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 خطاب الصحف العاملية

  العراق كردستان إقليماستفتاء  أزمة إزاء

 يكية والغارديان البريطانيةاألمرصحيفتي نيويورك تايمز لدراسة تحليلية 

 *الباحث: حسين اسماعيل حداد 

 **أ.م. د. شكرية كوكز السراج 

 

 ملخص البحث

ن أزمة استفتاء تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل خطاب الصحافة العالمية بشأ

انفصال إقليم كردستان العراق ، وكشف أبرز األطروحات التي تناولت واقع األزمة 

وأبعادها المؤثرة على الواقع السياسي العراقي ، فضال عن  أدوار الفوى الفاعلة التي 

قدمها الخطاب ، واالستراتيجيات الحجاجية التي تبناها منتج الخطاب في عرض 

ول األزمة. وتم  اختيار عينة من الصحف العالمية الواسعة أطروحاته وآرائه ح

، وللفترة نيويورك تايمز االمريكية والغارديان البريطانية االنتشار تمثلت بصحيفتي

. اعتمد البحث على التحليل الوصفي 7102التي شهدت تطورات األزمة في عام 

متمثلة في تحليل والتفسيري للخطاب، وكذلك اعتماد بعض أدوات تحليل الخطاب ال

االطروحات والفوى الفاعلة  واالطر المرجعية للخطاب ومسارات البرهنة. وكانت 

ابرز نتائج البحث تتمثل بأطروحة الحق التاريخي واإلنساني لألكراد في إقامة دولة 

مستقلة خاصة بهم والتي جاءت بتكرار أكثر من باقي األطروحات ، باإلضافة إلى ان 

القوى الفاعلة في األزمة جاء لتعزيز هذا المنظور الخطابي  تصورات الخطاب عن

 الذي استخدمته الصحيفتان في عينة البحث.
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 جامعة بغداد -كلية اإلعالم استاذ مساعد ب **



79 

 International press discourse towards the crisis of the 

referendum in the Kurdistan region of Iraq 

An analytical study of the New York Times and the 

Guardian 

 

Abstract 

The present research paper aims to analyze the global 

press discourse on the crisis of Iraq's Kurdistan Regional 

disengagement referendum, and to reveal the most prominent 

theses that have addressed the reality of the crisis and its 

dimensions that affecting the Iraqi political reality, as well as 

revealing the roles of the actors that Presented by the discourse, 

and the argumentation strategies adopted by the discourse 

producer in demonstrating his theses and views on the crisis. For 

this purpose, a sample of widely world newspapers was selected, 

which they are: The American New York Times and The 

Guardian British newspaper, and for the period that has been full 

of the developments of the crisis in 2017. The paper is based on 

descriptive research, in which the media survey methodology 

was adopted, as well as the adoption of some discourse analysis 

tools represented by analyzing theses, active agents, and the 

argumentation strategies. The study reached some findings, of 

which were the thesis of the historical and human right of the 

Kurds to establish an independent state of their own which came 

with more repetitions than the rest of the theses, as well as, the 

perceptions of the discourse about the active political agents in 

the crisis came to reinforce this discursive perspective used by 

the two newspapers in the research sample. 
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 مقدمة 

طنورات سياسنية وامنينة مختلفنة نالنت شهد العراق خالل السننوات االخينرة ت

ي النذي رهاب، السيما فيما يتعلق بمواجهة تنظيم )داعش( اإلي العالميعالماالهتمام اإل

 أواخنرقبنل ان ينتم التحرينر فني  م7102احتل مدينة الموصل واجزاء من العنراق عنام 

كردسننتان العننراق  إقلننيمورات المهمننة هننو قيننام ، وكننان مننن بننين تلننك التطننم7102عننام 

النذي  األمنروهو م 7102االستفتاء على االنفصال عن البالد في ايلول من عام  إجراءب

بكوننه يمثنل تهديندا لوحندة العنراق، واجهته الحكومة العراقية ورفضته القوى السياسية 

المعنينة فني  افطنرفضال عن الرفض الدولي الواسع لهذه الخطوة، السنيما منن قبنل األ

التني عبنرت منا يعنرف بند )داعنش(،  أوالحرب ضد تنظيم ما يسنمى الدولنة االسنالمية 

تقويضنا لجهنود الحنرب ضند منا  جنراءورأت في مثنل هنذا اإل األزمة إزاءعن مواقفها 

 يهدد امن العراق والعالم. 

اسنتفتاء  أزمنة إزاء الحالي طبيعة الخطناب الصنحفي العنالمي بحثتناول اليو

هنا أطرافو لألزمنةوما يمكن ان يتضمنه من تصورات كردستان العراق،  إقليمل انفصا

تمثلننت بصننحيفة  للبحننثوتننم لهننذا الغننرض اختيننار عينننة ليننة والدوليننة، وأبعادهننا المح

التعننرف علننى  أجننليكيننة، وصننحيفة الغارديننان البريطانيننة، مننن األمرنيويننورك تننايمز 

نتجنو الخطناب فني معنالجتهم لالحندا  ابرز سنمات المقاربنة الخطابينة التني اعتمندها م

المرتبطة بهنا، وماهينة تصنوراتهم عنن القنوى الفاعلنة فيهنا، وذلنك  أو باألزمةالخاصة 

 أداة، وطروحنناتتحليننل األ أداةتحليننل الخطنناب المتمثلننة بنن أدواتعننن طريننق اسننتخدام 

 تحليل مسارات البرهنة.  أداةتحليل القوى الفاعلة، و

 أطروحناتتتمثل في ان معظم وصلت لها الدراسة برز النتائج التي توكانت أ

، وتنننم تفسننير اسنننبابها لألزمننةي نسنننانالخطنناب قنند ركنننزت علننى البعننند التنناريخي واإل

، وهننذا التننناول عززتننه بعننض المعطيننات الكميننة التنني سننا وطبيعتهننا علننى هننذا األ

تكنررت فيهنا تصنورات الخطنناب عنن القنوى الفاعلنة فيهننا، السنيما فيمنا يتعلنق بننرئي  

وبكونه القائد التاريخي للكرد. وهنو خطناب  األزمةودوره في مسعود بارزاني،  قليماإل

انطالقا من القيم الليبرالية التني تنؤمن بهنا الننظم  األزمة أطراف أحد إِلىقد انحاز  نجده

 األزمنةية الغربية في حق الشعوب بتقرير المصنير بغنض النظنر عنن سنياقات عالماإل

 ة. المحلية وتأثيراتها السلبي

 المنهجية والنظرية للبحث األطر: ولا أ

 مشكلة البحث: 

العالمية، ومن بينها الصحافة، نمطنا اتصناليا منؤثرا فني  عالمتمثل وسائل اإل

يننعك  علنى الكثينر منن المواقنف  النذي ي الندوليعالمنتفاعالت ومتغيرات المشهد اإل

ا علنننى المسنننتوى والقضنننايا التننني يشنننهدها العنننالم، السنننيم األحننندا  إزاءواالتجاهنننات 

العالقننة  إطنناري فنني عالمننالسياسنني الننذي بننات مينندانا ال تنعنندم فيننه مننؤثرات الفاعننل اإل
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والسياسننة، لننذلك فننان الصننحافة العالميننة، شننانها شننان  عننالمالنفعيننة المتبادلننة بننين اإل

، تسننهم فنني بننناء الواقننع الننذي يعكنن  مقاربتهننا خننرىيننة العالميننة األأ عالمالوسننائل اإل

ا  في العنالم، وهنذا الندور ال يتحقنق عنن طرينق النشنر فقنع، انمنا عنن للقضايا واألحد

طرينننق تفسنننير هنننذه االحننندا  وتحليلهنننا ووصنننفها فننني سنننياقات تتناسننن  وسياسنننتها 

يمنار  عليهنا، وهنو ممنا يخلنق صنورا  أولوجيتها وطبيعة التأثير النذي تمارسنه ووأيد

سياسننات تلننك الوسننائل.  وأنماطنا مختلفننة لألحنندا  لنندى الننرأي العننام تبعنا للتباينننات فنني

الحاليننة تتمثننل بشننكل رئنني  فنني طبيعننة التننناول  البحننثوبننناء علننى هننذا، فننان مشننكلة ا

متمثلنة بصنحيفتي الغاردينان البريطانينة ونيوينورك تنايمز ي للصحافة العالمينة عالماإل

سياسننية مهمننة فنني تطننور المشننهد السياسنني فنني العننراق بعنند عننام  ألزمننةيكيننة، األمر

كردستان، وما تتيحه قراءة هذا التناول منن  إقليماستفتاء انفصال  زمةبأ، تتمثل م7112

. ولننذلك يمكننن تحدينند ابعنناد يننة لهننذا المشننهدعالمالمقاربننة اإل إشننكالياتالتعننرف علننى 

 يلي:  المشكلة الحالية في سؤال رئي  يتمثل بما

يكياااة األمر) صاااحيفتي نيوياااورك تاااايمز ماااا طبيخاااة لطاااال الصاااح  الخالمياااة  -

كردسااتان الخاارا   إقلااي اسااتفتاء انفصااا   أزمااة إزاءن البريطانيااة   والغارديااا

ويتفننرع عننن هنذا السننؤال مجموعننة منن التسننا الت التنني   وكيفياة مخالجتااه لهاا .

 تتمثل في االتي :

كردسنتان العنراق  إقلنيم لألزمنةلجنة خطناب الصنحافة العالمينة ما أبرز سنمات معا -0

 على مستوى الوصف والتفسير ؟

كردسننتان  إقلننيمزمننة بأالمتعلقننة  طروحنناتخطنناب الصننحافة العالميننة األكيننف قنندم  -

 ؟.األزمةها وطبيعة تناولها لهذه أنواعمن حيث  العراق

 كردسنتان إقلنيم أزمنة إزاءكيف برزت القوى الفاعلة في خطاب الصحافة العالمية  -2

 العراق؟، وما نوع الصفات التي قدمها الخطاب ألدوارها؟. 

االسنتداللية التني اسنتند اليهنا  سالي الحجج والبراهين واأل أوبرهنة، ما مسارات ال -2

 كردسننتان إقلنيم ألزمننةه أطروحاتنمننتج الخطناب فنني الصنحافة العالميننة فني دعننم 

 العراق؟ 

 إقلنيمألزمنة ما األطر المرجعية التي وظفها الخطاب كمرجعيات فكرية في تناولنه  -5

 ؟العراق كردستان 

 البحث:   أهداف

 :تحقيق ما يلي  إِلىالبحث يهدف  

اسننتفتاء  أزمننة  إزاءرصنند وتحليننل السننمات الرئيسننة لخطنناب الصننحافة العالميننة  -1

 كردستان  العراق.  إقليم
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والقضننايا الرئيسننة والفرعيننة التنني يتضننمنها خطنناب  طروحنناتتحدينند أبننرز األ -2

 كردستان  العراق.  إقليماستفتاء  أزمة إزاءالصحافة العالمية 

زهنا خطناب الصنحافة العالمينة  طرافى واألالكشف عن القو  -3 الفاعلنة والتني أبره

 العراق. كردستان   إقليماستفتاء  أزمةوسمات أدوارها في تناوله 

البرهنة واإلقناع التي اعتمدها منتج الخطاب الصحفي  أسالي أبرز  إِلىالتعرف  -4

 كردستان  العراق. إقليماستفتاء  أزمة إزاء

 أزمننة إزاء اعتمنندها منتجننو الخطنناب فنني تننناولهم تحدينند األطننر المرجعيننة التنني  -5

 كردستان  العراق. إقليماستفتاء 

 :  البحث أهمية

تننناول طبيعننة ينطننوي علننى جواننن  يفنني كونننه   الحننالي بحننثال أهميننةتكمننن 

ي للصننحافة العالميننة وكيفيننات المعالجننة التنني تتضننمنها فنني تغطيتهننا عالمننالتننناول اإل

تمثنل بطبيعنة الحنال توجهنات واجنندات حوامنل  السياسنية فني العنراق، وهني لألزمات

انتشارا ومقر ية في العالم، وبالتالي دورها في تشكيل النراي العنام  كثرية تعد األإعالم

العننالمي بشننان القضننايا التنني تعالجهننا، فضننال عننن تاثيرهننا فنني تحدينند اولويننات وسننائل 

ول هنذا الننوع وفي صناعة القرار السياسني بحسن  ادبينات البحنث حن خرىاألأ  عالماإل

ا يننا وسياسننيإعالممنن الصننحافة العالميننة. لننذلك فنان دراسننة مثننل هننذه الوسنائل المننؤثرة 

أحنند جواننن  زمننات سياسننية فنني العننراق يشننكل والتعننرف علننى حيثيننات معالجتهننا أل

 .  بحثال امثلها هذيالتي يمكن ان  هميةاأل

 :هأدواتنوع البحث والمنهج المستخدم و

ضنمن نوعينة البحنو  الوصنفية التني تهنتم  ثبحنال اصننف هنذي: بحنثنوع ال

يننة وخصائصننها والحقننائق المرتبطننة بهننا فنني وضننعها عالمبدراسننة طبيعننة الظنناهرة اإل

. كما انها تعد من الطرق التي تتيح للباحثين امكانية وصنف الظنواهر العلمينة (1)الراهن

لعالقنة والظروف المحيطة بهنا فني بيهتهنا والمجنال العلمني النذي تنتمني إلينه وتصنور ا

. واسنتخدم الباحنث مننهج المسنح (2)بينها وبين الظواهر األأخرى المؤثرة والمتأثرة فيهنا

ية فني البحنو  الوصنفية، ويعتمند علنى تجمينع ساسناإلعالمي الذي يعد أحد المناهج األ

البيانات والحقائق الجارية، إِْذ يقتضي عند استخدام البحث الوصفي مراعناة جمنع كافنة 

وتنم توظينف  (3)انات المتوافرة والضرورية لفهم وتفسير مشكلة البحثالمعلومات والبي

هذا المنهج عنن طرينق جمنع المعلومنات ومسنح التنرا  العلمني والخطابنات الصنحفية 

 ذات الصلة بالمشكلة البحثية.

