https://doi.org/10.26682/schjuod.2021.24.1.27
مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،289-274عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –47كانون الثاني 4242

موقف الصحافة األوروبية من جرائم اإلابدة اجلماعية ضد الكورد يف إقليم كوردستان العراق  -األنفال أمنوذجا
حبيب ابراىيم
معهد دراسات اإلعالم ،جامعة رور بوخوم-أملانيا

(اتريخ القةول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
تعرررا الك رورد يف إقلرريم كوردسررتان لعمليررات اابدة ةاعيررة ثل ر حمررالت األنفررال ،الررت تبررةة يف ترردمم متررات القررر الكورديررة وتصررفية

عشررات اففم مررن سرركاعا يف معررتقالت أارررم عليعررا اجلرريس العراقر ا ع تبررمل احكومررة العراقيررة للصررحفي العرراقي واألجانررا العررامل يف
العرراق آنرركا بتغطيررة احمررالت الررت تعرررا لررا الكرورد ،إذ كان ر وزارة الرردفا العراقيررة ترروود وسررائم اإلعررال العراقيررة بنتررائع العمليرراتا قام ر

الصحافة األوروبية بعد عا  ٣٠٠٢بنشر العديد من املوضوعات يف إطار قضية األنفال كنشر الواثئق واكتشام املقابر اجلماعيرة وااكمرة رمروز

النظا البابق ونشر مقاطع الصوت الت نشرهتا احملكمة العراقيةا

يبرل الةحرا الضرول علرا تنراول الصرحافة األوروبيرة متمثلرة مبجلرة  Der Spiegelاألملانيرة ،وصرحيفة  Der Standardالنمبراوية،

وصرحيفة  24 Minutenالبويبررية ،وصرحيفة  The daily Telegraphالربيطانيرة ،حمرالت األنفرالا اسرتدد الةاثرا مرنعع لليرم

احملتو  ،بتحليم اتو ةيع املوضوعات الرت تناولر قضرية األنفرال للفر ة مرن  ٣٠٠٢ولغايرة  ،٣٠٠٨وتوصرم الةحرا اا ان هنالر اهتمرا

بقضية األنفال ،وكان البمة الةارزة للموضوعات املتعلقة ابألنفال ه عرا أعداد الضحااي والتعاطف مععا ،و ثم املوقف القانوين الكي تةنته

الصحف األوروبية مرن قضرية األنفرال ،ابعتةرار محرالت األنفرال ضرد الكرورد جررائم ضرد اإلنبرانية وابلنبرةة للموقرف البياسر  ،ركروت الصرحف
األوروبية علا ان جرائم األنفال هو جول من سلو ثوب الةعا افجرام ا

الكلمات املفتاثية :الصحافة األوروبية ،قضية األنفال ،مواقف وسائل اإلعالم ،املواقع االلكًتونية ،اإلابدة اجلماعية

مقدمة
انعكست قضية األنفال يف الصحف العاملية ومنها
األوروبية وال تزال الصحف تنشر معلومات عن قضية األنفال،
اخرىا يف ابريل عام  ٩١٠٢تتعلق ابكتشاف مقربة مجاعية يف
صحراء السماوة تضم رفات  ٨٤امرأة وطفال قتلهم النظام
السابق خالل محالت األنفال ،ىذا يعٍت انو رغم انقضاء ٩٩
عاما على انتهاء محالت األنفال ،ال تزال الصحف تنشر
خبارا وتقارير يف إطار قضية األنفال .يسلط ىذا البحث
أ ً
الضوء على مواقف الصحافة األوروبية من قضية األنفال،
وكيفية تناوهلا لتفاصيلها للكشف عن احملتوى الذي
استخدمتو لتناول كل ما يتعلق بقضية األنفال .استخدم

الباحث منهج حتليل املضمون؛ ألنو من أفضل املناىج
للكشف عن مواقف وسائل اإلعالم ،من خالل حتليل حمتوى
املوضوعات املتعلقة ابألنفال يف جملة Der Spiegel
األملانية ،وصحيفة  Der Standardالنمساوية ،وصحيفة
 24 Minutenالسويسرية ،وصحيفة The daily
 Telegraphالربيطانية للفًتة من  ٩١١٢ولغاية .٩١٠٤
اذ تعد ىذه الصحف وطنية تستهدف القراء على مستوى
الدول اليت تصدر فيها ،كما تنشر املوضوعات الوطنية
واإلقليمية وهلا أتثَت كبَت يف الرأي العام الوطٍت.
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املةحا األول  /اإلطار املنعج

أوفا مشكلة الةحا

تسع عععى مع ععوث مواقع ععف وسع ععائل اإلعع ععالم) للكشع ععف عع ععن
املواقععف الععيت تتبناىععا وسععائل اإلعععالم جتععاه القضععاال واالحععداث،
فهي حتلل ىذه املواقف يف إطار سياستها اإلعالمية من جهعة،
ويف إط ععار البيئ ععة اإلعالمي ععة م ععن جه ععة أخ ععرى .تتم ععل مش ععكلة
البحث ابلوقوف على مواقف جملة  Der Spiegelاألملانيعة،
وصععحيفة  Der Standardالنمسععاوية ،وصععحيفة 24
The
daily
 Minutenالسويسع ع عرية ،وص ع ععحيفة
 Telegraphالربيطانية من قضية األنفال للفًتة معن ٩١١٢
ولغايعة  ،٩١٠٤بتحليعل حمتعوى مجيعع املوضعوعات العيت تناولعت
قضية األنفال للفًتة من  ٩١١٢والغاية .٩١٠٤

اثنياا أمهية الةحا
للصععحافة يف أورواب أتثععَت كبععَت يف السياسععة ،فالقضععاال الععيت
تقععوم الصععحافة بتناوهلععا ونشععر تفاصععيلها ،تكتسععب أ يععة لععدى
السياسععيُت وال عرأي العععام علععى حععد س عواء وتععتم مناقشععتها علععى
مسععتوى الربملععاات واملنظمععات اإلقليميععة والدوليععة .تتم ععل أ يععة
البحث يف فهم أعمق وامشل جململ وظعائف الصعحافة األوروبيعة
فيما خيص تناول قضية األنفال ،وأبرز املواقف اليت تبنتها كبعد
مععن أبعععاد سياسععتها اإلعالميععة ،فضععال عععن إجعراء حتليععل حمتععوى
الفنون الصحفية اليت تناولت قضية األنفال لتحديد املنطلقات
الععيت تنطععوي عليهععا .للبحععث أ يععة للبععاح ُت يف جمععال اإلعععالم
ال ع عراغبُت يف معرفع ععة مواقع ععف الصع ععحافة األوروبيع ععة مع ععن القضع ععاال
الكورديععة يف إقلععيم كوردسععتان الع عراا ،كمععا يعععد البحععث مهمععا
للصععحفيُت الععذين جتععاجون ام تقيععيم مواقععف وسععائل اإلعععالم
األوروبية حتديدا جتاه قضية األنفال.
اثلثاا أهدام الةحا

يهدف البحث إم الوقوف على مدى أ ية قضية األنفال
يف إط ععار اجن ععدة الص ععحافة األوروبي ععة وأب ععرز املواق ععف اإلنس ععانية
والسياسية والقانونية اليت تبنتها خالل الفًتة من  ٩١١٢ولغاية
 .٩١٠٤ان استش ع ع ع ععفاف املواق ع ع ع ععف يس ع ع ع ععاىم يف فه ع ع ع ععم أوس ع ع ع ععع
ملرتكزات السياسية اإلعالمية للصحافة األوروبية وإطار خطاهبا
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اإلعالم عي واجلوانععب الععيت تركععز عليهععا يف حتليععل وتفسععَت وتقععو
املوض ع ععوعات ،كم ع ععا يه ع ععدف البح ع ععث أيض ع ععا ام كيفي ع ععة تعام ع ععل
الصعحفيُت األوروبيععُت مععع قضععاال الكعورد وكيفيععة صععياغة الفنععون
الصحفية املتعلقة هبا.
رابعاا تباؤفت الةحا

يسعى البحث عن التساؤالت التالية:
 .٠مع ععا أبع ععرز املوضع ععوعات الصع ععحفية الع ععيت مت توظيفهع ععا لتن ع عاول
موضوع محالت األنفال يف الصحافة األوروبية؟
 .٩م ععا مص ععادر املوض ععوعات الص ععحفية ال ععيت تناول ععت مح ععالت
األنفال يف الصحافة األوروبية؟
 .٢م ع ع ععا مواق ع ع ععف الص ع ع ععحافة األوروبي ع ع ععة اإلنس ع ع ععانية والسياس ع ع ععية
والقانونية من عمليات األنفال؟
خامباا منعع الةحا

