18
وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد أهمية البحث الحالي بما يأتي:
 .0إن التعرف على مدركات أساتذة الجامعات لظاهرة نشر الوثائق السرية مسألة
مهمة ذلك ألنهم يمثلون نخبة المجتمع والشريحة الواعية  ،ولهذا يستعين السياسيون
وأصحاب السلطة بآراء المتخصصين في الجامعات .
.9إن الكشف عن مدركات أساتذة الجامعة لهذه الظاهرة مهمة ألنهم ذات تأهيل عال
وبالتالي فإن تقويمهم لتداعيات نشر الوثائق يختلف عن تقويم األفراد العاديين من
المستويات األخرى.
 .6بالنظر لندرة الدراسات الميدانية ( على حد علم الباحث ) التي تتناول ظاهرة نشر
الوثائق من وجهة نظر أساتذة الجامعات وذلك لحداثة الظاهرة فان البحث الحالي
خطوة علمية لسد ثغرة في هذا الميدان قد يستفاد منه مستقبالً ويمهد الطريق إلجراء
المزيد من البحوث والدراسات في هذا الصدد.
أهداف البحث :
يهدف البحث الحالي الى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
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.0ما هي طبيعة المدركات (ايجابية  ،سلبية) التي يحملها أساتذة الجامعة لظاهرة نشر
الوثائق السرية في موقع ويكيليكس ؟
 .9هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير الجندر (ذكر ـ أنثى)؟
 .6هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير العمر ؟
 .1هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير التخصص (انساني  ،علمي) ؟
 .1هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير الجامعة المتخرج منها (جامعة في اإلقليم  ،جامعة عراقية ،
جامعة من بلد أجنبي)؟
 .3هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير اللقب العلمي (مدرس مساعد  ،مدرس  ،أستاذ مساعد ،
أستاذ)؟
 .1هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع
ويكيليكس تبعا ً لمتغير الشهادة (ماجستير ـ دكتوراه)؟
حدود البحث :
يتناول البحث الحالي أبعاد وتداعيات الوثائق السرية ذات الصلة باألوضاع
األمنية وحقوق اإلنسان في العراق  ،ويقتصر على عينة من أعضاء الهيئات التدريسية
في الكليات التابعة الى الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان العراق من المستمرين
على الدوام في العام الجامعي 9100-9101م .
منهجية وإجراءات البحث :
أوالً  :مجتمع البحث وعينته:
يتألف مجتمع البحث من أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات التابعة الى
جامعات صالح الدين ودهوك والسليمانية في كوردستان للعام الدراسي -9101
9100م  .وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وباعتماد أسلوب العينات
المتساوية وذلك باختيار ( )31تدريسيا ً من كال الجنسين من كل جامعة  ،وبذلك تألفت
العينة من ( )081عضو هيئة تدريس ،تراوحت أعمارهم بين ( )31-91سنة
بمتوسط قدره ( )104113سنة وبانحراف معياري بلغ ( ، )2401ويتوزعون تبعا ً
لمتغير الجنس بواقع ( )062ذكراً و( )10أنثى  ،ووفقا ً لمتغير التخصص كان بينهم
( )80عضو هيئة تدريس في التخصصات اإلنسانية مقابل ( )22تدريسيا ً في
التخصصات العلمية  ،وبلغ عدد التدريسيين من أفراد العينة ممن يحملون شهادة
الماجستير ( )86تدريسيا ً مقابل ( )21تدريسيا ً يحملون شهادة الدكتوراه  ،وتتوزع
العينة على وفق متغير اللقب العلمي بواقع ( )18مدرس مساعد و( )11مدرس
و( )66أستاذ مساعد و( )09أستاذاً  ،أما على أساس الجامعة التي تخرج منها عضو
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هيئة التدريس فكان هناك ( )21تدريسيا ً من خريجي جامعات اإلقليم و( )18تدريسيا ً
تخرجوا من الجامعات العراقية و( )91تدريسيا ً من خريجي الجامعات األجنبية ،
والجدول ( )0يبين خصائص العينة .
جدول ()0
يبين خصائص عينة البحث
المتغير

