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اإلعالم السوري الكردي بعد الثورة: بين الصدقية املهنّية وااًلنتماء 
الحزبي واأليديولوجي

هوشينك أو�ضي)1) 

حتوى	واألداء	والتمويل	وترجيح	كّفة	الوالء	
ُ
مشكالت	اإلعالم	الّسوري	الكردي	في	العقد	األخير	على	صعد	امل

الحزبّي	األيديولوجي،	ال	تختلف	كثيًرا	عّما	هو	موجود	وحاصل	في	اإلعالم	الّسوري	العربي؛	املوالي	لنظام	األسد	
عارض	له.	فإذا	كان	للتمويل	الخارجي	)إيراني،	سعودي،	قطري،	تركي،	أوروبي...(	مردوده	وانعكاسه	الّسلبي	

ُ
وامل

قبل	 من	 ى	
ّ
واملغط املمّول	 الكردي،	 الّسوري	 اإلعالم	 مع	 الحال	 كذا	 العربي،	 الّسوري	 اإلعالم	 أداء	 على	 باشر	

ُ
امل

حزب	العمال	الكردستاني	)التركي(	أو	الحزب	الديمقراطي	الكردستاني	)العراقي(	أو	االتحاد	الوطني	الكردستاني	
)العراقي(	أو	من	جهات	أمريكّية	أو	أوروبّية	أخرى.	

تحاول	هذه	الورقة	رصد	واقع	اإلعالم	السوري	الكردي،	وتسليط	الضوء	على	بعض	عناوينه	املهمة،	وأجنداتها	
ووالءاتها،	ومدى	تضّرر	الجانب	املنهي	في	هذا	اإلعالم،	نتيجة	التخندق	الحزبي،	أو	عدم	تضرره.

: اإلعالم الحزبي
ً

أواًل

ا	إلى	جانب	الهموم	 ا	سياسيًّ ا	قوميًّ 1957	وحّتى	يومنا	هذا	حمَل	همًّ صحيح	أّن	اإلعالم	السوري	الكردي	منذ	
ه	حزبي،	ُيدافع	عن	القضّية	القومّية	الكردّية	داخل	اإلطار	

ّ
	أّن	الّسمة	الطاغية	والغالبة	عليه	أن

ّ
الوطنّية	العاّمة،	إال

الوطني	السوري،	وإن	انزلق	في	زواريب	الخالفات	واالنشقاقات	الحزبّية.	يتحّدث	عن	الهّم	الوطني	وضرورة	أّن	
يلتفت	كرد	سورية	إلى	شؤونهم،	وفي	الوقت	عينه،	يستورد	هذا	اإلعالم	تحت	ضغط	التخندق	الحزبي	مشكالت	
تركّية،	وليس	إعالم	أحزاب	كردّية	سورّية.	 أو	 ه	إعالم	أحزاب	كردّية	عراقّية	

ّ
وكأن تركيا،	 أو	كرد	 العراق	 كرد	

وهي	 واملنهي،	 الفّني	 الصعيدين	 على	 ًفا	
ّ
متخل ا	 بدائيًّ اإلعالم	 هذا	 أخرى	جعلت	 أسباب	 ثّمة	 وذاك،	 هذا	 	عن	

ً
فضال

انعدام	 عليها	 ا	
ً
معطوف ا،	 سريًّ الكردي	 اإلعالم	 من	 جعلت	 التي	 واملالحقة	 واملنع	 القمع	 وحالة	 األمنّية	 األوضاع	

الخبرات	والكفاءات	والكوادر	اإلعالمّية	االحترافّية.

ورة	على	نظام	األسد،	وزوال	أسباٍب	وأوضاع	ومعّوقات	كثيرة	أمام	اإلعالم	الكردي	
ّ
بعد	سنة	2011	واندالع	الث

الّسوري،	)بفعل	سياسات	وممارسات	نظام	األسد	األب	واالبن،	هامش	الحرّية	املتاح(،	وظهور	الّسلطة	واإلدارة	
مال	الّسوري،	كيف	انعكس	ذلك	في	اإلعالم	الكردي؟	وملاذا	لم	يخلق	الكّم	والوفرة	

ّ
)الكردّية(	املسيطرة	على	الش

اإلعالم	 في	 والديمقراطي	 الوطني	 املنهي	 الّصعيدين	 على	 ا	 نوعيًّ تطّوًرا	 الكردّية	 اإلعالمّية	 املؤّسسات	 في	 العددّية	
الكردي،	سواء	املوالي	لـ)اإلدارة	الذاتّية(	أم	املعارض	لها؟

)1)		كاتب	وأديب	سوري	كردي.
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ثانًيا: إعالم املجلس الوطني الكردي

يمكن	عده	وريث	إعالم	الحزب	الكردي	السوري	األّول	في	سورية	سنة	1957،	بانشقاقاته	وتفريخاته	كلها	التي	
1965	ولم	تنته	حّتى	هذه	اللحظة.	ويضاف	إلى	املهمات	التي	أوكلها	هذا	اإلعالم	لنفسه،	ظهرت	مهمة	 بدأت	سنة	
التسعينيات	 وبداية	 الثمانينيات	 نهاية	 منذ	 قويت	شوكته	 الذي	 الكردستاني	 العمال	 مناهضة	حزب	 ومسؤولّية	
بين	الكرد	السوريين.	ومعلوم	أّن	املجلس	الوطني	الكردي	)ENKS))2)	تأّسس	في	26	تشرين	األول/	أكتوبر	2011،	
ويضّم	مجموعة	من	األحزاب	املوالية	للقيادة	الكردّية	العراقّية.	لذا،	يمكن	عد	إعالم	املجلس	الوطني	الكردي	في	
الذاتية،	 اإلدارة	 )العراق(،	واملعارض	إلعالم	 الكردستاني	 الديمقراطي	 الحزب	 الرديف	إلعالم	 سورية	اإلعالم	

واملناهض	لحزب	العمال	الكردستاني.	