يعتععرب املععنهج العلمععي ا ابععة الطريععق الععذي يسععلكو الباحععث
للوصعول ام نتعائج البحعث .يسععتخدم يف جمعال اإلععالم العديععد
م ععن املن ععاىج العلمي ععة للكش ععف ع ععن حمت ععوى وس ععائل اإلع ععالم.
املنهج املالئم هلذا البحعث ىعو "حتليعل احملتعوى" العذي يسعتخدم
يف العل ععوم االجتماعي ععة ،واإلع ععالم عل ععى وج ععو اوص ععوص ،وى ععو
املععنهج الععذي يقععوم بتحليععل حمتععوى موضععوعات وسععائل اإلعععالم
للوقععوف علععى مواقفهععا ووجه عة نظرىععا واجتاىا ععا واليععة تغطيتهععا
وتناوهل ععا للموض ععوعات .للوق ععوف عل ععى مواق ععف جمل ععة Der
 Spiegelاألملانيعة ،وصعحيفة  Der Standardالنمسععاوية،
وصحيفة  24 Minutenالسويسرية ،وصحيفة The daily
 Telegraphالربيطاني ع ععة م ع ععن عملي ع ععات األنف ع ععال .م ع ععن اج ع ععل
الوقوف علعى موقعف الصعحافة األوروبيعة ،قعام الباحعث بتحليعل
حمتععوى املوضععوعات الععيت تناولععت محععالت األنفععال ضععد الك عورد
للف ععًتة  ٩١١٢ولغاي ععة ،٩١٠٤؛ذل ع ع ان املئ ععات م ععن الو ئ ععق
والصععور والتس ع يالت الصععوتية الععيت تتعلععق بتل ع العمليععات مت
نشرىا يف وسائل اإلعالم العاملية ،كما اكتشعفت العشعرات معن
املقععابر اجلماعيععة الععيت تضععم رفععات امل عواطنُت ال عوكرد الععذين دتععت
تصفيتهم اثناء عمليات األنفال.
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سادساا اجملال الومين
تعععد الفععًتة مععن  ٩١١٢ولغايععة  ٩١٠٤ا ابععة اجملععال الععزمٍت
للبح ععث ،ارأتى الباح ععث اختي ععار ى ععذه الف ععًتة لس ععقوط النظ ععام
الس ع ع ععابق ،ال ع ع ععذي نش ع ع ععرت عل ع ع ععى أث ع ع ععره املئ ع ع ععات م ع ع ععن الو ئ ع ع ععق

والتس يالت الصوتية ومت اكتشاف العديد من املقابر اجلماعية
لضع ععحاال مح ع ععالت األنفع ععال ،م ع ععن جه ع ععة أخع ععرى مت ب ع ععُت عام ع ععل
 ٩١١٢ – ٩١١٢تق ع ععد رم ع ععوز النظ ع ععام العراق ع ععي للمحاكم ع ععة
وع ع ع ع ع ع ع ععرض جلس ع ع ع ع ع ع ععا ا مبا ع ع ع ع ع ع ععرة يف القن ع ع ع ع ع ع ع عوات الفضع ع ع ع ع ع ع ععائية.
محاكمة متهمي عمليات االوفال

شباط
١٩٨٨

ايلىل
١٩٨٨

عمليات االوفال

سقىط
الىظام
٢٠٠٣

اوتفاضة ١٩٩١

وشر الىثائق وأقىل الىاجيه
وشهىد العيان

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠١٨

اكتشاف المقابر الجماعية لضحايا االوفال

اكم ( :)٠يبُت مكوات قضية االنفال
املصدر :من تصميم الباحث

سابعاا عينة الةحا
اختار الباحث عينعة البحعث معن خعالل اوطعوات املنه يعة
التالية:
 اختي ععار العين ععة :فرض ععت طبيع ععة البح ععث وأىداف ععو أن يك ععون
اختيععار عينععة البحععث وفععق أسععلوب ا صععر الشععامل ،وقععد بل ع
ح ععم العين ععة  )٠٠٠فن ععا ص ععحفيا خ ععالل الف ععًتة م ععن ٩١١٢
ولغاية  ٩١٠٤تناولت قضية األنفال.
 وحععدات التحليععل :مت حتديععد العديععد مععن وحععدات التحليععل
ىع عي :وح ععدة املوض ععوع ووح ععدة الفك ععرة .اذ مت اس ععتخدام وح ععدة
املوضوع للحصول على تكرارات الفنون الصحفية اليت تناولعت
قضية األنفال ومعرفة مصادر الفنون الصحفية ،ووحعدة الفكعرة
الستخراج املواقف اإلنسانية والقانونية والسياسية.
 فئ ع ععات التحلي ع ععل :تش ع ععَت ى ع ععذه الس ع ععمة إم تص ع ععنيف حمت ع ععوى
املوضوعات على أساس املواقف العيت تبنتهعا الصعحافة األوروبيعة
جتاه قضية األنفال.

 تص ععنيف احملت ععوى :يتطل ععب حتلي ععل احملت ععوى تص ععنيف الفن ععون
الصععحفية واملواقععف الععيت تتضععمنها ابسععتخدام وحععدة التك عرارات
لتبوي ع ععب الفئ ع ععات ،ض ع ععمن اس ع ععتمارة حتلي ع ععل مت تص ع ععميمها هل ع ععذا
الغرض.
اثمناا الدراسات البابقة

بعد القيام ببحث يف مكتبعات اجلامععات األوروبيعة ،مل جيعد
الباحععث أي دراسععة تتنععاول موضععوع اإلعععالم وعمليععات األنفععال
ابللغات اإلنكليزية واألملانية ،كما مل يطلع على أي مث ابللغة
الكورديععة ،امععا ابللغععة العربيععة ،فهنال ع رسععالة ماجسععتَت بعن عوان
تغطية الصحافة العراقية لعمليات األنفال :دراسعة حتليليعة لفعن
املقابلة الصحفية يف جريعدة ىاواعاري)  ،)١وقعد ا عرفنا عليهعا
يف اجلامعة ا رة يف ىولندا عام  ،٩١٠٠وىعي رسعالة ماجسعتَت
تقععدم هبععا صععديق امحععد) واسععتخدم فيهعا الباحععث مععنهج حتليععل
املضععمون لتحليععل املقععابالت الععيت اجريععت يف جريععدة ىاوكععارى،
اليت تتناول محالت األنفال للفًتة من  ٠٢٤٤ / ٠ / ٠ولغاية
 ،٠٢٤٤ / ٠٩ / ٢٠وقع ع ععد توصع ع ععل الباحع ع ععث ام ان جري ع ع ععدة
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ىاوكارى وبسبب ان ملكيتها كانت تعود للنظام السعابق ،فقعد
قامععت بتنععاول محععالت األنفععال يف اطععار دعععائي ،واسععتخدمت
العدي ععد م ععن املص ععطلحات لتم ي ععد تل ع ا م ععالت م ععن قبي ععل:
القض ع ععاء عل ع ععى املخ ع ع عربُت ،وحتري ع ععر الق ع ععرى العراقي ع ععة ،ومالحق ع ععة
اوععائنُت .كمععا توصععل الباحععث ان جريععدة ىاوكععاري وظفععت فععن
املقابلع ععة الص ع ععحفية لتحس ع ععُت صع ععورة النظ ع ععام يف إط ع ععار مح ع ععالت
األنفعال دون التطععرا ام اعععداد الضععحاال مععن األطفععال والنسععاء
والشيوخ وعدد القرى اليت مت ىدمها.