 أسلول تحليل الخطال

اعتمد الباحث في دراسة المشكلة البحثينة علنى أسنلوب تحلينل الخطناب بع نده 

يا مناسبا لدراسة وتحلينل الرسنالة اإلعالمينة بمنا يتيحنه منن امكانينة رصند مدخال منهج
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األسننالي  المختلفننة التنني يلجننأ اليهننا منننتج الخطنناب فنني التعبيننر عننن صننورة االحنندا  

وعالقاتهننا المتشننابكة فنني العننالم، فضننال عننن ابننرز األفكننار الرئيسننة والفرعيننة التنني 

ت التحليل الكيفي لهذا األسنلوب لرصند وتم اعتماد بعض أدوا (4)يتضمنها الخطاب ذاته

 محل البحث.  لألزمةق معالجتها ائوتحليل الخطابات الصحفية وتحليلها وتحديد طر

 

  :  أداة جمع البيانات

قام الباحث بتصميم استمارة تحليل خطاب تضمنت عددا منن الفهنات التني تنم 

متخصصين. وتضنمنت تعريفها اجرائيا وتحكيمها من قبل عدد من الخبراء واألساتذة ال

 استمارة تحليل الخطاب الفهات اآلتية: 

فكرة ما تقوم على ضرورة ان يكون لهنا  األطروحة: تجسد طروحاتأداة تحليل األ -0

النندور فنني بننناء المنطننق الننداخلي للننن  سننواء أكانننت مرتبطننة بسننياقه أو كانننت 

التهننا خارجننة عنننه،  فهنني يمكننن ان تننرد فنني جملننة أو فقننرة معبننرة عننن تنننامي دال

وعالقاتهننا داخننل الننن  فنني سننياق الوصننول إِلننى أهدافننه، كمننا يمكننن ان تسننندها 

 .  (5)براهين معينة أو ال تسندها

أداة تحليل القوى الفاعلة: وتشمل القوى الفاعلنة طائفنة مختلفنة منن الجهنات الفاعلنة  -7

في الحد  التي تؤثر في تطوراته عن طريق منا تقنوم بنه منن افعنال أو مبنادرات 

سياسننات معينننة، وتخضننع هننذه الجهننات أو األطننراف الفاعلننة للتحليننل عبننر أو 

 .  (6)رصدها وتصنيفها حس  حجمها وتمثيالتها في الن 

أداة تحليننل مسننار البرهنننة: ويقصنند بتحليننل مسننار البرهنننة رصنند وتفسننير الحجننج  -2

والبننراهين التنني يعننول عليهننا منننتج الخطنناب فنني اثبننات أو نفنني أو التشننكيك فنني 

أو أفكننار أو معلومننات انطالقننا مننن فرضننية ان تكننون لغننة الحننوار لغننة  مقننوالت

 . (7)توجيه وإقناع

وهي الحقنول المرجعينة للمفناهيم النواردة فني المرجعية للخطاب:  األطرأداة تحليل  -2

عليهننننا الكتهنننناب فنننني عننننرض  يعتمنننندالفكريننننة التنننني  األسننننانيدالخطنننناب أو تلننننك 

ف عننن االحنناالت المرجعيننة التنني هم، ويمكننن عننن طريننق تحليلهننا الكشننأطروحننات

يستند اليهنا الخطناب فني عرضنه لتلنك المفناهيم، إِْذ تمثنل قاعندة لمنطلقنات فكرينة 

 .  (8)ه، وهي بمثابة األس  التي يستند إليها الخطاب الصحفيأطروحاتللخطاب و

 مجتمع وعينة البحث: 

 يمثننل مجتمننع البحننث الصننحف العالميننة الممثلننة لمواقعهننا االلكترونيننة علننى

االنترنت، وألغراض البحث الحالية تم اختيار عينة عمدية من الصحف العالمية تتمثنل 

بكل من صحيفة نيويورك تايمز األمريكية وصحيفة الغارديان البريطانية. إِْذ تم سنح  

عينة من موقعهما االلكتروني خالل فترة البحث, وتنم اختينار هنذه الصنحيفتين السنباب 

هننذه الصننحف فنني الصننحافة العالميننة مننن ناحيننة مقر يتهمننا  منهننا المكانننة التنني تحتلهننا
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العالية علنى المسنتوى العنالمي وتأثيرهمنا فني وضنع االجنندة العالمينة لوسنائل اإلعنالم 

التي تأخذ منهما الكثير من المواد الصنحفية، فضنال عنن تأثيرهمنا فني القنرار السياسني  

اهتمامهمننا بالشننأن ويعنندان مننن الصننحف العريقننة ومننن صننحف الصننفوة فنني بلننديهما و

العربنني، والشننأن العراقنني خاصننة، إِْذ يحتننوي موقعهمننا علننى اقسننام خاصننة بننالعراق 

وتطوراته السياسية. ينتميان إِلى بلدين يمنثالن قنوى فاعلنة رئيسنة فني الواقنع السياسني 

واألمني العراقي منذ الحرب العالمية االولى في القنرن الماضني، فضنال عنن تأثيرهمنا 

 م.  7112شهد العراقي المعاصر بعد احتالل العراق في عام الفاعل في الم

م  0/9/7102تننم تحدينند المندة الزمنيننة للدراسننة فنني الفتننرة مننن  اإلطاار الزمنااي للبحااث

م. ويننأتي اختيننار هننذه المنندة كونهننا تشننمل جميننع مراحننل األزمننة 20/07/7102ولغايننة 

جننراء االسننتفتاء موضننع البحننث، إِْذ تمثننل منندة زمنيننة متصننلة شننهدت التحضننيرات إل

عننه بشنكل متكننرر منن قبنل ادارة إقلنيم كردسننتان، فضنال عنن انعكنا  ذلننك  واإلعنالن

 على اهتمام الصحافة العالمية. 

المننواد الصننحفية المنشننورة فنني صننحيفتي نيويننورك  تننم تحديننداإلطااار المكاااني للبحااث 

دسننتان تننايمز األمريكيننة والغارديننان البريطانيننة  والخاصننة بازمننة انفصننال إقلننيم كر

 العراق  مجاال مكانيا للبحث .

 عينة الفنون الصحفية الخاضخة للدراسة التحليلية:

تمثلننت المننادة اإلعالميننة الخاضننعة للتحليننل فنني مقنناالت الننرأي والتنني تشننمل ) مقننال 

افتتاحي، مقنال تحليلني/ عمنود (، والتقنارير الصنحفية التني تغطني موضنوع الدراسنة، 

( 42ت الخطنناب ومضننامينه وبمجمننوع كلنني بلنن  )كونهننا االنسنن  للكشننف عننن اتجاهننا

( 70( لصحيفة الغاردينان، منهنا )21( في صحيفة نيويورك تايمز و )52مادة، بواقع )

( تقريرا صحفيا فني 27( عمودا صحفيا، و )04( مقاال افتتاحيا، و)02مقاال تحليليا، و)

 باألزمننةلقننة كلتننا الصننحيفتين. وقنند تننم اعتمنناد أسننلوب الحصننر الشننامل للمواضننيع المتع

 (.  Lexis Nexisالتي تم سحبها عن طريق قاعدة بيانات )

 الصد  والثبات

في إطار التثبت من مدى صدق استمارة التحليل وقدرتها على قيا  ما تسعى الدراسنة 

لية لهذا الغرض شملت التحديد الواضنح والندقيق و  ات أإِلى قياسه فعال، تم القيام بإجراء

تضنمنها اسنتمارة تحلينل الخطناب. كمنا قنام الباحنث أيضنا  بعنرض لفهات التحليل التني ت

. كمننا تننم إجننراء االسننتمارة علننى عنندد مننن االسنناتذة المتخصصننين فنني مجننال الدراسننة

( منن اعنداد %01الثبات عن طريق أسلوب إعادة االختبار، إِْذ تنم تحلينل عيننة بنسنبة )

 (.%49.52الصحيفتين، وقد بل  معامل الثبات )

 لحات تحديد المصط

تختلنننف المنظنننورات الفكرينننة التننني تناولنننت الخطننناب مفهومنننا وتعريفنننا الخطاااال:   -

وبحس  كل حقل معرفي تنطلق منه، لكنه في المعنى الواسع للمصطلح، كما يذه  

بعض الباحثين، فانه يمثل شكال من السلوك الرمزي الهادف فني أي وضنع أو نسنق 

لمفهوم بما تتناوله الدراسة الحالينة، وفي ضوء هذا اإلطار وبقدر تعلق هذا ا (9)كان 
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فننان الباحننث يتبنننى تعريفننا اجرائيننا يحنندد عالقتننه بننالمتغيرات األأخننرى فنني الدراسننة 

ينطلق من كون الخطاب  رسنالة تبننى بحسن  غاينات معيننة فني سنياقات وظنروف 

انتاج خاصة بها بما تتضمنه من دالالت ومعناني تعكن  ر ينة مننتج الخطناب التني 

 في صياغة تصورات معينة لألحدا  والوقائع.   بدورها تؤثر

الصحافة العالمينة كمفهنوم تتجاذبنه اختالفنات ومقاربنات نظرينة الصحافة الخالمية:  -

متنوعة، سنواء عنن طرينق السنياق المنرتبع بالممارسنة اإلعالمينة لوسنائل اإلعنالم 

منا العالمية، أو عن طريق ربطنه بسنياقات مفناهيم وظنواهر أأخنرى مثنل العولمنة، ك

سنبينه في المبحث الخاص بهذا الموضوع، لذلك فان تحديد هذا المصطلح وتعريفنه 

اجرائيننا بحسنن  مقتضننيات الدراسننة الحاليننة يتمثننل فنني كونننه يشننمل الصننحف ذات 

المكانة واالنتشار الواسع عالميا والتي تمثل ممارساتها اإلعالمية في مجال صناعة 

ل األحندا  الخارجينة فني العنالم ومنن المضامين بعدا مؤثرا في صناعة المعنى حنو

  ثمه اسهامها في بلورة خطاب يعك  اتجاهاتها إزاء تلك األحدا . 

ينطوي مفهوم األزمة على أبعاد تتعلق بالتغير والتحول المفناج  األزمة السياسية:  -

فنني مسننارات االوضنناع الراهنننة، فهنني تهدينند واضننح تمثلننه مجموعننة مننن االحنندا  

وفي ظل واقنع األزمنات السياسنية ، (10)تقرة للوضع الراهنوالظروف للطبيعة المس

وتعنننددها فننني العنننراق وتنننداخل مسنننبباتها وأطرافهنننا وسنننياقاتها المحلينننة واإلقليمينننة 

فني إطنار موضنوع الدراسنة الحالينة  إجرائياوالدولية، فان تعريف األزمة السياسية 

في مسار األحدا   يمكن تحديد ابعاده في كونها تهديد يمثله تحول أو تغير أو تطور

فنني حالننة العننراق  -تتسننب  بننه وتتشننكل فنني إطنناره صننراعات بننين قننوى مختلفننة

لتتفنناقم وتتننداخل تننداعياتها سياسننيا   -وأوضنناعه تبننرز القننوى الداخليننة والخارجيننة

 وأمنيا واجتماعيا. 

