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  ملخص
يستعرض هذا البحث موضوع الصورة االعالمية القليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)، 
مستخدما منهج تحليل املضمون ملعرفة محتوى املوضوعات املتعلقة باقليم كوردستان وآليات املعالجة 
وإتجاتها، وتوصل البحث اىل مجموعة من االستنتاجات من بينها أن املوضوعات االخبارية املتعلقة 

شاكل و الصدامات باقليم كوردستان، تنصب يف االساس يف املوضوعات الساخنة التى تتسم بالرصاع و امل
سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو االقتصادبة، وان السياسة التحريرية للموقع قد انعكست 

وخرج هذا البحث �جموعة  عىل انتقاء وصياغة مضام� املوضوعات املتعلقة باقليم كوردستان العراق.
رية املتعلقة باالقليم، وعدم حرصها يف من التوصيات من بينها رضورة العمل عىل تنويع املضام� االخبا

اطر الرصاعات واملشاكل، واالنطالق نحو االخبار التي تخدم ثقافة التواصل ب� مكونات الشعب 
  العراقي، خاصة ب� العرب والكورد.

  
  �پوخت

و�ن�ی میدیایی ه�ر�می کوردستانی ع�راق ل� ما�پ�رە ئ�لکرتۆنیی�کانی ک�نا�� ه�وا�یی� ئاس�نیی� 
  ەبیی�کانداع�ر 

  ل�کۆ�ین�وەی�کی شیکاریی� بۆ ما�پ�ڕی: ج�زیرە ن�ت
ئ�م تو�ژین�وەی� باب�� و�ن�ى میدیایی ه�ر�مى کوردستا� ع�راق ل� ما�پ�ڕی ج�زیرە نیت 
دەخات� روو، ب� ب�کاره�نا� میتۆدى شیکارى ناوەڕۆک بۆ زانینی ناوەڕۆکى ئ�و باب�تان�ى پ�یوەس� 

��ک ب� ه�ر�مى کوردستان و میکانیزمی سازاندن و ئاڕاست�کا�، ئ�م تو�ژین�وەی� گ�یشتۆت� کۆم�
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دەرئ�نجام؛ ل�وان� باب�ت� ه�وا�ی�کانتى پ�یوەست ب�ه�ر�مى کوردستان ل�و بوارە گ�رمان�دا 
ق�تیسکراون ک� سی�ى ملمالن� و ک�ش�و پ�کدادان ل� خۆدەگر�ت، جا ل�س�ر ئاستى سیاسی ب�ت 

رکردن یاخود س�ربازی یاخود ئابووری، ه�روەک سیاس�� سازاند� ئ�و ما�پ�ڕە رەنگیداوەت�وە ل� بژا
و داڕشتنى ناوەڕۆک�کا� پ�یوەست ب� ه�ر�مى کوردستان، ئ�م تو�ژین�وەی� چ�ند راسپاردەی�کیىش 
خستوەت� روو؛ ل�وان� پ�ویستی ه�م�ڕەنگکرد� ناوەڕۆک� ه�وا�یی�کا� پ�یوەست ب�ه�ر�م، تاچیدی 

�ن�ى خزم�� ل� چ�وەى ملمالن� و ک�ش�کاندا ق�تیس ن�کر�ن، ه�روەها گرنگیدا� زیاتر ب�و ه�وا
کولتورى پ�یوەندیکرد� ن�وان پ�کهات�کا� گ�ىل ع�راق ل� خۆدەگر�ت ب�تایب�ت ل�ن�وان ع�رەب و 

  کوردا.
  

Abstract 
The media image of the Kurdistan Region of Iraq in Arabic Satellite News 

Channels Sites: Analysis Study (Aljazeera net) 
This research presents the media image of the Kurdistan Region of Iraq, on 

(Aljazeera net) website. This study uses content analysis methodology to reveal the 
content of topics concern to the Kurdistan region. The study reachs with a set of 
conclusions such as; the main focus of the news has been on issues of problems and 
conflicts, whether political, military or economic. The editorial policies of 
Aljazeera.net sites reflect their selection and formulation of news content. The study 
also proposes a number of recommendations, such as working on diversification of 
news topics concerning the Kurdistan Region, not being limited to frames the 
conflicts and problems, and moving towards news that serve the culture of 
communication between the Iraqi people, in particular between Arabs and Kurds. 
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  مقدمة البحث
بعد االعرتاف الدستوري الذي ناله إقليم كوردستان، كاقليم فيدرايل داخل العراق، أصبحت 
املوضوعات املتعلقة باالقليم من املوضوعات التي تجذب اهت�م القنوات االعالمية وباالخص القنوات 

وي� االقليمي االعالمية العربية، كونها تدخل ضمن دائرة املصالح واملخاوف للكث� من الدول عىل املست
اعتمدت سياسات تحريرية خاصة تجاه االقليم،  العربيةو العاملي. من هنا، فإن القنوات االعالمية 

خدمة الهدافها وتوجهاتها السياسية واالقتصادية والثقافية. وقد كان لهذه القنوات، والسي� الفضائيات 
جمهور حيال إقليم كوردستان. وال �كن االخبارية، تأث� واضح عىل سياسات دول املنطقة واتجاهات ال

النظر اىل تلك االتجاهات السياسية للجمهور العر� حول واقع إقليم كوردستان العراق دون األخذ 
بنظر االعتبار األدوار املختلفة لتلك القنوات االعالمية؛ لذلك فإن دراسة املحتويات االعالمية لشؤون 

العربية اصبحت من الرضوريات البحثية بغية �حيصها وتحليل إقليم كوردستان وتطوراته يف القنوات 
أبعادها. ومن ب� تللك القنوات قناة (الجزيرة) وخدماتها االلكرتونية التي تعد من أهم وأكرب 
املؤسسات االخبارية يف املنطقة وأصبحت مصدرا أساسيا للجمهور العر� لتلقي املعلومة واآلراء حول 

  الدولية.املستجدات االقليمية و 
  

  المطلب االول: الجانب المنھجي للبحث:
  
  مشكلة البحث: -١

تتمحور مشكلة البحث يف تحديد املوضوعات املتعقلة باقليم العراق وتحليلها يف موقع (الجزيرة 
نت) بإعتباره �ثل امتدادا لقناة اخبارية عربية يعمل وفق أطر سياسية ورؤى مختلفة حول القضايا 

والعراقية، وله تأث�ات يف اتجاهات الجمهور العر� واالسالمي، ومن هذا االطار �كن صياغة العربية 
  مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:

  ؟(الجزيرة نت) ما نوعية املوضوعات التي تتعلق باقليم كوردستان العراق يف موقعأ. 
 ؟يف موقع (الجزيرة نت) ستان العراقما املوضوعات الفرعية للفقرات االخبارية املتعلقة باقليم كوردب.
أهم الشخصيات التي برزت يف املوقع خالل اثارته للموضوعات املتعلقة باقليم كوردستان  نمت.

 العراق؟
    العراق؟إقليم كوردستان موقع (الجزيرة نت) تجاه عالجات االعالمية التي تتبناها ما نوعية املث. 

(الجزيرة نت) وما تأث�ها يف انتقاء و صياغة املوضوعات  ما طبيعة السياسة التحريرية ملوقع -ج
   املتعلقة باقليم كوردستان العراق؟

 
  أهمية البحث: -٢

تكمن أهمية البحث يف تقديم مؤرشات علمية حول كيفية تعامل موقع (الجزيرة نت) بإعتباره 
ا�وذج �ثل االعالم العر�، حيال إقليم كوردستان العراق ومن خالل هذه املؤرشات �كن تحديد 
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الرتاث  املرتكزات الرئيسة يف خطابه االعالمي ازاء االقليم، ويكسب هذا البحث اهمية اخرى وهي اغناء
العلمي بسبب قلة البحوث االعالمية التي اجريت حول كيفية تناول االعالم العر� مع املوضوعات 

  املتعلقة باقليم كوردستان العراق.
  
  أهداف البحث: -٣

  تتحدد أهداف هذا البحث في� يأ�:
  .التعرف عىل أهم موضوعات إقليم كوردستان التي حظيت باهت�م موقع (الجزيرة نت)  -أ

) بالنسبة للموضوعات املتعلقة الجزيرة نتتشخيص اهم املحاور الرئيسة التي ركز عليه موقع ( -ب
  .بإقليم كوردستان

) وكيفية الجزيرة نتكيفية معالجة املوضوعات املتعلقة بإقليم كوردستان يف موقع (الكشف عن  -ت
  توظيفها.

كوردستان من حيث الحدث والشخصية،  الوقوف عىل محاور ارتكاز املوضوعات املتعلقة باقليم -ث
  والتعرف عىل الشخصيات املحورية الواردة فيها.

  
  منهج البحث -٤

ينتمي هذا البحث اىل البحوث الوصفية وهي النوع االنسب للوصول اىل املعلومات املتعلقة 
 بوسائل االعالم، واستخدم البحث منهج تحليل املضمون الظاهري لتحليل العينة املختارة من

  املوضوعات املتعلقة باقليم كوردستان العراق، وهو منهج متبع يف دراسة مضام� وسائل االعالم .
  