النسبة المئوية

العدد

الجامعة:
صالح الدين

31

%6646

دهوك

31

%6646

السليمانية

31

%6646

العمر:
 63-91سنة

31

%6149

 13-61سنة

31

%6149

 13-11سنة

91

%0141

 33-11سنة

02

%0143

الجنس:
ذكور

062

%1149

إناث

10

%9948

التخصص:
إنساني

80

%11

علمي

22

%11

الشهادة:
ماجستير

86

%1340

دكتوراه

21

%1642

اللقب العلمي:
مدرس مساعد

%1646

18
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مدرس

11

%6041

أستاذ مساعد

66

%0846

أستاذ

09

%341

الجامعة التي تخرج منها:
جامعة في اإلقليم

21

%1948

جامعة عراقية

18

%6949

جامعة أجنبية

91

%0141

ً  :أداة البحث :
ثانيا
نظراً لعدم توفر أداة جاهزة لقياس مدركات أساتذة الجامعة حول ظاهرة نشر
الوثائق السرية في موقع ويكيليكس وما لها من تداعيات وأبعاد سياسية واجتماعية
ونفسية .لذا قام الباحث بإعداد استبانة لهذا الغرض  ،وضمت االستبانة في صيغتها
النهائية ( )63فقرة وأمام كل فقرة مقياس خماسي على طريقة ليكرت لإلجابة
(الملحق. )0وتم تطبيق األداة بعد التحقق من صدقها من خالل عرضها على
مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال علم النفس والعلوم السياسية وعلم
االجتماع  ،وكذلك تم حساب ثبات األداة من خالل استخدام أسلوب إعادة االختبار
وذلك بتطبيق األداة على عينة تكونت من ( )61تدريسيا ً تم اختيارهم من جامعة
صالح الدين عشوائيا ً  ،ومن ثم أعيد تطبيقها على نفس األفراد بعد مرور خمسة
عشر يوما ً  ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات التطبيقين
تبين أن قيمة االرتباط تساوي ( )1481مما يدل على ثبات االستبانة.
ً :الوسائل اإلحصائية
رابعا
تمت معالجة البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق األداة باستخدام
الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( . )SPSSواعتمدت الوسائل اإلحصائية اآلتية
في المعالجة :
.0معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات األداة.
.9االختبار التائي لعينة واحدة للكشف عن داللة الفروق بين الوسط المتحقق والوسط
الفرضي لكل فقرة من فقرات االستبانة .
.6االختبار التائي لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في المدركات تبعا ً
لمتغيرات الجنس والتخصص والشهادة .
ً
.1تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في المدركات تبعا لمتغيرات
العمر واللقب العلمي والجامعة التي تخرج منها التدريسي .
ً :عرض النتائج ومناقشتها
خامسا
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الهدف األول :ما هي طبيعة المدركات (ايجابية  ،سلبية) التي يحملها أساتذة الجامعة
لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع ويكيليكس ؟ ألجل تحقيق هذا الهدف تمت
معالجة البيانات الواردة من إجابات أفراد العينة عن االستبانة المستخدمة لجمع
المعلومات  .فأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن أعضاء الهيئة التدريسية في
جامعات كوردستان العراق لديهم مدركات إيجابية حول ( )00فقرة من بين()01
فقرة واردة في االستبانة تخص النفوذ األمريكي  ،فقد تجاوزت متوسطات درجات
أفراد العينة على هذه الفقرات الوسط الفرضي البالغ ( )6درجات لكل فقرة وكانت
القيم التائية لها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( .)14110فهم يرون بأن الوثائق
المسربة من موقع ويكليكس كشفت عن جوانب خفية لدبلوماسية الواليات المتحدة،
وكذلك يجدون بأن الوثائق تكشف التناقض بين التصريحات العلنية للمسؤولين
األمريكيين وبين ما يفعلونه في السر  ،ويرون أن الضغوط والتهديدات التي مارستها
السلطات األمريكية ضد موقع ويكيليكس لمنع النشر شكلية وصورية  ،ويعتقدون بأن
رفع دعاوى قضائية ضد مؤسس الموقع بتهمة اإلضرار باألمن القومي األمريكي
عملية مفتعلة ،كما يجزم أفراد العينة بأن الوثائق كشفت انتهاكات قامت بها شركة
التعهدات األمنية (بالكوتر)  ،ويرون أن التسريب جاء بمعرفة الدوائر األمريكية ،
وأنه جزء من حرب استخباراتية  ،وأن نشر الوثائق هو سالح المعلومة ،والذي يعد
في دوائر الدول المتقدمة جزءاً من حروب خفية  ،وهم يجدون بأن موقع ويكيليكس
كشف عن حقائق ألدوار تقوم بها دول عظمى مع دول تحت مظلتها ونفوذها  ،وأن
توقيت نشر الوثائق جاء بوقت تشهد المنطقة اضطرابات سياسية  ،ويعتقدون بأن
نشر الوثائق جاءت لتوسع الفجوات القائمة بين الحكومات العربية والشرق أوسطية
من جهة وبين الحكومات وشعوبها من جهة أخرى  .والجدول ( )9يوضح ذلك .
جدول ()9
المؤشرات اإلحصائية لمدركات أفراد العينة للفقرات المتعلقة بالموقف األمريكي
المؤشرات اإلحصائية
الدرجات

متوسط

معياري

انحراف

قيمة ت

0

الداللة

ت

مستوى

الفقرة

أرى أن الوثائق المسربة كشفت عن
جوانب خفية لدبلوماسية

للواليات 6428

1481

014111

14110

المتحدة.
9

أعتقد أن تلك التسريبات ألحق الضرر
بالسياسة والمصالح األمريكية.