 دراسات سابقة: 

تمثلت الدراسنات السنابقة بنالبحو  والدراسنات التني تناولنت ازمنات العنراق 

ل عنام، نظنرا لحداثنة األزمنة المدروسنة، وقلنة وجنود دراسنات مباشنرة لموضنوع بشك

 الدراسة. وكما في االتي: 

( بعنننوان )ادارة الصننحافة العراقيننة لموضننوعات 7102دراسننة محمنند علنني جينناد ) -

 .  (11)المحلية( األمنيةاألزمات 

التنني  األمنيننةوتناولننت الدراسننة دور الصننحافة العراقيننة فنني ادارة األزمننات 

، وأوجه االرتباط بين طرق معالجة األزمات وبنين 7102شهدتها الساحة العراقية عام 

عمليننة االدارة الصننحفية فنني وسننائل اإلعننالم. وكانننت ابننرز نتننائج الدراسننة هنني تفنناوت 

االهتمام بين صحف الدراسة حول موضوعات األزمة وجوانبها واختالف االطر التني 

ة المبحوثين ينرون ان الصنحف العراقينة تخلنع كشفت عنها تغطية االحدا ، وان غالبي

بين الخبر والرأي في معالجة األزمات، فضال عن وجنود انتهناك للموضنوعية وتفشني 
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أسالي  المبالغة والتهويل واختالف االرقام حول بعنض االحندا ، فضنال عنن التغطينة 

 المنحازة.

باين  زمااتلأل  بخناوان ) مخالجاة الصاحافة الكردياة  5102دراسة فاطمة محمود) -

 .   12)إقلي  كردستان الخرا  والحكومة المحلية 

بننين إقلننيم كردسننتان والحكومننة  لألزمنناتوتناولننت الدراسننة معالجننة الصننحافة الكرديننة 

وكيفيننة تقننديم هننذه األزمننات ومنندى االهتمننام الننذي اولتننه صننحف  7102المحليننة لعننام 

تها فنني تغطيننة الدراسننة مننن حيننث المسنناحة وعناصننر االبننراز والمصننادر التنني اعتمنند

وكانت ابرز نتائج الدراسة هي ان أزمنة إقنرار الموازننة المخصصنة لمقلنيم  األزمات.

جنناءت فنني مقدمننة األزمننات التنني اهتمننت بهننا الصننحافة الكرديننة، تليهننا أزمننة توزيننع 

الثروات الطبيعية وأزمة المناطق المتنازع عليها وأزمة البيشنمركة ثنم أزمنة كركنوك، 

الجة التي قامنت بهنا الصنحيفتان لطنرف دون آخنر فني األزمنات فضال عن انحياز المع

 التي تناولتها.

  بخنوان ) الخطال اإلعالمي الخراقي لمخركاة 5102دراسة أكرم الربيخي بخنوان ) -

 . 13)اطره وأجندته  –الموصل 

قنندم الباحننث مننن خننالل هننذه الدراسننة  تحلننيال لألطننر الخبريننة فنني التغطيننة 

ل في اإلعالم العراقي ممثال بشبكة اإلعالم العراقي الرسنمي االخبارية لمعركة الموص

ل  02وقنوات تحالف اإلعالم الوطني الذي انبثق مع معركة الموصنل فني  تشنرين األو 

. وقنند اسننتعانت الدراسننة بمنننهج التحليننل النقنندي للخطنناب للتعننرف علننى 7102عننام 

مننة للخطنناب، وقنند محننددات تغطيننة اإلعننالم العراقنني للحنند  وسننياقاته واألطننر الناظ

توصننلت الدراسننة إِلننى  نتننائج أبرزهننا ان الخطنناب اإلعالمنني العراقنني حنناول ان يكننون 

موحدا في دالالته اللغوية والخبرية وتركيزه على أطر الصراع التي تحناول ان تظهنر 

 المعركة بشكل ايجابي فيما يخ  العمليات العسكرية. 

 لألزمااااتمخالجاااة اإلعالمياااة  : بخناااوان )ال 5112دراساااة كااااد  محماااد الحجاااامي ) -

 .   14)السياسية المحلية 

المحلينة التني شنهدها  لألزمناتتناولت الدراسة موضوع المعالجة اإلعالمينة 

. وتننم اختيننار ازمتنني جسننر االئمننة وأزمننة تفجيننر المرقنندين 7112العننراق بعنند عننام 

. 7112ولغايننة  7115العسننكريين فنني سننامراء كعينننة موضننوعية للدراسننة للفتننرة مننن 

 لألزمناتوكانت ابرز نتائج الدراسنة تتمثنل بنان هنناك انسنجام فني االهتمنام اإلعالمني 

وان النندور السياسنني لمعننالم يأخننذ فنني أثننناء األزمننات أهميننة اسننتثنائية تراعنني حاجننة 

المتلقنني لألخبننار عنهننا، كمننا ان الفعننل اإلعالمنني جنناء متسننقا مننع الفعننل السياسنني إزاء 

 ت مركزية أو مرتبع بأهداف سياسية. األزمات ولم يكن خاضعا لتوجيها
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دراسااة بخنااوان )هاال انجاازت المهمااة  تاارطير حاارل الخاارا  فااي صااح  النخبااة  -

 . 15)األمريكية والسويدية 

فنني تغطيننة  7112تناولننت الدراسننة عمليننة تننأطير الحننرب فنني العننراق عننام 

كبريات صحف السويد والواليات المتحدة األمريكينة منن خنالل عيننة منن صنحيفة منن 

بلنند مسننتخدمة أسنلوب تحليننل المضننمون لهنذا الغننرض، فضننال عنن اسننتخدام منننهج كنل 

نظنري، وكاننت  أسنا الدراسات المقارنة. واعتمندت علنى نظرينة االطنر اإلعالمينة ك

ن  إطنار الصنراع كنان األكثنر اسنتخداما فني لنتائج التني توصنلت اليهنا تتمثنل بنأابرز ا

يدية التني اسنتخدمت إطنار المسنؤولية صحافة الواليات المتحدة، مقارنة بنظيرتها السنو

بشكل أكثر، كما ان الصحافة األمريكية اعتمدت بشكل بارز علنى المصنادر العسنكرية 

والحكومية مما اثر على تبني الر ية الحكومية في تغطيتها، فضال عن انها عمدت إِلى 

 تقديم وجهة النظر الحكومية إزاء الحرب وتجاهلت االراء المعارضة لها. 

 ب اإلفادة من الدراسات السابقةجوان

عننننن طريننننق االطننننالع علننننى التننننرا  العلمنننني والقننننراءة الدقيقننننة للبحننننو  

والدراسننات السننابقة المتعلقننة بموضننوع الدراسننة سننواء بشننكل مباشننر أو غيننر مباشننر، 

تمكنن الباحنث منن تحقيننق افنادة علمينة مننن جوانن  مختلفنة تمنن  موضنوع البحنث مننن 

ليلية  المستخدمة، فضال عن بلورة ر ية واضنحة حنول حيث المنهجية أو األدوات التح

موضنوع وأبعناد المشننكلة وفني تحدينند االسن  النظرينة لهننا، أو منن مننن حينث توظيننف 

أدوات تحليننل الخطنناب والتعننرف علننى تطبيقننات مختلفننة فنني هننذا المجننال بمننا يننتالئم 

 .وموضوع الدراسة الحالية

 ثانيا :اإلطار النظري للبحث

 ي  كردستان الخرا _ أزمة استفتاء إقل

تشمل مناطق إقليم كردسنتان العنراق محافظنات اربينل والسنليمانية ودهنوك، 

فيما شكلت مدينة كركوك محل خالف  في انتما ها أو عائديتها إِلى اإلقليم في إطار ما 

( فني الدسنتور 021يسمى بالمناطق المتنازع عليها التي حددت تفاصنيلها وفنق المنادة )

قليم قوميات وطوائف مختلفنة، لكنن االكنراد يشنكلون النسنبة الغالبنة العراقي. ويضم اإل

منه، إِْذ تشهكلت حكومة اإلقليم الذي يتخذ من محافظنة اربينل عاصنمة لنه بعند انتخابنات 

، إِْذ تنم انتخناب أول برلمنان لمقلنيم، فيمنا جنرى انتخناب مسنعود بنارزاني م0990عام 

ة قبنل ان يقندم اسنتقالته فني اعقناب أزمنة رئيسا له مباشرة منن المنواطنين فني تلنك المند

 .  (16)م7102االستفتاء عام 

بنندأت أحنندا  هننذه األزمننة الفعليننة عننندما أجننرى إقلننيم كردسننتان اسننتفتاء  

،  وشننمل المحافظننات التابعننة م7102أيلننول  75االنفصننال عننن جمهوريننة العننراق فنني 

ظة كركوك التني تعند لمقليم الثال ، وهي اربيل والسليمانية ودهوك، فضال  عن  محاف
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من أبرز المنناطق المتننازع عليهنا منع الحكومنة المركزينة، فضنال عنن منناطق أأخنرى  

فنني كننل مننن محافظننات نينننوى وديننالى وصننالق النندين التنني يقطنهننا غالبيننة كرديننة وتننم 

وكاننت نتنائج االسنتفتاء قند جناءت  يرهابضمها خالل الحرب على  تنظيم )داعش( اإل

، وبنسنبة مشناركة %97افقنة المصنوتين االكنراد بنسنبة فاقنت لصالح االنفصال بعد مو

لهنم التصننويت الننذين يبلن  عننددهم نحننو أربننع  يحننقمننن مجمنوع الننذين  %27أكثنر مننن 

، بحسن  نتنائج المفوضنية العلينا %2.72ماليين، فيما بلغت نسبة الرافضين لالنفصال 

 .  (17)لالستفتاء في إقليم كردستان

الحكومنة االتحادينة وإقلنيم كردسنتان، بعند أن  وتسب  االستفتاء في أزمة بنين

رفضت حكومة اإلقليم التراجع عنن اجرائنه فني موعنده المحندد، فيمنا تمسنكت حكومنة 

وصدر حينها بيان لمكت  رئي  الوزراء حيدر العبادي َعند  بغداد بموقفها الرافض له،

فني البلند فيه االستفتاء "ممارسة غير دسنتورية منن شنأنها تعنريض األمنن واالسنتقرار 

للخطر، وأكد انه "ال يترت  على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إِلى انعكاسات سنلبية 

 .(18)كبيرة على اإلقليم بالذات"

وعمدت الحكومة العراقية بعد إجراء االستفتاء إِلى عدد من اإلجراءات بحق 

دسنتان أن م منن إقلنيم كر7102أيلنول  72اإلقليم، إِْذ طل  رئي  الوزراء العراقي يوم 

إِلنى إلغناء  تسهلم  المطارات فيه  إِلى الحكومة االتحادية خالل ثالثة أيام، كما دعا أيضنا  

نتائج االستفتاء على االنفصال والدخول في حوار لحنل المشناكل العالقنة بنين كردسنتان 

م تفنويض رئني  النوزراء 7102أيلنول  72والعراق، فيما قنرر البرلمنان العراقني فني 

  الحكومية لغرض السيطرة علنى الحقنول النفطينة فني كركنوك والمنناطقبنشر القوات 

 .  (19)المتنازع عليها، وطال  اإلقليم بإلغاء كل ما يترت  على استفتاء االنفصال.