ونشرات	 	
ّ
بث زمن	 ص	 ّصِ

ُ
وخ العراق.	 كردستان	 إقليم	 من	 ومالي	 وسيا�سي	 إعالمي	 بدعم	 اإلعالم	 هذا	 حظي	

إخبارّية	في	قنوات	التلفزة	الكردّية	العراقّية	خاّص	بكرد	سورية	ملتابعة	أوضاعهم	وأحوالهم.	على	سبيل	الذكر:	

ملشروعاته	 اإلعالمّية	 الذراع	 وتُعد	 بارزاني،	 نيجيرفان	 اإلقليم	 رئيس	 تتبع	 العراقية:	 الكردية  روداو  قناة 
	نشرة	أخبار	يومّية	باللغة	الكردّية	خاّصة	بمناطق	سلطة	اإلدارة	الذاتية	)روجافا(	

ُّ
السياسّية	واالقتصادّية.	تبث

في	سورية)3).	والعاملون	أغلبهم	في	تلك	النشرة	يحظون	بشبكة	عالقات	مع	اإلدارة	الذاتية	و)العمال	الكردستاني(.	
وشهدت	العالقة	بين	هذه	القناة	الكردية	العراقية	وسلطة	اإلدارة	الذاتية	فترات	شّد	وجذب	وقطع	أحياًنا.	حيث	
االعتداء	دوهم	 وبعد	م�سي	شهر	على	حادثة	 	.2021(4( أيلول/	سبتمبر	 في	 القامشلي	 في	 القناة	 اعُتِدي	على	مكتب	
غِلق،	واعُتِقل	العاملون	فيه،	وكانوا	)فهد	صبري	-	مدير	

ُ
املكتب	نفسه	من	قوات	األمن	التابعة	لإلدارة	الذاتية،	وأ

	- -	مصور،	وحسين	عثمان	 ونضال	رسول	 -	مراسل	صحافي،	 فرمان	 وبرزان	 -	مخرج،	 وأحمد	عجمو	 املكتب،	
منسق	عالقات،	وصفقان	أوركيش	–	مذيع()5).

وزراء	 رئيس	 تتبعان	 عراقّيتان،	 كردّيتان	 إعالمّيتان	 مؤسستان	 باسنيوز)7):	 ووكالة   (6(  24 كردستان  قناة 
اإلقليم	مسرور	بارزاني.	لكنهما	توليان	أهمّية	ألخبار	كرد	سورية	ومناطق	)اإلدارة	الذاتية(.	ولم	تسلم	هذه	القناة	
غِلق	مكتب	القناة	ألّن	أحد	الضيوف	في	هذه	القناة	

ُ
أيًضا	من	سياسة	املنع	واإلغالق	التي	اتبعتها	اإلدارة	الذاتية،	إذا	أ
الكردّية	العراقّية	انتقد	قيادّية	في	حزب	العمال	الكردستاني)8).

ذلك	 أجبر	 ما	 بحرّية،	 والتحّرك	 العمل	 الكردي	 الوطني	 املجلس	 الذاتية”،	إلعالم	 ”اإلدارة	 سلطة	 تسمح	 لم	
اإلعالم	إلى	العمل	من	خارج	الحدود،	وتحديًدا	في	كردستان	العراق.	وأبرز	مؤسساته	أو	عناوينه:

https://www.r-enks.net/?p=33844	.سوريا	في	الكردي	الوطني	للمجلس	الرسمي	املوقع		2)(

https://www.rudaw.net/kurmanci/onair/tv/programs/program/rojava	العراقية	الكردية	روداو	قناة	على	اإلخبارية	روجافا	نشرة		3)(

https://2u.pw/OgF0N	القامشلي	في	روداو	قناة	مكتب	على	االعتداء		4)(

https://2u.pw/8DC1v	كادره	واعتقال	روداو	قناة	مكتب	إغالق		5)(

https://2u.pw/Z49qJ 24	كردستان	لقناة	الرسمي	املوقع		6)(

https://www.basnews.com/kr/babat/764503	العراقية	الكردية	باسنيوز	وكالة		7)(

https://2u.pw/mpCPi	القامشلي	في	مكتبها	إغالق	حول	24	كردستان	قناة	من	بيان		8)(

https://www.r-enks.net/?p=33844
https://www.rudaw.net/kurmanci/onair/tv/programs/program/rojava
https://2u.pw/OgF0N
https://2u.pw/8DC1v
https://2u.pw/Z49qJ
https://www.basnews.com/kr/babat/764503
https://2u.pw/mpCPi
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	– الكردستاني	 الديمقراطي	 الحزب	 عن	 تصدر	 شهرّية)9)،	 نصف	 حزبّية،	 جريدة	 وهي	 كردستان:  صحيفة 
سوريا	)PDKS(	أكبر	أحزاب	املجلس	الوطني	الكردي	في	سوريا.

الكردّية	 ”زاغروس”	 قناة	 على	 سوريا،	 بكرد	 خاّصة	 تلفزيونّية	 	
ّ
بث فترة	 عن	 عبارة	 كانت	 نيوز:  آرك  قناة 

	أو	قناة	تلفزيونّية	دجيتال،	تقّدم	برامجها	على	شبكة	االنترنت،	
ّ
العراقّية.	وبعد	إغالقها،	تحّولت	إلى	منّصة	بث

ومنّصات	التواصل	االجتماعي.	وبقي	مقّرها	في	إقليم	كردستان	العراق)10).

موقع يكيتي ميديا: منصة	إلكترونّية،	تابعة	لحزب	يكيتي	الكردستاني	في	سوريا.	سبق	لسلطات	اإلدارة	الذاتية	
أن	اعتقلت	بعض	مراسلي	هذا	املوقع)11).	

ا: نقابات واتحادات وروابط
ً
 ثالث

مال	السوري.	وتعددت	أسماء	االتحادات،	
ّ
جرت	محاوالت	مأسسة	العمل	اإلعالمي	والثقافي	الكرديين	في	الش

ا	 لكن	األداء	كان	متشابًها	لجهة	التواضع	واالنقسامات	والتراشق	البيني	الداخلي.	من	تلك	االتحادات	ما	كان	خاصًّ
والعمل	 الّصحافّية	 والكتابة	 األدبّية	 الكتابة	 في	 بينهما	 ما	جمع	 ومنها	 بالّصحافيين،	 ا	 كان	خاصًّ ما	 ومنها	 بالكّتاب،	

اإلعالمي.