  مجاالت البحث: -٥

يتخذ البحث ثالثة مجاالت رئيسة، هي املجال املكا� الذي ركز عىل  املوقع االلكرتو� لقناة 
� املتمثل بإجراء الجانب التحلييل الجزيرة ومقره الرئيس يف العاصمة القطرية الدوحة، واملجال الزما 

)، واملجال املوضوعي وهو املوضوعات ٢٠٢١-١٢- ٣١اىل  ٢٠٢١- ١- ١والذي امتد لسنة كاملة من  (
  املتعلقة بشؤون اقليم كوردستان العراق ضمن املوقع االلكرتو� لقناة الجزيرة.

  
  مجتمع البحث وعينته: -٦

ة االخبارية العربية املجتمع األوسع للبحث، ومنه تم �ثل املواقع االلكرتونية للقنوات الفضائي
اختيار موقع (الجزيرة نت) أما بالنسبة للعينة، فقد اختار الباحثان اسلوب الحرص الشامل لسنة كاملة 
من خالل استخدام محرك البحث املوجود يف املوقع بواسطة الكل�ت البحثية اآلتية: (إقليم كردستان، 

كة، اربيل، السلي�نية، األحزاب الكردية) لحرص املوضوعات التي عالجت واقع كورد، أكراد، البيشمر 
الكورد يف العراق يف الحقبة الزمنية املحددة للبحث، وبلغ مجموع الفقرات للموضوعات املتعلقة 

  فقرة. ٢٠٢باقليم كوردستان 
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  المطلب الثاني: الجانب النظري للبحث
العراق واتجاهات االعالم العر� والسي� الخدمات لغرض الولوج يف واقع إقليم كوردستان 

االلكرتونية يف قناة الجزيرة وكيفية تشكيل الصورة االعالمية، يرى الباحثان رضورة التطرق من الناحية 
  النظرية اىل مجموعة من املفاهيم واملوضوعات التي تخدم صلب موضوع البحث وك� يأ�:

  
  :الكورد، أمة الشتات -١

يعد الكورد من الشعوب القاطنة يف منطقة الرشق األوسط وتسمى منطقتهم كوردستان، ونظرا 
لعدم وجود حدود سياسية معرتف بها دوليا، ال توجد اطار جغرايف محدد معرتف به دوليا لحدودها، اال 

ب� الحدود  أن أك�ية الخرائط والوثائق تؤكد أن كوردستان �تد ش�ال من سلسلة جبال ارارات الفاصلة
العراقية،  ورشقا من أقىص لورستان يف ايران السياسية اليران وارمينيا و تركيا، وجنوبا اىل جبال حمرين 

ويعد الكورد من ب� االمم )، ٨١،ص٢٠٠٣اىل ويالية مالطية يف تركيا من حيث الجانب الغر�(قادر،
موحدا معرتفا به عامليا، وهم مشتتون منذ الكربى التي ال�تلك حتى اآلن دولة مستقلة أو كيانا سياسيا 

الحرب العاملية االوىل ب� دول تركيا، وايران، والعراق، وسوريا، وبعض جمهوريات االتحاد السوفيتي 
 (الطالبا�، السابق، وتوجد أيضا جالية كوردية يف لبنان، واالردن، واليمن، وافغانستان، وأوروبا الغربية

  ).٢٦١ص ،٢٠٠٨
  
  العراق:ردستان إقليم كو  -٢

، يسعى الكورد بشتى الوسائل اىل دفع بغداد لتقبل ١٩٢١منذ تاسيس الدولة العراقية يف مارس 
حقوقهم القومية واالدارية، وقد توصل الجانب العراقي مع الجانب الكوردي وعىل مر التأريخ اىل 

ول الكورد داخل الدستور العديد من االتفاقيات لحل املسألة الكوردية، وكانت الخطوة املهمة هي دخ
ولكن االنعطافة ). ٢٨،ص١٩٩٤كرشكاء للعرب يف العراق(الحاج، ١٩٥٨العراقي منذ قيام الجمهورية عام 

النظام  ضد ١٩٩١الكربى للمسألة الكوردية يف العراق قد بدأت بعد انتفاضة الشعب الكوردي عام 
والدة مالذ آمن  ٦٨٨قرار مجلس األمن عقب انتهاء حرب الخليج الثانية، اذ اعطى  العراقي السابق 

للكورد، وأنشأت الحكومة األم�كية والربيطانية منطقة حظر الط�ان عىل جزء من جنوب كوردستان يف 
العراق، وهذا ما دفع حكومة بغداد ألن تسحب اداراتها من تلك املناطق، وهذا الواقع سهل الطريق 

انتخابات برملانية و تشكيل حكومة إقليم كوردستان يف بإجراء  ١٩٩٢أمام االحزاب الكوردية يف عام 
املناطق الكوردية التي انسحبت فيها الحكومة املركزية أنذاك، وكانت أكرب مدنها أربيل العاصمة 

وبعد  ، وتتكون الن من اربعة محافظات هي: أربيل، السلي�نية، دهوك، حلبجة،والسلي�نية ودهوك
ودخول القوات االمريكية  ٢٠٠٣الساحة السياسية يف العراق عام  التطورات السياسية التي شهدتها

العراق اتخذت املسألة الكوردية بعدا دستوريا اخر وهو الحل الفيدرايل واالعرتاف بإقليم كوردستان، 
دستور جمهورية العراق لعام (وسلطاته القا�ة كإقليم معرتف به يف اطار الدولة االتحادية للعراق

  . )١١٧/ املادة ٢٠٠٥
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 :العالقات الكوردية العربية.. وقفة مخترصة -٣

ان العالقات الكوردية العربية  مبنية عىل اسس تأريخية و إجت�عية وإقتصادية وسياسية، فاالسس 
الهجري، ومنذ ذلك التاريخ كانت للكورد أدوار  ١٨التأريخية تبدأ بدخول الكورد يف الدين االسالمي عام 

ة االسالمية، ومن ب� اشهر رجال الكورد الذين كان لهم دور حاسم ومهم يف مهمة داخل حدود الدول
هذا التأريخ هو صالح الدين االيو� الذي أوقف تيار الصليبي� من التدفق عىل البالد االسالمية، أما 
العالقات االجت�عية فنشأت كشعب� جارين مشرتك� يف دين واحد وكان العامل االهم يف ربط 

والسي� خالل الزواج واملصاهرة، أما العالقة االقتصادية فقد بدأت بحاجة كل واحد منه� اىل  الشعب�،
)، ٦١- ٦٠،ص ص٢٠٠٨االخر فاالقتصاد الجبيل كان بحاجة اىل االقتصاد السهيل والعكس صحيح(خصباك،

العاملية أما بخصوص املشاكل الكوردية العربية فقد ظهرت يف االطار السيايس، وباالخص بعد الحرب 
  )٦٠،ص٢٠١٩االوىل عندما ضم اجزاء من كوردستان اىل العراق و سوريا(توفيق،

  
 :تشكيل الصورة االعالمية -٤

الصورة االعالمية هي مجموعة من الس�ت والخصائص التي ترسمها القنوات االعالمية يف ذهنية 
وهي تلك الصفات التي تنسبها ، واالجت�عيةلتشكيل وبناء املعا� املتعلقة بالقضايا السياسية  املتلقي

وسيلة اعالمية إلحدى الدول او الشعوب من خالل ما تقدمه من مضام� وبرامج حول تلك الدول 
والشعوب، والصورة االعالمية هي أساساً صورة يف فكر صانع القرار اإلعالمي املسيطر عىل وسيلة 

عالمي أو املمول االقتصادي، ومن ثم فان تعلي�ت مالك اإلعالم، سواء كانت سلطة الدولة أو النظام اإل 
الوسيلة االعالمية تنتقل اىل القائم باالتصال الذي يحدد طبيعة تلك الصورة من خالل غربلة املادة 
اإلعالمية وتلوينها، فتلوين املواد اإلعالمية تكون من خالل تقديم تلك الصورة بطرق وأشكال متعددة 

)، ٦- ٥،ص ص ٢٠٠٨هاية تصب يف االتجاه الذي يحدده صانع القرار اإلعالمي(رايض،ومختلفة لكنها يف الن
وهي طبيعة وسائل االعالم التي تخدم يف االساس  سياسات و اسرتاتيجيات الجهات املمولة لها، وتجعل 
الج�ه� تحيا يف خضم أحداث منتقاة ومصوغة بلون محدد، وتتعامل وسائل االعالم باختالف فلسفاتها 

ع مجموعة من مصادر األخبار، منها ذاتية أي الخاصة بهم من مراسل� ومندوب�، ومنها خارجية من م
وكاالت انباء و وسائل اعالمية واخرى ومصادر حكومية ورسمية، ومن ب� كل هذه املصادر وغزارة 