مننن جهتهننا تلننك اإلجننراءات، وطالنن  برلمننان  كردسننتانورفضننت حكومننة 

ا أدى إِلى وصنول م باحترام رغبة اإلقليم،  مم7102أيلول  21اإلقليم دول الجوار يوم 

ل تحركنت القنوات  02األزمة إِلى مرحلة التدخل الحكومي المباشنر، وفني  تشنرين األو 

والقوات المسناندة لهنا ودخلنت مديننة كركنوك وحقولهنا النفطينة، واسنفر ذلنك االتحادية 

عننن انسننحاب قننوات البيشننمركة الكرديننة مننن مواقعهننا، وتننم بسننع سننيادة الدولننة علننى 

ت تداعيات هنذه األحندا  عنن تقنديم رئني  اإلقلنيم مسنعود بنارزاني أسفر فيماالمدينة، 

ل من تشرين الثاني  عام من   .(20)م7102استقالته في األو 

 :  لألزمات_ البناء الخطابي 

فننني دراسنننات اإلعنننالم واالتصنننال  لألزمننناتيأنظنننر إِلنننى التمثينننل اإلعالمننني 

بنناء السنياق  إعنادةيند أو ( وتجدmediatizationبارتباطه بمفهومي البناء اإلعالمني )

(recontextualiztion بعنننداهما عمليتنننان مكملتنننان لبعضنننهما النننبعض، إِْذ تسنننهم ،)

اإلعنننالم فننني تشنننكيل الواقنننع الثقنننافي والسياسننني واالجتمننناعي عبنننر خطابنننات  وسنننائل

األزمات التي يتم بنا ها ويعناد تشنكيلها فني سنياقات زمنينة وثقافينة مختلفنة، فاألزمنات 
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عبنر صني  مختلفنة منن مخرجنات  اجتماعياور تمثل ظاهرة يتم تشكيلها وفق هذا المنظ

ويعناد بنناء سنياقها وفقنا ألهنداف   mediatizedوسائل اإلعنالم  وينتم بناءهنا إعالمينا 

 .(21)ومصالح وأولويات تلك الوسائل واجناسها المتنوعة ثقافيا

( فنني إطننار الممارسننة mediatizationويننندرج مفهننوم البننناء اإلعالمنني )

اإلعالمينننة التننني تشنننكل مننندخال لدراسنننة خطننناب األزمنننات، حينننث ينننتم التركينننز علنننى 

وتشننمل هننذه  اإلعالميننةالممارسننات والسننلوك اإلعالمنني الننذي يننؤثر فنني بننناء الرسننالة 

الممارسننة متغيننرات عدينندة تتننداخل فيمننا بينهننا لننتعك  المنطننق اإلعالمنني فنني معالجننة 

ي إطنار الدراسنات اإلعالمينة والثقافينة، فن ، إِْذ يعكن  هنذا المفهنوم،اإلعالمينةالرسائل 

 .  (22)مدى تأثير وسائل اإلعالم على جميع جوان  المجتمع ومؤسساته المختلفة

وبناء على هذا يمكن فهم األزمنة كبنناء اجتمناعي يسناهم الخطناب اإلعالمني 

وممارسننات  لظننواهرفنني تعزيننزه انطالقننا مننن كننون الخطنناب عمليننة مننؤثرة ومشننكلة 

ان الخطابات تساعد فني تشنكيل وتندعيم في المجتمع، ويكمن ذلك في اجتماعية مختلفة 

األنظمنننة االقتصنننادية والسياسنننية، كمنننا ان الخطننناب ال يعمنننل فقنننع علنننى المسنننتوى 

  . (23)التجريدي، انما يتم ترجمته إِلى أعمال اجتماعية ملموسة

ان دور وسائل اإلعالم في المجتمع يمثل أحد الموضوعات المهمة في مجال 

ل الخطنناب النقنندي منننذ بداياتننه فنني تسننعينيات القننرن الماضنني، فننالقوة االنجازيننة تحلينن

للنصننوص اإلعالميننة ودورهننا فنني تشننكيل البننناء االجتمنناعي يكننون واضننحا مننن عنندة 

أو التهيهنة المعرفينة، أو عبنر البنناء  األجنندةطرق، سواء عن طريق التأطير أو وضنع 

ابنراز تمثنيالت وبنناءات لخطابنات معيننة،  الداللي، ومنا إِلنى ذلنك، إِْذ ينتم عنن طريقهنا

فيما يتم تجاهل أو قمع خطابات أأخرى، وهي الظاهرة التي تدفع باتجاه التحلينل النقندي 

 .(24) للنصوص اإلعالمية

وقنات األزمنات، أوعلى هذا، يمكن دراسة الجان  األدائني منن الخطناب فني 

فية قيام األطنراف الفاعلنة السيما في مجال تحليل الخطاب النقدي، عن طريق تحليل كي

المحليننة بترجمننة الخطابننات الدوليننة والوطنيننة بشننأنها إِلننى ممارسننة فعليننة، ومناقشننة 

فضال عنن ان ذلنك يسناعد فني فهنم   ،وإعادة صياغة تلك الخطابات في البيهات المحلية

اسنننتراتيجيات التعامنننل منننع خطابنننات االقصننناء عنننن طرينننق تقلننني  االختالفنننات بنننين 

 .(25)رضة، أو إعادة صياغة الصراعات في اتجاه سلمياألطراف المتعا

، تشكل المقاربة السردية لهنا لألزماتوعلى مستوى آخر من البناء الخطابي 

عن طريق كيفية بناءها السردي في النصوص اإلعالمية أحد المقاربات الخطابية لفهنم  

اإلعالمني يعند  فالسنرد كيفية بناء األزمنة فني إطنار النظنر اليهنا كممارسنة اجتماعينة، 

طالمننا هننو يتننيح االنتقائيننة فنني تشننخي  مسننؤولية الجهننات الفاعلننة،  لألزمنناتمهمننا 

خفية أو عالنية استراتيجيات محنددة للخنروج منن األزمنة أو التكينف معهنا،  ويفترض 

. فاالفتقنار إِلنى الوضنوق (26)فضال عن اسهامه في تكوين صورة االحدا  لدى المتلقي
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غالبنا منا تكنون متعنددة خطابينة لسنرديات يخلقنان مسناحة  ونق  المعنى خالل األزمة

 إضنفاءعلنى  باألزمةإِْذ يعمل الصحفيون والسياسيون واألطراف المعنية  ومتضاربة، 

سنواء كاننت هنذه معاني مختلفنة لهنا، كمنا ان البننى السنردية لوقنائع واحندا  األزمنات 

إدراك  توجيننهى البنيننات فنني نصننوص إعالميننة منفصننلة أو فنني الننن  ذاتننه، تعمننل علنن

الجمهور الذي يتأثر بالمنظورات  االجتماعية وااليدلوجية لمنتجيهنا والتني تتنناف  فني 

تنؤدي وظيفنة خطابينة تندعو إِلنى بذلك  هي ، والمجال العام للهيمنة والقبول االجتماعي

 . (27)تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة

إلعنالم ،عنن طرينق خيناراتهم، وبذلك يقنوم القنائمون باالتصنال فني وسنائل ا

، ويضننعون وفقننا لننذلك أجننندة لألزمنناتبتننأطير األحنندا  واالفعننال مننن زوايننا محننددة  

عننن  المسننؤولاألخبننار اليوميننة، ويقنندمون إجابننات ملموسننة علننى أسننهلة مننن قبيننل مننن 

في تهيهنة االدراك المعرفني  أسا األزمة، وبهذه الطريقة ، تقوم وسائل اإلعالم  بدور 

قطاعات مختلفة من الجمهور للتفاعل أو عدم التفاعل مع ما يتعلنق بأحندا   واستقطاب

، فالزوايننا أو المنظننورات التنني يختارهننا الصننحفيون كطريقننة لتقننديم أو (28)األزمننات

مختلفة من المعلومات تحندد شنكل البنناء السنردي، وتتحقنق عنن طريقهنا  أنواععرض 

التني تخبنر القنارم بمنا   plotكنة أسالي  مختلفة من الخطاب، فهي مثل ملخصات الحب

عندما ينتم    moral panicتدور حوله القصة، فزاوية أو منظور مثل الذعر المعنوي 

استخدامه في تغطية حد  بصفته تهديدا مباشرا للنظام االجتماعي لغنرض اثنارة القلنق 

العننام، يعننني ضننمنا منننح مبننررات لتنندخالت الحكوميننة بحجننة منننع أو الحنند مننن هننذا 

الخطاب التخويفي يمثل أحد اشتغاالت القنوى التني تمتلنك القندرة علنى  فهذا. (29)دالتهدي

تشخي  المشكالت المسببة للذعر العام واتخاذ اإلجراءات المناسنبة بشنأنها، منن بينهنا 

 .(30)وسائل اإلعالم والحكومات، التي تشترك في اشاعة هذا الخطاب

وكيفيننة  لألزمنناتم ونجنند مثننل هننذه البننناءات الخطابيننة فنني وسننائل اإلعننال

اوف الشنعوب منع معالجتها في وسنائل اإلعنالم ووضنعها فني سنياقات محلينة تثينر مخن

زمات في العالم وظهنور مصنادر تهندد االمنن والسنالم، كخطنر تطور الصراعات واأل

ية واستثمارها من قبنل اإلعنالم األمريكني والحكومنة األمريكينة بعند رهابالمنظمات اإل

ير العنراق باننه يشنكل خطنرا علنى بقناء الشنع  األمريكني سنبتمبر، وتصنو 00احدا  

.  أو ما يتعلق  بأزمات الالجهنين والمهناجرين فني (31) 7112لتبرير الحرب ضده عام 

لموجننات الالجهننين بانهننا تهنندد االمننن  أوربننااوربننا وكيفيننة تصننوير وسننائل اإلعننالم فنني 

فني   7102/7102 عنامي  المهناجرينففني دراسنة ألزمنة  المجتمعي ونمع الحياة فينه،

خطنناب بعننض وسننائل اإلعننالم العالميننة فنني الواليننات المتحنندة األمريكيننة وبريطانيننا 

وروسيا، كشف خطاب الصحف المذكورة عن تشابه فني اسنتخدام النمناذج االسنتعارية 

التي تعبر عن اشاعة الخوف والقلق واليأ  والتهديدات للحياة التني يمثلهنا المهناجرون 

 .(32)يواألورب في المجتمع األمريكي
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 ثالثا : الدراسة التحليلية 

عرض وتفسير نتائج الدراسة التحليلية لخطال صاحيفتي البحاث إزاء أزماة اساتفتاء 

 إقلي  كردستان الخرا  

أزمة استفتاء إقلي  كردساتان فاي لطاال الغاردياان البريطانياة ونيوياوك  أطروحات -

 تايمز األمريكية 

فني  علقنة بأزمنة اسنتفتاء إقلنيم كردسنتانالخطناب المت أطروحنات مجموعبل  

( 019( اطروحنة فني الغاردينان، و )002( اطروحة،  منهنا ) 777الصحيفتين بواقع )

الخطنناب الوصننفي فنني  أطروحنناتاطروحننة فنني خطنناب نيويننورك تننايمز، وجنناءت 

الخطنناب التفسننيري  أطروحننات(، فيمننا جنناءت %22.4( بنسننبة )25تكننرارات بلغننت )

الخطناب، وكمنا مبنين  أطروحنات( من اجمالي %22.7نسبة )( اطروحة ب022بواقع )

 في الجدول اآلتي:

الخرا  المتخلقة برزمة استفتاء إقلي  كردستان  طروحاتيبين التوزيع النسبي لأل  0جدو  )

 في الصحيفتين

 الصحيفة

 نوع الخطال

 نيويورك تايمز الغارديان
 المجموع

 % التكرار % التكرار

 22.4 25 74.2 20 24.9 22 خطاب وصفي

 22.7 022 20.2 24 20.0 29 خطاب تفسيري

 %011 777 %011 019 %011 002 المجموع

على مستوى الخطاب التفسنيري كمنا فني  طروحاتاأل أنواعوجاءت نس  وتكرارات  

 الجدول اآلتي: 

الخطال التفسيري في لطال الصحيفتين  أطروحات نواعيبين التوزيع النسبي أل  5جدو  )

 البحث عينة

 الصحيفة        

 

 نوع الطروحة 

 المجموع نيويورك تايمز غارديان

 % ك % ك % ك

 55.7 40 55.0 22 55.0 24 األسباب أطروحات

 07.2 27 27.4 4 22.4 72 النتائج أطروحات

 72.0 22 22.2 72 01.0 2 المعالجة والحلول أطروحات

 %011 022 %011 24 %011 29 المجموع

( اطروحنة 022الخطاب التفسنيري بلغنت ) أطروحاتول السابق أن  مجموع يبين الجد

الخاصننة بأسننباب األزمننة  طروحناتفني خطنناب الصننحيفتين ركنز بشننكل رئنني  فنني األ

المعالجنة والحلنول  أطروحنات(، تليهنا %55.7التي جاءت في المرتبة األولى بنسبة ) 
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( %07.2شنكلت نسنبة ) النتائج التني أطروحات(، وأخيرا %72.0التي جاءت بنسبة )

 الخطاب التفسيري. أطروحاتمن اجمالي 

 :  الخطال الوصفي أطروحاتأول: 

علنى هنذا المسننتوى منن الخطناب فني الصنحيفتين بواقننع  طروحناتتمثلنت األ

( اطروحنننة، فيمنننا وردت فننني خطننناب 22( اطروحنننة، وحظينننت الغاردينننان بننند )25)

المرتبطة بهنا. وتتمثنل أبنرز ( اطروحة تصف األزمة أو األحدا  20نيويورك تايمز )

 كما موضح على النحو اآلتي: طروحاتهذه األ

الخطال الوصفي في لطال  أطروحات نواع  يبين التوزيع النسبي أل3جدو  )