اب والصحافيين الكرد
ّ
ت

ُ
1. ااًلتحاد العام للك

تأّسست	هذه	النقابة	سنة	2004،	من	قبل	مجموعة	من	الكّتاب	والّصحافيين	الكرد	السوريين،	منهم	إبراهيم	
يخ	محّمد	معشوق	الخزنوي)13).	وأصدرت	الّرابطة	

ّ
ين	مشعل	الّتمو	والش

َ
اليوسف)12)،	وبدعم	ومساندة	من	الّراحل

جريدة	حملت	اسم	)القلم	الجديد	ــ	Nû	Pênûsa))14).	وفي	2014/1/13	تعّرضت	الرابطة	النشقاق،	حيث	حجبت	
املجموعة	املوجودة	في	الوطن	الثقة	عن	املجموعة	املوجودة	في	املهجر؛	)مجموعة	إبراهيم	اليوسف(،	وأعلنت	
ا	
ً
2016/4/17	عقدت	رابطة	الكّتاب	والّصحافيين	الكرد	مؤتمًرا	طارئ الكاتب	أحمد	حيدر	ناطًقا	باسمها)15).	وفي	
العام	 االتحاد	 إلى	 اسمها	 الّرابطة	 وغّيرت	 جديدة،	 إدارّية	 هيئة	 وانتخبت	 األملانّية،	 )إيسن(	 مدينة	 في	 ا	 استثنائيًّ

ع	بياناتها	بهذا	االسم.
ّ
للكّتاب	والصحفيين	الكرد	في	سوريا)16).	وصارت	توق

/https://www.pdk-s.com/app	سوريا	–	الكردستاني	الديمقراطي	الحزب	عن	الصادرة	كردستان	لجريدة	الرسمي	املوقع		9)(

/https://www.arknews.net	نيوز	ارك	قناة		10)(

https://2u.pw/Espcd	ميديا	يكيتي	موقع		11)(

 https://2u.pw/4yOiP 2012	،مه	والتي	الثامنة..!”،	شمعتها	تشعل	الكرد،	والصحفيين	الكتاب	”رابطة	اليوسف،	ابراهيم		12)(

https://2u.pw/RpCem	.)2016(	،سوريا	في	الكرد	والصحفيين	للكتاب	العام	االتحاد	نت،	والتي	موقع	مع	حوار	الكرد،	الكتاب	مؤتمر	عشية	م،	د.		13)(

https://2u.pw/lGvIH  (2015(	،مه	والتي	العربية،	باللغة	الجديد”	القلم	–	نو	”بينوسا	جريدة	من	))43	واألربعون	الثالث	العدد	صدور	د.م،		14)(

https://2u. (2014(	،سوريا	في	الكورد	والصحفيين	الكتاب	رابطة	الخارج،	في	اإلدارية	الهيئة	عن	الثقة	حجب	تعلن	الداخل	في	سوريا	في	الكورد	والصحفيين	الكتاب	رابطة	د.م،		15)(
pw/l2SJQ

https://2u.pw/B8lSF (2016(	،مه	والتي	الكرد”،	والصحفيين	الكتاب	ملؤتمر	الختامي	البيان	”	د.م،		16)(

https://www.pdk-s.com/app/
https://www.pdk-s.com/app/
https://www.arknews.net/
https://www.arknews.net/
https://2u.pw/Espcd
https://2u.pw/4yOiP
https://2u.pw/RpCem
https://2u.pw/lGvIH
https://2u.pw/l2SJQ
https://2u.pw/l2SJQ
https://2u.pw/B8lSF
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هذه	النقابة	على	عالقة	شّد	وجذب،	مع	سلطة	اإلدارة	الذاتّية.	وعلى	الرغم	من	عدم	حصولها	على	ترخيص	
	أن	االتحاد	العام	للكّتاب	والصحافيين	الكرد	له	من	يمثله	في	تلك	املناطق.	

ّ
للعمل	الّرسمي	من	سلطة	تلك	اإلدارة،	إال

2. نقابة صحافيي كردستان – سوريا

العراق،	 كردستان	 عاصمة	 )أربيل(	 هولير	 مقّرها	 	،(17(  2013 سنة	 تأسست	 الكردي،	 الوطني	 املجلس	 تتبع	 	
اعر	الكردي	الّسوري	عمر	إسماعيل	)عمر	كوجري(.	ولها	حساب	في	فيسبوك)18).	يمكن	عد	

ّ
ويرأسها	الكاتب	والش

هذه	النقابة	املعادل	املناهض	لنقابة	)اتحاد	اإلعالم	الحّر(	التابع	لسلطة	اإلدارة	الذاتّية.

3. إعالم )اإلدارة الذاتية(

يستند	هذا	اإلعالم،	كما	في	توّجهه	السيا�سّي	واأليديولوجي	الحالي	الداعم	لحزب	العمال	الكردستاني،	بصورة	
مباشرة	أو	غير	مباشرة	إلى	ما�سي	نشاط	الحزب	املذكور	بين	الكرد	السوريين،	وما	صدر	عن	إعالمه	من	مطبوعات	

ودوريات	وقتذاك،	منها:

الكردستانية	 الوطنية	 التحرير	 )جبهة	 العربّية	عن	 باللغة	 	1986 عام	 بدأ	صدورها	 مجلة صوت كردستان:	
األيديولوجّية	 وأفكاره	 الحزب	 لنشاط	 ترّوج	 وكانت	 آنذاك(.	 الكردستاني	 للعمال	 السيا�سي	 )الجناح	 	)ERNK ــ	

والسياسّية	والعسكرّية	بين	الكرد	السوريين.

1996.	وكنت	ضمن	هيئة	تحريرها	من	 صة	بدأ	صدورها	من	بيروت	سنة	
ّ
مرخ  :)SORGUL( مجلة سوركل

من	 ة	
ّ
املجل كانت	 	.2008(19( نهاية	 الصادر	 	)45-44( املزدوج	 العدد	 منها	 أعداد	 شرفت	على	صدور	

ُ
وأ 	،2001 سنة	

حزب	العمال	الكردستاني،	والعمل	فيها	والكتابة	لها	فعل	تطّوعي)20).

)األوسط	 باسم	 	2002 سنة	 بيروت	 في	 للمجلة	 األّول	 العدد	 صدر	 الديمقراطي:  األوسط  الشرق  مجلة 
ولبنان،	 سورية	 في	 الكردستاني	 العمال	 لقيادات	 السوري	 النظام	 مالحقة	 بسبب	 فت،	

ّ
توق ثّم	 الديمقراطي(.	

ة	إلى	العراق	تحت	اسم	)الشرق	األوسط	الديمقراطي(.	وتصدر	حّتى	
ّ
قل	مكان	صدور	املجل

ُ
وتسليمهم	إلى	تركيا.	ن
اآلن	بهذا	االسم)21).

)17)		عماد	برهو،	”	آراء	من	املؤتمر	التأسي�سي	لنقابة	صحفيي	كوردستان-	سوريا”،	KDP.info،	)د.ت(
https://www.kdp.info/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=56919 

/https://www.facebook.com/SRKurdistane	سوريا	–	كوردستان	صحفيي	نقابة		18)(

)19)		د.م،	”صدور	العدد	املزدوج	”44	و45”	من	مجلة	سورغول	”Sorgul”	الكردية”،	والتي	مه،	)2008)
https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=4810 

)20)		د.م،	”مجلة	سوركل	في	عددها	الجديد”،	والتي	مه،	)2007) 
http://www.welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=480#.Ytfmo4RBzDg 

)21)		موقع	مجلة	الشرق	األوسط	الديمقراطي
https://alawset.info/%d8%ad%d988%%d984-%%d8%a7%d984%%d985%%d8%ac%d984%%d8%a9/ 

https://www.kdp.info/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=56919
https://www.facebook.com/SRKurdistane/
https://www.facebook.com/SRKurdistane/
https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=4810
https://alawset.info/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9/
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مجلة صوت الحياة )Dengê Jiyan):	مجلة	تعنى	بشؤون	املرأة،	كان	العمال	الكردستاني	يصدرها	في	بيروت)22).