6401
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أجد أن الوثائق تكشف التناقض بين
التصريحات

العلنية

للمسؤولين 6483

1421

004810

14110

األمريكيين وبين ما يفعلونه في السر.
1

أرى أن الضغوط والتهديدات التي
مارستها السلطات األمريكية ضد موقع 6439

0411

14210

14110

ويكيليكس لمنع النشر شكلية وصورية.
1

أعتقد بأن رفع دعاوى قضائية ضد
مؤسس الموقع بتهمة اإلضرار باألمن 6410

0413

14991

14110

القومي األمريكي عملية مفتعلة .
3

أجزم بأن الوثائق كشفت انتهاكات
قامت بها شركة التعهدات األمنية 6413

1420

84911

14110

(بالكوتر).
1

أعتقد بأن موقع «ويكيليكس»أحدث
رجّ ة في دوائر االستخبارات األمريكية.

8

6406

0401

04360

غير دال

أرى أن التسريب جاء بمعرفة الدوائر
األمريكية ،وأنه جزء من حرب

6418

0410

34610

14110

استخباراتية .
2

أعتقد بأن هذه التسريبات أحرجت
الحكومة األميركية أمام دول العالم.

 01أرى أن حقيقة «ويكيليكس» أنه فصل
من فصول المسرحية األميركية .

6413

0400

14163

غير دال

6461

0408

64821

14110

 00أرى أن نشر الوثائق هو سالح
المعلومة ،والذي يعد في دوائر الدول
المتقدمة جزءاً من حروب خفية .

6480

1419

014110

14110

 09أجد بأن موقع ويكيليكس كشف عن
حقائق ألدوار تقوم بها دول عظمى مع

6481

دول تحت مظلتها ونفوذها.
-017-
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 06أجد أن توقيت نشر الوثائق جاء بوقت
تشهد المنطقة اضطرابات سياسية.

م.د .رشيد حسين احمد

1416

024010

1419

14110

 01أعتقد بأن نشر الوثائق جاءت لتوسع
الفجوات القائمة بين الحكومات العربية
والشرق أوسطية من جهة وبين

6481

014822

1411

14110

الحكومات وشعوبها من جهة أخرى.

وأشارت النتائج إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لديهم مدركات
إيجابية حول ( )1فقرات من بين ( )01فقرات واردة في االستبانة تتعلق بالعراق  ،إذ
تجاوزت األوساط الحسابية لدرجات أفراد العينة على هذه الفقرات الوسط الفرضي
البالغ ( )6درجات لكل فقرة  ،وكانت القيم التائية المحسوبة دالة لستة فقرات عند
مستوى داللة ( )14110ولفقرة أخرى عند مستوى داللة ( . )1411فهم يرون أن
الوثائق أوضحت انتهاكات قوات التحالف ضد المدنيين العراقيين  ،ويتصورون أن
الوثائق أوضحت انتهاكات القوات العراقية ضد المدنيين العراقيين  ،ويجدون أن
الوثائق السرية كشفت محاوالت للتغطية على قتل المدنيين وأعدادهم  ،ويرون أن
الوثائق كشفت عن تفاصيل قتل عراقيين رفعوا رايات التسليم  ،ويعتقدون بأن الوثائق
المسربة أدت إلى الكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة للمواطنين العراقيين ،
كما يعتقد أفراد العينة أن ما كشفته الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول
العراق له أبعاد سياسية أكثر مما هي إنسانية  ،وهم يجدون أن الوثائق المسربة تهدف
الى كشف الحقائق وإعادة الحق للضحايا  ،وأخيراً يرون أن موقع «ويكيليكس» نشر
أخطر المعلومات عن غزو العراق  .والجدول ( )6يوضح ذلك .
جدول ()6
المؤشرات اإلحصائية لمدركات أفراد العينة للفقرات المتعلقة بالعراق
المؤشرات اإلحصائية
الدرجات
-011-

متوسط

أجد أن الوثائق السرية كشفت محاوالت

معياري

القوات العراقية ضد المدنيين العراقيين.