 الخرا  إزاء أزمة استفتاء إقلي  كردستان تينالصحيف

 الصحيفة

 طروحاتاأل

 المجموع نيويورك تايمز الغارديان
 المرتبة

 % ك % ك % ك

 0 10.3 30 21.3 01 30.3 01 واقف وردود أفعال الدول إزاء االستفتاءم

االستفتاء حق تاريخي وإنساني للكرد إلقامة 

 دولتهم المستقلة
05 51.5 01 35.5 55 52.3 5 

 3 02 05 05.2 1 03.5 3 اصرار الكرد على إجراء االستفتاء

 1 2.3 1 - - 02.2 1 تباين مواقف الكرد من االستفتاء

 2 1.0 3 - - 2.3 3 خرىأأ 

  %011 12 %011 30 %011 11 المجموع

 الدو  إزاء الستفتاء  أفخا مواق  وردود  -0

( وبنسننبة 20جنناءت هننذه األطروحننة فنني المرتبننة االولننى بتكننرارات بلغننت )

(، إِْذ قدم الخطاب مواقف الندول إزاء إجنراء االسنتفتاء، وركنز بشنكل رئني  20.2%)

العراقية مثل امريكنا وبريطانينا،  فضنال عنن  باألزمةالمعنية في مواقف الدول الكبرى 

الدول المجاورة مثل ايران وتركيا، مستشهدا بحجج مختلفنة علنى هنذا الطنرق، ويمكنن 

 تصنيفها على وفق اآلتي:   

المواقف المؤيدة لالستفتاء: قدم الخطاب مواقنف أيهندت إجنراء االسنتفتاء وبنناء  علنى  -

فننيمكن حصننر المنننتج الخطننابي فنني تقننديم هننذه  وحنناتطرتتبننع هننذا النننوع مننن األ

والحجج التي يستند اليها في جهتين: األولنى تعكن  الخطناب السياسني  طروحاتاأل

الكردي، واألأخرى تعك  الخطاب االسرائيلي، وفي كل منهما، قدمت الصنحيفة منا 

تحندة يمثل وجهة نظر الجانبين، ففي مقال للسنفير االسنرائيلي السنابق لندى االمنم الم

الكنرد(، يقنول تحت عنوان )على ترامن  المراهننة علنى اسنتقالل )رون بروسير(  

" دعم االستقالل الكردي يعني دعم حنق تقرينر المصنير لشنع  يتغلن  علنى  فيه إن  

القمع واالضطهاد واالسنتبداد منن أجنل بنناء مجتمنع مزدهنر وننابض بالحيناة، وهنو 

يل فني دعنم حنق األكنراد فني تقرينر واحد من األسباب التي تقف وراء موقف إسرائ

قبنل نحنو ثالثنين عامنا، كنان ويقدم ما يبرهن علنى هنذا الطنرق منن أن نه " .المصير"
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صدام حسين يقتل الشع  الكردي باألسلحة الكيماوية، واليوم يقفون كدولة تولد منن 

جديد على وشك الشروع في ممارسة ديمقراطية ملهمة، لنذلك لندينا واجن  أخالقني 

فني منطقنة تحتنرق فيهنا  ئجها، فقد اختارت كردستان تبني القيم الديمقراطيةلدعم نتا

 "  (33)إعالم الديمقراطيات الليبرالية

"Supporting Kurdish independence means supporting the right to 

self-determination of a people that have overcome oppression, 

persecution and tyranny to build a thriving, vibrant society. 

That’s one of the reasons Israel supports the Kurds’ right to self-

determination. Some 30 years ago, the Kurdish people were 

being choked with chemical weapons by Saddam Hussein. 

Today they stand as a nation reborn, about to embark on an 

inspiring exercise in democracy. We have a moral duty to 

support its outcome. In a region where the flags of liberal 

democracies are routinely set alight, Kurdistan has chosen to 

embrace liberal democratic values". 

المواقف المعارضة لالستفتاء .. يرى خطناب صنحيفة نيوينورك تنايمز فني االسنتفتاء  -

، وهو ما كتبته الصنحيفة فني مقالهنا االفتتناحي منن أن  (34)"مغامرة أو قرار خاطها"

التصننويت علننى االسننتقالل سننيكون خطننأ، مسننتندا إِلننى حجننة تنسننجم مننع الموقننف 

إِلى زينادة االضنطراب فني جنزء منن الرسمي األمريكي ترى أن   االستفتاء سيؤدي 

العالم انهكه القتال ضد )الدولة اإلسالمية(، فضال عن انه سنيزيد منن التهديند لوحندة 

وذكنر إن  الوالينات المتحندة  ،(35)أراضي العراق، مما يجعنل األجينل خينارا مفضنال

األمريكية لم تندعم اي حنوار يتنناول فكنرة اسنتقالل الكنرد عنن العنراق مننذ احنتالل 

، وبننرر هنذا الطننرق فني أنه الوالينات المتحنندة " الزمنت نفسننها م7112عنراق عنام ال

بموقف ثابت من وجود عراق موحد، ألنه الخيار االفضل للشع  العراقني المتننوع 

خشية الواليات المتحدة منن أن  " التصنويت سنيؤدي ، فضال عن (36)عرقيا وطائفيا"

  .(37)إِلى زعزعة استقرار المنطقة

 ق تاريخي وإنساني للكرد إلقامة دولته  المستقلة  الستفتاء ح -5

( تكنننرارا، ونسنننبة 77وردت هنننذه األطروحنننة فننني المرتبنننة الثانينننة بواقنننع )

(، وقدم الخطاب عن طريقها سياقات مختلفة تتعلق بهذه االطروحنة والحجنج 79.2%)

 المصاحبة لهنا، إِْذ اسنتعرض الخطناب الواقنع التناريخي والسياسني للكنرد فني المنناطق

التنني يعيشننون فيهننا، وكننونهم لطالمننا كننانوا عرضننة لالضننطهاد السياسنني خننالل فتننرات 

ووصننف خطنناب الصننحيفة االسننتفتاء كحننق ثابننت البنند منننه للكننرد، ومننن  .(38)مختلفننة

األمثلننة علننى ذلننك، مننا طرحتننه الغارديننان فنني مقننال افتتنناحي تحننت عنننوان ) سننؤال 
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وهو سنؤال يتجناوز ، (39)الن... فمتى؟"إِذَا لي  امشروع(  يبدأ به المقال بالتسا ل : " 

القصد المباشر إِلى أغراض أأخرى، ننرى أنهنا تفيند التأكيند علنى إجنراء االسنتفتاء عنن 

حتمية حدو  االستفتاء، فهو إْن لم يكنن اآلن وللداللة على  طريق هذه التقنية الحجاجية

أن  االسنتفتاء فهو حاصل المحالة في المستقبل، ويستند في حجته على هذا الطنرق إِلنى 

ومعقولننة يطرحهننا أكننراد العننراق الننذين يسننعون لممارسننة حننق يمثننل "قضننية واضننحة 

تقرير المصير الذي كرسه ميثاق األمم المتحدة"، وفني حجنة أأخنرى ينرى الخطناب أنه 

الدولنة اإلسنالمية( يتطلن  االعتنراف )عتقدون أن  دورهم الرئي  في محاربنة كراد ياال

البنديل هنو اسنتمرار تبعينتهم لعنراق  علنى القنوى الغربينة، وأن   بهم، ممنا يمننحهم نفنوذا  

 .(40)مقسم ومجزأ بعد قرن من تقسيم معاهدة سايك  بيكو

"If not now, when? This is the obvious and reasonable question 

of Iraqi Kurds seeking to exercise the right to self-determination 

– enshrined by the UN charter, though often ignored – in a 

referendum on Monday. They already enjoy a high degree of 

autonomy. They believe their key role in the fight against 

Islamic State demands recognition, giving them leverage over 

western powers; and that the alternative is continued, 

subordinate membership of a broken and divided Iraq, a century 

after the Sykes-Picot carve-up". 

 إصرار الكرد على إجراء الستفتاء  -3

( لتننأتي فنني المرتبننة الثالثننة بنسننبة 07أبننرز الخطنناب هننذه االطروحننة بواقننع )

بنارزاني قنف رئني  إقلنيم كردسنتان (، إِْذ ركز الخطاب في هنذا الطنرق فني مو02%)

، ونشاطاته الداخلية والخارجية فني دعنم إجنراء االسنتفتاء، واسنتند من إجراء االستفتاء

في طروحاته مثال على ما وصفه بدبلوماسية المبعوثين الكرد من قبل بنارزاني " فهني 

أن  علنننى النننرغم منننن فشنننلها فننني جلننن  االجمننناع والتأييننند الننندولي، إال أن  المؤكننند اآلن

، ووصننف الخطنناب اصننرار  (41)بننارزاني سننيقود األكننراد نحننو التصننويت التنناريخي"

حكومة اإلقليم وبارزاني علنى االسنتفتاء باننه "تحند للمطالن  اإلقليمينة ألن ينتم التخلني 

 .(42)عن االقتراع ومخاوف دولية من أن تؤدي النتيجة إِلى إثارة العنف"

 تباين مواق  الكرد من الستفتاء  -1

(، %9.2( مننرات فنني المرتبننة الرابعننة وبنسننبة )2الطننرق بواقننع ) هننذاجنناء 

وانفننردت الغارديننان بهننذا الطننرق، إِْذ وصننف خطنناب الصننحيفة مواقننف متباينننة إزاء 

االستفتاء في مدينتي اربينل والسنليمانية، وهمنا معقنل ابنرز حنزبيين رئيسنيين فني إقلنيم 

االتحننناد النننوطني  كردسنننتان، الحنننزب النننديمقراطي الكردسنننتاني فننني اربينننل، وحنننزب

ويظهننر مننن مقارنتننه بننين ردود افعننال أهننالي المنندينتين إنه الكردسننتاني فنني السننليمانية، 

الخطاب يحاول أْن يعطي داللة عن تباين مواقف الحزبين الرئيسيين وجماهيرهمنا منن 

عشننية يننوم االسننتفتاء، ومننن هننذه التوصننيفات علننى سننبيل المثننال، تقننول الصننحيفة انننه "
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 ، ففنيتان، كان أكبر محنورين فني اإلقلنيم عبنارة عنن قصنة لمندينتينتاريخي في كردس

 .(43)أربيل ، مركز االستفتاء، طغت مظاهر االحتفال على األحياء، "

 أُلرى  -2

ضننمن فهننة أأخننرى فنني المرتبننة األخيننرة بواقننع  المصنننفة طروحنناتوردت األ

صنفية الو طروحنات(، وتمثلت أبنرز األ%2.0في الغارديان وبنسبة ) أطروحاتثال  

ضمن هذه الفهة في التعريف بالشع  الكردي والمناطق التي يعيشنون فيهنا فني العنراق 

والنندول المجنناورة، فضننال عننن إجننراءات االسننتفتاء وبأنننه مقدمننة لمراحننل طويلننة مننن 

كمننا يعننرف .(44)المفاوضننات الالحقننة مننع الحكومننة العراقيننة مننن أجننل تقريننر المصننير

( مليننون 21، وان تعننداده يبلنن  حننوالي )الخطنناب الشننع  الكننردي وتوزيعننه جغرافيننا

كننردي مننوزعين علننى أربننع دول، هنني العننراق وسننوريا وتركيننا وإيننران، ووصننفهم  " 

  .(45)بأنهم أكبر مجموعة عرقية في العالم بدون وطن"

 الخطال التفسيري    أطروحاتثانيا: 

التنني تركننز فنني أسننباب األزمننة والعوامننل التنني تقننف  طروحنناتجنناءت األ

التنني اهننتم بهاخطنناب الصننحيفتين محننل البحننث علننى  طروحنناتقدمننة األوراءهننا فنني م

بالمعالجنات والحلنول، ومنن ثنم  الخاصة طروحاتمستوى الخطاب التفسيري، تليها األ

 الخاصة بنتائج األزمة، وكما مبين على النحو اآلتي:  طروحاتفي المرتبة الثالثة األ

فسيري في صحيفتي الدراسة الخطال الت طروحات  يبين التوزيع النسبي أل1جدو )

 الخرا  كردستانإقلي  إزاء أزمة استفتاء 

 الصحيفة

 طروحاتنوع األ

 تايمز غارديان
 المرتبة المجموع

 % ك % ك

 أسباب

الحرب ضند داعنش شنجعت الكنرد 

 على المضي في خطوة استقالل
 األولى 79.2 21 54.0 75 29.2 05

سياسنننة الحكومنننات العراقينننة إزاء 

 قاالكرد ساب
 الثانية 072.0 77 04.2 4 22.4 02

الحنق التناريخي واإلنسناني للشنع  

 الكردي في اقامة دولته
 الثالثة 71.9 02 72.7 01 04.2 2

 الرابعة 7.2 7 - - 5.7 7 أأخرى

  %011 40 %011 22 %011 24 المجموع

 النتائج

تداعيات االستفتاء وتأثيراتهنا علنى 

 الوضع العراقي واإلقليمي
 األولى 42.2 72 25 2 42.5 70

 الثانية 05.2 5 75 7 07.5 2 يؤدي االستفتاء إِلى تقسيم البالد

 72 011% 4 011% 27 011%  

 الحلول

 األولى 54.4 71  02 45.2 2 إجراءات الحكومة العراقية

 الثانية 79.2 01  9 07.2 0 الدور الدولي في  انهاء األزمة

 الثالثة 5.4 7  7 - - الحل الكونفدرالي

 الثالثة 5.4 7  7 - - لألزمةالتقسيم يمثل حال 

 2 011% 72  22 011%  

   022  24  29 المجموع اإلجمالي
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 التي تمثل تصور الخطال ألسبال األزمة:  طروحاتاأل -0