2007	باللغة	الكردّية.	كانت	أيًضا	من	إصدارات	حزب	 صدر	العدد	األّول	منها	سنة	  :)Rojda( مجلة روجدا
ة	عن	الصدور.

ّ
العمال	الكردستاني.	عملت	ضمن	هيئة	تحريرها	زمًنا.	تّوقفت	املجل

ِقل	
ُ
ر	اسمها	إلى	)آذار(.	وبعد	مدة،	ن ّيِ

ُ
مجلة ليالن:	كانت	في	األصل	مجلة	)صدى	آذار(،	صدرت	في	املوصل،	ثم	غ

املجلة	 أقامت	 تحريرها)23).	 هيئة	 زمًنا	ضمن	 )ليالن(،	وعملُت	 اسم	 إلى	سورية	تحت	 العراق	 مكان	صدورها	من	
ق	برصد	واقع	اإلعالم	الكردي	وتقييمه)24).

ّ
ندوات	عدة	تتعل

	خاّص	بكرد	سورية	أو	موّجه	إليهم	في	القنوات	الفضائّية	التابعة	لحزب	
ّ
ه	كان	ثمة	زمن	بث

ّ
تجدر	اإلشارة	إلى	أن

.(26((ROJ	TV(و	،)MED	TV((25(،	)MEDYA	TV(	والعربّية	الكردّية	باللغتين	الكردستاني	العمال

كانت	مؤسساتها	 	،2012/07/19 في	 نفسها	بصورة	رسمية	 السلطة	عن	 إعالن	هذه	 وقبل	  ،2011 سنة  بعد 
اإلعالمية	نشطة	وعاملة	على	األرض.	على	سبيل	الذكر	ال	الحصر:	

 ROJ(	فضائّية	استوديوهات	من	لها)28)	التحضير	بدأت	الكردّية)27)،	باللغة	برامجها	
ُّ
قناة روناهي الفضائية:	تبث

TV))29)	التابعة	للعمال	الكردستاني،	في	قرية	)دندرليو		Denderleeuw(	البلجيكّية،	وبدأت	بّثها	في	نهاية	2011،	ثم	
انتقلت	إلى	القامشلي	بعد	اإلعالن	عن	اإلدارة	الذاتّية)30).	

للعمال	 التابعة	 	)ANF( نيوز(	 )فرات	 وكالة	 لعمل	 امتداد	 هي	 ا	 عمليًّ  :(31((ANHA( لألنباء  )هاوار(  وكالة 
ا	بتغطية	األحداث	في	سورية	والعالم	العربي.	وهذا	 الكردستاني.	ذلك	أّن	القسم	العربي	في	وكالة	)ANF(	كان	معنيًّ
القسم	هو	من	أعلن	عن	انطالقة	وكالة	)هاوار()32).	ما	يعني	أن	قناة	)روناهي(	خرجت	من	رحم	قناة	)روج	تيفي(،	

ووكالة	)هاوار(	خرجت	من	رحم	وكالة	)فرات	نيوز()33)	التابعتين	للحزب	املذكور.

ANF	News،	)2016(.	https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/shrr-thwlt-l-sh-l-27737	،”شعلة	إلى	تحولت	”شرارة	د.م،		22)(

)23)		د.م،	”صدور	العدد	السابع	من	مجلة	ليالن	الثقافية	والفكرية	املستقلة”/	والتي	مه،	)2006)
https://welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=453 

)24)		د.م،	”مجلة	ليالن	تقيم	ندوة	حول	واقع	وآفاق	الصحافة	الكردية	في	سوريا”،	والتي	مه،	)2007)
http://www.welateme.info/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=719#.Ytfv34RBw2M 

https://en.wikipedia.org/wiki/MED_TV	ويكيبيديا	،”MED	TV”	،د.م		25)(

https://en.wikipedia.org/wiki/Roj_TV	ويكيبيديا	،”ROJ	TV	”قناة	د.م،	26)(

/https://ronahi.tv/ar		الفضائية	روناهي	لقناة	الرسمي	املوقع		27)(

ا	هناك	قناة	باسم	ستيرك	 )28)		هذه	القنوات	الفضائّية	الثالث،	أغلقت	نتيجة	شكاوى	مقّدمة	من	السلطات	التركّية،	بحّجة	أنها	تابعة	ملنظمة	إرهابّية	على	األرا�سي	األوروبية.	وحاليًّ
تيفي	–	TV	STERK	تابعة	للحزب،	تبث	برامجها	من	االستوديوهات	نفسها	في	قرية	دندرليو	البلجيكية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roj_TV	.تركية	بضغوط	أغلقت	الكردستاني،	العمال	حزب	تتبع	كانت	)2004-2013(	تيفي”	”روج	قناة		29)(

)30)		عملت	آنذاك	في	القسم	العربي	لقناة	روج	تيفي،	وكنت	ضمن	اللجنة	التحضرّية	لقناة	روناهي.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hawar_News_Agency	ويكيبيديا	نيوز”،	”هاوار	د.م،		31)(

(2013(	،ANF	News	،كردستان	بغرب	خاصة	لألنباء	وكالة	أول	..	”هاوار	د.م،		32)(
https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/hwr-wl-wkl-ll-nb-khs-bgrb-krdstn-8539 

(33(  https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/fryn-wrjw-tsh-ln-lmsh-l-fy-dhkr-t-sys-hzb-l-ml-lkrdstny-1617 

https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/shrr-thwlt-l-sh-l-27737
https://welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=453
https://en.wikipedia.org/wiki/MED_TV
https://en.wikipedia.org/wiki/Roj_TV
https://ronahi.tv/ar/
https://ronahi.tv/ar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Roj_TV
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawar_News_Agency
https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/hwr-wl-wkl-ll-nb-khs-bgrb-krdstn-8539
https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/fryn-wrjw-tsh-ln-lmsh-l-fy-dhkr-t-sys-hzb-l-ml-lkrdstny-1617
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إلى	 حلب	 من	 مقّرها	 وانتقل	 	،2011 أكتوبر	 األول/	 تشرين	 في	 تأسست	 يومّية،  شبه	 )روناهي()34):  صحيفة 
القامشلي	بعد	اإلعالن	عن	اإلدارة	الذاتّية	في	)35)2013.