املةحا الثاين  /ااإلطار النظري

اوف مفعو املوقف اإلعالم

جاء يف لسان العرب لع ابن منظور :وقف ،الوقوف خالف
اجللوس ،وقعف ابملكعان وقفعا ووقوفعا ،فهعو واقعف ،واجلمعع قعف
ووقععوف ،واملوقععف ىععو املوضععع الععذي تقععف فيععو حيععث كععان،.
ووقععف ا ععديث :بينععؤ .ابععو زي عد :وقفععت ا ععديث توقيفععا وبينتععو
تبيينا ،و ا واحد ووقفتو على ذنبو ٔاي ٔاطلعتو)٩ .
خيتلع ععف املوقع ععف يف جمع ععال اإلعع ععالم عع ععن املواقع ععف يف جمع ععال
الدراسععات اللغويععة وعلععم االجتمععاع وعلععم الععنف يف ٔانععو يتعلععق
حتديععدا بكيفيععة تن ععاول القضععاال واملوض ععوعات ،اذ ميكععن تع ععرف
املوقف يف جمال اإلعالم ابنو "طريقة تناول القضاال املختلفة يف
اطار سياسية املؤسسة اإلعالمية" ،وقد يتسع ليشمل "الكيفيعة
الع ععيت تتن ع ععاول هبع ععا وس ع ععائل اإلعع ععالم املوض ع ععوعات واالح ع ععداث"،
فاملوقف اإلعالمي "مي ل درجعة تنعاول االحعداث سعلبا او إجيعااب
وعل ععى ى ععذا األس ععاس ينقس ععم املوق ععف ام :إجي ععاا ،وى ععو تن ععاول
وسععائل اإلعععالم للقضععاال واالحععداث ابلطريقععة الععيت ختلععق اجتاىععا
إجيابيععا ل ععدى اجلمه ععور ،وت ععدفعهم للتفاع ععل اإلجي ععاا معه ععا .ام ععا
املوقععف السععلو فهععو التنععاول السععلو للقضععاال واملوضععوعات الععيت
جتعل اجلمهور يتخذون اجتاىا سلبيا منها".
ىنال العديعد معن العوامعل العيت تسعاىم يف تشعكيل موقعف
وسائل اإلعالم من األحداث:
 استقاللية وسائل اإلعالم وىامش ا ريعة املتاحعة للصعحفيُت
لتغطية االحداث والتعبَت عن القضاال.
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 السياس ععية اإلعالمي ععة للمؤسس ععات اإلعالمي ععة وم ععدى واقعي ععة
املنطلقع ععات اإلعالميع ععة وترمجتهع ععا للمفع ععاىيم ال قافيع ععة والسياسع ععية
واالجتماعية السائدة.
 مدى توفر املعلومات واآلراء وقدرة اإلعالميُت للتوصل اليها
وتوظيفها يف املوضوعات الصحفية املختلفة.
للوق ع ععوف عل ع ععى املواق ع ععف ال ع ععيت تتخ ع ععذىا وس ع ععائل اإلعع ع ععالم
املختلفععة ،عععادة مععا يل ععا البععاح ون لتحليععل حمتععوى املوضععوعات
املنشورة يف وسائل اإلعالم حتليال كميا ونوعيعا ،كمعا ميكعن ععن
طريق الدراسات املسحية والت ريبية معرفة املواقف اليت يتخذىا
الصع ععحفيون الع ععيت قع ععد تع ععؤثر بع ععدورىا يف كيفيع ععة تنع ععاول وصع ععياغة
املوضوعات املختلفة.
اثنيا  /التعريف حمالت األنفال

األنفععال ىععي العمليععات العسععكرية الععيت قامععت هبععا الق عوات
العراقيععة عععام  ٠٢٤٤الععيت راح ضععحيتها مععا يقععارب  ٠٤٩الععف
ك عوردي م ععن األطف ععال والنس ععاء والش ععيوخ يف كوردس ععتان الع عراا
ودم ععرت اك ععر م ععن  ٨٠١١قري ععة ،هب ععدف إابدة الك ععورد" .ب ععدأ
التمهيععد مععالت األنفععال عنععد تسععلم علععي حسععن اجمليععد عععام
 ٠٢٤٢مس ععؤولية مكت ععب تنظيم ععات الش ععمال ععزب البع ععث،
ومععنال صععالحيات واسعععة ،وأ ععار جمل ع قيععادة ال ععورة يف ق عراره
املرقم  )٠٢١يف  ٩٢آذار  ٠٢٤٢ان علي حسن اجمليد يتمتع
بصع ععالحيات مطلقع ععة يف كوردسع ععتان ،واوجع ععب الق ع عرار املع ععذكور
ين ععوب عل ععي حس ععن اجملي ععد ع ععن القي ععادة القطري ععة ععزب البع ععث
وجمل قيادة ال ورة لتنفيذ سياستها يف الشعمال اعا فيهعا منطقعة
ا كععم الععذاا .واعتععرب جمل ع قيععادة ال ععورة يف ق عراره ،ان ق عرارات
اجمليد إلزامية جلميع مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية واملدنية
وعليهععا مجيعععا تنفيععذىا اععا يف ذل ع املسععائل الداخلععة يف نطععاا
صالحيات جمل األمن القومي وجلنة ؤون الشمال")٢ .
أصدر صدام حسعُت يف  ٩١ابريعل  ٠٢٤٢قعرارا آخعر معنال
اوجبو صالحيات إضافية للم يد تتم ل بوضع ميزانيعة خاصعة
بل نة ؤون الشعمال وكعان القعرار يقضعي بعربط الفيلقعُت األول
واو ع ع ع ععام م ع ع ع ععن اجل ع ع ع ععيش العع ع ع ع عراا النظ ع ع ع ععامي ودوائ ع ع ع ععر األم ع ع ع ععن
واالستخبارات العسكرية وقوات الطوارئ وأفواج الدفاع العوطٍت
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واملفارز اواصة بع علي حسن اجمليعد) وتلقعي األوامعر منعو فقعط،
وإيق ععاف تنفي ععذ مجي ععع الق عوانُت والق عرارات واإلج عراءات اإلداري ععة
العراقيععة الععيت كانععت تتعععارض مععع نععص قعرار جملع قيععادة ال ععورة.
وجعععل ىععذا الق عرار مععن علععي حسععن اجمليععد حاكمععا مطلقععا علععى
كوردستان واملنطقة الشمالية أبسرىا)٨ .
مل يك ععن تنفي ععذ عملي ععات األنف ععال اراحله ععا ال ماني ععة ح ععد
عابرا ،بل كان مشروعا متكامال من حيث الدراسعة والتخطعيط
مث التنفي ععذ .كان ععت العملي ععات تس ععتهدف األرض قب ععل اإلنس ععان
حي ع ععث س ع ععخرت ا كوم ع ععة العراقي ع ععة مع ع عوارد كب ع ععَتة بغي ع ععة تطبي ع ععق
السياسععات العنصعرية مععن قبععل التعريععب والتطهععَت العرقععي هبعدف
إابدة الك ععورد يف كوردس ععتان عموم ع عامل واملن ععاطق احملاذي ععة لكرك ععو
علععى وجععو اوصععوص ،حيععث قععام النظععام ومععن خععالل عمليععات
األنف ع ععال ال ماني ع ععة بت ع ععدمَت أك ع ععر م ع ععن  )٨٠١١قري ع ععة وقص ع ععبة
كوردية ،كما مت ترحيل سكاهنا العزل ام الصحاري القاحلة يف
وسععط الع عراا وجنوبععو حيععث مت خالهلععا قتععل أك ععر  %٤٠مععن
املؤنفلُت)٠ .
ع ععاركت ص ع ععفوف القع ع عوات املس ع ععلحة العراقي ع ععة مجيعه ع ععا يف
عمليععات األنفععال مععن ق عوات املشععاة واملغععاوير والق عوات اواصععة
واآللية والدروع والدابابت والقوة اجلوية ووحدات املدفعية علعى
 ٢٣شباط
١٩٨٨
١٩٨٨

 ١٩اذار
١٩٨٨

االوفال االولى

 ٢٢اذار
١٩٨٨

 ١ويسان
١٩٨٨

االوفال الثاوية

 ٢٠ويسان
١٩٨٨

االوفال الثالثة

اختالف أنواعها ،كما أنبطت بوحدات املرتزقة الكعورد واملفعارز
اواصععة لالسععتخبارات واملرتزقععة التععابعون ألمععن الط عوارئ وأف عواج
الععدفاع الععوطٍت ،مهععام وواجبععات حمععددة وقععد ععاركوا يف محععالت
األنفال منذ اليوم األول إم حعُت انتهائهعا  ،)٢معرت محعالت
األنفال ابملراحل التالية:
عملي ععات األنف ععال األوم :منطق ععة الس ععليمانية ،حماص ععرة منطق ععة
سركو لو) من  ٩٢باط لغاية  ٠٢اذار ٠٢٤٤
عمليععات األنفععال ال انيععة :منطقععة قععردان ،ابزالن ودربنععدخيان يف
 ٩٩اذار لغاية  ٠نيسان .٠٢٤٤
عمليات األنفال ال ال ة :منطقة كرميان ،كالر ،ابونور ،كفري،
طوز ،سنكاو ،قادر كرم ،يف  ٩١نيسان .٠٢٤٤
عملي ععات األنف ععال الرابع ععة :يف ح ععدود س ععهل زي ععي ععو ) أي
اعٌت منطقة كويو وطق طعق وآغ لعر واو عوان ،يف  ٢االر ام
 ٤أالر .٠٢٤٤
عمليععات األنفععال اوامسععة والسادسععة والسععابعة :حمععيط ععقالوة
وراوندز يف  ٠٠االر ولغاية  ٩٢آب .٠٢٤٤
عملي ععات األنف ععال ال امن ععة :املرحل ععة األخ ععَتة ،منطق ععة ابدين ععان،
آميدي ،آكري ،زاخو ،يخان ،دىو  ،يف  ٩٠آب ولغاية ٢
أيل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععول .٠٢٤٤
 ٣أيار
١٩٨٨