( اطروحننة، وبنسننبة 40بواقننع ) طروحنناتقنندم الخطنناب هننذا النننوع مننن األ

 اب التفسيري، وتتمثل أبرزها في اآلتي: الخط أطروحات( من اجمالي 55.7%)

 الحرل ضد )داعش  شجخت الكرد على المضي في لطوة استقال   -أ

( تكنننرارا، وبنسنننبة 21أوال فننني الترتيننن  بواقنننع ) طروحننناتجننناءت هنننذه األ

الخاصنة بأسنباب األزمنة، إِْذ وردت فني الخطناب  طروحنات( من مجموع األ79.2%)

مكنت الكرد من االسنتيالء  التيئجه الميدانية في سياق الحرب ضد تنظيم )داعش( ونتا

اتفقنت على مناطق متنازع عليها وضنمها إلقلنيم كردسنتان، السنيما مديننة كركنوك، إِْذ 

الخطاب في بيان أسنباب مضني الكنرد نحنو االسنتقالل بنأن "الحنرب  أطروحاتمعظم 

د منحنت ، قنالتي يوشك أْن يتحقق النصر فيها في كل أنحاء العراق ضد تنظيم )داعش(

 .  (46)الكرد ورئي  اإلقليم مسعود بارزاني زخما في المضي نحو االستقالل"

"The fight against Isis, which has nearly been won across 

Iraq, gave Barzani the impetus to push for independence".  

 سياسة الحكومات الخراقية إزاء الكرد سابقا  -ل

لمرتبنة الثانينة بنسنبة مقاربنة لالطروحنة األولنى، وردت هذه األطروحة في ا

 طروحنات(، إِْذ قدم خطاب الصحيفة األ%72.0) وبنسبة( تكرارا 77إِْذ جاءت بواقع )

التي ترتبع بأسباب األزمة بأنها تعود إِلى سياسات الحكومات العراقية إزاء الكنرد مننذ 

حان إلنهاء منا وصنفه بنالزواج  انشاء الدولة العراقية، وان الكرد يعتقدون أن  الوقت قد

القسننري مننن العننراق، ويسننتعرض الخطنناب علننى لسننان كاتنن  كننردي كمسننار لبرهنننة 

اطروحتنه، المعاننناة التاريخيننة للكنرد التنني أدت بهننم إِلننى تحقينق حلمهننم فنني االسننتقالل، 

وفنني طننرق . (47)مستشننهدا بوقننائع امتنندت علننى فتننرة زمنيننة طويلننة مننن الحكننم العراقنني

ب الصحيفة انه على الرغم منن أن  بغنداد تنرى فني االسنتفتاء "عمنال يرى خطامماثل، 

غير دستوريا، إال أن  انتهاك الحكومة الفيدرالية للدستور هنو النذي مهند الطرينق لفنض 

 .(48)الشراكة مع البالد"

" Baghdad says the referendum is not constitutional. However, 

the federal government’s violation of the constitution is what has 

paved the way for the dissolution of the country". 

 الحق التاريخي واإلنساني للشخب الكردي في اقامة دولته   -ت

( ضننمن %71.9( ونسننبة )02جنناء هننذا الطننرق فنني المرتبننة الثالثننة بواقننع )

علنى  طروحناتذه األالخاصنة بأسنباب األزمنة، إِْذ ركنزت معظنم هن طروحاتإطار األ

الجاننن  التنناريخي واإلنسنناني، وشننعور الكننرد بننان تكننوين دولننة مسننتقلة لهننم يمثننل حقننا 
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تاريخيا وإنسانيا لهم، كعوامل يراها الخطاب تقف وراء إجنراء االسنتفتاء،  لنذلك ننرى 

أكثنننر منتجننني الخطننناب قننند قننندموا سنننياقات تاريخينننة أو إنسنننانية تتحننند  عنننن القمنننع 

ه الكننرد خننالل تنناريخهم كمقنندمات سننببية لخطننوة الكننرد نحننو واالضننطهاد الننذي عانننا

 االستفتاء. 

 أُلرى  -ث

(، وتتمثل %7.2جاءت في أطروحة تكررت مرتين في الغارديان، وبنسبة )

في األسباب االقتصادية التي يراها منتج الخطاب انها جان  من اسباب دفع الكرد نحو 

الذي عاشته مدينة اربيل مننذ عنام  االستقالل، السيما ضمن إطار االزدهار االقتصادي

ويننذكر الخطنناب فنني صنندد هننذه االطروحننة إن  " أهننم  م وتطننور بنيتهننا التحتيننة0990

مصدر لألكراد هو النفع، وبعد أن فر الجيش العراقي من كركوك خنالل هجنوم تنظنيم 

م، تمكن األكراد من السيطرة الكاملة علنى تلنك المديننة 7102الدولة اإلسالمية في عام 

االسنتقالل عنن دولنة العنراق يعنني  حقنول الننفع الرئيسنية فيهنا أيضنا ، وهنذا يعنني إن  و

 .(49)خسارة الحكومة العراقية ألي حصة من تلك الموارد المربحة"

" The Kurds’ most important resource is oil. Erbil, the region’s 

capital, is an oil boomtown. And after the Iraqi military fled 

Kirkuk during the Islamic State’s offensive in 2014, the Kurds 

were able to seize full control of that city and its major oil fields, 

too. Independence would mean the Iraqi government losing any 

share of those lucrative resources — an outcome Baghdad has 

said it is willing to go to war to prevent". 

 التي تمثل تصور الخطال لنتائج األزمة. طروحاتاأل -5

ظهنننرت تصنننورات الخطننناب عنننن نتنننائج األزمنننة فننني أطنننروحتين رئيسنننتين 

الخطناب التفسنيري،  أطروحنات( منن اجمنالي %70.2(، وبنسنبة )27تكررت بواقع )

 وتتمثل ابرزها في اآلتي: 

   لستفتاء وترثيراتها على الوضع الخراقي واإلقليميتداعيات ا -أ

( منن مجمنوع %42.2( وبنسنبة )72ورد هذا الطرق أوال  بتكرارات بلغت )

الخاصة بنتنائج األزمنة، إِْذ قندم الخطناب هنذا الطنرق فني تناولنه لتنأثيرات  طروحاتاأل

قة، السيما علنى االستفتاء وتداعياته السياسية في االوضاع المحلية واإلقليمية في المنط

الدول المجاورة واالقلينات الكردينة فني كنل منن تركينا واينران وسنوريا، واستشنهد فني 

ه بمواقف وردود أفعال تلك الدول التي تعبنر عنن مخاوفهنا أطروحاتسياق التدليل على 

مننن تننأثيرات االسننتفتاء علننى اقلياتهننا الكرديننة، كمننا استشننهد بتحننذيرات النندول الكبننرى 
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يا، إِلى جان  فرنسا وجامعة الدول العربية واألمنم المتحندة، منن أنه " وبريطانكأمريكا 

 .(50)لالستقرار في منطقة مضطربة بالفعل" مزعزعاالستفتاء يمكن أن يكون له أثر 

بنتائج األزمة في مرحلة ماقبنل االسنتفتاء وتضنمن  المرتبعيمثل الطرق كما 

ال عنننف فنني المننناطق المتنننازع اطروحننة تتوقننع بننأْن يننؤدي االسننتفتاء إِلننى اننندالع أعمنن

عليها مثل كركوك التني تخضنع للسنيطرة الكردينة والتني لطالمنا كاننت موضنع خنالف 

   .(51)بين الحكومة المركزية والسلطات الكردية كما يرى الخطاب

"It also could set off violence in disputed areas like Kirkuk, a 

multiethnic city under Kurdish control that has long been 

contested between the central government and Kurdish 

authorities". 

 يؤدي الستفتاء إِلى تقسي  البالد    -ل

(، إِْذ بيننت %05.2جاء هذا الطرق الثاني بواقنع خمن  تكنرارات، وبنسنبة )

العنراق حنذر  النتائج السلبية المترتبة على االستفتاء، فعلنى مسنتوى طروحاتمعظم األ

كما قدم الخطاب فني .(52)يمكن أن تؤدي إِلى تفكك العراق الخطاب من أن  هذه الخطوة 

مرحلة ما بعد االستفتاء بعض النتائج الفعلية باإلشارة إِلى رد الفعل العراقي وما ترتن  

عنننه مننن واقننع جدينند بعنند انسننحاب قننوات البيشننمركة مننن كركننوك والمننناطق المتنننازع 

حدود جديدة عبنر  رسم أربيل تم  -ا صمتت المدافع على طريق كركوك ندمعليها، "فع

واستشنهد  .(53)وخع جديد من النفوذ تم فرضه في شمال العنراق" -التربة الغنية بالنفع 

النذي الخطاب بحجة تدلل على أن  انسحاب القوات الكردية بعد دخول القنوات العراقينة 

نفنوذ متننامي فني العنراق، وأن  هنناك عنن صنراع كشف أعق  استفتاء على االستقالل 

، فني (54)مختلفنا  للغاينة" سنيبدوقلق دولي واسع ومتزايد من أن  "اليوم التنالي لالسنتفتاء 

 إشارة إِلى التغير الذي سوف يطرا على الواقع العراقي. 

 لألزمةالتي تمثل مخالجات وحلول أو مقترحات  طروحاتألا - 2

رئيسننة بلغننت  أطروحنناتوالحلننول فنني  قنندم الخطنناب تنوعننا فنني المعالجننات

الخطاب التفسيري،  أطروحات( من اجمالي %72.0( طرحا، وبنسبة )22تكراراتها )

 وتتمثل ابرزها في اآلتي: 

 إجراءات الحكومة الخراقية   -أ

فني المرتبنة  لألزمنةأبرز الخطاب خطنوات الحكومنة العراقينة فني معالجتهنا 

تناول الخطاب إجنراءات الحكومنة العراقينة  (، إِذْ %54.4( وبنسبة )71األولى بواقع )

وردود افعالهننا إزاء إجننراء االسننتفتاء مسننتندا علننى شننواهد واقعيننة تمثننل مننا قامننت بننه 

قينام الحكومنة  طروحناتالحكومة والبرلمنان العراقني مننذ بداينة األزمنة، ومنن هنذه األ
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راقينة التخناذ الكرد أو متابعة جلسات البرلمان وقراراتنه الموجهنة للحكومنة الع بتحذير

 التدابير المطلوبة لمواجهة قرار االستفتاء.

كما قدم خطاب الصحيفة فني سنياق متصنل، طرحنا يعبنر عنن مطالبنة الكنرد 

بحنل تحنت اشنراف األمنم المتحندة منع جندول أعمنال واضنح يضنعهم فني طنريقهم إِلنى 

إجننراءات مثننل اتفنناق قابننل للتنفيننذ علننى تقاسننم عائنندات  عننن طريننقهنندفهم النهننائي 

 .  (55)نفعال

" The Kurds want a UN-mandated solution, with a clear agenda, 

putting them on a path to their end goal through measures such 

as an enforceable deal on sharing oil revenues" 

 الدور الدولي في  إنهاء األزمة  -ل

ة الثانيننننة بنسننننبة ( مننننرات فنننني المرتبنننن01بواقننننع ) األطروحننننةوردت هننننذه 

(، وتضننمنت عننددا مننن الحجننج التنني قنندمها الخطنناب وتتعلننق بشننكل رئنني  79.2%)

بالدور األمريكي في ايجناد حلنول تسناعد أطنراف األزمنة علنى الخنروج بنتنائج جيندة، 

واستند الخطاب إِلى الحجج الفرعية التي تضنمنتها هنذه االطروحنة المركزينة: وتشنمل 

 اآلتي: 

 ة المركزية وحكومة اإلقليمالحوار بين الحكوم -

       "     تجن  االستفزاز والعنف -

 .تأجيل االستفتاء الذي يمثل مطال  أطراف دولية عديدة -

 الحل الكونفدرالي   -ت

انفرد خطاب نيويورك تايمز بتقديم هذا الطرق، إِْذ ورد في خطاب الصنحيفة 

حنال للمشناكل التنني  فنني الصنيغة الكونفدرالينة الخطناب(، وينرى %5.4منرتين بنسنبة )

نجمت عن استفتاء إقليم كردستان، وفي هذا الصدد، ينرى الخطناب أن  الحنل يكمنن فني 

 صيغة الحكم الكونفدرالي. 