افها، ودأبت االخبار تنتقي كل وسيلة، االخبار من املصادر التي تراها مناسبة لسياساتها وتخدم أهد
القنوات االعالمية عىل عدم جعل الجمهور يف مناسبات عدة أن تحيا أحداث العا� بقدر ما تحيا أجواء 
وجهات نظر، حيث إن االخبار ال تقترص عىل االحداث والوقائع فحسب، بل تشمل ما يطلقة القادة 

يفة األخبار وظيفة السياسيون واملفكرون من ترصيحات وآراء ووجهات نظر وتوقعات، فتصبح وظ
)، عل� أن االخبار تشمل أ�اطا متعددة للسلوك السيايس Gutsche Jr,2015, p25سياسية ايديولوجية(

الذي يحمل الكث� من دالالت، وهذا كله يعطي للخرب وظيفة دعائية حتى وان حاول واضعوه التقييد 
ما يشيعه من بالحياد حيث تكمن الدعاية يف ما ينطوي عليه الخرب من أجواء و 

)، لذا تعد الدراسات املرتبطة بالصورة اإلعالمية احدى أبرز الدراسات ٢٠٥،ص٢٠٠٥اصداء(العبدالله،
الحديثة كونها تفرس دور وسائل اإلعالم يف تشكيل صور الج�عات االجت�عية واملؤسسات املختلفة، 



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (خامسلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٥ 
  

تطورات التكنولوجية الحاصلة يف مجال كون وسائل اإلعالم ترتبط باملجتمع ارتباطًا وثيًقا والسي� بعد ال
  .)Bhimrao,2017,p127االتصاالت (

 
  :الفضائيات االخبارية العربية -٥

تعد القنوات االخبارية العربية التي ظهرت منذ تسعينيات القرن املايض من اال�اط الرئيسة 
سياسية بالدرجة االوىل، للقنوات الفضائية العربية، وهي قنوات فضائية تقدم مواد اخبارية وبرامج 

وتهتم رسالتها االعالمية �تابعة التطورات السياسية ونقل األخبار لحظة حدوثها، وتختلف رسالتها 
)، واستطاعت تلك ٤٦،ص٢٠٠٨االعالمية باختالف السياسات االعالمية  للجهات املالكة لها(املفرس،

يل تأث�ات االعالم الغر� الخاصة القنوات من تغي� مفاهيم كانت سائدة من قبل وخاصة يف تقل
باملناطق العربية، فلم يعد االعالم الغر� ك� كان سابقا مهيمنا عىل معالجة االخبار الخاصة باملناطق 
العربية، فبدأت الفضائيات االخبارية العربية بتقديم تغطية اخبارية خاصة بها مختلفة عن اخبار 

ان املعالجة االخبارية يف القنوات االعالمية هي الطريقة التي  )، و�ا٤٤،ص٢٠٠٨االعالم الغر�(املفرس،
بواسطتها تشكل صورة االحداث واملوضوعات وهو �ثابة حقل للتعب� والتوجيه عن اآلراء، فقد كان 
للفضائيات االخبارية العربية دور شديد األهمية يف تلك املجاالت، سواء بالتأث� يف الفاعل� السياسي�، 

ه الرأي العام العر� ازاء املتغي�ات والتحوالت السياسية، الن كل عملية اتصالية تسعى اىل أو بتوجي
تحقيق هدف عام هو التأث� يف املستقبل وقد يكون هذا التأث� موجها اىل افكار أو اىل اتجاهات أو 

  ).٢٨،ص٢٠٠٨مهارات (العبدالله،
ؤدي وظيفتها االخبارية بشكل يت�ىش مع واستطاعت مجموعة الفضائيات االخبارية العربية ان ت

متطلبات الفرد العر� يف عرصنا الراهن، إذ أصبح االنسان فيها أك� من أي وقت مىض شديد االهت�م 
�ا يجري حوله، ويش� اىل ذلك تزايد معدالت استهالك االخبار لدى الجمهور يف البلدان 

االخبارية العربية يف صناعة الصورة االعالمية  )، وساهمت الفضائيات٧٦- ٧٥،ص ص ٢٠٠٤العربية(عبدة،
  ملوضوعات مختلفة عىل االصعدة املحلية و االقليمية و الدولية يف أذهان الناس وترسيخها. 

  
  قناة الجزيرة واجهة الفضائيات االخبارية العربية -٦

رة يف من قطر، كفضائية اخبارية متخصصة، وظهرت الجزي ١/١١/١٩٩٦انطلقت قناة الجزيرة يف 
وقت كانت اك�ية القنوات العربية ملتزمة بسياسات حكوماتها، اال انها إستطاعت ومنذ انطالقها 
تخطي هذه العقبة وابتعدت عن الرتابة الرسمية التي اعتادها بعض منابر اإلعالم العر�، وتعرف 

 تعددي ينشد الجزيرة نفسها بأنها  خدمة إعالمية عربية شعارها الرأي والرأي اآلخر، وهي منرب
الحقيقة ويلتزم باملبادئ املهنية يف إطار مؤسيس ويسعى اىل نرش الوعي العام بالقضايا التي تهم 

مليون دوالر كرأس�ل  ١٣٨الجمهور، وبخصوص �ويل القناة يش� قانون إنشاء القناة اىل تخصيص نحو 
عرض أسهم القناة يف للقناة ملدة خمس سنوات كقرض، وبعد انتهاء مدة السنوات الخمس يتم 

البورصة، و�كن ملن يشاء التقدم لرشائها واملساهمة فيها، ولكن بعد خمس سنوات � تستطع القناة ان 
).  وتعد قناة ١٢٨،ص ٢٠١٤تستقل ماديا وظلت الحكومة القطرية تقدم الدعم املايل لها(رايض و سعيد،
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 للمتلقي الرئيسة ، وأصبحت من املصادرالجزيرة من القنوات االخبارية العربية املتخصصة الرائدة
العر�، وتتميز بتقديم الخدمات االخبارية بأشكال مختلفة ومواد متنوعة، لها س�ت وخصوصيات 
استطاعت بواستطها جذب العديد من الج�ه� سواء اكانت من خالل محتواها االخبارية السياسية، أم 

  ).٣٥٢،ص٢٠١٢االنتاج التلفزيو� (التامي،من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة ب
  
    الخدمات االلكرتونية لقناة الجزيرة: -٧

نظرا  للمميزات التي يتمتع بها االعالم االلكرتو� لجئت الكث� من القنوات االعالمية اليه، وذلك 
لفوري التساع جمهوره، وأصبحت املواقع اإللكرتونية للقنوات االعالمية إحدى أهم الوسائل للبث ا

والتواصل والتفاعل ب� املشاهدين والقناة من جهة وب� املشاهدين في� بينهم من جهة أخرى، ومن 
 ،٢٠١٢ (االطرش، ب� القنوات االعالمية قناة الجزيرة، وفي� ييل نبذة عن موقعها عىل شبكة االنرتنيت

  .)١٩ص
  
 ):http://www.aljazeera.netموقع الجزيرة نت ( -٨

، ليكون أول موقع رئييس لالخبار باللغة العربية عىل الشبكة ٢٠٠١يف كانون الثا� تم افتتاحه 
العنكبوتية، ورسعان ماتربع عىل القمة ب� املواقع االلكرتونية العربية، ودخلت املنافسة عىل صدارة 

، وقد تطور ويصدر املوقع باللغت� العربية وهي اللغة الرئيسة واالنجليزية املواقع العاملية الشه�ة،
ليصبح شبكة توفر للزوار أربعة مصادر للمعرفة، وهي االخبار، واملعرفة،  ٢٠٠٤املوقع منذ ايلول 

والفضائية، واالع�ل حيث ترتبط هذه املواقع االربعة ببوابة توضح اخر وأهم ما ينرش يف كل موقع من 
  هذه املواقع.