انحراف

أتصور أن

الوثائق أوضحت انتهاكات

قيمة ت

6

التحالف ضد المدنيين العراقيين.

الداللة

9

أرى أن الوثائق أوضحت انتهاكات قوات

مستوى

ت

0

الفقرة

6481

1423

00812

14110

6432

1421

24111

14110

6486

1411

01413

14110
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للتغطية على قتل المدنيين وأعدادهم .
1

أرى أن الوثائق كشفت عن تفاصيل قتل
عراقيين رفعوا رايات التسليم
أعتقد بأن الوثائق المسربة أدت

1

0
6411

1412

14212

14110

إلى

الكشف عن معلومات تخدم المصلحة

6463

0413

14111

14110

العامة للمواطنين العراقيين.

3

أعتقد بأن الوثائق المسربة تسهم في
إنصاف وتعويض المتضررين في العراق.

6409

0400

أعتقد أن ما كشفته الوثائق التي نشرها
1

موقع «ويكيليكس» حول العراق له أبعاد

6420

1426

سياسية أكثر مما هي إنسانية.
8
2
01

أجد أن الوثائق المسربة تهدف الى كشف
الحقائق وإعادة الحق للضحايا.
أرى أن الوثائق المسربة تستهدف
الحكومة العراقية والعملية السياسية .
أرى أن موقع «ويكيليكس» نشر أخطر
المعلومات عن غزو العراق .

04101
06408
1

غير دال

14110

9411

1421

64131-

14110

9421

0416

14630-

غير دال

6401

1421

94111

1411

وبينت النتائج أيضا ً أن أفراد العينة لديهم مدركات إيجابية لـ ( )00فقرة من
بين ( )09فقرة واردة في االستبانة تتعلق بالجوانب اإلنسانية  ،إذ كانت المتوسطات
الحسابية إلجابات أعضاء الهيئة التدريسية عن هذه الفقرات تتجاوز الوسط الفرضي
البالغ ( )6والقيم التائية المحسوبة لها دالة عند مستوى ( . )14110فهم يجدون بأن
الوثائق وصف لجرائم الحرب ضد اإلنسانية  ،ويعتقدون بأن هذه الوثائق تساعد
محكمة الجنايات الدولية في التحقيق عن الجرائم  ،ويتصورون بأن الوثائق تثبت
تورط البعض في الجرائم لكي ينالوا العقاب العادل  ،كما يعتقدون بأن الوثائق
المسربة أدت إلى الكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة للمجتمع الدولي ،
ويرون أن الوثائق المسربة مثال ناجح للتعاون بين «الصحافة التقليدية» ووسائل
اإلعالم الجديدة  ،وأن الوثائق المسربة تساند القانون الدولي بالتحقيق في التجاوزات
 ،ويعتقدون أن نشر الوثائق دفعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدعوة إلى فتح
تحقيق حول االنتهاكات  ،ويرون بأن العاملين في النشر أثبتوا جرأتهم ووضعوا
-011-
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أنفسهم أمام مشروع إنساني من خالل الكشف عن الحروب الخفية  ،وأن ما حملته
وثائق ويكيليكس من معلومات وحقائق تؤكد أن الشعوب مغيبة سياسيا ً ومسيّرة
مصيرياً ،ويتصورون بأن الوثائق المسربة أثبتت أن الكثير من االتفاقات السرّ ية
والتنازالت السياسية تمرر من تحت الطاولة ثمنا ً لمصالح شخصية  ،وأخيراً يرون
أن حقيقة «ويكيليكس» هو موقع إلنقاذ اإلعالم وإطالق حرية تداول المعلومات
والمعارف  .والجدول ( )1يوضح ذلك .
جدول ()1
المؤشرات اإلحصائية لمدركات أفراد العينة للفقرات المتعلقة بالجوانب اإلنسانية
المؤشرات اإلحصائية

1

1

3

1

8

الدولية في التحقيق عن الجرائم.
أتصور بأن الوثائق تثبت تورط البعض في
الجرائم لكي ينالوا العقاب العادل.
أعتقد بأن الوثائق المسربة أدت إلى الكشف عن
معلومات تخدم المصلحة العامة للمجتمع الدولي.
أرى أن الوثائق المسربة مثال ناجح للتعاون بين
«الصحافة التقليدية» ووسائل اإلعالم الجديدة.
أرى أن الوثائق المسربة تساند القانون الدولي
بالتحقيق في التجاوزات .
أتصور بأن الوثائق المسربة تعد خطيرة ألنها
تهدد حياة الكثيرين
أعتقد أن نشر الوثائق دفعت منظمة هيومن رايتس
ووتش للدعوة إلى فتح تحقيق حول االنتهاكات .
-011-

متوسط
الدرجات

6

أعتقد بأن هذه الوثائق تساعد محكمة الجنايات

انحراف
معياري

9

اإلنسانية.