4. اإلعالم )املستقل( ــ املوازي

إلى	جانب	املؤسسات	السالفة	الذكر،	هناك	عدد	من	الجهات	اإلعالمّية	الرسمّية	التي	تتبع	املؤسسات	اإلدارّية	
والعسكرّية	والحزبّية	الناشطة	في	مناطق	اإلدارة	الذاتية.	وتنشط	مجموعة	أخرى	من	املؤسسات	املوازية؛	شبه	
	أنها	خاضعة	بصورة	غير	مباشرة	للقوى	العسكرّية	والسياسّية	

ّ
ة،	إال

ّ
الرسمّية	التي	تقّدم	نفسها	على	أنها	مستقل

ل	عصب	اإلدارة،	وأعني؛	حزب	العمال	الكردستاني.	على	سبيل	الذكر	ال	الحصر:
ّ
الفاعلة	والرئيسة	التي	تشك

سوريا	 و)قوات	 الديمقراطّية(	 سوريا	 )مجلس	 وتتبع	 العربّية،	 باللغة	 برامجها	 تبث	 اإلخبارّية:  اليوم  قناة 
الديمقراطّية	–	قسد(،	وممّولة	من	التحالف	الدولي	ملكافحة	تنظيم	)داعش(.	لكن	القناة	تقّدم	نفسها	في	موقعها	
بين	أطياف	 ثقافة	حقوق	اإلنسان	والحوار	والتسامح	 إلى	نشر	 تهدف	 ))قناة	إخبارية	مستقلة،	 أنها	 الرسمي	على	
	والشرق	األوسطي	بشكل	عام،	كما	تهدف	إلى	نشر	ثقافة	التعددّية	والديمقراطية	

ً
وألوان	املجتمع	السوري	خاصة

جتمعّية	ومفهوم	املجتمع	املدني(()36).	لكن،	بحسب	مصادر	مقّربة	من	القناة،	فإّن	كوادر	من	العمال	الكردستاني،	
ُ
امل

يسيطرون	عليها،	يديرونها	من	خلف	الكواليس.

وكالة )نورث بريس(: تقّدم	نفسها	على	أنها	))وكالة	أنباء	سورية	تعمل	على	تغطية	األحداث	في	كامل	الجغرافيا	
السورية.	تعنى	بصناعة	التقارير	اإلخبارية	والتحقيقات	الصحفية	املكتوبة	واملرئية...	نورث	برس	وكالة	سورّية	
لكل	السوريين((.	وتحظى	بدعم	مباشر	من	)قوات	سوريا	الديمقراطّية(	من	التحالف	الدولي	ملكافحة	اإلرهاب)37).	
وضامن	هامش	النقد	الضئيل	املوجود	فيها	تجاه	سياسات	وممارسات	اإلدارة	الذاتية	وحاميه	هو	التحالف	الدولي؛	

ممّول	املشروع.	

ة	
ّ
تقّدم	نفسها	على	موقعها	الرسمي	بأنها	))مؤّسسة	إعالمّية	مستقل  :))Bûyer press( مؤسسة )بوير برس

غير	تابعة	ألّية	جهة	حزبية	أو	تنظيم	سيا�سّي.	تشمل	Bûyer	ثالث	وسائل	إعالمّية:	صحيفة	نصف	شهرية،	إذاعة	
ا. إف.	إم،	وموقع	الكتروني(()38).	يشرف	على	إدارة	هذه	املؤسسة	شخص	معروف	بكونه	بعثيًّ

إذاعة )آرتا. أف.أم(: أسست	في	2013/7/6،	وتبث	برامجها	باللغات	الكردية	والعربية	والسريانّية	واألرمنّية.	
رة	في	املنطقة،	وكذلك	

ّ
ؤث
ُ
وتقّدم	نفسها	على	أّنها	))مؤسسة	إعالمّية	ُمستقلة	تحريرًيا	عن	مراكز	الثقل	السيا�سي	امل

مولين(()39).	وتتلّقى	دعًما	من	))وزارة	الخارجية	الفرنسية	عن	طريق	مركز	األزمات	واملساندة CDCS	وكالة	
ُ
عن	امل

/https://ronahi.net	روناهي	صحيفة	موقع		34)(

ANF	News،	)2021(	https://2u.pw/6A0Yy	،”واملقاومة	الحقيقة	افاق	على	االنفتاح	من	اخر	عام	روناهي	”صحيفة	د.م،		35)(

 https://2u.pw/nvPZ0	اليوم	لقناة	الرسمي	املوقع		36)(

/https://npasyria.com/114587	بريس	نورث	لوكالة	الرسمي	املوقع		37)(

https://buyerpress.com/?page_id=50198	بريس	بوير	ملؤسسة	الرسمي	املوقع		38)(

https://www.artafm.com/about	ام	اف	ارتا	الذاعة	الرسمي	املوقع		39)(

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/the-crisis-and-support-centre/
https://ronahi.net/
https://ronahi.net/
https://2u.pw/6A0Yy
https://2u.pw/nvPZ0
https://npasyria.com/114587/
https://npasyria.com/114587/
https://buyerpress.com/?page_id=50198
https://www.artafm.com/about
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التنمية	والتعاون	السويدية	عن	طريق	منظمة	دعم	اإلعالم	الدولي	الدنماركية	IMS	ومنظمة	حرية	الصحافة	غير	
املحدودة	الهولندية	FPU؛	ومنظمة	خبز	من	أجل	العالم	األملانيةBfW )))40).	كانت	هذه	اإلذاعة)41)	في	بدايتها	تنشر	
السابق،	 التنفيذي	 مديرها	 للحرق)42)،	وخطف	 مبناها	 تعّرض	 بعد	 لكن	 الذاتية،	 اإلدارة	 تنتقد	 وأخباًرا	 تقارير	
ر	تماًما	

ّ
د	بالقتل	من	قبل	مجموعة	مسلحة	)مجهولة(،	بدأت	اإلذاعة	تتأث وأحد	مذيعيها	)سفقان	أوركيش()43)	وهّدِ

بسياسات	اإلدارة	الذاتّية	والجهة	السياسّية	والعسكرّية	املسيطرة	عليها،	وإمالءاتهما.