  

  المطلب الثالث: الجانب التحليلي للبحث:
التحلييل لهذا البحث، اىل التعرف عىل معالجة موقع (الجزيرة نت) للموضوعات  يرمي الجانب

  :املتعلقة باقليم كوردستان العراق، وتتمثل اجراءات الجانب امليدا� في� يأ�
  أداة التحليل:  -١

 االداة املستخدمة يف التحليل، هي است�رة تحليل املضمون، وقد تم تقسيم املضام� االخبارية فيها
  :اىل  وحدات و فئات، وذلك وفق ما ينص عليه أسلوب تحليل املضمون، والذي كان عىل النحو اآل�

   :وحدات التحليل - أ
ان الوحدة هي جزء من املضمون ويتم إخضاعها للعد والتحليل، وقد استخدم الباحثان وحدة 

ي تدور حولها املوضوعات املوضوع االخباري، وذلك ملعرفة املوضوعات الرئيسة واألفكار الخاصة الت
املتعلقة باقليم كوردستان العراق، ووحدة الفقرة ملعرفة اهم محاور تلك املوضوعات، ووحدة 

  الشخصية وذلك ملعرفة الشخصيات املحورية يف تلك املوضوعات.
  :فئات التحليل - ب

دافه، يقصد بها تصنيف املادة اىل أجزاء ذات خصائص وس�ت مشرتكة وفق متطلبات البحث وأه
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٤٧ 
  

ويقسم فئات التحليل اىل نوع� رئيسي�، ه� فئة الشكل (كيف قيل؟)، وفئة املحتوى (ماذا قيل؟) وقد 
استخدم الباحثان فئة املحتوى ماذا قيل، وذلك ملعرفة املوضوعات واملحاور واتجاهات املعالجة 

  للموضوعات املتعلقة باقليم كوردستان العراق.
  :الصدق الظاهري -ت 

بالصدق الظاهري، عرض است�رة التحليل عىل مجموعة من الخرباء واملحكم� بقصد املقصود 
معرفة صالحية ما صمم من أجله ظاهرياً، وعرض است�رة تحليل املضمون عىل ثالثة محكم�(ينظر 

  .٩٦٫٧٤)، وبلغت قيمة الصدق ١ملحق 
  :ثبات الحليل -ث 

تائج نفسها، وقد استخدم الباحثان طريقة املقصود به القيام بتكرار التحليل للحصول عىل الن
وهو  ٠٫٩٢الثبات عرب الزمن، واجرى التحليل مرت� وبعد تطبيق معادلة هولستي، بلغ معدل الثبات 

  نسبة جيدة علميا.
  
  النتائج التفصيلية للجانب التحلييل -٢

زيرة نت)،  سعيا للكشف عن كيفية معالجة االخبار املتعلقة بالكورد يف العراق يف موقع (الج
  استند الباحثان عىل اخراج تكرارات الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان، وفق اال�:

  
  املوضوعات االخبارية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت) - أ

توزعت موضوعات املتعلقة باقليم كوردستان العراق املنشورة يف موقع (الجزيرة نت) أثنـاء مـدة 
البحث الخاضعة للتحليل اىل مجموعـة مـن املجـاالت وامليـادين، جـاءت يف املرتبـة االوىل املوضـوعات 

ــة، أمــا امل ــة الثاني ــة السياســية يف املرتب ــة و العســكرية، وحلــت املوضــوعات االخباري وضــوعات االمني
الثالثة، ويف املرتبة الرابعـة نجـد املوضـوعات االقتصـادية، فـي� حلـت االجت�عية فقد جاءت يف املرتبة 

ومـن خـالل مـا ورد نجـد ان املوضوعات البيئية و املوضوعات الصحية يف املرتبة الخامسة والسادسـة، 
  ).١دول رقم (جالاك�ية املوضوعات، كانت  تتعلق بالشؤون االمنية والعسكرية، ينظر 

  

  ) يوضح الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)١جدول رقم (ال
  املوقع

  املوضوعات
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٣٧٫١٣ ٧٥  العسكرية واالمنية

  ٢ ٣٥٫٦٤ ٧٢  السياسية
  ٣ ١٦٫٣٤ ٣٣  االجت�عية
  ٤ ٦٫٩٣ ١٤  االقتصادية

  ٥ ٢٫٩٧ ٦  البيئية
  ٦ ٠٫٩٩ ٢  الصحية

  ١٠٠  ٢٠٢  املجموع
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  املوضوعات االمنية والعسكرية املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت)  - ب
توزعت املوضوعات االمنية والعسكرية املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت) اثناء 

  إذ �كن تحديدها وفق ما يأ�: مدة البحث الخاضعة للتحليل، اىل مجموعة من املوضوعات الفرعية
جاءت الفقرات الخاصة بهذا  حكومة اقليم كوردستان تدعو اىل التنسيق مع القوات العراقية: -

الشأن يف املرتبة االويل، ومن ب� تلك االخبار عىل سبيل املثال: يقول كفاح محمود املحلل السيايس 
وات العراقية املتمثلة بحرس الحدود بدأت الكردي واملقرب من دوائر صنع القرار الكردي إن الق

انتشارها يف املنطقة منذ أبريل نيسان املايض بعد تصاعد الرصاع ب� القوات الرتكية وحزب الع�ل 
الكردستا�، وب� محمود للجزيرة نت أن االنتشار جاء بعد التفاه�ت ب� بغداد وأربيل عىل اعتبار أن 

  ).٢٠٢١- ٨-١٢ادية لفرض سيادتها عىل الحدود "(الجزيرة نت:مسألة الحدود تتبع الحكومة االتح
  
حلت املوضوعات املتعلقة بهذا الشأن يف املرتبة  اقليم كوردستان تتعرض لهج�ت صاروخية: -

الثانية ضمن املوضوعات االمنية و العسكرية املتعلقة باقليم كوردستان وللتأكيد نورد هذا املثال: 
ردستان العراق أن مطار أربيل الدويل تعرض لهجوم بطائرة مس�ة أعلنت السلطات يف إقليم ك"

  )٢٠٢١-٧- ٦مفخخة، أسفر عن اندالع حرائق بعيدا عن منشآته، و� يخلف أي إصابات" (الجزيرة نت :
  
جاءت الفقرات التي  تنظيم الدولة (داعش) تصعد هج�تها عىل قوات البيشمركة الكوردية: -

تبة الثالثة ضمن سلم الفقرات الخاصة باملوضوعات االمنية والعسكرية، تناولت هذا املوضوع يف املر 
من عنارص البشمركة قوات  ٤قتىل بينهم  ٥قالت مصادر أمنية عراقية إن وللتأكيد نورد هذا املثال "

آخرون يف مواجهات مع مسلحي تنظيم  ٦تتبع حكومة إقليم كردستان العراق سقطوا، يف ح� أصيب 
ة قرب قرية قره سا� ش�يل العراق، يف هجوم يعد الثالث من نوعه للتنظيم خالل الدولة اإلسالمي

  ).٢٠٢١-١٢- ٦" (الجزيرة نت أسبوع
  
حلت الفقرات التي تناولت هذا  مقاتلوا حزب الع�ل الكوردستا� يهاجمون قوات البيشمركة: -

قالت حكومة إقليم كردستان العراق املوضوع ضمن املرتبة الرابعة، عىل سبيل املثال نأ� بهذا املثال "
من أفراد قوات البشمركة قتلوا اليوم السبت يف هجوم نفذه عنارص من حزب الع�ل الكردستا�  ٥إن 

  )٢٠٢١- ٦-٥يف سلسلة جبال مت� بقضاء الع�دية يف محافظة دهوك" (الجزيرة نت:
  
جاءت الفقرات  كوردستان:احتدام املواجهات ب� الجيش الرت� وحزب الع�ل يف اقليم  -

االخبارية التي تناولت هذا املوضوع يف املرتية الخامسة وللتأكيد نورد هذا املثال" إن املعارك ب� 
الجيش الرت� والع�ل الكردستا� أدت لنزوح اآلالف عن قراهم فضال عن عدم مقدرتهم عىل الوصول 

 )٢٠٢١-٨- ١٢زيرة نت:لبساتينهم وحصد الفواكه التي تشتهر بها املنطقة"(الج
  
: حلت الفقرات التي تطرقت لهذا حكومة اقليم كوردستان تطالب بعدم رحيل قوات التحالف -



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (خامسلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٩ 
  

املوضوع يف املرتبة السادسة ضمن املوضوعات املتعلقة بالشأن االمني والعسكري يف اقليم كوردستان 
كردستان العراق سف� دزيي إن وللتوضيح نورد هذا املثال:" قال مسؤول العالقات الخارجية يف إقليم 

حكومة اإلقليم ال تؤيد انسحاب قوات التحالف الدويل من العراق، بسبب ما وصفه بعدم استقرار 
- ٧-٢٥البالد وتدخالت الدول األخرى يف شؤونه الداخلية وعدم اكت�ل قدراته العسكرية" (الجزيرة نت:

٢٠٢١.(  
  
جاءت الفقرات الخاصة بهذا  ليم كوردستان:ايران تهاجم ج�عات كوردية معارضة داخل اق -

املوضوع يف املرتبية السابعة واالخ�ة ضمن املوضوعات التي تتعلق بالشان االمني و العسكري القليم 
ذكرت إذاعة جمهورية إيران اإلسالمية الحكومية أن الحرس الثوري كوردستان وللتأكيد نورد هذا املثال" 

والطائرات املس�ة ملهاجمة مسلح� أكراد يف إقليم كردستان بش�ل استخدم اليوم الخميس املدفعية 
). من خالل ماورد نجد ان موقع الجزيرة نت اهتم باثارة املوضوعات ٢٠٢١-٩- ٩العراق" (الجزيرة نت: 

التي تدخل ضمن الجانب السلبي القليم كوردستان بوصفه اصبح نقطة ضعف يف الجسد العراقي، 
  .)٢ينظر الجدول رقم (

  
العسكرية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع املوضوعات االمنية و ) يوضح ٢الجدول رقم (