قيمة ت

0

أجد أن الوثائق وصف لجرائم الحرب ضد

مستوى
الداللة

ت

الفقرة

6481

1420

004119

14110

6439

0413

14118

14110

6411

1421

014191

14110

6411

0411

14186

14110

6411

1481

004166

14110

6416

1429

14123

14110

6401

0401

04038

6463

1482

14101

غير
دال
14110
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أرى بأن العاملين في النشر أثبتوا جرأتهم
2

ووضعوا أنفسهم أمام مشروع إنساني من خالل

6411

1422

34008

14110

الكشف عن الحروب الخفية.
أرى أن ما حملته وثائق ويكيليكس من معلومات
01

وحقائق تؤكد أن الشعوب مغيبة سياسيا ً ومسيّرة

6429

1420

064121

14110

مصيريا ً .
أتصور بأن الوثائق المسربة أثبتت أن الكثير من
00

االتفاقات السرّية والتنازالت السياسية تمرر من

1410

1483

014310

14110

تحت الطاولة ثمنا ً لمصالح شخصية .
أرى أن حقيقة «ويكيليكس» هو موقع إلنقاذ
09

اإلعالم وإطالق حرية تداول المعلومات

6492

1428

64291

14110

والمعارف .

الهدف الثاني  :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير الجندر (ذكر ـ أنثى)؟ ألجل تحقيق هذا الهدف تمت
معالجة البيانات باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين  ،فأظهرت النتائج عدم
وجود فرق دال إحصائيا ً بين الجنسين ،والجدول ( )1يوضح ذلك .
الجدول ()1
ً
داللة الفرق في المدركات تبعا لمتغير الجندر
مستوى
قيمة
االنحراف
متوسط
العدد
المجموعة
الداللة
ت
المعياري
الدرجات
064232
0914829
062
ذكور
غير دال
14816
064111
0914181
10
إناث
وتدل هذه النتيجة على أن مدركات الذكور ال تختلف عن مدركات اإلناث من
أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات كوردستان العراق لظاهرة نشر الوثائق السرية
في موقع ويكيليكس  .ويعزي الباحث ذلك إلى أن كال الجنسين متماثالن من حيث
المستوى الثقافي وينتميان إلى نفس البيئة االجتماعية والثقافية ولهذا جاءت وجهات
نظرهما متشابهة إلى حد كبير .
-010-
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الهدف الثالث :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير العمر ؟ تم تقسيم أفراد العينة إلى أربعة مجموعات
عمرية  ،وأجريت المقارنة بينها باستخدام تحليل التباين األحادي وسيلة إحصائية في
المعالجة .فأظهرت النتيجة عدم وجود فرق دال في المدركات يعزى إلى متغير العمر
 ،والجدول ( )3يوضح ذلك .
الجدول ()3
ً
داللة الفرق في المدركات تبعا لمتغير العمر
مستوى
متوسط
درجات
مجموع
قيمة F
مصدر التباين
الداللة
الحرية المربعات
المربعات
384000
6
9114666
بين المجموعات
داخل المجموعات  14618 0214311 013 611614911غير دال
012 613624118
الكلي
الهدف الرابع :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير التخصص (انساني  ،علمي) ؟ ولغرض تحقيق هذا
الهدف تمت معالجة البيانات إحصائيا ً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين في
إجراء المقارنة بين متوسط درجات مجموعة األفراد المتخصصين في الدراسات
اإلنسانية ومتوسط درجات مجموعة األفراد المتخصصين في الدراسات العلمية .
فأشارت النتائج إلى وجود فرق دال عند مستوى داللة ( )14110في المدركات يعزى
الى متغير التخصص  ،وكان الفرق لصالح مجموعة اإلنسانيات  ،والجدول ()1
يوضح ذلك .
الجدول ()1
ً
داللة الفرق في المدركات تبعا لمتغير التخصص
مستوى
قيمة
االنحراف
متوسط
العدد
التخصص
الداللة
ت
المعياري
الدرجات
034121
0604191
80
إنساني
14110
64961
004131
0914111
22
علمي
الهدف الخامس :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير الجامعة المتخرج منها (جامعة في اإلقليم  ،جامعة
عراقية  ،جامعة من بلد أجنبي)؟ وألجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات
باستخدام تحليل التباين األحادي  ،فانتهت النتائج إلى عدم وجود فرق دال في
المدركات يعزى إلى متغير الجامعة التي تخرج منها التدريسي  ،والجدول ()8
يوضح ذلك .
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الجدول ()8
داللة الفرق في المدركات تبعا ً لمتغير الجامعة التي تخرج منها التدريسي
مستوى
متوسط
درجات
مجموع
قيمة F
مصدر التباين
الداللة
الحرية المربعات
المربعات
9164601
9
1134392
بين المجموعات
داخل المجموعات  04102 0294303 011 611294212غير دال
012 613624118
الكلي
الهدف السادس :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير اللقب العلمي (مدرس مساعد  ،مدرس  ،أستاذ مساعد ،
أستاذ)؟ ولتحقيق هذا الهدف تمت إعادة تحليل التباين األحادي باعتماد متغير اللقب
العلمي متغيراً مستقالً في المعالجة  .فأظهرت النتائج وجود فرق دال عند مستوى
داللة ()14110في المدركات يعزى إلى متغير اللقب العلمي  ،والجدول ( )2يوضح
ذلك .
الجدول ()2
داللة الفرق في المدركات تبعا ً لمتغير اللقب العلمي
مستوى
متوسط
درجات
مجموع
قيمة F
مصدر التباين
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
09164818
6
بين المجموعات 68904361
14110 14911 0114019
داخل المجموعات 013 618014211
012 613624118
الكلي
وتدل هذه النتيجة على أن اللقب العلمي للتدريسي يؤثر في مدركاته لظاهرة
نشر الوثائق السرية في موقع ويكيليكس  ،ويمكن تفسير ذلك في أن اللقب العلمي
يعني زيادة الخبرة فكلما تقدم التدريسي في اللقب العلمي كلما زاد خبرة ودراية
ومعرفة وهذا ينعكس على نظرته لألمور وإدراكه للظواهر المحيطة به .
الهدف السابع :هل تختلف مدركات أساتذة الجامعة لظاهرة نشر الوثائق السرية في
موقع ويكيليكس تبعا ً لمتغير الشهادة (ماجستير ـ دكتوراه)؟ وألجل تحقيق هذا الهدف
لجأ الباحث إلى استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين في إجراء المقارنة بين
المتوسطات على وفق الشهادة الدراسية  .فأشارت النتيجة إلى عدم وجود فرق دال
في مدركات أفراد العينة يعزى إلى متغير الشهادة الدراسية  ،والجدول ( )01يوضح
ذلك .
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دكتوراه
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الجدول ()01
داللة الفرق في المدركات تبعا ً لمتغير الشهادة
قيمة
االنحراف
متوسط
العدد
ت
المعياري
الدرجات
064116
0934080
86
04182014398
0984131
21