املنطقة،	وتحظى	 تلك	 في	 برامجها	 	
ّ
تبث التي	 صة	

ّ
املرخ االلكترونّية	 املحلّية	واملواقع	 اإلذاعات	 هناك	عدد	من	

بأنها	 نفسها	 وتقّدم	 أجنبّية،	 أو	من	جهات	 منها،	 مقّربة	 أو	من	جهات	 الذاتّية،	 اإلدارة	 من	 إّما	 والتمويل،	 بالدعم	
في	 بالترخيص	 تحظى	 لكنها	 عربّية،	 أو	 سورّية	 بأنها	 نفسها	 تقّدم	 إخبارّية،	 ومواقع	 ثمة	صحف	 كذلك	 ة.	

ّ
مستقل

مناطق	اإلدارة	الذاتّية.	منها	ما	يربطها	بهذه	اإلدارة	خيوط	وقنوات	خفّية	غير	معلن	عنها.	على	سبيل	الذكر:	

 Reporterقبل من	 مملوكة	 املتحدة.	 الواليات	 في	 صة	
ّ
وُمرخ ))ُمسّجلة	 	،2013 تأسست	سنة	 الحل(:  )منّصة 

املهندس	 عثمان	 دلشاد	 املنّصة	 هذه	 ويدير	 األلكتروني.	 موقعها	 على	 اإلعالمّية	 الخدمة	 تقّدم	 	(44(((  Shield	 LLC
املتخصص	بإدارة	النظم	الحاسوبّية	وأمن	املعلومات،	املقيم	في	واشنطن،	وشقيقه	القيادي	في	)اإلدارة	الذاتّية(؛	

أمجد	عثمان.

بث	أخبار	
ُ
صحيفة )The Levant):	مقّرها	اململكة	املّتحدة،	تقّدم	نفسها	على	أنها:	))مؤسسة	إعالمية	مستقلة	ت

العربية	 باللغتين	 األوربية	 العواصم	 في	 وتوزع	 لندن،	 اإلنترنت	وصحيفة	مطبوعة	تصدر	من	 يومية	على	شبكة	
واإلنكليزية	)...(	لدى	مؤسسة	ليفانت	شركاء	وداعمون	حول	العالم	منهم:	مؤسسة	أورنينا	لالنتاج	–	لندن(()45).	
وعليه،	فهي	صحيفة	عربّية	على	الرغم	من	وجود	مكتبها	في	القامشلي،	ومدير	تحريرها	الصحافي	الكردي	السوري	

شيار	خليل.

الوطني	 في	املجلس	 التابعة	لألحزاب	غير	ممثلة	 املواقع	 أو	 ت	والجرائد	
ّ
إلى	وجود	بعض	املجال تجب	اإلشارة	

الكردي	أو	في	اإلدارة	الذاتّية،	من	مثل	الحزب	التقدمي	الديمقراطي	الكردي	في	سوريا	الذي	كان	يرأسه	السيا�سي	
الراحل	عبد	الحميد	درويش)46)،	وحزب	الوحدة	الكردي	في	سوريا	–	يكيتي	بزعامة	محي	الدين	شيخ	آلي،	ويصدر	

األخير	مجلة	)الحوار()47).

)40)	املوقع	الرسمي	الذاعة	ارتا	اف	ام.

)41)		الصفحة	الرسمية	إلذاعة	ارتا	على	الفيسبوك
https://www.facebook.com/163417953811885/posts/610442039109472/ 

)42)		بيان	من	نقابة	صحافيي	كردستان
https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=print&sid=20583 

AmOfP/pw.2u//:https (2016(	،االلكترونية	املدن	جريدة	إم”،	إف	”آرتا	مقر	تحرق	الكردية	الذاتية	” اإلدارة	د.م،		43)(

/https://7al.net/about-usالحل	منصة		44)(

)45)		املوقع	الرسمي	لصحيفة	ليفينت
https//:thelevantnews.com/pages%/D985%%D9%-86%D986%%D8%AD%D986% 

/http://www.dimoqrati.info	سوريا	في	الكردي	التقدمي	الديمقراطي	للحزب	التابع	الديمقراطي	موقع		46)(

https://2u.pw/05koX	سوريا	في	الكردي	الوحدة	لحزب	التابع	يك-دم	موقع	الحوار”،	”مجلة		47)(

https://www.freepressunlimited.org/
https://www.freepressunlimited.org/
https://www.mediasupport.org/
https://www.brot-fuer-die-welt.de
https://www.freepressunlimited.org/
https://www.facebook.com/163417953811885/posts/610442039109472/
https://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=print&sid=20583
https://2u.pw/AmOfP
https://2u.pw/AmOfP
https://7al.net/about-us/
https://7al.net/about-us/
https://thelevantnews.com/pages/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86
http://www.dimoqrati.info/
http://www.dimoqrati.info/
https://2u.pw/05koX
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	كذلك	ثمة	موقع	ألكتروني	كردي	سوري	اسمه )واًلتي مه ـ Welatê me )وطننا((، بدأ	النشر	باللغة	الكردّية	
ا	حّتى	هذه	 في	15	شباط/	فبراير	)48)2006،	والنشر	باللغة	العربّية	في	17	شباط/	فبراير	2006،	وما	يزال	مستمرًّ

اللحظة)49).	يحظى	هذا	املوقع	بقدر	من	االستقاللّية	واملوضوعّية.

بأّنها	 2012	تقّدم	نفسها	على	موقعها	األلكتروني	الرسمي	 اتحاد اإلعالم الحر:	هذه	الجهة	التي	تشكلت	سنة	
وترسيخ	 للصحفيين،	 واملعنوّية	 املادّية	 الحقوق	 على	 الحفاظ	 أجل	 من	 تعمل	 ة	

ّ
مستقل مهنّية	 نقابّية	 ))مؤّسسة	

بين	 الحرية	والعدالة	واملساواة	 في	شمال	سوريا،	وفق	قيم	 بها	 بالقوانين	املعمول	 الرأي	والتعبير،	وتلتزم	 حرية	
تكفله	 الذي	 وبالشكل	 القانون،	 التعبير	ضمن	 وتدافع	عن	حرية	 اإلعالميين	 ))تتبنى	حماية	 وأّنها	 الجنسين(()50)،	

وثيقة	العقد	االجتماعي	لإلدارات	الذاتية	واملدنية	الديمقراطية(()51).	