 ٨أيار
١٩٨٨

االوفال الرابعة

 ١٥أيار
١٩٨٨

 ٦ايلىل
١٩٨٨

 ٢٥اب  ٢٦اب
١٩٨٨ ١٩٨٨

االوفال الخامسة
والسادسة
والسابعة

االوفال الثامىة

اكم ( )٣يبُت مراحل االنفال
املصدر :تصميم الباحث

يف انتفاض ععة ع ععام  ٠٢٢٠حص ععل املنتفض ععون يف حمافظ ععات
كوردسععتان عل ععى و ئععق خت ععص مح ععالت األنفععال م ععن م ععديرالت
املخ ع ععابرات العراقي ع ععة تق ع ععدر ب ع ع ع  )٠٤ط ع ععن ومت اط ع ععالع منظم ع ععة
ىيع ععومن رايع ععت ووتع ععش) عليهع ععا ،وقع ععد اعع ععدت املنظمع ععة تقريع ععرا

مفص ع ععال ع ع ععن مح ع ععالت األنف ع ععال بع ع ععد االط ع ععالع عل ع ععى الو ئ ع ععق
واالس ععتماع ام ععهادة الن ععاجُت ،بعنع عوان اإلابدة اجلماعي ععة يف
العع عراا  -محل ععة األنف ععال ض ععد الك ععورد)" ،وأف ععاد التقري ععر ال ععذي
أصع ععدرتو املنظمع ععة عع ععام  ٠٢٢٢انع ععو :جيع ععب التشع ععديد علع ععى ان
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عمليع ععات القتع ععل مل ترتكع ععب خع ععالل عمليع ععات مكافحع ععة ق ع عوات
البيشمركة ،فقد كان املعتقلون يقتلعون بععد ععدة أالم او اسعابيع
مع ععن حتقيع ععق الق ع عوات املسع ععلحة أىع ععدافها ،واضع ععاف التقريع ععر :يف
النهاية ىنعا مسعالة النيعة العيت تقعع يف صعلب مفهعوم االابدة "·
)٢
تشع ععَت األرقع ععام ،الع ععيت قع ععدمت إم املسع ععؤولُت الع ع عراقيُت مع ععن
جانب األحزاب الكوردية ،ومعا ىعو متعوفر عنعد األمعم املتحعدة،
إم أن عدد الضحاال بل  ٠٤٩١١١مواطن كوردي .يف حُت
يعًتف املشرف على عمليات األنفال علي حسن اجمليد ،بقتعل
مائة ألف مواطن كوردي وخضع حعوا مليعون ونصعف معواطن
كع عوردي لعملي ععات الته ععَت القس ععري والس ععكن يف معس ععكرات
الل ععوء اواض عععة لنظ ععام ص ععدام حس ععُت ،كم ععا أن ع ععدد ال ععذين
استطاعوا اهلرب إم إيران بل يف صيف عام  ٠٢٤٤أك ر معن
 ٠١١١١١م عواطن ك عوردي ،واالف أخععرى عععربت ا ععدود إم
تركيععا" )٤ .وصععدر ق عرار عععن منظمععة "ىيومععان رايععت ووتععش"
اعترب عمليات األنفال ا ابة جرمية ضد اإلنسانية)٢ .
احملور الثالا  /اجلانا التحليل

يتن ععاول البح ععث يف ى ععذا احمل ععور ج ععانبُت ،يرك ععز األول عل ععى
التعريعف ا لععة  Der Spiegelاألملانيععة ،وصععحف Der
 Standardالنمسععاوية ،و  24 Minutenالسويس عرية ،و
 The Daily Telegraphالربيطانيعة ،امعا اجلانعب ال ععا
فيعرض فيو الباحث اجلداول املتعلقة ابجلانب التحليلي ،اذ قام
بتحليل مجيع املوضوعات املنشعورة والعيت تناولعت قضعية األنفعال
للفععًتة مععن  ٩١١٢ولغايععة  ،٩١٠٤وقععد عععرض نتععائج اجلانععب
التحليلععي يف  )٤جععداول ،كمععا قععام بتحليععل األرقععام العواردة يف
اجلداول للوصول ام نتائج البحث.
أوفا نةكة تعريفية

٠ا جملة  Der Spiegelاألملانية
 Der Spiegelاملع ععرآة) جملع ععة أسع ععبوعية صع ععدرت يف
ىععامبورن عععام  ٠٢٨٢وىععي واحععدة مععن ابععرز اجملععالت اإلخباريععة
يف أورواب .تتميععز اجمللععة بنقععدىا ونشععرىا للفضععائال والتحقيقععات
الععيت جعلععت منهععا واحععدة مععن أجعرأ اجملععالت وأك رىععا عععبية يف
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أورواب .دتتل ع  Der Spiegelموقععع اخبععاري مت عوفر علععى
االنًتني ع ععت بعن ع عوان  www.spiegel.deمن ع ععذ / ٠١ / ٩٠
 .٠٢٢٨وبفضععلو أصععبحت  Der Spiegelأول جملععة
إخبارية يف العامل على اإلنًتنت.
يتععالف فريععق التحريععر مععن  )٠٢١صععحفيا ،يتصععل )٠٢
مراس ععال اب كوم ععة الفيدرالي ععة واألح ع عزاب السياس ععية والش ععركات
والفنانُت يف العاصمة برلُت ،كما لدى املوقع مراسعلُت يف مجيعع
الوالالت االملانية .ينشر املوقع األخبار والتحليالت واملقعابالت
والتق ع ععارير والتعليق ع ععات ومق ع ععاطع الفي ع ععديو والص ع ععور عل ع ععى م ع ععدار
الساعة ومتاح جماا على الويب وعلى تطبيقات اهلواتف الذكية
واألجهععزة اللوحيععة وأجهععزة التلفععاز الذكيععة .ت عًتاوح املوضععوعات
بع ععُت السياسع ععة واالقتصع ععادية واالجتماعيع ععة والرالضع ععة ،والعلميع ععة
والفنية .وفاز املوقع ابلعديد من اجلوائز الصحفية)٠١ .
٣ا صحيفة  Der Standardالنمباوية

أسسع عت الص ععحيفة م ععن قب ععل أوس ععكار برون ععر
 Bronnerك ريععدة ماليععة ،وظهععرت نسععختها األوم يف ٠٢
 ،٠٢٤٤ / ٠١ /حصععلت ععركة أكسععيل سععربينغر Axel
Springerعلعى حصععة يف الصعحيفة عععام  ٠٢٤٤وابعتهععا يف
عام )٠٠ .٠٢٢٠
تع ععدير صع ععحيفة  Der Standardموقعهع ععا الكًتونيع ععا
 www.derstandard.atمنععذ  ،٠٢٢٠يف الربععع األخععَت
مععن عععام  ،٩١٠٠وف ًقععا لع ع Die Österreichische
 ،Webanalyseينشر املوقع االخبار السياسية واالقتصعادية
واالجتماعيععة وال قافيععة والعلميععة احملليععة اإلقليميععة والعامليععة ابللغععة
األملاني ععة ،فض ععال ع ععن خ ععدمات أخ ععرى كالس ععفر واخب ععار تقني ععة
السع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععيارات .بل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدد مسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععتخدمو موقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع
عتخدما يف
 ١١٣٥٠٠٠ :www.derstandard.atمسع ع ع ع ع ع ً
اليوم ،وابلتا فهي واحدة من أكرب البواابت اإللكًتونية ابللغة
األملانيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة يف العع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععامل .يف عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععام  ،٩١٠٠حققع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععت
ابحع ع ع عا أعل ع ع ععى م ع ع ععن النس ع ع ععخة
 www.derstandard.atأر ً
املطبوعة من صحيفة )٠٩ .Der Standard
Oscar
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٢ا صحيفة  The daily Telegraphالربيطانية
أتسسععت عععام  ٠٤٠٠وىععي واحععدة مععن الصععحف العريقععة
عدرا اخب ععارًال
الععيت تنش ععر األخب ععار والتق ععارير واملقععاالت وتع ععد مص ع ً
موقعا الكًتونيًا
رئيسيًا للسياسيُت والراي العام الربيطا  ،دتتل
ً
بعن ع ع ع ع عوان  Telegraph.co.ukويه ع ع ع ععتم بنش ع ع ع ععر األخب ع ع ع ععار
والتقععارير واملقععاالت املنشععورة يف صععحيفيت The Daily
Telegraphو ، The Sunday Telegraph
ابإلض ععافة إم حمت ععوى ي ععتم نش ععره يف املوق ععع فق ععط م ععل األخب ععار
العاجلة وامليزات ومعارض الصور واملدوات.
أصبال موقعع صعحيفة  The daily Telegraphاملوقعع
األك ععر عععبية يف أبريععل  .)٠٢ ٩١١٤يف ابريععل عععام ٩١١٢
تفع ع ع ععوا عليع ع ع ععو موقع ع ع ععع صع ع ع ععحيفة الغع ع ع ععاردالن  Guardianويف
ديسععمرب عععام  ٩١٠١تفععوا عليععو موقععع Mail Online
ليصبال لث أكرب موقع بريطا علعى االنًتنيعت ب ع  ٠٫٢مليعون
مس ع ع ععتخدم يوميً ع ع عا .يف ن ع ع ععوفمرب  ،٩١٠٩أص ع ع ععبال يتع ع ع ععُت عل ع ع ععى
مسع ععتخدمي املوقع ععع الع ععذين يصع ععلون اال ع عًتا للحصع ععول علع ععى
اودمات االخبارية للموقع)٠٨ .
٤ا صحيفة  24 Minutenالبويبرية