  (الجزيرة نت:)
  املوقع                             

  املوضوعات
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٢٩٫٣٣ ٢٢  حكومة اقليم كوردستان تدعو اىل التنسيق مع القوات العراقية 

  ٢ ٢١٫٣٣ ١٦  كوردستان تتعرض لهج�ت صاروخيةاقليم 
  ٣ ٢٠٫٠٠ ١٥  تنظيم الدولة (داعش) تصعد هج�تها عىل قوات البيشمركة الكوردية

  ٤ ١٠٫٦٧ ٨  مقاتلوا حزب الع�ل الكوردستا� يهاجمون قوات البيشمركة
  ٥ ٨٫٠٠ ٦  احتدام املواجهات ب� الجيش الرت� و حزب الع�ل يف اقليم كوردستان

  ٦ ٦٫٦٧  ٥  حكومة اقليم كوردستان تطالب بعدم رحيل قوات التحالف
  ٧ ٤٫٠٠  ٣  ايران تهاجم ج�عات كوردية معارضة داخل اقليم كوردستان

  ١٠٠  ٧٥  املجموع
  

  املوضوعات السياسية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت) - ت
كوردستان يف موقع (الجزيرة نت) اثناء مدة البحث توزعت املوضوعات السياسية املتعلقة باقليم 

  الخاضعة للتحليل، اىل مجموعة من املوضوعات الفرعية إذ �كن تحديدها عىل النحو اال�:
  
اهتم موقع الجزيرة نت خالل املدة الخاضعة  ظاهرة الهجرة تحرج سلطات إقليم كوردستان: -

اهت�ما من حيث عدد الفقرات، وكانت يف املرتبة للتحليل بهذا املوضوع، وكان من اك� املوضوعات 



  ةيالصورة االعالمية القليم كوردستان العراق يف املواقع االلكرتونية للقنوات الفضائية االخبارية العرب

٥٠ 
  

االوىل ضمن املوضوعات السياسية املتعلقة باقليم كوردستان، وعىل سبيل املثال نورد هذا املثال " 
حكومة كردستان العراق تتهم أطرافا سياسية عراقية �حاولة إلقاء مسؤولية محنة املهاجرين عىل 

 ).٢٠٢١- ١١-١٥ واملايل من تجار التهريب" (الجزيرة نت:حكومة اإلقليم بهدف الرتبح السيايس
  
جاءت الفقرات التي  االحزاب الكردية تتحالف مع القوى العراقية لتحقيق مكاسب سياسية: -

تتعلق بهذا املوضوع يف املرتبة الثانية ضمن املوضوعات املتعلقة بالشأن السيايس القليم كوردستان، 
وأضاف الكعبي أن اتفاقا عىل ما يبدو قد أُبرم ب� املال� وزعيم الحزب  وللتوضيخ نورد هذا املثال" ..

الد�قراطي الكردستا� مسعود البارزا� خالل لقائه� مؤخرا يف أربيل لتقاسم السلطة" (الجزيرة 
  ).٢٠٢١- ٨-٢٨نت:

  
: جاءت منصب رئيس الجمهورية يث� انقساما ب� الحزب� الرئيسي� يف اقليم كوردستان -

يدور الرصاع  الفقرات التي تتعلق بهذا املوضوع يف املرتبة الثالثة، وعىل سبيل املثال نورد هذا املثال: "
ب� الحزب� الكردي� الكب�ين يف العراق االتحاد الوطني الكردستا� والحزب الد�وقراطي الكردستا� 

  ).٢٠٢١- ١٠-٢٣عىل منصب رئاسة الجمهورية" (الجزيرة نت: 
  
حلت الفقرات  اقليم كوردستان تسعى لتشكيل الدولة املستقلة ودور الجوار تحذرها: حكومة -

املتعلقة بهذا املوضوع يف املرتبة الرابعة ضمن مجموع الفقرات الخاصة بالشأن السيايس يف اقليم 
دستان انضمت إيران إىل تركيا باالحتجاج عىل إصدار إقليم كر كوردستان و للتأكيد نورد املثال التايل " 

العراق طابعا بريديا يتضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران، يف ح� 
- ٣-١١سارع اإلقليم بتوضيح قصة إصدار الطابع والتأكيد عىل أنه � يعتمده بعد" (الجزيرة نت: 

٢٠٢١.(  
  
لقة بهذا املوضوع  يف املرتبة : جاءت الفقرات املتعانتهاكات لحقوق االنسان يف اقليم كوردستان -

كشف الخامسة ضمن سلم املوضوعات السياسية يف اقليم كوردستان، عىل سبيل املثال نورد هذا املثال" 
صحفيا ومؤسسة إعالمية،  ٣٦انتهاكا ضد  ٤٩مركز حقوقي يف إقليم كردستان ش�يل العراق عن تسجيل 

  ).٢٠٢١-٥- ٤يرة نت: " (الجزيف األشهر األربعة األوىل من العام الجاري
  
جاءت الفقرات املتعلقة بهذا املوضوع يف املرتبة  دعوات اىل توحيد الصف الكوردي يف العراق: -

: يرى كفاح محمود السادسة ضمن املوضوعات السياسية يف اقليم كوردستان و للتاكيد نورد هذا املثال: 
معة، الفتا إىل أن املناطق املتنازع عليها مع أن املصالح العليا إلقليم كردستان توحد الكتل الكردية مجت

بغداد وحصة اإلقليم من املوازنة االتحادية وقانون النفط والغاز تخدم األحزاب الكردية مجتمعة" 
  ).٢٠٢١- ١٠- ١٧(الجزيرة نت:

  



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (خامسلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥١ 
  

حلت الفقرات التي تناولت هذا  حكومة إقليم كوردستان تنفي وجود إرسائيلي� عىل أراضيها: -
املرتبة السابعة و وللتوضيح نورد هذا املثال " اعترب جوتيار عادل أن اتهام كردستان بوجود املوضوع يف 

  ).٢٠٢١- ٤- ١٤مركز للمخابرات اإلرسائيلية عىل أراضيه غايته التآمر ضد اإلقليم" (الجزيرة نت: 
  
: جاءت يف املرتبة الثامنة واالخ�ة تزايد املشاركة النسوية يف العملية السياسية القليم كوردستان -

ريواز فائق ترى أن املجتمع صار أك� انفتاحا وتسامحا يف قضية مشاركة للتوضيح نورد هذا املثال"  
 ).٢٠٢١- ٦-١٥النساء بالسياسة " (الجزيرة نت: 

ومن خالل ماتم ذكره نجد ان موقع الجزيرة نت اهتمت باملوضوعات السياسية التي تدخل ضمن 
ة السلبيات مقارنة باملوضوعات السياسية االيجابية والتي اتت يف املراتب املتأخرة، لذا �كن القول دائر 

ان السياسة التحريرية ملوقع الجزيرة نت قد اثرت عىل انتقاء املوضوعات السياسية املتعلقة باقليم 
  .)٣كوردستان العراق، ينظر الجدول رقم (

  
  لسياسية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)) يوضح املوضوعات ا٣جدول رقم (ال

  املوقع                             
  املوضوعات

  الجزيرة نت
  ت  %  تكرارات

  ١ ٣١٫٩٤ ٢٣  ظاهرة الهجرة تحرج سلطات إقليم كوردستان
  ٢ ١٥٫٢٨ ١١  االحزاب الكردية تتحالف مع القوى العراقية لتحقيق مكاسب سياسية

منصب رئيس الجمهورية يث� انقساما ب� الحزب� الرئيسي� يف اقليم 
  كوردستان

٣ ١٣٫٨٩ ١٠  

حكومة اقليم كوردستان تسعى لتشكيل الدولة املستقلة ودور الجوار 
  تحذرها

٤ ١٢٫٥٠ ٩  

  ٥ ٩٫٧٢ ٧  انتهاكات لحقوق االنسان يف اقليم كوردستان
  ٦ ٦٫٩٤  ٥  دعوات اىل توحيد الصف الكوردي يف العراق

  ٧ ٥٫٥٦  ٤  حكومة إقليم كوردستان تنفي وجود إرسائيلي� عىل أراضيها
  ٨ ٤٫١٧  ٣  تزايد املشاركة النسوية يف العملية السياسية القليم كوردستان

  ١٠٠  ٧٢  املجموع
  

  املوضوعات االجت�عية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت): - ث
توزعت املوضوعات االجت�عية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت) اثناء 

  �كن تحديدها وفق ما يأ�: إذمدة البحث الخاضعة للتحليل، اىل مجموعة من املوضوعات الفرعية، 
  
ع يف جاءت الفقرات التي تناولت هذا املوضو  تزايد ظاهرة العنف داخل املجتع الكوردستا�: -

املرتبة االوىل، وكان موضوع  زيادة العنف داخل املجتمع من املوضوعات التي كانت جديرة باالهت�م 
من قبل املوقع و عىل سبيل املثال نورد هذه الفقرة املنشورة يف الجزيرة نت " تشهد ما تعرف بـجرائم 
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٥٢ 
  