أو	 بيان	 االنتهاكات(	ال	وجود	ألّي	 )تقارير	 زاوية	 في	 وبخاّصة	 )النقابة(	 لهذه	 الرسمي	 املوقع	 في	 بالبحث	 لكن،	
ق	بأّي	انتهاك	تعّرضت	له	املؤسسات	اإلعالمّية	العاملة	هناك	أو	الصحافيون	الناشطون	في	

ّ
تصريح	أو	تقرير	يتعل

تلك	املناطق،	على	سبيل	الذكر	ال	الحصر،	في	)2020/4/1(	أصدر	مكتب	اإلعالم	في	شمال	وشرق	سوريا	قراًرا	
))بسبب	 املناطق	 تلك	 في	 إعالمي	 نشاط	 أي	 عن	 السيد	 وناز	 أحمد	 بدرخان	 )الغد(	 قناة	 مراسلي	 بإيقاف	 يق�سي	
لقرارات	 احترامه	 أبدى	 بل	 بشّدة،	 ينتقده	 ولم	 ا،	

ً
انتهاك القرار	 ذلك	 )االتحاد(	 يعد	 ولم	 مخالفات((.	 ارتكابهما	

باملراسلين	 للتشهير	 كوسيلة	 بعد	 فيما	 استغاللها	 تّم	 إعالمّية	 ))كمادة	 القرار	 استخدام	 وانتقد	 الذاتية،	 اإلدارة	
على	صفحات	التواصل	االجتماعي	الخاصة	ببعض	الصحفيين	وغيرها	من	الصفحات	الفيسبوكية	غير	املرخصة	
التي	تّدعي	املهنية	وتستغل	بعض	املواضيع	لترويج	الصفحة،	والذي	سبب	أذى	نفسًيا	واجتماعًيا	لكال	املراسلين	

وذويهما(()52).	

 (24 2021	ألغت	دائرة	اإلعالم	في	اإلدارة	الذاتية	تسجيل	مكتب	فضائية	)كردستان	 وفي	شهر	تموز/	يوليو	
القرار.	 ذلك	 الحر	 اإلعالم	 اتحاد	 ينتقد	 أن	 )مستقل(	 نقابي	 كجسم	 ويفترض	 مناطقها.	 في	 العراقية،	 الكردية	
تّم	 لكنه	أصدر	بياًنا	يوم	)22.07.2022(	جاء	فيه:	))استند	القرار	في	محتواه	على	بنود	من	قانون	اإلعالم	الذي	
	السياسة	العاّمة	التي	تنتهجها	الفضائّية	تحّض	على	الكراهية	واالقتتال	الكردي- تصديقه	مؤخًرا	وذلك	في	إطار	أنَّ
نا	في	الوقت	الذي	نجد	فيه	أّن	هذا	القرار	يؤثر	على	حالة	

ّ
الكردي	وضرب	وحدة	النسيج	االجتماعي	في	املنطقة.	إن

ه	على	دائرة	اإلعالم	في	اإلدارة	الذاتية،	العمل	
ّ
التعددّية	وحرية	الصحافة	في	مناطق	شمال	وشرق	سوريا	نرى	بأن

جاهدة	للحفاظ	على	الحالة	الصحّية	للتنّوع	االعالمي	في	شمال	وشرق	سوريا.	كما	ندعو	كافة	الوسائل	اإلعالمية	
صدَرْت	مؤخًرا	من	ِقبل	املؤسسات	املعنية	

ُ
واإلعالميين	التقّيد	بالقوانين	ومواثيق	العمل	املنهي	املعمول	بها،	التي	أ

بالشأن	الصحفي	في	املنطقة(()53).	

https://2u.pw/M54U6	مه	والتي	موقع	الكردي”،	القسم	”أرشيف		48)(

https://2u.pw/FOOvz	مه	والتي	موقع	العربي،	القسم	ارشيف		49)(

https://yra-ufm.com/?page_id=2	.الحر	اإلعالم	التحاد	الرسمي	املوقع		50)(

https://yra-ufm.com/?cat=81	.السابق	املصدر		51)(

https://yra-ufm.com/?p=3809 2020/4/5	الحر	اإلعالم	اتحاد	عن	صادر	بيان		52)(

https://yra-ufm.com/?p=5470 2022/7/22	الحر	االعالم	اتحاد	عن	صادر	بيان		53)(

https://2u.pw/M54U6
https://2u.pw/FOOvz
https://yra-ufm.com/?page_id=2
https://yra-ufm.com/?cat=81
https://yra-ufm.com/?p=3809
https://yra-ufm.com/?p=5470
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وأصدر	االتحاد	في	)15.09.2018(	تقريًرا	يذكر	فيه	االنتهاكات	الحاصلة	في	مناطق	اإلدارة	الذاتية	خالل	عامي	
)1917-2018(،	يذكر	فيه	أسماء	بعض	الذين	فقدوا	حياتهم	من	الصحافيين	العاملين	في	مؤسسات	اإلدارة.	

تجب	اإلشارة	إلى	أّن	معظم	من	لهم	أسماء	حركّية	هم	عناصر	في	حزب	العمال	الكردستاني	غالًبا،	على	سبيل	
الذكر	ال	الحصر:	)حقي	باكوك،	شيالن	بوتان،	نوجيان	أردهان،	غريب	والت،	فراس	داغ	)محمد	آكسوي(()54).	

وفي	 تركيا)55).	 في	 الصحافيون	 لها	 يتعّرض	 التي	 باالنتهاكات	 يندد	 بياًنا	 االتحاد	 )14.07.2022(	أصدر	هذا	 وفي	
بيان	سابق	له	صدر	يوم	)22.01.2022(	انتقد	استهداف	عناصر	تنظيم	)داعش(	ثالثة	صحافيين	موالين	لإلدارة	
ق	اتحاد	اإلعالم	الحر	

ّ
الذاتية)56).	الالفت	في	ذلك	البيان	ذكرُه	أنه:	))في	األعوام	املنصرمة	من	األزمة	السورية	وث

إلى	 سوريا	 وشرقي	 شمال	 مناطق	 في	 الصحفيين	 الزمالء	 من	 كبير	 عدد	 خاللها	 تعّرض	 االنتهاكات	 من	 مجموعة	
قَد	ما	يقارب	26	صحفي/ة	حياتهم	أثناء	

َ
االستهداف	املباشر	من	قبل	الفصائل	املسلحة	والجيش	التركي	وداعش،	وف

التغطية	اإلعالمّية،	كما	أصيب	عدد	آخر	بجراح	متفاوتة	أّدى	بعضها	إلى	إعاقة	دائمة(()57).	لكن	موقع	النقابة	يخلو	
من	أّي	قاعدة	بيانات	أو	مركز	خاّص	معني	بتوثيق	تلك	االنتهاكات	كلها،	ومن	هم	أولئك	الـ26	صحافًيا/صحافية	
ق	أسماء	املؤسسات	اإلعالمّية	الناشطة	في	

ّ
الذين	فقدوا	حياتهم؟	عالوة	على	غياب	أي	قاعدة	بيانات	واضحة	توث

تلك	املناطق.