   لألزمةالتقسي  يمثل حالا   -ث

( %5.4قنندم خطنناب نيويننورك تننايمز اطروحننة وردت مننرتين أيضننا  بنسننبة )

بضنرورة إعنادة النظنر فني  األمريكينةتشكك بفكرة العراق الموحد، وتطالن  السياسنية 

اولوية التفكير بوجود عراق ضمن إطار الحدود الحالينة، ويقندم مننتج الخطناب حججنه 

علننى هننذا الطننرق عننن طريننق السننياقات التاريخيننة والسياسننية التنني يوردهننا فنني تنندعيم 

 .اطروحته
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نتائج تحليل القوى الفاعلة فاي لطاال صاحيفتي الدراساة إزاء أزماة اساتفتاء إقلاي   -

 ستان  كرد

( تكننرارا، منهننا 722جنناءت القننوى الفاعلننة فنني خطنناب الصننحيفتين بواقننع )

( في صحيفة نيويورك تنايمز، فيمنا 029( قوى فاعلة في صحيفة الغارديان، و )002)

( للقنننوى 012(، منهنننا )729بلغنننت االدوار والصنننفات المنسنننوبة لهنننذه القنننوى بواقنننع )

فني خطناب نيوينورك تنايمز، وكمنا هنو ( للقنوى الفاعلنة 022الفاعلة في الغاردينان، و)

 (.  2( و )5مبين في الجدولين )

يبين التوزيع النسبي للقوى الفاعلة في لطال صحيفتي الدراسة إزاء أزمة استفتاء إقلي    2جدو  )

 الخرا  كردستان

 الصحيفة

 القوى الفاعلة

 المجموع نيويورك تايمز الغارديان
 المرتبة

 % ك % ك % ك

 0 79.2 24 20.5 22 72.7 20 كردستان العراقرئاسة وحكومة 

 7 70.2 52 71.4 20 70.9 75 الحكومة العراقية

 قوى دولية
الوالينننننننننننات المتحننننننننننندة 

 األمريكية
09 02.2 72 01.7 22 02.5 2 

 دول الجوار
 2 02.0 22 02.0 70 02.0 02 إيران

 5 9.7 72 2.9 00 00.2 02 تركيا

 2 2.4 01 2.7 2 2.5 2 االمم المتحدة منظمات دولية

 2 7.2 2 7.0 2 7.2 2 المرجعية الشيعية مؤسسات دينية

 2 7.2 2 7.0 2 7.2 2 أأخرى

  %011 722 %011 029 %011 002 المجموع
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يمكن تلخي  أبرز المعطيات الكمية الخاصة بالقوى الفاعلة في خطاب الصحيفتين 

 تية:في النقاط اآل

ا كقنوى فاعلنة فني المرتبنة األولنى كنأكثر القنوى وردت حكومة اإلقليم أو رئاسنته -0

(، واسنننند اليهنننا %79.2( تكنننرارا، وبنسنننبة )24التننني أبرزهنننا الخطننناب بواقنننع )

( دورا ايجابيننننننا شنننننكل بنسننننننبة 29( دورا ، منهنننننا )22خطننننناب الصننننننحيفتين )

 (.  %2.4(، واربعة ادوار سلبية بنسبة )50.5%)

ث ظهورها فني الخطناب بواقنع وردت الحكومة العراقية كقوى فاعلة ثانيا من حي -7

( دورا، منهننا 22(، فيمننا اسننند اليهننا الخطنناب )%70.2( تكننرارا، وبنسننبة )52)

( دورا عكننننن  72( و )%4.7( دورا ارتنننننبع بصنننننفات ايجابينننننة بنسنننننبة )00)

 (.  %72.2تصورات سلبية بنسبة )

ْذ جاءت القوى الفاعلة الدولية متمثلة بشكل رئي  بالواليات المتحندة األمريكينة، إِ  -2

( منن اجمنالي القنوى الفاعلنة %02.5(، وبنسنبة )22وردت كقنوى فاعلنة بواقنع )

في الخطناب، فيمنا كنان تصنور الخطناب عنهنا ايجابينا فني األزمنة، إِْذ اسنند اليهنا 

 ( بصفات سلبية. 2( منها بصفات ايجابية، و)72( دورا، ارتبع )22)

، وكننان تصننور جنناءت دول الجننوار كقننوى فاعلننة متمثلننة بكننل مننن تركيننا وايننران -2

( 72الخطاب لهما سلبيا في معظمه، فبالنسبة لتركينا وردت كقنوى فاعلنة بواقنع )

( دورا ارتبطننت جميعهننا بصننفات 74(، واسننند اليهننا الخطنناب )%9.7وبنسننبة )

( تكننرارا، 22سننلبية، فيمننا قنندم خطنناب الصننحيفتين ايننران كقننوى فاعلننة بواقننع )

 ت جميعها سلبية أيضا .( دورا، جاء24(، واسند اليها )%02.0وبنسبة )

ارتبطننت جميننع أدوار القننوى الفاعلننة المتمثلننة بالمؤسسننات الدينيننة أو المنظمننات   -5

الدولينننة وتلنننك المصننننفة ضنننمن فهنننة )أأخنننرى( بصنننفات ايجابينننة فننني خطننناب 

 الصحيفتين.  

 ويمكن ايجاز أدوار وصفات القوى الفاعلة كما وردت في الخطاب باآلتي:

 ن الخرا  رئاسة وحكومة إقلي  كردستا -0

وردت الحكومة الكردستانية أو رئاسنتها كقنوى فاعلنة متمثلنة بنرئي  اإلقلنيم 

مسعود بارزاني، أو متمثلة بمسميات مختلفة مثل الحكومة الكردية، أو حكومة اإلقلنيم، 

أو القادة الكرد، أو حكومة كردستان العراق، وجاءت تصورات الخطناب فني معظمهنا 

( تكنرارا، وبنسنبة 24ليم أو رئاسنتها كقنوى فاعلنة بواقنع )سلبية، إِْذ وردت حكومة اإلق

( دورا ايجابينننا 29( دورا ، منهنننا )22(، واسنننند اليهنننا خطننناب الصنننحيفتين )79.2%)

 (.%2.4(، واربعة ادوار سلبية بنسبة )%50.5شكل بنسبة )
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 الحكومة الخراقية   -5

ف رئنني  جنناءت الحكومننة العراقيننة كقننوى فاعلننة فنني األزمننة عننن طريننق أبننراز مواقنن

وزراء الحكومة حيدر العبادي، فضال عن البرلمان كقوى فاعلة عنن طرينق القنرارات 

ثانينا منن حينث ظهورهنا فني  التي اتخذها بشأن األزمة، إِْذ كنان ظهورهنا كقنوى فاعلنة

( دورا، 22(، فيما اسند اليها الخطناب )%70.2( تكرارا، وبنسبة )52الخطاب بواقع )

( دورا عك  تصورات 72( و )%4.7ت ايجابية بنسبة )( دورا ارتبع بصفا00منها )

 (.  %72.2سلبية بنسبة )

 القوى الدولية : -3

تمثلت القوى الدولية بشكل رئي  بالواليات المتحدة األمريكينة، إِْذ وردت كقنوى فاعلنة 

الخطناب، فظهنرت فني الترتين   أطروحناتبمسميات مختلفة مماثلة لما ظهرت به في 

( دورا 22(، واسننند لهننا الخطنناب ادوارا بلغننت )%02.5ة )( بنسننب22الثالننث بواقننع )

(، فيمنا %71.5( دورا وبنسنبة )72(، جاءت معظمهنا ايجابينة بواقنع )%05.0بنسبة )

(. ومنن االمثلنة %4.2( ادوار وبنسنبة )9تمثلت تصورات الخطاب السنلبية عنهنا فني )

عنزع اسنتقرار عن ادوارها االيجابية هو تحذيرها من أن التصويت منن المنرجح أن يز

 المنطقة، ويعيق جهود الحرب ضد )داعش

 الدو  المجاورة    -1

(، واسننند اليهننا %9.7( بنسننبة )72ويتضننح أن  تركيننا وردت كقننوى فاعلننة بواقننع )

(، جنناءت جميعهننا سننلبية. وتمثلننت تركيننا كقننوى %05.4(  دورا بنسننبة )24الخطنناب )

االمثلنة علنى االدوار  فاعلة بشكل رئي  بالرئي  التركي رج  طي  اردوغنان، ومنن

المرتبطة به سلبيا ما ذكره الخطاب في إطار موقف اردوغان من االستفتاء، إِْذ وصنفه 

" بننالمتنمر.. ولننني  صنننديقا لبريطانيننا، أو أوروبنننا، أو للقنننيم الغربيننة، " والنننذي يهننندد 

بتجويننننع األكننننراد العننننراقيين ويمنننننع صننننادراتهم النفطيننننة فنننني محاولننننة للننننتحكم فنننني 

 ،(56)مستقبلهم

 مؤسسات دينية:  -2

أبنننرز الخطننناب دورا فننناعال للمرجعينننة الشنننيعية متمثلنننة فننني موقنننف آينننة   العظمنننى 

(، فيمنا تنم اسنناد سنبعة %7.2السيستاني، وورد في الخطاب بواقع ست مرات بنسنبة )

الخطناب دعوتنه  إلينهادوار له جاءت جميعها ايجابية، ومن امثلنة االدوار التني اسنندها 

 تقسيم البالد. إِلىعراق موحد، ورفضه أي خطوة  إطارر في الحوا إِلى طرافاأل

 منظمات دولية   -2

(، فيمنا تنم اسنناد تسنعة %2.4( تكرارات وبنسبة )01جاءت هذه القوى الفاعلة بواقع )

(، جننناءت جميعهنننا ايجابينننة، ووردت القنننوى الفاعلنننة للمنظمنننات %2.2ادوار بنسنننبة )

ا الخناص فني العنراق ولقاءاتنه بالمسنؤولين الدولية متمثلة باألمم المتحدة ومساع ممثلهن

، فضنال األزمنة أطنرافالحنوار بنين  إِلنىالعراقيين، وكذلك الجامعنة العربينة ودعوتهنا 

، مثل االتحاد االوربني النذين جناء ذكنرهم فني الخطناب عنن أأخرىعن منظمات دولية 

 على الحوار وعدم تصعيد المواقف األزمة أطرافطريق دورهم في حث 



011 

 : أُلرى قوى فاعلة  -1

وردت بعننض القننوى الفاعلننة فنني الخطنناب ضننمن هننذه الفهننة بواقننع سننت مننرات بنسننبة 

( جاءت جميعها ايجابينة، وتمثلنت %7.9(، وتم اسناد سبعة أدوار اليها بنسبة )7.2%)

 هذه القوى في عائلة طالباني .

 إزاءالخطاال لصاحيفتي الدراساة  أطروحااتمسارات البرهنة المستخدمة في عرض 

 كردستان الخرا  إقلي ستفتاء ا  أزمة

همننا  مسننارات البرهنننة أطروحاتاسننتخدمت صننحيفتي الدراسننة فنني سننياق التنندليل علننى 

( 025( اسننتخدمها خطنناب صننحيفة الغارديننان، و )001( مسننارا، منهننا ) 725بواقننع )

 مسارا استخدمه خطاب نيويورك تايمز، وكما مبين في النحو اآلتي: 

فتي ي لمسارات البرهنة المستخدمة في لطال صحي  يبين التوزيع النسب1جدو  )

 الخرا  كردستان إقلي استفتاء  أزمة إزاء البحث

 ت
 الصحيفة

 مسارات البرهنة

 المجموع نيويورك تايمز الغارديان
 المرتبة

 % ك % ك % ك

 األولى 72.0 59 75.9 25 07.4 72 تصريحات 0

 الثانية 07.2 21 9.2 02 05.2 02 توظيف سياقات تاريخية 7

 الثالثة 00.0 72 00.9 05 01.9 07 االستدالل بادلة وشواهد ووقائع 2

 الرابعة 01.2 72 4.7 00 02.2 05 عرض وجهة نظر واحدة 2

 الخامسة 9.2 72 9.2 02 01.0 00 استشهادات قانونية 5

 السادسة 9.2 72 07.5 02 5.2 2 عرض وجهات نظر متعددة 2

 السابعة 4.2 70 2.2 01 01 00 ارقام واحصاءات 2

 الثامنة 2.9 02 2.2 01 2.2 2 بالغية أسالي استخدام  4

 التاسعة 2.2 9 2.2 5 2.2 2 وقائع مشابهة 9

 التاسعة 2.2 9 2.5 2 7.2 2 أأخرى 01

  %011 725 %011 025 %011 001 المجموع

يتضنننح منننن الجننندول السنننابق أن  التصنننريحات جننناءت فننني مقدمنننة مسنننارات 