تعد  24 Minutenصحيفة يومية مستقلة تصدر ابللغة
األملاني ع ع ععة يف سويس ع ع ع عرا وى ع ع ععي ص ع ع ععحيفة التابلوي ع ع ععد السويس ع ع ععري
وص ععحيفة جمانيع ععة جصع ععل عليه ععا مسع ععتخدمو وسع ععائل النقع ععل يف
سويس ع عرا .كمع ععا صع ععدرت صع ععحيفتُت ابالسع ععم نفسع ععها ابللغتع ععُت

الفرنسية واإليطالية .أتسست الطبعة األملانية من صحيفة 24

 Minutenعام  ٠٢٢٢من قبل اجملموعة اإلعالميعة النروجييعة
يبسععتد .يف عععام  ٩١١٠مت االسععتيالء عليهععا مععن قبععل ععركة
الوسعائط السويسعرية  Tamedia.ويف ععام  ٩١١٢قامعت
Tamediaإبصععدار  24 Minutenابللغعة الفرنسععية ويف
عععام  ٩١٠٠أصععدرت ابلتعععاون مععع24 ، laRegione
 Minutenابللغة اإليطالية)٠٠ .
اثنياا نتائع اجلانا التحليل

للوقععوف علععى املواقععف الععيت تتبناىععا الصععحافة ،ينبغععي القيععام
بتحليععل حمتععوى املوضععوعات املنشععورة فيهععا حتلععيال كميععا .يتنععاول
ى ععذا احمل ععور أب ععرز املواق ععف اإلنس ععانية والقانوني ععة والسياس ععية ال ععيت
تبنتها الصحافة األوروبيعة صصعوص محعالت األنفعال .معن أجعل
الوصول ام ىدف البحث قام الباحث بتصميم استمارة حتليل
احملتع ععوى وحتديع ععد أبع ععرز وحع ععدات وفئع ععات التحليع ععل ،امع ععا فئع ععات
التحليععل فقععد مت حتديععد :فئععة املوضععوعات الععيت تناولععت محععالت
األنفال األخبار والتقارير واملقاالت واملقابالت ،كذل فئعات
مص ع ععادر املوض ع ععوعات كت ع ععاب ،مراس ع ععلُت وحم ع ععررين ،وك ع ععاالت
األنبععاء) للوقععوف علععى املصععادر الععيت اعتمععدت عليهععا الصععحف
يف ا صععول عليهععا ،امععا ابلنسععبة للمواقععف فقععد اعتمععد الباحععث
على فئة الفكرة.
 .１ع ع ع ع ععدد املوض ع ع ع ععوعات ال ع ع ع ععيت تناول ع ع ع ععت مح ع ع ع ععالت األنف ع ع ع ععال

جدول ( :)٠يبُت عدد املوضوعات اليت تناولت محالت األنفال ،املنشورة يف الصحافة االوروبية خالل فًتة البحث
ت

الوسيلة

العدد

٪

٠

مجلة Der Spiegel

٩٢

٪ ٩٢

٩

صحيفة Der Standard

٢٢

٪ ٢٠

٢

صحيفة The daily Telegraph

٩٠

٪ ٩٢

٨

صحيفة 20 Minuten

٠٤

٪ ٠٢

المجموع

٠٠٠

٪٠١١

عوعا صععحفيًا بععُت خععرب
يبععُت جععدول  )٠ان  )٠٠٠موضع ً
وتقريععر ومقععال ومقابلععة وظفهععا الصععحفيون واملراسععلون واحملععررون

لتنع ععاول محع ععالت األنف ع ععال يف الصع ععحف األربعع ععة ،بواق ع ععع )٩٢
عوعا
عوعا يف جملعة  Der Spiegelاألملانيعة و  )٢٢موض ً
موض ً
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يف صعحيفة  Der Standardالنمسعاوية و  )٩٠موضعوعا
يف صحيفة  The daily Telegraphالربيطانية و )٠٤
موضععوعا يف صععحيفة  20 Minutenالسويس عرية .تش ععَت
األرقعام العواردة يف اجلععدول ام معدى اىتمععام الصعحافة األوروبيععة
ابملوض ععوعات املتعلق ععة بقض ععية األنف ععال ،ال ععيت تتض ععمن الو ئ ععق

والصور والتس يالت الصوتية اليت مت نشرىا بعد سقوط النظام
الس ع ععابق ،واملق ع ععابر اجلماعي ع ععة ال ع ععيت مت اكتش ع ععافها ،فض ع ععال ع ع ععن
جلسات حماكمة املتهمُت ابرتكاب جرمية األنفال.
 .٩نع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوع املوضع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوعات الصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععحفية

جدول ( :)٣يبُت نوع املوضوعات اليت تناولت محالت األنفال ،واملنشورة يف الصحفة االوروبية خالل فًتة البحث
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يبُت جدول  )٩ما يلي:
 التقرير الصحفي :تناولت الصعحافة األوروبيعة قضعية األنفعال
يف  )٤٨تقريعرا ،بواقععع  )٢٠تقريع ًعرا نشععر يف صععحيفة Der
Der
 Standardالنمس ع ععاوية و  )٩٩تقري ع ع عرا يف جمل ع ععة
 Spiegelاألملانية و  )٠٢تقر ًيرا يف صحيفة The Daily
 Telegraphالربيطانية وأخَتا  )٠٠تقر ًيرا يف صحيفة 20
 Minutenالسويس ع عرية .يع ع ععود س ع ععبب ذل ع ع ان التقري ع ععر ف ع ععن
صحفي لو القدرة على تقد تفاصيل عديدة ويعرض وجهات
نظر خمتلفة صصوص تل التفاصيل.
 املقععال الص ععحفي :نش ععرت الصععحافة األوروبي ععة  )٠٩مق ععاال
فيم ععا خي ععص قض ععية األنف ععال ،ذل ع ان املق ععاالت تع ععرب ع ععن آراء
كتاهب ععا وحتت ععوى عل ععى حتل ععيالت وع ععرض إلحص ععائيات وأرق ععام،
The
Daily
بواق ع ععع  )٢مقع ع ععاالت يف صع ع ععحيفة
 Telegraphو  )٨مق ععاالت يف جمل ععة Der Spiegel
ومقالتُت يف صحيفة .Der Standard
 األخبععار الصععحفية :نشععرت صععحيفة Der Standard
النمسع ععاوية خع ععالل مع ععدة البحع ععث  )٠اخبع ععار تتنع ععاول محع ععالت

482

The daily
Telegraph

20 Minuten

اجملمو

األنفععال ،ونشععرت  )٢اخبععار يف صععحيفة 24 Minuten

السويسععري ،تليهعا جملععة  Der Spiegelاألملانيعة صععربين ،يف
حُت مل تتناول صعحيفة  The daily Telegraphمحعالت
األنفععال ابألخبععار .ان سععبب قلععة األخبععار الععيت تناولععت محععالت
األنفال ،اليت يبل عددىا  )٠١أخبار يف الصحف األوروبية،
يععود ام ان األخبععار عبععارة عععن وصععف خمتصععر ععدث آ مععا،
ومح ع ع ع ععالت األنف ع ع ع ععال تض ع ع ع ععم العدي ع ع ع ععد م ع ع ع ععن التفاص ع ع ع ععيل واآلراء
والتحليالت واألحداث التارخيية.
 املقععابالت الصععحفية :اىتم عت صععحيفة The daily
 Telegraphالربيطا ابملقاالت اليت تتناول محالت األنفال
ابلدرج ععة األوم ب ع ع  ، )٢واىتم ع عت جمل ععة Der Spiegel
األملانية وصعحيفة  Der Standardالنمسعاوية اقعال واحعد،
أمعا صععحيفة  20 Minutenالسويسعرية فلععم تتنععاول محععالت
األنفال ابملقاالت.
٢ا مص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردر املوض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروعات الص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررحفية
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جدول ( :)٣يبُت نوع املوضوعات اليت تناولت محالت األنفال ،واملنشورة يف الصحفة االوروبية خالل فًتة البحث
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جدول  )٢يبُت مصادر املوضوعات الصحفية املنشورة يف الصحافة األوروبية اليت تناولت محالت األنفال خالل فًتة البحث