مستوى
الداللة
غير دال

ومن خالل ما تقدم من نتائج نالحظ بأن المتغيرات الشخصية التي تناولها
البحث والمتمثلة في العمر والجنس والشهادة والجامعة التي تخرج منها التدريسي
باعتبارها متغيرات مستقلة في البحث ال تؤثر على المتغير التابع والمتمثل في
مدركات التدريسيين لظاهرة نشر الوثائق السرية في موقع ويكيليكس  ،في حين أن
متغيري اللقب العلمي والتخصص العلمي كان لهما تأثير دال قي مدركات أفراد
العينة لهذه الظاهرة  ،وربما كان السبب في ذلك هو أن هذه الظاهرة باالضافة إلى
كونها ظاهرة سياسية اجتماعية إعالمية  ،فإنها بالمرتبة األولى هي ظاهرة علمية
تعتمد على التقنيات الحديثة في الحصول على الوثائق وتشفير المعلومات وتستخدم
التقنيات الحديثة في نشر المعلومات السرية المتعلقة بأداء المؤسسات أو الحكومات
بل وحتى األشخاص.
وختاما ً  ،يرى الباحث أن هناك حاجة إلجراء المزيد من البحوث والدراسات
في هذا المجال ألن هذه الظاهرة لم تكن موضوعا ً عابراً  ،بل أنها من الظواهر
المعقدة وذات األبعاد الكثيرة المتصلة بحقوق اإلنسان وحرية التعبير وحرية النشر ،
إلى جانب أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
المصادر :
 .0األحمد  ،أمل (  : ) 9116مشكالت وقضايا نفسية  .ط ، 0مؤسسة الرسالة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة صالح الدين
كلــــية اآلداب
قســم علم النفس
اســـتبانة
عزيزي التدريسي ..
عزيزتي التدريسية ..
في  98من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام  ، 9101بدأت بعض
كبريات الصحف األمريكية واألوروبية  ،ومن بينها نيويورك تايمز األمريكية
والغارديان البريطانية ودير شبيغل األلمانية ولوموند الفرنسية  ،في نشر مضمون
آالف الوثائق الدبلوماسية األمريكية السرية التي سربها موقع ويكيليكس ،وتباينت
اآلراء والمواقف إزاء ذلك .
وألجل الوقوف على أراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات إقليم
كوردستان العراق حول هذه الظاهرة  ،على اعتبار أن تدريسيي الجامعة هم نخبة
المجتمع أعد الباحث االستبانة المرفقة لدراسة هذا الموضوع بشكل موضوعي ووفق
منهجية علمية ،لذا يرجى التعاون معنا من خالل اإلجابة عن الفقرات الواردة فيها
وذلك بوضع عالمة صح أمام كل فقرة وتحت البديل الذي يعبر عن وجهة نظرك ،
شاكرين لكم تعاونكم الجاد خدمة لحركة البحث العلمي في كوردستان العراق .
الباحث
د .رشيد حسين أحمد
المعلومات المطلوبة :
السليمانية( )
دهوك( )
الجامعة :صالح الدين( )
) سنة .
العمر ( :
أنثى( ).
الجنس  :ذكر( )
التخصص :إنساني( ) علمي( ).
الشهادة :ماجستير( ) دكتوراه( ).
)
مدرس( ) أستاذ مساعد(
اللقب العلمي  :مدرس مساعد ( )
أستاذ ( ).
الجامعة التي حصل منها على آخر شهادة :
جامعة أجنبية( )
جامعة عراقية( )
جامعة في اإلقليم ( )
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بدائل اإلجابة
موافق بشدة