(، وبنسنبة 59التني اسنتخدمها خطناب الصنحيفتين، وجناءت بتكنرارات بلغنت ) البرهنة

( منننن اجمنننالي المسنننارات المسنننتخدمة فننني الخطننناب، يلينننه مسنننار توظينننف 72.0%)

(، ثم في المرتبنة الثالثنة مسنار %07.2( مسارا وبنسبة )21السياقات التاريخية بواقع )

(، ثننم يليننه %00.0، وبنسننبة )( مسنارا72االسنتدالل بادلننة وشننواهد ووقنائع الننذي بلنن  )

( مسننارا، وبنسننبة 72اسننتخدام مسننار عننرض وجهننة نظننر واحنندة الننذي جنناء بواقننع )

( مسنارا وبفنارق قلينل عنن 72(، يليه مساري االستشهادات القانونية  بواقع )01.2%)

( مسنارا، ثنم مسنار اسنتخدام 72مسار عرض وجهات نظنر متعنددة النذي جناء بواقنع )

(. فيمننا جنناءت اخيننرا مسننارات %2.9( مسننارا، وبنسننبة )02)بالغيننة بواقننع  أسننالي 

( منن %2.2( مسارات لكل منهما وبنسنبة )9بواقع ) أأخرىوقائع مشابهة، وضمن فهة 

 اجمالي مسارات البرهنة التي استخدمها خطابي الصحيفتين.
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 إقلاي اساتفتاء  أزماة إزاءاألطر المرجخية المستخدمة في لطال صحيفتي الدراسة  _

   ن الخرا كردستا

 ألزمننةوظننف خطنناب الصننحيفتين بعننض األطننر المرجعيننة فنني سننياق تناولننه 

اسننتفتاء كردسننتان، ويبننين الجنندول اآلتنني تكننرارات ونسنن  هننذه األطننر بحسنن  كننل 

 صحيفة.

  يبين التوزيع النسبي لالطر المرجخية المستخدمة في صحيفتي الدراسة 3جدو   )

 الخرا  كردستان إقلي استفتاء  أزمة إزاء

 ت
 الصحيفة 

 الطر المرجخية 

 المجموع نيويورك تايمز الغارديان
 المرتبة

 % ك % ك % ك

 ولىاأل 55.2 52 52.2 20 27.2 72 السياسية 0

 الثانية 21.9 21 22.2 00 22.2 09 التاريخية 7

 الثالثة 2.70 2 011 2 - - االقتصادية 2

 الرابعة 2.04 2 - - 011 2 القانونية 2

  %011 92 %011 29 %011 24 المجموع

ويتبين من الجدول السابق أن  االطر المرجعينة السياسنية جناءت فني المرتبنة 

(، يلينننه توظينننف االطنننر المرجعينننة %55.2(، وبنسنننبة )52األولنننى بمجمنننوع بلننن  )

( فني خطناب الصنحيفتين %21.9(، وبنسنبة )21التاريخية فني المرتبنة الثانينة بواقنع )

(، 2مرتبنة الثالثننة جناءت االطننر المرجعينة االقتصننادية بواقننع )كلتيهمنا، ومننن ثنم فنني ال

(، فيما جناءت فني المرتبنة االخينرة االطنر المرجعينة القانونينة بواقنع %2.70وبنسبة )

( مننن اجمننالي االطننر المسننتخدمة فنني خطنناب الصننحيفتين. كمننا %2.04(، وبنسننبة )2)

طنناب كنل صننحيفة، يتضنح منن الجنندول السنابق تبنناين اسنتخدام االطنر المرجعيننة فني خ

ونننرى أن  الغارديننان لننم تسننتخدم األطننر المرجعيننة االقتصننادية علننى خننالف نيويننورك 

 المرجعية القانونية في خطابها. تايمز التي بدروها لم توظف االطر

  النتائج الخامة للدراسة 

اسننتهدفت الدراسننة الحاليننة التعننرف علننى طبيعننة معالجننة خطنناب الصننحف 

، ويمكن تأشير ابنرز نتنائج العراق كردستان إقليماستفتاء  زمةأليكية والبريطانية األمر

 ومالمح هذا الخطاب في النقاط التالية: 

، ما يندل علنى لألزمةالتي شكلت مقاربات  طروحاتكشف الخطاب عن تنوع األ -0

ومقاربتهننا مننن مننناحي مختلفننة، فننيمكن تاشننير  األزمننةاهتمامننه بجواننن  تغطيننة 

تركيننزه علننى السننياقات التاريخيننة والسياسننية  مننن خننالل لألزمننةطبيعننة تناولننه 

ه، وقند جناء السنياق التنناريخي أطروحاتنواالجتماعينة التني انطلنق منهنا فني تقننديم 

ي في مقدمة الجوان  التني ركنز عليهنا الخطناب، ونالحن  مثنل ذلنك فني نسانواإل

ي للكرد في اقامة دولة مسنتقلة إنسانكحق تاريخي و طاروفق هذا اإل األزمةتقديم 
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م، وقد تكررت هذه االطروحة في جوان  كثيرة من المرتكزات الخطابية التني له

يقوم عليها الخطناب سنواء فيمنا يخن  تصنوراته االيجابينة عنن خطنوة االسنتفتاء 

ه، أطروحاتنية وحتنى القانونينة كحجنة الثبنات نسنانوتقديم السياقات التاريخية واإل

عتمنناد علننى تصننريحات باال أوعننن طريننق اسننتخدام مسننارات برهنننة تاريخيننة  أو

منن  األزمنةه. لذلك يمكن ان نستنتج ان الخطناب حناول ان يطنرق أطروحاتتدعم 

من كوننه منظنورا سياسنيا يعكن  الواقنع السياسني العراقني،  أكثري إنسانمنظور 

يا وتاريخينا للكنرد إنسنانترى فني االسنتفتاء حقنا   أطروحاتونرى ذلك يتمثل في 

( اطروحنننة وبنسنننبة 77الخطننناب بواقنننع )والتننني جننناءت فننني مقدمنننة اهتمامنننات 

الخطاب في الصحيفتين، ويمكن ان نفسنر ذلنك  أطروحات( من اجمالي 79.2%)

ينة الغربينة انعكسنت علنى طبيعنة إعالمان القيم اللبرالية التي يؤمن بها الننظم  إِلى

النظنام  إِلنى، السيما وان كال الصحيفتين ينتمينان لألزمةتناول خطاب الصحيفتين 

 ي يمثل النظم الديمقراطية اللبرالية.ذاته الذ

القنوى الفاعلنة التني  أكثركردسنتان كن إقلنيمبالنسبة للقنوى الفاعلنة فقند جناء رئني   -7

، وكاننت تصنورات الخطناب األزمنةركز عليها الخطاب نظرا لدوره الرئي  في 

( 2دورا ايجابينا، و ) (29( دورا، كنان منهنا )22بواقنع ) عنه بشكل عام ايجابية،

التني  في الحكومة العراقينةفضال عن التصور االيجابي للقوى الفاعلة قع، سلبية ف

وكذلك القنوى  ( ايجابي، واربعة ادوار سلبية،00( دورا، منها )22جاءت بواقع )

( 72التنني وردت فنني ) يكيننةاألمريكيننة متمثلننة بالواليننات المتحنندة األمرالفاعلننة 

فيمننا جنناءت بصننفات سننلبية، ( ارتننبع 9( دورا ايجابيننا، مننا عنندا )02جنناء )، دورا

ويمكنن ان تصورات الخطناب سنلبية عنن القنوى الفاعلنة المتمثلنة بندول الجنوار.  

نفسر ذلنك فني ان الخطناب يعكن  تناقضنا فني تقنديم ادوار قطبنين متناقضنين فني 

المواقف، وهما الحكومة العراقية وادارة حكومة كردستان، فهنو فني الوقنت النذي 

 إِلنىه ينحناز أطروحاتنجناب عنهمنا، ننراه فني سنياق يقدم تصورا عامنا يتسنم باالي

فكرة االستقالل الكردي ويقندمها فني سنياقات تبريرينة متنوعنة، ويمكنن ان نفسنر 

، السنيما لألزمنةذلك في ان الخطاب كان ينطلق من مرجعيات متباينة في تفسيره 

القومينننة الكردينننة التننني سنننادت  إِلنننىطرحهنننا كتننناب ينتمنننون  أفكننناروان هنننناك 

م االيجابية عن القوى الفاعلة الكردية، فيما انطلقت مرجعينات الخطناب تصوراته

في تصوراتها للحكومة العراقية من مرجعينات سياسنية تتوافنق منع ر ينة واتجناه 

ي لكننل مننن الصننحيفتين، فكلتننا عالمننالنظننام اإل إليننهالنظننام السياسنني الننذي ينتمنني 

بريطناني النذي جناء يكني والاألمرالصحيفتين يعكسان يعكسنان الموقنف السياسني 

 إِلنىتصور الخطاب عنه ايجابينا فني حرصنه علنى وحندة العنراق ودعوتنه الكنرد 

 االستفتاء.  تأجيل أو إلغاء

اما فيما يتعلق بمسنارات البرهننة فقند جناءت التصنريحات فني مقدمنة المسنارات   -2

(، منن اجمنالي المسنارات %72.0( وبنسبة )59التي استعان بها الخطاب بواقع )
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ان  إِلننىويمكننن تفسننير ذلننك ه. أطروحاتننند اليهننا الخطنناب للتنندليل علننى التنني اسننت

المسننؤولين  وأقننوالتصننريحات  إِلننىتفننرض االسننتناد  لألزمننةالطبيعننة السياسننية 

الخطاب، كما يتضح ان توظيف السنياقات التاريخينة جناء  أطروحاتللتدليل على 

يؤشننر علننى (، ونننرى ان ذلننك %07.2( ونسننبة )21فنني المرتبننة الثانيننة بواقننع )

ي والتاريخي الذي استدل عليه عنن نسانطبيعة اهتمام الخطاب باطروحة الحق اإل

 طريق البرهنة التاريخية. 

جننناءت التصنننورات االيجابينننة لخطننناب الصنننحيفتين عنننن دور الوالينننات المتحننندة  -2

، وهننذا ينسننجم مننع نتننائج بعننض األزمننةيكيننة كقننوى فاعلننة فنني تحدينند مسننار األمر

يننة عننادة مننا تكننون متفقننة مننع اتجاهننات عالمالنننظم اإل الدراسننات التنني تننرى ان

 الخطاب السياسي لالنظمة السياسية التي تمثلها.

قدم الخطاب ر ية تتعلق بنتائج توقعية لخطوة االسنتفتاء تتمثنل باطروحنة التقسنيم  -5

طبيعنة  إِلنىالذي يهدد خطر العراق، وقد تناول الخطاب هذا الموضنوع باالشنارة 

ان  أأخنننرى أطروحننناتمنننني العراقننني، السنننيما بتاكينننده فننني الواقنننع السياسننني واال

الحننرب التنني خاضننها العننراق ضنند تنظننيم داعننش كانننت سننببا شننجع الكننرد علننى 

 المضي في خطوة االستقالل عن العراق. 

 

ان خطنناب الصننحيفتين قنند حنناول ان يضننفي صننورة  إِلننىونخلنن  مننن هننذا 

علننى الفاعننل الكننردي  ية ومشننروعة علننى االسننتفتاء، السننيما عننن طريننق تركيننزهإنسننان

، وبالتركيز على السنياقات التاريخينة األزمةوارتباطه بصفات ايجابية في مسار تطور 

، باألزمنةه المتعلقنة أطروحاتنعلنى  التي حناول ان يسنوقها فني سنبيل اضنفاء مصنداقية

، ان الخطناب قند تعامنل منع الكنرد األزمنة أطنراففي سياق التعامل مع  أيضا  ويالح  

من السيادة العراقية، انما باعتبناره كياننا اجتماعينا لنه حنق الوجنود  اجزءلي  باعتباره 

ي المستقل، ويتجسد ذلك بشكل رئي  في اشارة متكررة للخطاب حول التوزينع نساناإل

الننديمغرافي للكننرد عبننر جغرافيننا العننالم، والسننيما دول الجننوار، فضننال عننن توظيننف 

مننات وكالسياسنني للكننرد فنني ظننل الحالتنناري  السننياقات التاريخيننة فنني هننذا االتجنناه و

المتعاقبة ومحاولة الخطاب التاكيد على صور الموت واالضنطهاد التني كنانوا يعانوهنا 

ويمكنن ان يندل ذلنك علنى مؤشنرات التحينز في ظل الحكومات المتعاقبة على العنراق. 

 من قبل خطاب الصحيفتين.  األزمةفي معالجة 
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