 ابلنس ععبة للمح ععررين واملراس ععلُت فق ععد ك ععان مص ععدرا ل ع ع )٠٨
عوعا يف صعحيفة  The daily Telegraphالربيطانيعة
موض ً
و  )٠موضععوعات يف جملععة  Der Spiegelاألملاني عة و )٨
موضوعات يف صحيفة  Der Standardالنمساوية.
 تنوعت مصعادر املوضعوعات املنشعورة يف املواقعع االلكًتونيعة،
فاملق ع ععاالت املنش ع ععورة فيه ع ععا تع ع ععود لكت ع ععاب وحملل ع ععُت بواق ع ععع )٢
تكعرارات يف صعحيفة  The daily Telegraphالربيطانيعة
و  )٨تك عرارات يف جملععة  Der Spiegelاألملاني عة وتك عرارين
يف صععحيفة  Der Standardالنمسععاوية ،يف حععُت مل ينشععر
أي كات ععب مق ععاال يتن ععاول قض ععية األنف ععال يف ص ععحيفة 20
 Minutenالسويسرية.

يتبُت يف جدول  )٢ما يلي:
 اعتمععدت الصععحافة األوروبيععة يف موضععوعا ا علععى وكععاالت
عوعا م ععن جمم ععوع
األنب ععاء ابلدرج ععة األس ععاس ،إذ إن  )٢٩موض ع ً
حتديدا وكعاالت االنبعاء
 )٠٠٠كان مصدرىا وكاالت األنباءً ،
الوطنيععة ألملانيععا والنمسععا وسويس عرا وبريطانيععا ،فضععال عععن وكالععة
االنب ع ععاء األمريكي ع ععة اسو ع ععيتد ب ع عري  .كان ع ععت وك ع ععاالت األنب ع ععاء
عوعا يف ص ععحيفة Der Standard
مص ععدرا ل ع ع  )٢٢موض ع ً
عوعا يف جملعة  Der Spiegelومجيعع موضعوعات
و  )٠٢موض ً
صع ععحيفة  20 Minutenالع ع ع  ،)٠٤يف حع ععُت اعتمع ععدت
صععحيفة  The daily Telegraphبدرجععة اقععل عل ععى
عدرا ملوضع ع ععوعُت فقع ع ععط مع ع ععن
وكع ع ععاالت األنبع ع ععاء ،اذ كانع ع ععت مصع ع ع ً
املوضععوعات الععيت تناولععت محععالت األنفععال ،مععا يعععٍت ان املوقععع
اعتمد على مراسليو يف العراا ابلدرجة األساس.
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جدول ( :)٤يبُت حماور املوضوعات الصحفية املنشورة يف الصحافة االوروبية واليت تناولت محالت األنفال خالل فًتة البحث
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يتبُت يف جدول  )٨ما يلي:
483

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،289-274عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –47كانون الثاني 4242

 ا عارت جملععة  Der Spiegelإم أعععداد ضععحاال محععالت
عوعا ،وأ ععارت اليهععا صععحيفة Der
األنفععال يف  )٩٠موضع ً
 Standardيف  )٩٤موضع ععوعا يف حع ععُت أ ع ععارت صع ععحيفيت
 The Telegraphو  20 Minutenام أع ع ععداد
الض ععحاال يف  )٠٢و  )٠٤موض ععوعا ابلت عوا  .ىنال ع تب ععاين
يف عدد ضحاال األنفال يف املوضوعات املنشعورة فبعضعها تشعَت
ام  ٠١١ – ٠١ألف ،والبعض االخعر  ٠٠١ – ٠١١ألعف،
ويف بعض املوضوعات  ٠٤٩ألف.
 اىتمععت الصععحافة االوروبيععة أبسععباب محععالت األنفععال ،فقععد
وردت  )٠٢مرة يف جملة  Der Spiegelووردت  )٠٢مرة
يف ص ععحيفة  Der Standardو  )٢مع عرات يف ص ععحيفة
20
 The Telegraphو  )٠٩م ع ععرة يف صع ععحيفة
Der
 .Minutenيف التقري ع ععر ال ع ععذي نشع ع عرتو ص ع ععحيفة
 Standardبت ع ع ع ع ع ع ععاري  ٩١٠٢ / ٠١ / ٢أ ع ع ع ع ع ع ع ععارت ام ان
أحوال الكورد ازدادت سوءا يف اعقاب ا رب العراقيعة اإليرانيعة
 ،٠٢٤٤ – ٠٢٤١وقعد تعذرع النظعام السعابق اب عرب يف عن
حرب إابدة مجاعية ضد الكورد.

 تتب ععع مصع ععَت رمع ععوز النظع ععام السع ععابق ،حتديع ععدا الع ععذين ارتكب ع عوا
مح ععالت األنف ععال ك ععان حم ععل اىتم ععام الص ععحافة االوروبي ععة ،فق ععد
أ ععارت اليععو جملععة  )٠١ Der Spiegelم عرات وصععحيفة
 )٠٤ Der Standardمععرة وصععحيفة The Daily
 )٢ Telegraphم ع ع ع عرات .تطع ع ع ععرا التقريع ع ع ععر الع ع ع ععذي نش ع ع ع عرتو
صععحيفة  20 Minutenالسويس عرية يععوم ٩١١٢ / ٢ / ٠
"ان ع ععزة إب عراىيم ال ععدوري ال ي عزال خ ععارج ع ععن س ععلطة احملكم ععة،
وينبغع ععي حماكمت ع ععو الرتكابع ععو ج ع عرائم ضع ععد الع ع عراقيُت" ،يف ح ع ععُت
نش ع ع ععرت الص ع ع ععحيفة ي ع ع ععوم  ٩١١٢ / ٢ / ٠٢تقريع ع ع عرا بعنع ع ع عوان:
Chemie-Ali soll in Kurdistan sterben

ينبغي ان يعدم علي كيمياوي يف كوردستان) تطرا التقرير ام
"ان اجلرائم الفظيعة اليت ارتكبها علي حسن اجمليد ضعد الكعورد
تقتض ععي اعدام ععو يف كوردس ععتان" .وأ ععار التقري ععر ال ععذي نشع عرتو
ص ععحيفة  The Daily Telegraphي ععوم / ٨ / ٠٢
 ٩١٠٠ام مص ع ععَت ع ع ععزة إب ع عراىيم ال ع ععدوري و"ض ع ععرورة مالحقت ع ععو
حملاكمتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية".
٥ا نطر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراق تغطير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة محر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالت األنفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال

جدول ( :)٥يبُت نطاا املوضوعات الصحفية اليت نشر ا الصحافة األوروبية خالل فًتة البحث اليت تناولت محالت األنفال
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يتبُت من جدول  )٠ما يلي:
 تنععاول  )٨٢موضععوعا مععن أصععل  )٠٠٠جعرائم األنفععال يف
إطععار ج عرائم النظععام الس ععابق ضععد الش عععب العراقععي ،اذ نش ععرت
موضوعا يتناول محالت األنفعال
جملة )٠٢ Der Spiegel
ً
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يف إطار جرائم النظام السابق ضد العراقيُت بشكل عام ك رمية
قصف حلب ة ابألسلحة الكيمياوية ،والدجيل ،وقمع انتفاضة
ع ععام ، ٠٢٢٠و ععَت الفيلي ععُت .ونش ععرت ص ععحيفة Der
The
عوعا ونش ع ععرت ص ع ععحيفة
 )٠٢ Standardموض ع ع ً
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 Telegraphو ، Der Spiegelو  )٨موض ععوعات يف
صحيفة .20 Minuten
 تناولععت املواقععع االلكًتونيععة قضععية األنفععال حص عرا يف )٢١
موضوعا دون التطرا ام جرائم النظعام السعابق األخعرى ،بواقعع
عوعا يف صع ععحيفة  ،Der Standardو )٢
 )٠٢موضع ع ً
موضعوعات يف صععحيفة ، 20 Minutenو  )٠موضععوعات
يف صحيفة ، The Daily Telegraphو  )٢موضوعات
يف جملة .Der Spiegel