أعتقد أن تلك التسريبات ألحق الضرر
بالسياسة والمصالح األمريكية.
أجد أن الوثائق تكشف التناقض بين

6

التصريحات العلنية للمسؤولين األمريكيين
وبين ما يفعلونه في السر.

1
1
3
1
8

أرى أن الوثائق أوضحت انتهاكات قوات
التحالف ضد المدنيين العراقيين.
أتصور أن

الوثائق أوضحت انتهاكات

القوات العراقية ضد المدنيين العراقيين.
أجد أن الوثائق وصف لجرائم الحرب ضد
اإلنسانية.
أعتقد بأن هذه الوثائق تساعد محكمة
الجنايات الدولية في التحقيق عن الجرائم.
أتصور بأن الوثائق تثبت تورط البعض في
الجرائم لكي ينالوا العقاب العادل.
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موافق

9

جوانب خفية لدبلوماسية للواليات المتحدة.

ال رأي لي

0

أرى أن الوثائق المسربة كشفت عن

غير موافق

ت

غير موافق بشدة

الفقرة

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

أرى أن الضغوط والتهديدات التي مارستها
2

السلطات األمريكية ضد مؤسس موقع
ويكيليكس لمنع النشر شكلية وصورية .
أعتقد بأن رفع دعاوى قضائية ضد مؤسس

01

الموقع بتهمة اإلضرار باألمن القومي
األمريكي عملية مفتعلة .

00
09
06

أجد أن الوثائق السرية كشفت محاوالت
للتغطية على قتل المدنيين وأعدادهم .
أرى أن الوثائق كشفت عن تفاصيل قتل
عراقيين رفعوا رايات التسليم
أجزم بأن الوثائق كشفت انتهاكات قامت
بها شركة التعهدات األمنية (بالكوتر).
أعتقد بأن الوثائق المسربة أدت

01

إلى

الكشف عن معلومات تخدم المصلحة
العامة للمواطنين العراقيين.
أعتقد بأن الوثائق المسربة أدت إلى الكشف

01

عن معلومات تخدم المصلحة العامة
للمجتمع الدولي.
أرى أن الوثائق المسربة مثال ناجح

03

للتعاون بين «الصحافة التقليدية» ووسائل
اإلعالم الجديدة.

01
08

أرى أن الوثائق المسربة تساند القانون
الدولي بالتحقيق في التجاوزات .
أعتقد بأن الوثائق المسربة تسهم في
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إنصاف وتعويض المتضررين في العراق.
أعتقد أن ما كشفته الوثائق التي نشرها
02

موقع «ويكيليكس» حول العراق له أبعاد
سياسية أكثر مما هي إنسانية.

91
90

أجد أن الوثائق المسربة تهدف الى كشف
الحقائق وإعادة الحق للضحايا.
أتصور بأن الوثائق المسربة تعد خطيرة
ألنها تهدد حياة الكثيرين
أعتقد أن نشر الوثائق دفعت منظمة هيومن

99

رايتس ووتش للدعوة إلى فتح تحقيق حول
االنتهاكات .