رائم نتيجة تأزم الوضع ، وتفاقمت هذه الج٢٠١٥الرشف زيادة يف إقليم كردستان العراق بعد عام 
  ).٢٠٢١- ٤-١٨االقتصادي واالنفتاح الذي أثر بشكل واضح يف �اسك األرس"(الجزيرة نت: 

  
حلت الفقرات التي تطرقت لهذا املوضوع يف عودة الديانة الزردشتية اىل اقليم كوردستان:  -

وللتاكيد نورد هذا املثال "تقول املرتبة الثانية ضمن سلم املوضوعات االجت�عية يف اقليم كوردستان 
ممثلة الديانة الزرادشتية يف أوقاف أقليم كردستان العراق اوات حسام الدين طيّب إن لديهم الهيئة 

منظ�ت زرادشتية، ومعبدين؛ يوجد واحد يف أربيل واآلخر يف  ٤العليا للزرادشتي� يف كردستان، و
  )٢٠٢١-٥-٢٩السلي�نية" (الجزيرة نت:

  
: جاءت الفقرات التي تتعلق بهذا املوضوع يف كوردستان تشهد مهرجان بارتداء الحجاباقليم  -

شابة من محافظة حلبجة التابعة إلقليم  ١٣٥٧املرتبة الثالثة وللتأكيد نورد هذا املثال" احتفلت 
زيرة (الج "كردستان (ش�يل العراق) بارتداء الحجاب، يف حفل كب� أطلق عليه املنظمون "التاج الذهبي

  ).٢٠٢١- ٢- ١٣نت: 
ومن خالل هذه املوضوعات املنشورة نجد ان املوضوعات التي تدخل ضمن دائرة السلوكيات 
السلبية املتمثلة بتزايد العنف االجت�عي يف االقليم كانت لها النصيب االكرب يف املوضوعات االجت�عية، 

  .)٤ينظر الجدول رقم (
 

  االجت�عية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)) يوضح املوضوعات ٤الجدول رقم (
  املوقع                             

  املوضوعات
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٦٣٫٦٤ ٢١  تزايد ظاهرة العنف داخل املجتع الكوردستا�

  ٢ ٢٧٫٢٧ ٩  عودة الديانة الزردشتية اىل اقليم كوردستان
  ٣ ٩٫٠٩ ٣  كوردستان تشهد مهرجان ارتداء الحجاباقليم 

  ١٠٠  ٣٣  املجموع
  
  املوضوعات االقتصادية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت) -ج

ركز موقع (الجزيرة نت) عىل مجموعة من املحاور الخاصة باملوضوعات االقتصادية يف اقليم 
  يأ�:كوردستان، و�كن تحديدها وفق ما 

  
: جاءت املوضوعات املتعلقة بهذا املوضوع يف تفاقم املشاكل االقتصادية يف اقليم كوردستان -

املرتبة االوىل، وعىل سبل املثال نورد هذا املثال "أن الشباب الساخط� الذين يشكلون ثلثي السكان، 
  ).٢٠٢١- ١١- ١٩يتحملون العبء األكرب ويواجهون بطالة قاسية" (الجزيرة نت: 

  



  ٢٠٢٢ حزيران) ولاال) العدد (خامسلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥٣ 
  

:  حلت املوضوعات التي تطرق لهذا إىل املعادالت الدولية تصدير النفط يدخل اقليم كوردستان -
املوضوع يف املرتبة الثانية، وللتأكيد نورد هذا املثال " ك� هو معلوم فإن إقليم كردستان قد دخل 

كية" (الجزيرة نت: الخارطة النفطية العاملية سواء يف حسابات أوبك أو إدارة معلومات الطاقة األم� 
٢٠٢١-١١-١١.(  

  
: وردت الفقرات املتعلقة بهذا املوضوع يف املرتبة انتعاش القطاع السياحي يف اقليم كوردستان -

الثالثة، ومن ب� تلك الفقرات "عاد السياح للتدفق مجددا إىل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، 
 ).٢٠٢١- ٧-٢١نا" (الجزيرة نت: مع تخفيف القيود التي فُرضت بسبب جائحة كورو 

  
: جاءت الفقرات االخبارية الخاصة بهذا حكومة اقليم كوردستان تخطط لتطوير القطاع الزراعي -

الشأن يف املرتبة الرابعة، عىل سبيل املثال نورد هذا املثال"  تخطط هيئة االستث�ر يف كردستان العراق 
للدخل وإيجاد الوظائف، من خالل توفر البيئة الترشيعية لتطوير قطاع الزراعة، ليكون مصدراً مه�ً 

  ).٢٠٢١- ٩- ٤والتمويلية الالزمة" (الجزيرة نت: 
من خالل هذه االرقام والنسب نجد ان املشكالت واالزمات االقتصادية التي تشهدها املناطق 

تي قد تحدثها يف املختلفة يف اقليم كوردستان كانت ضمن اولويات موقع الجزيرة نت، نظر للتأث�ات ال
  .)٥الناحية السياسية واالجت�عية، ينظر الجدول رقم (

  
  ) املوضوعات االقتصادية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)٥الجدول رقم (

  املوقع                             
  املوضوعات

  الجزيرة نت
  ت  %  تكرارات

  ١ ٤٢٫٨٦ ٦  اقليم كوردستان تفاقم املشاكل االقتصادية يف
  ٢ ٢٨٫٥٧ ٤   إىل املعادالت الدولية تصدير النفط يدخل اقليم كوردستان

  ٣ ٢١٫٤٣ ٣  انتعاش القطاع السياحي يف اقليم كوردستان
  ٤ ٧٫١٤  ١  حكومة اقليم كوردستان تخطط لتطوير القطاع الزراعي

  ١٠٠  ١٤  املجموع
  
  كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت):املوضوعات البيئية املتعلقة باقليم  -ح

اهتم موقع (الجزيرة نت) �جموعة من املحاور الخاصة باملوضوعات البيئية يف اقليم كوردستان، 
  و�كن تحديدها وفق ما يأ�:

  
جاءت يف املرتبة االويل وللتوضيح نورد املثال التايل"  السيول الجارفة تجتاح اقليم كوردستان: -

اجتاحت سيول جارفة أمس السبت مناطق سكنية ش�يل محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق جراء 
 .)٢٠١٢- ١٠-٣١(الجزيرة نت:  هطول أمطار غزيرة منذ صباح أمس السبت"
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٥٤ 
  

  
بة الثانية ضمن املوضوعات البيئة يف جاءت يف املرت مخاوف من حدوث ازمة يف املياه الجوفية: -

"تش� التغ�ات املناخية اقليم كوردستان و كان هناك فقرة اخبارية واحدة اهتمت بهذا املوضوع 
ونقص كميات األمطار والثلوج يف إقليم كردستان العراق هذا العام إىل توقعات بحدوث أزمة يف املياه 

  .)٦نظر الجدول رقم (للمزيد ي .)٢٠١٢-٤- ٨(الجزيرة نت: الجوفية"
  

  ) يوضح املوضوعات البئية املتعلقة باقليم كوردستان العراق يف موقع (الجزيرة نت)٦جدول رقم (ال
  املوقع                             

  املوضوعات
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٨٣٫٣٣ ٥  السيول الجارفة تجتاح اقليم كوردستان 

  ٢ ١٦٫٦٧ ١  املياه الجوفيةمخاوف من حدوث ازمة يف 
  ١٠٠  ٦  املجموع

  
  :املوضوعات الصحية -خ
من خالل فرز الفقرات االخبارية املتعلقة باملوضوعات الصحية يف اقليم كوردستان تب� ان هناك  

فقرتان اخباريتان حول املوضوعات الصحية والتي كانت تدور حول جائحة كورونا، وللتأكيد نورد هذا 
ونا، حتى بلغت املثال""يشهد إقليم كردستان العراق ارتفاعا يف أعداد الوفيات اليومية بف�وس كور 

  .)٢٠١٢-٨- ٢٩(الجزيرة نت: نسبتها: حالة وفاة كل ساعة"
  
  محور ارتكاز الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت) - د

توزعت املحاور الرئيسة يف الفقرات االخبارية املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت) 
ار اخرى محاورها هناك اخبار محاورها الرئيسة الحدث، و اخب ب� الحدث والشخصية، أي كانت هناك

اك�ية الفقرات االخبارية محوره الحدث، وجاء يف املرتبة االوىل أما الفقرات  توكانالرئيسة شخصية، 
االخبارية التي كانت محورها (الشخصية) فقد جاءت يف املرتبة الثانية، ويتب� من هذه البيانات 

  .)٧اهتم بشكل اكرب بالفقرات االخبارية املتعلقة بالحدث، ينظر الجدول رقم (أن(الجزيرة نت) قد 
  

  ) يوضح محور ارتكاز الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت)٧الجدول رقم (
  املوقع                             

  محور االرتكاز
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٦٨٫٨١ ١٣٩  حدث