عوعا ،وأخ ع عَتا نشع ععرت
 )٠٠ Daily Telegraphموضع ع ً
صحيفة  )٠ 20 Minutenموضوعات.
عوعا قض ععية األنفععال ض ععمن اجل عرائم ال ععيت
 تناول عت  )٢٩موض ع ً
ارتكبها النظام السعابق ضعد الكعورد ،أي دتعت اإل عارة يف تلع
املوض ععوعات ام جرمي ععة األنف ععال وجع عرائم النظ ععام األخ ععرى ض ععد
الكورد ،كقصف مدينة حلب ة ابألسلحة الكيمياوية ،وترحلُت
الكععورد الفيليععُت ،بواقععع  )٠١موضععوعات يف صععحيفة Der
 ،Standardو  )٢موضع ععوعات يف The Daily

٦ا املوقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف اإلنبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراين

جدول ( :)٦يبُت حماور املوقف اإلنسا يف املوضوعات اليت نشر ا الصحافة األوروبية خالل فًتة البحث اليت تناولت محالت األنفال
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يتبُت من اجلدول  )٢ما يلي:
 دتععت اإل ععارة ام اعععداد ضععحاال محععالت األنفععال يف )٢٨
موضوعا من جممعوع املوضعوعات ال ع  )٠٠٠املنشعورة يف املواقعع
ً
االلكًتونية خالل فًتة البحث )٩٩ .مرة يف موضوعات موقع
جملعة  Der Spiegelو  )٢٢معرة يف موقعع صعحيفة Der
 Standardو  )٩٠معرة يف موقعع صعحيفة The Daily
20
 Telegraphو  )٠٤م ع ع ععرة يف موق ع ع ععع ص ع ع ععحيفة
 .Minutenيشععَت ىععذا العععدد ام ان اعععداد ضععحاال محععالت
األنفال كانت هلا أ ية عند املواقع االلكًتونيعة ،رغعم التبعاين يف
اعداد الضحاال من موقع ام اخر.

 تعاطف عت املواقععع االلكًتونيععة مععع ضععحاال األنفععال يف )٢٨
عوعا نش ع ععر ا خ ع ععالل ف ع ععًتة
موض ع ععوعا م ع ععن اص ع ععل  )٠٠٠موض ع ع ً
Der
عوعا يف موق ع ععع جمل ع ععة
البح ع ععث ،بواق ع ععع  )٠٢موض ع ع ً
Der
عوعا يف موق ع ععع ص ع ععحيفة
 Spiegelو  )٩٩موض ع ع ً
The
 Standardو  )٠٢موض ععوعا يف موقع ععع صع ععحيفة
عوعا يف موقععع صععحيفة
 Daily Telegraphو  )٠٢موضع ً
 .20 Minutenتضععمن التعععاطف عبععارات التنديععد بقيععام
اجل ععيش العراق ععي بقت ععل املع عواطنُت الك ععورد م ععن النس ععاء واألطف ععال
والشيوخ العزل ودمارسة ىت أنواع التعذيب مقهم.
 ابرزت املواقع االلكًتونية املواقف اإلنسانية يف  )٩٠مرة يف
املوضععوعات الععيت تناولععت فيهععا قضععية األنفععال .فهنال ع إ ععارة
485
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الغععاز السععام ،فقععد ا ععار التقريععر الععذي نشععر يف جملععة
 Spiegelبتعاري  ٩١١٢ / ٢ / ٠٠ام ان الغععاز املسععتخدم
يف األسع ع ععلحة الكيمياويع ع ععة الع ع ععيت قص ع ع عفت هبع ع ععا مدينع ع ععة حلب ع ع ععة
واملس ع ع ع ع ععتخدمة يف مح ع ع ع ع ععالت األنف ع ع ع ع ععال انت ع ع ع ع ععت  ٪٢١منه ع ع ع ع ععا
بتكنولوجيا املانية ،مت ريبها من املانيا من قبل ركات و ية.
 ابرزت املواقع االلكًتونية حياة الناجُت من محالت األنفال،
بواقع  )٢مرات يف موقع صحيفة  Der Standardومعرتُت
يف موقععع جملععة  Der Spiegelو موقععع صععحيفة The
 .Daily Telegraphفقد نشرت صحيفة The Daily
 Telegraphي ع ع ع ععوم  ٩١٠٨ / ٨ / ٠٢مقابل ع ع ع ععة م ع ع ع ععع اتابن
عورش الناجيعة مععن محعالت األنفععال وىعي يف الرابعععة معن العمععر
وحتععدثت ع ععن دور خم ععل للمنظمععات الدولي ععة يف ادان ععة النظ ععام
السابق يف اعقاب محالت األنفال.

م ع ال ام قيععام عشععَتة عربيععة اسععاعدة واي عواء أحععد النععاجُت مععن
مح ععالت األنف ععال بع ععد قت ععل والدي ععو و ععقيقتيو ام ععام عين ععو ،فف ععي
املقابلة اليت أجريت مع تيمور دمحم) أحعد النعاجُت معن محعالت
األنفععال أ ععار ام تل ع املواقععف اإلنسععانية رغععم الععذكرالت املععرة
الععيت عا ععها .أ ععار موقععع جملععة  Der Spiegelام )٠١
مواقعف إنسعانية وأ عار موقعع صعحيفة  Der Standardام
 )٤مواق ععف إنس ععانية يف ح ععُت أ ععار موق ععع ص ععحيفة The
 Daily Telegraphام املواقععف اإلنسععانية م عرتُت وأ ععار
موقع  20 Minutenمرة واحدة فقط.
 ابعرز املعوقعُت االلكًتونيعُت جمللعة  Der Spiegelوصعحيفة
 Der Standardالتع ععاطف ال ععدو م ععع ض ععحاال مح ععالت
األنفال ،سواء من قبل ا كومات او املنظمات الدولية بسبب
الع ع ععدد الكب ع ععَت م ع ععن األطف ع ععال والنس ع ععاء والش ع ععيوخ ال ع ععذين دت ع ععت
تصفيتهم والقرى اليت دتت تعدمَتىا .رغعم ان املواقعع االلكًتونيعة
أب ععرزن التع ععاطف ال ععدو م ععع ض ععحاال األنف ععال اال اهن ععا انتق ععدت
أيض ععا ال ععدول ال ععيت س ععاعدت النظ ععام الس ععابق يف ا ص ععول عل ععى

Der
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جدول ( :)٧يبُت حماور املوقف القانو يف املوضوعات اليت نشر ا الصحافة االوروبية خالل فًتة البحث اليت تناولت محالت األنفال
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يتبُت من جدول  )٢ما يلي:
 مت وصف محالت األنفال ابجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف
 )٠١٩موضوع ،بواقع علعى  )٢٨تكعرارا يف صعحيفة Der
 Standardوحصععل علععى  )٩٢تك عرار يف صععحيفة The
 ،Daily Telegraphو  )٩٢تك عرار يف جمل ععة Der
 Spiegelو  )٠٤تك عرار يف صععحيفة .20 Minuten
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فقععد اسععتخدمت الصععحف الناطقععة ابللغععة األملانيععة وىععي :جملععة
 Der Spiegelاألملاني ععة وص ععحيفة Der Standard
النمسععاوية وصععحيفة  20 Minutenالسويس عرية مص ععطلال
 Völkermord-Prozessأي عمليات القتل اجلماعي او
اإلابدة اجلماعية.

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،289-274عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –47كانون الثاني 4242

منظمععة ىيععومن رايععت ووتععش إبنشععاء حمكمععة دوليععة يف الع عراا
حملاكم ععة رم ععوز النظ ععام الس ععابق ع ععن اجلع عرائم ال ععيت ارتكبته ععا ض ععد
الععراقيُت ومنهععا جرميععة األنفعال ،وأكععدت املنظمععة انعو مععن اوطععا
تسليم رموز النظام السابق ام حمكمة عراقية لغرض حماكمتهم.
وحس ععب التقري ععر ال ععذي نش عرتو الص ععحيفة ق ععال ريتش ععارد ديك ععر،
مععدير بععرامج العدالععة الدوليععة ملنظمععة حقععوا اإلنسععان ،يف بيععان
صععحفي ،إن السععلطة القضععائية العراقيععة قععد فقععدت مصععداقيتها
بعععد عقععود مععن نظععام البعععث ،اذ كانععت حمكمععة ال ععورة العراقيععة
وحمععاكم امععن الدولععة واحملععاكم اواصععة "أدوات قمععع" أك ععر مععن
كوهنا ىيئة قضائية مستقلة ،حىت احملامون من املعارضة العراقيعة
يف املنفى الذين فروا من النظام السابق ال يتوقع منهم أداء ىذه
املهمة الصعبة".