96
91
91

أرى أن

الوثائق المسربة تستهدف

الحكومة العراقية والعملية السياسية .
أرى أن موقع «ويكيليكس» نشر أخطر
المعلومات عن غزو العراق .
أعتقد بأن موقع «ويكيليكس»أحدث رجّ ة
في دوائر االستخبارات األمريكية.
أرى أن التسريب جاء بمعرفة الدوائر

93

األمريكية ،وأنه جزء من حرب
استخباراتية .

91

أرى أن نشر الوثائق هو سالح المعلومة،
والذي يعد في دوائر الدول المتقدمة جزءاً

-011-

م.د .رشيد حسين احمد

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

من حروب خفية .
أجد بأن موقع ويكيليكس كشف عن حقائق
98

ألدوار تقوم بها دول عظمى مع

دول

تحت مظلتها ونفوذها.
أرى بأن العاملين في النشر أثبتوا جرأتهم
92

ووضعوا أنفسهم أمام مشروع إنساني من
خالل الكشف عن الحروب الخفية.

61

أعتقد بأن هذه التسريبات أحرجت الحكومة
األميركية أمام دول العالم.
أرى أن ما حملته وثائق ويكيليكس من

60

معلومات وحقائق تؤكد أن الشعوب مغيبة
سياسيا ً ومسيّرة مصيريا ً .
أتصور بأن الوثائق المسربة أثبتت أن

69

الكثير من االتفاقات السرّ ية والتنازالت
السياسية تمرر من تحت الطاولة ثمنا ً
لمصالح شخصية .

66

أجد أن توقيت نشر الوثائق جاء بوقت
تشهد المنطقة اضطرابات سياسية.
أعتقد بأن نشر الوثائق جاءت لتوسع

61

الفجوات القائمة بين الحكومات العربية
والشرق أوسطية من جهة وبين الحكومات
وشعوبها من جهة أخرى.

61

أرى أن حقيقة «ويكيليكس» هو موقع
إلنقاذ اإلعالم وإطالق حرية تداول
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المعلومات والمعارف .
63

أرى أن حقيقة «ويكيليكس» أنه فصل من
فصول المسرحية األميركية .

ثوختةى تو َيذينةوةكة
ت َيطةيشتنى مامؤستايانى زانكؤكانى بؤ بابةتةكانى بةلَطةنامة نه َينيةكانى
بالَوكراوةكانى سايتى (ويكليكس)
ثى كردنى (ئةر َينى و نةر َينى) كة
ئامانجى تو َيذينةوة زانينى سروشتى درك َ
مامؤستايانى زانكؤ هةلَطرينة بؤ دياردةى بالَوبوونةوةى بةلَطةنامةكانى نه َينى
لةسايتى ويكليكس  ،هةروةها دؤزينةوة جياوازى بةلَطةى ئامارى لة ت َيطةيشتنةكان
طؤراوةكانى :
بةثى ى
َ
ِ
بروانامة و نازناوى زانستى و ئةو زانكؤيةى
ِرةطةز و تةمةن و ثسثؤرى و ِ
برطة ث َيك
كة ل َييةوة دةرضووة .تو َيذةر ثشتى بة راثرسى يةك بةستا كة لة (ِ )63
هاتبوو كة( )1لةبرى دانراوى وةالَمدانةوة بؤ دانرابوو  ،دواى لةسةر نموونةيةك
هةرةمةكى لة زانكؤكانى
كة لة ( )081مامؤستا ث َيك هاتبوو ثيادةكرا كة بةش َيوةى
ِ
سةالحةددين و دهؤك و سل َيمانى لةهةر َيمى كوردستان /ع َيراق هةلَبذ َيردرابوون
لةدواى شيكردنةوةى داتاكان بةش َيوةيةكى ئامار ئاكامةكان بةدياريان خست
برطة لةن َيوان
كةتاكةكانى نموونة كة ت َيطةيشتنى ئةر َينيان هةية بةرامبةر (ِ )92
برطةكانى راثرسيةكة  ،وةهةروةها بةدياركةوت نةبوونى جياوازى بةلَطة ئامارية
ِ
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بروانامة و ئةو زانكؤيةى
لةت َيطةيشتنةكان
َ
بةثى ى طؤراوةكانى رةطةز و تةمةن و ِ
كة ل َيوةوة دةرضووينة  ،لةهةمان كات بةدياركةوت كة جياوازى بةلَطةى ئامارى
لةطؤراوى ثسثؤرى و نازناوى زانستى دا .
لةت َيطةيشتنةكان دا هةية
ِ
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