  ٢  ٣١٫١٩ ٦٣  شخصية
  ١٠٠  ٢٠٢  املجموع
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٥٥ 
  

  الشخصيات املحورية يف الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان يف موقع (الجزيرة نت): - ذ
ركز موقع (الجزيرة نت) اثناء مدة البحث عىل مجموعة من الشخصيات لتناول املوضوعات 

الكوردية وسوف نورد بعض األمثلة عن املتعلقة باقليم كوردستان، ويف املرتبة االوىل جاءت الشخصيات 
اخبار الشخصيات الكوردية يف سياق الحديث عن الفئات الفرعية لتلك املضام�، ويف املرتبة الثانية 
حلت الشخصيات العراقية، ومن ب� تلك االخبار "يرى الباحث السيايس غانم العابد أن االنتشار الجديد 

حادية يأ� بعد االتفاقيات ب� حكومتي بغداد وأربيل والتي لقوات حرس الحدود التابع للحكومة االت
)، ويف ٢٠٢١-٨- ١٢تضمنت قيادة عمليات مشرتكة من ألوية تتبع حكومتي بغداد وأربيل"(الجزيرة نت:

املرتبة الثالثة واالخ�ة جاءت الشخصيات االقليمية والدولية ومن ب� تلك االخبار" انضمت إيران إىل 
ىل إصدار إقليم كردستان العراق طابعا بريديا يتضمن خريطة لكيان من أجزاء تركيا باالحتجاج ع

مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران،.... وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 
- ٣-١١( الجزيرة نت: خطيب زاده يف بيان األربعاء إن الطابع يتعارض مع األسس والقواعد الدولية.

٢٠١٢(.  
ومن خالل هذه البيانات نجد ان اهت�مات (الجزيرة نت) كانت لصالح الشخصيات الكوردية، 
وهذا امر طبيعي، لكون الفقرات االخبارية تخص الشأن الكوردي بالدرجة االساس، ينظر الجدول رقم 

)٨.(  
  

  ع (الجزيرة نت)) يوضح الشخصيات املحورية يف الفقرات املتعلقة باقليم كوردستان يف موق٨الجدول رقم(
  املوقع                             

  الشخصيات املحورية
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٨٨٫٨٩ ٥٦  كوردية
  ٢ ٦٫٣٥ ٤  عراقية

  ٢  ٤٫٧٦  ٣  اقليمية ودولية
  ١٠٠  ٦٣  املجموع

  
  االتجاهات السياسية للشخصيات املحورية الكوردية: - ر

العراقية من حيث اتجاهاتهم السياسية عىل االحزاب توزعت الشخصيات السياسية الكوردية 
  :الكوردستانية، والشخصيات املستقلة، التي كانت وفق مايأ�

  
  :الحزب الد�قراطي الكوردستا� -

جاءت االخبار التي كانت شخصياتها املحورية تنتمي اىل الحزب الد�قراطي الكوردستا� يف املرتبة 
يقول كفاح محمود الباحث السيايس ومستشار رئيس ىل سبيل املثال" االوىل، ومن ب� تلك االخبار ع

عام أُعطي األولوية لدى األكراد  ٧٥الحزب الد�قراطي الكردستا� إن الحزب نظرا لتاريخه املمتد لـ
  ).٢٠١٢-١٠- ١٧(الجزيرة نت: 



  ةيالصورة االعالمية القليم كوردستان العراق يف املواقع االلكرتونية للقنوات الفضائية االخبارية العرب

٥٦ 
  

  االتحاد الوطني الكوردستا�: -
اىل االتحاد الوطني الكوردستا� يف املرتبة  جاءت االخبار التي كانت شخصياتها املحورية  تنتمي

أشاد نرص الله سورجي عضو املجلس القيادي لالتحاد الوطني الكردستا�  الثانية ومن ب� تلك االخبار"
.. بدور حزبه يف الحفاظ عىل العملية السياسية بالعراق من خالل وجوده يف رئاسة الجمهورية" 

  ).٢٠١٢- ١٠- ٢٣(الجزيرة نت:
  
  الشخصيات املستقلة: -

جاءت االخبار التي كانت شخصياتها املحورية  شخصيات مستقلة اي ال تنتمي اىل االحزاب 
يقول رئيس "مؤسسة لوتكه لشؤون الالجئ� السياسية يف املرتبة الثالثة، ومن ب� تلك االخبار" 

ف كردي عند الحدود آال  ٤واملهاجرين يف إقليم كردستان العراق آري جالل للجزيرة نت إن "نحو 
  )٢٠١٢- ١١-١٥( الجزيرة نت: البيالروسية البولندية

  
  االتحاد االسالمي الكوردستا�: -

جاءت االخبار التي كانت شخصياتها املحورية  تنتمي اىل االتحاد االسالمي الكوردستا� يف املرتبة 
تحاد اإلسالمي الكردستا� من يقول ج�ل كوجر القيادي يف اال الرابعة واالخ�ة ومن ب� تلك االخبار" 

محافظة دهوك "إن توحد األحزاب الكردية يف كتلة برملانية واحدة لن يكون مستحيال إذا ما وصلت 
  )٢٠١٢- ١٠- ١٧( الجزيرة نت: هذه األحزاب لتفاه�ت"

وبواسطة ما ذكر نصل اىل نتيجة مفادها أن موقع الجزيرة نت اهتم بالدرجة االساس بالشخصيات 
ة الكوردية العراقية التي �ثل السلطة يف حكومة اقليم كوردستان، وخاصة الحزب الد�وقراطي السياسي

  .)٩( الكوردستا�، ينظر: الجدول رقم
  

  )  يوضح االتجاهات السياسية للشخصيات املحورية الكوردية ٩الجدول رقم (
  املوقع                             

  االتجاهات السياسية للشخصيات
  الجزيرة نت

  ت  %  تكرارات
  ١ ٧١٫٤٣ ٤٠  حزب الد�قراطي الكوردستا�

  ٢ ١٢٫٥ ٧  االتحاد الوطني الكوردستا�
  ٣ ٨٫٩٣  ٥  الشخصيات املستقلة

  ٤ ٧٫١٤  ٤  االتحاد االسالمي الكوردستا�
  ١٠٠  ٥٦  املجموع
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٥٧ 
  

  االستنتاجات:
االعالمية القليم كوردستان التي رسمتها بعد استعراض نتائج البحث توصل الباحثان اىل ان الصورة 

 السياسة التحريرية يف موقع الجزيرة نت خالل مدة تحليل عينة البحث كانت عىل النحو اآل�:
يعا� اقليم كوردستان من جملة مشاكل ورصاعات عسكرية وأمنية وسياسية واجت�عية  -١

  اقليم كوردستان. واقتصادية تنعكس سلباً عىل الجانب النفيس واملعييش لسكان 
املشاكل األمنية يف اقليم كوردستان دفعت السلطات يف االقليم للجوء اىل الحكومة املركزية يف  -٢

بغداد وقوات التحالف الدويل يف نفس الوقت، لطلب الدعم والتنسيق من بغداد من جهة وطلب 
  إبقاء القوات الدولية يف العراق من جهة اخرى.

اقلي�ً آمناً؛ بل يواجه تحديات كث�ة منها التعرض للهج�ت الصاروخية اقليم كوردستان ليس  -٣
من قبل الجهات التي تعارض بقاء القوات االمريكية يف العراق، وتعرض القوات الكوردية لهج�ت 
متصاعدة من قبل فلول داعش، ومهاجمة قوات البيشمركة من قبل مقاتيل حزب الع�ل الكوردستا�، 

ت االقليمية من قبل ايران وتركيا لرضب ومطاردة معاريض الدولت� داخل حدود اقليم واستمرار التدخال 
  كوردستان.  

هجرة املواطن� من اقليم كوردستان اىل الخارج والدول الغربية أصبحت ظاهرة مقلقة تقض  -٤
  مضاجع السلطات يف اقليم كوردستان.

فس األحزاب الحاكمة عىل است�لة القوى التوجه السيايس السائد يف اقليم كوردستان هو تنا -٥
السياسية الفاعلة يف بغداد لصالحها، م� أدى اىل تعميق االنقسام ب� الحزب� الكوردي� الحاكم� 

  وخصوصاً بشأن تنافسه� عىل الفوز �نصب رئيس الجمهورية يف العراق.
االنقسام داخل البيت  االوضاع السياسية الداخلية يف اقليم كوردستان غ� مستقرة بسبب -٦

السيايس الكوردي من جهة، وبسبب ملف حقوق االنسان من جهة أخرى، اذ هناك اتهامات موجهة 
من قبل املنظ�ت الدولية ومنظ�ت املجتمع املد� اىل السلطات يف اقليم كوردستان بانتهاك حقوق 

  االنسان.
خلق اضطرابات اجت�عية تهدد  تصاعد العنف االرسي داخل اقليم كوردستان م� يؤدي اىل -٧

  السلم الداخيل، و بروز ظواهر ثقافية وعقائدية تنم عن تغي�ات ثقافية واجت�عية.
تفاقم املشاكل االقتصادية وانتشار ظاهرة البطالة ب� الشباب يف اقليم كوردستان يف وقت   -٨

  .تواصل فيه السلطات الكوردية تصدير النفط وبيعه يف االسواق العاملية
الشخصيات املحورية املتعلقة باقليم كوردستان يف الفقرات الخربية ملوقع الجزيرة نت هي  -٩

شخصيات محلية كوردية باالعت�د عىل مصادر رسمية داخلية، وخصوصاً مصادر الحزب الد�قراطي 
  الكوردستا�.   