 ركزت صحيفة  20 Minutenيف املوضوعات اليت نشرىا
على حماكمة مرتكو محالت األنفال ب ع  )٠٢تكعرار ،وتضعمن
ذل ع ع تغطي ععة جلس ععات حماكم ععة رم ععوز النظ ععام الس ععابق وتنفي ععذ
ا كععم هبععم ،خاصععة حماكمععة صععدام حسععُت وعلععي حسععن اجمليععد
وىا ععم س ععلطان .وحص ععل نفع ع احمل ععور عل ععى  )٠٢تكع عرارا يف
صعحيفة  Der Standardو  )٢تكعرارات يف جملعة Der
 Spiegelوأخَتا  )٢تكرارات يف صعحيفة The Daily
.Telegraph

 ابلنس ععبة حمل ععور "حماكم ععة م ع عرتكو جع عرائم األنف ععال يف احمل ععاكم
Der
الدولي ععة" فقع ععد حص ععل علع ععى تك ع عرار واحع ععد يف جمل ععة
Spiegelوصعحيفة  ،Der Standardيف حعُت مل جصعل
عل ععى تك عرار يف ص ععحيفة The Daily Telegraph
وصحيفة  .20 Minutenوفقا لتقرير نشرتو صحيفة Der
 Standardالنمس ع ع ععاوية بت ع ع ععاري " ٩١١٢ / ٨ / ٤طالب ع ع ععت

٨ا املوقف البياس

جدول ( :)٨يبُت حماور املوقف السياسي يف املوضوعات اليت نشر ا الصحافة االوروبية خالل فًتة البحث اليت تناولت محالت األنفال
Der Spiegel

Der Standard

ت
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مح ع ع ع ععالت األنف ع ع ع ععال ك ع ع ع ععزء م ع ع ع ععن
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افتق ع ع ععار الك ع ع ععورد ام دول ع ع ععة ك ع ع ععان
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يدين النظام العراقي حينها

دميقراط ع ععي للحيلول ع ععة دون تك ع ع عرار
عملي ع ععات اإلابدة اجلماعي ع ععة ض ع ععد
الكورد
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يتبُت يف اجلدول  )٤ما يلي:
 دت ع ععت اإل ع ععارة ام "مح ع ععالت األنف ع ععال ك ع ععزء م ع ععن الس ع ععلو
Der
االجرامع ععي ع ععزب البعع ععث"  )٨١مع ععرة يف صع ععحيفة
 ،Standardأي أحياا أبك ر معن فقعرة يف املوضعوع الواحعد،
ودت ععت اإل ععارة اليه ععا  )٠٤م ععرة يف جمل ععة Der Spiegel
وصحيفة .20 Minuten

 ابلنس ععبة حمل ععور "ادان ععة املوق ععف ال ععدو ال ععذي مل ي ععدين النظ ععام
العراق ععي حينه ععا" فق ععد حص ععل عل ععى  )٢تكع عرارات يف ص ععحيفة
 Der Standardوصعحيفة The Daily Telegraph
وحصل على تكرار واحعد يف جملعة  Der Spiegelوصعحيفة
.20 Minuten
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 حصل حمور "افتقار الكورد ام دولة كان سبب يف تعرضعهم
Der
م ع ععالت األنف ع ععال" عل ع ععى  )٢تك ع عرارات يف جمل ع ععة
 Spiegelوعل ععى تكع عرارين يف ص ععحيفة The Daily
Der
 Telegraphوعلع ععى تك ع عرار واحع ععد يف صع ععحيفيت
 Standardو  .20 Minutenأ عار التقريعر العذي نشعرتو
صحيفة  The daily Telegraphالربيطانية يوم ٢ / ٩٠
 ٩١٠٢ /أي يف يع ع ع ع ععوم اج ع ع ع ع عراء االسع ع ع ع ععتفتاء علع ع ع ع ععى اسع ع ع ع ععتقالل
كوردس ععتان" ،ان افتق ععار الكع ععورد ام دول ععة عرضع ععهم خ ععالل الع ع ع
 ٠١١املاض ع ععية حتديع ع ععدا ام خم ع ععاطر كبع ع ععَتة م ع ععن قبع ع ععل األنظمع ع ععة
السياسية اليت حكمت العراا بعد أتسي الدولة العراقية".
 تكررت اإل ارة ام "بناء نظام سياسعي دميقراطعي يف الععراا
للحيلولععة دون تك عرار عملي ععات اإلابدة اجلماعيععة ض ععد الك ععورد"
 )٨مع ع عرات يف جمل ع ععة  Der Spiegelوم ع ععرة واح ع ععدة يف
The Daily
صع ععحيفيت  Der Standardو
.Telegraph

النتائع

افرز البحث النتائج التالية:
１ا ىنال اىتمعام بقضعية األنفعال يف جملعة Der Spiegel
األملانيعة وصعحف Der Standanrd :النمسعاوية و The
 Daily Telegraphالربيطاني ععة و 20 Minuten
السويسرية.
２ا تناول ععت الص ععحافة االوروبي ععة األح ععداث املتعلق ععة ابألنف ععال
اختلف الفنون الصحفية اخبار ،تقارير ،مقاالت ،مقابالت)
أل يته ع ععا نظ ع عرا؛ ألهن ع ععا تتعل ع ععق اوض ع ععوع اإلابدة اجلماعي ع ععة ض ع ععد
األطفال والشباب والنساء والشيوخ.
３ا ىنالع تبعاين يف اعتمععاد الصعحافة األوروبيععة علعى مصععادر
نظرا الختالف سياستها اإلعالمية ،اال ان وكاالت
املعلوماتً ،
األنباء كمصدر للمعلومات كانت األبرز واألك ر أ ية.
４ا السمة البعارزة بعُت موضعوعات الصعحافة االوروبيعة املتعلقعة
ابألنفال ىي عرض اعداد الضحاال والتعاطف معها.
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５ا يتم ل املوقف القانو العذي تبنتعو الصعحافة االوروبيعة معن
قضععية األنفععال ابإل ععارة ام محععالت األنفععال ضععد الكععورد علععى
اعتبار اهنا جرائم ضد اإلنسانية.
６ا ابلنس ععبة للموق ععف السياس ععي ،رك ععزت الص ععحافة االوروبي ععة
عل ععى ان جع عرائم األنف ععال ى ععي ج ععزء م ععن س ععلو ح ععزب البع ععث
االجرامي.
التوصيات
بسععبب ان ىععذا البحععث يعععد األول مععن نوعععو الععذي يتنععاول
موض ع ععوع اإلع ع ععالم وعملي ع ععات األنف ع ععال؛ ل ع ععذا يوص ع ععي الباح ع ععث
بض ععرورة اج عراء م ععوث أخ ععرى للوق ععوف عل ععى موق ععف الص ععحافة
العاملية من محالت األنفال ،للوصل ام معرفة اجتاىا عا ومعدى
مسا تها يف تشكيل الراي العام العاملي صصوصها ،فضال عن
اجع عراء دراس ععات مك ف ععة ع ععن اجتاى ععات الص ععحف العاملي ععة م ععن
محالت األنفال.
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THE POSITION OF THE EUROPEAN PRESS ON THE GENOCIDE CRIMES AGAINST
THE KURDS IN THE KURDISTAN REGION OF IRAQ - ANFAL IS A CASE STUDY
HABIB IBRAHIM
Institute Of Media Studies/ Ruhr Bochum University-Germany
ABSTRACT
The Kurds in the Kurdistan region were subjected to genocide operations exemplified by the
Anfal campaigns, which caused the destruction of hundreds of Kurdish villages and the
liquidation of tens of thousands of their inhabitants in detention camps supervised by the Iraqi
army. The Iraqi government did not allow Iraqi and foreign journalists working in Iraq at the
time to cover the campaigns against the Kurds, as the Iraqi Ministry of Defense provided the
Iraqi media with the results of the operations. After 2003, the European press published many
topics in the context of the Anfal case, such as publishing documents, discovering mass graves,
trying symbols of the former regime, and publishing audio clips published by the Iraqi court.
The research sheds light on how the European press, represented by the German magazine Der
Spiegel, the Austrian newspaper Der Standard, the Swiss newspaper 24 Minuten and the British
daily Telegraph, dealt with Anfal campaigns. The researcher used the content analysis method,
by analyzing the content of all the topics that dealt with the Anfal the issue for the period from
2003 to 2018 and the research found that it is interested in the Anfal the issue, and the
prominent feature of the topics related to the Anfal was the presentation of the numbers of
victims and sympathy with them and represented the legal position adopted by European
newspapers on the issue of Anfal, considering the Anfal campaigns against the Kurds as crimes
against humanity and regarding the political position, European newspapers emphasized that
the Anfal crimes are part of the criminal behaviour of the Baath Party.
KEY WORDS: European press, the Anfal case, media outlets, websites, genocide
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