  التوصيات:
  يوصيان �ا يأ�:استنادا اىل ماتم التوصل اليه من استنتاجات، فان الباحث� 

العمل عىل تنويع االخبار املتعلقة باقليم كوردستان العراق وعدم حرصها يف اطر املشاكل  -١
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٥٨ 
  

  والرصاعات.
رضورة االهت�م باالخبار التي تخدم ثقافة التواصل والتعايش ب� مكونات الشعب العراقي،  -٢

  خاصة ب� الكورد والعرب.
بالخالفات والرصاعات، ينبغي االخذ بآراء االطراف عند معالجة املوضوعات التي تتسم -٣

 املتصارعة للتأكد من صحة املوضوعات ودقتها.
العمل عىل تنويع الشخصيات الكوردية املحورية يف االخبار، وااللتفاف االك� اىل الشخصيات  -٤

  طة الكوردية.املستقلة واالحزاب السياسية الكوردية كافة، وعدم حرصها يف الشخصيات التي �ثل السل
 

  قائمة المصادر والمراجع
  أوال: املصادر العربية:

)، عن كتاب العرب و الكرد ١٩١٨- ١٨٩١العربية (- ) هوكر طاهر، العالقات الكردية٢٠١٩(توفيق،  -١
  املصالح و املخاوف و املشرتكات، ب�وت، املركز العر� لالبحاث و دراسة السياسات.

فاضل، سعيد حميد، االعالم االذاعي والتلفويو� العر�، بغداد، دار ) وسام ٢٠١٤(رايض و رشيف،  -٢
  الكتب والوثائق.

) عزيز، القضية الكوردية يف العراق،  التأريخ واالفاق، القاهرة، مؤسسة االهرام للنرش ١٩٩٤(الحاج،  -٣
  والتوزيع. 

تقديم رفيق صالح أحمد، ) شاكر، الكرد واملسألة الكردية، الجزء االول: اعداد و ٢٠٠٨(خصباك،  -٤
  السلي�نية، من منشورات بنک�ی ژین. 

)عزيزة، االعالم السيايس والرأي العام، دراسة يف ترتيب االولويات، القاهرة، دار الفجر ٢٠٠٤(عبدة.  -٥
  للنرش والتوزيع 

النهضة ) مي، االتصال والد�قراطية الفضائيات والحرب االعالمية ، ب�وت، دار ٢٠٠٥(العبدالله،  -٦
  العربية.

) جالل، حول القضية الكوردية يف العراق، عن كتاب كتابات يف املسألة الكردية، ٢٠٠٨(الطالبا�،  -٧
  السلي�نية، من منشورات بنک�ی ژین.

) مثنى أم�، قضايا القوميات وأثرها عىل العالقات الدولية، السلي�نية، مركز كوردستان ٢٠٠٣(قادر،  -٨
  تيجية.للدراسات االسرتا

  
  املصادر االنجليزية:ثانيا:  

9- (Bhimrao, 2017) Babasaheb: Role and Impact of Media on Society a Sociological 
Approach with Respect to Demonetisation, International Journal of Research in 
Humanities, Arts and Literature. 
10- (Gutsche Jr,2015) Robert E, Media Control: News as an Institution of Power and 
Social Control, Bloomsbury Publishing plc, London. 
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  االطاريح و الرسائل الجامعيةثالثا: 
) أياد مصطفى عبدالفتاح، معالجة املواقع االلكرتونية االخبارية العربية لواقع ٢٠١٢(االطرش، -١١

  غزة.  - ماجست�، كلية االداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهراالقطاب يف مرص،  اطروحة 
) نص�ة، املعالجة االعالمية لظاهرة االرهاب من خالل الربامج الحوارية يف الفضائيات ٢٠١٢(التامي، -١٢

، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم االعالم  - ٣- االخبارية املتخصصة، اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر
  االتصال.و 
  

  رابعا: البحوث و الدراسات
) وسام فاضل، دور القنوات الفضائية اإلخبارية يف تشكيل الصورة اإلعالمية والسياسية ٢٠٠٨(رايض، -١٣

  .٥عن العراق، مجلة الباحث االعالمي، مجلة فصلية محكمة ، كلية االعالم جامعة بغداد، العدد 
عالمية تأث� الفضائيات العربية عىل الشباب العر�، مجلة ) محمد، تحليل الرسالة اال ٢٠٠٨(املفرس، -١٤

املفكر، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيرض بكرسة ، 
  الجزائر، العدد الثالث. 

  
  خامسا: املواقع االلكرتو� (الجزيرة نت):

 tinyurl.com/2p9dwy9j) ٢٠٢١- ٢-١٣(الجزيرة نت:  -١٥
  tinyurl.com/734z7npe) ٢٠٢١- ٣-١١(الجزيرة نت:  -١٦
 tinyurl.com/mwj4ytx) ٢٠١٢- ٤- ٨(الجزيرة نت:  -١٧
  tinyurl.com/rrmfuku5) ٢٠٢١- ٤-١٤(الجزيرة نت:  -١٨
 tinyurl.com/3bum3nxf) ٢٠٢١- ٤-١٨(الجزيرة نت:  -١٩
  tinyurl.com/mr3dz6cs) ٢٠٢١- ٥- ٤(الجزيرة نت:  -٢٠
 tinyurl.com/2p83t8n7) ٢٠٢١- ٥-٢٩(الجزيرة نت: -٢١
 tinyurl.com/29duykcu) ٢٠٢١- ٦-٥(الجزيرة نت: -٢٢
 tinyurl.com/2pk9s3ah) ٢٠٢١- ٦-١٥(الجزيرة نت:  -٢٣
  tinyurl.com/4vcwaz8z) ٢٠٢١- ٧-٦(الجزيرة نت: -٢٤
 tinyurl.com/2p9tnjy3) ٢٠٢١- ٧-٢٥(الجزيرة نت: -٢٥
  tinyurl.com/ey6wmamm )٢٠٢١- ٨-١٢(الجزيرة نت: -٢٦
 tinyurl.com/bdcs3dd6) ٢٠١٢- ٨-٢٩(الجزيرة نت:  -٢٧
 tinyurl.com/8vtb2682) ٢٠٢١- ٩-٤(الجزيرة نت: -٢٨
  tinyurl.com/yckjz8t7) ٢٠٢١- ٩-٩(الجزيرة نت: -٢٩
 tinyurl.com/5ean7r4n) ٢٠٢١- ٩-٢٨(الجزيرة نت: -٣٠
 tinyurl.com/2nd2674w) ٢٠٢١-١٠-١٧(الجزيرة نت: -٣١
  tinyurl.com/3cwwu8jf ) ٢٠٢١- ١٠-٢٣(الجزيرة نت:  -٣٢
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 tinyurl.com/2p8vjp4t )٢٠١٢- ١٠-٣١(الجزيرة نت:  -٣٣
 tinyurl.com/2p992sja) ٢٠٢١- ١١-١١(الجزيرة نت:  -٣٤
  tinyurl.com/4spuymwm )٢٠٢١-١١-١٥(الجزيرة نت: -٣٥
 tinyurl.com/4a46abcn) ٢٠٢١- ١١-١٩(الجزيرة نت:  -٣٦
 tinyurl.com/eh9zhk7k) ٢٠٢١- ١٢-٦(الجزيرة نت: -٣٧

  
  

  ) اس�ء املحكمون:١امللحق (
  اس�ء املحكمون الست�رة التحليل:

  أ.م د. فؤاد عيل احمد،  قسم االعالم، كلية العلوم االنسانية، جامعة السا�انية . - 
  االنسانية، جامعة السلي�نية.أ.م د. سالم نرص الدين محمد، قسم االعالم، كلية العلوم  - 
  .أ.م د.عمر احمد رمضان، قسم االعالم، كلية العلوم االنسانية، جامعة السلي�نية - 
  

) معادلة هولستي الخراج الثبات٢امللحق (  
 

          2(C1, C2) 
R=  
           C1+C2 

R  معامل الثبات =  
C1, C2  عدد الفئات التي اتفق عليها يف التحليل�  

C1 +C2  مجموع الفئات التي حللت يف كال التحليل� 
 

                                                         ٢   ٣٥      
  ٠٫٩٢=                       = بح معامل الثبات يف هذا البحث يص      

                                                         ٣٨+ ٣٨       
  
  