وعليه	فإن	املحتوى	الذي	يتضّمنه	املوقع	الرسمي	لهذه	النقابة،	أداؤه	يشيران	إلى	أّن	هذه	الجهة	)املستقلة(	
شبه	الرسمّية،	ُموكل	إليها	مهّمة	متابعة	الحراك	اإلعالمي	في	تلك	املناطق،	ورصده.

رابًعا: قوانين

مناطق	 في	 اإلعالمي	 األداء	 ))متابعة	 الذاتية(:	 )اإلدارة	 في	 اإلعالم	 قانون	 من	 	8 املادة	 من	 األّول	 البند	 يقول	
د	البند	الثاني	على	

ّ
اإلدارة	الذاتية	لشمال	شرق	سوريا	ووضع	الخطط	واملشاريع	الكفيلة	بتطويره	وتنميته((.	ويؤك

”صون	حرية	اإلعالم	وحرّية	التعبير	والرأي،	وضمان	تنّوع	وسائل	اإلعالم”.	ويذكر	البند	الثالث:	))تتولى	الدائرة	
)اإلعالمّية(	مهمة	مراقبة	تطبيق	أحكام	هذا	القانون	من	جانب	الوسائل	اإلعالمّية	واإلعالميين((.	

املناطق)58).	 تلك	 في	 املقوننة	 الرقابة	اإلعالمّية	 بالضوابط	وأشكال	 يتعلقان	 والخامس	 الرابع	 البندان	 كذلك	
بينما	في	البند	الثاني	من	املاّدة	2،	يقول:	))يضمن	هذا	القانون	الحق	في	حرية	التعبير	وممارسته	وفًقا	لبنود	اإلعالن	
الدولية	ذات	العالقة...((.	 الدولي	للحقوق	املدنية	والسياسية،	وبقية	املواثيق	 العالمي	لحقوق	اإلنسان،	والعهد	
بينما	البند	الرابع	من	املاّدة	نفسها،	فيقول:	))يحظر	فرض	الرقابة	على	الصحف	ووسائل	اإلعالم	املسّجلة	لدى	

https://yra-ufm.com/?p=2995 2018-2017	انتهاكات	عن	الحر	االعالم	اتحاد	عن	صادر	تقرير		54)(

https://yra-ufm.com/?p=6896 2022/07/14	.الحر	اإلعالم	اتحاد	عن	صادر	بيان		55)(

https://yra-ufm.com/?p=6446 2022/01/22	يوم	الحر	االعالم	اتحاد	عن	صادر	بيان		56)(

https://yra-ufm.com/?p=6446	.السابق	املصدر		57)(

https://2u.pw/cfAvo	.العام	املجلس	–	سوريا	وشرق	لشمال	الذاتية	اإلدارة	2021”،	لعام	2	رقم	القانون	سوريا:	شرق	لشمال	الذاتية	اإلدارة	في	اإلعالم	”قانون		58)(

https://yra-ufm.com/?p=2995
https://yra-ufm.com/?p=6896
https://yra-ufm.com/?p=6446
https://yra-ufm.com/?p=6446
https://2u.pw/cfAvo
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اإلدارة	الذاتية...،	أو	مصادرتها	أو	وقفها	أو	إغالقها	ما	لم	تخالف	أحكام	هذا	القانون(()59).	وعليه،	ثّمة	تناقض	بين	
بنود	القانون.

اإلعالم	 ما	شهده	 الذاتّية(	 )اإلدارة	 من	سلطة	 املقّرب	 للدراسات(	 )فرات  مركز	 يصف	 ذلك،	 مع	 بالتوازي	
)العمال	 لسياسة	حزب	 والخاضع	 اإلدارة،	 تلك	 قبل	 من	 املمّول	 اإلعالم	 على	 ويركز	 ثورة.	 بأنه	 املنطقة	 تلك	 في	

الكردستاني(	وآيديولوجّيته)60).	

)سوريا الثقب  )املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير(	تحت	عنوان:	 لكن،	بحسب	التقرير	الصادر	عن	
األسود للعمل اإلعالمي(	الذي	يعرض	االنتهاكات	بحّق	اإلعالم	واإلعالميين/ات	من	آذار/	مارس	2011	إلى	نهاية	
2020،	فإّن	مناطق	)اإلدارة	الذاتية	الديمقراطّية(	التي	يديرها	حزب	االتحاد	الديمقراطي	)PYD(	وحزب	العمال	
ا)61).	

ً
ق	التقرير	106	انتهاك

ّ
الكردستاني	)PKK(	من	وراء	الستار	أتت	في	املرتبة	الخامسة	في	أرقام	االنتهاكات،	حيث	وث

وجاء	في	تقرير	بثه	قناة	)سكاي	نيوز	عربّية(	يوم	22	نيسان/	أبريل	2022،	أنه	على	الرغم	من	االستقرار	األمني	
لها	 يتعّرض	 انتهاكات	 هنالك	 تزال	 ما	 الذاتّية(،	 )اإلدارة	 سيطرة	 إلى	 الخاضعة	 الفرات	 شرق	 مناطق	 في	 النسبي	

الصحافيون	من	قبل	تلك	السلطة)62).	

خامًسا: الخالصة

في	ضوء	ما	سلف،	يمكن	تسجيل	النقاط	اآلتية	على	أداء	اإلعالم	السوري	الكردي:

1.	مناطق	)اإلدارة	الذاتية(:	صحيح	أنها	تنعم	باالستقرار	النسبي،	على	الرغم	من	وجود	التهديدات	التركّية،	
واملقروءة	 املرئية	 اإلعالم	 وسائل	 كثرة	 أّن	 إال	 وقانونية،	 رسمية	 بصورة	 بها	 السوري	 النظام	 اعتراف	 وعدم	

واملسموعة،	ونشاطها	ال	تعّبران	بالضرورة	عن	الحرّية.

2.	ثمة	مراقبة	لصيقة	لوسائل	اإلعالم	الكردّية	وغير	الكردّية	العاملة	في	مناطق	اإلدارة	الذاتّية.	ومن	القضايا	
ا	حمًرا	ويتجاهلها	اإلعالم	الرسمي	التابع	لإلدارة	الذاتية	واإلعالم	املوازي	شبه	الرسمي،	التابع	

ً
التي	تعد	خطوط
لإلدارة	نفسها:

	 سيطرة	حزب	العمال	الكردستاني	على	العصب	العسكري	واالقتصادي	والسيا�سي	واإلداري	واإلعالمي	أ.
في	تلك	املناطق.

	 الفساد،	داخل	)اإلدارة	الذاتية(.ب.

)59)		”قانون	اإلعالم	في	اإلدارة	الذاتية	لشمال	شرق	سوريا:	القانون	رقم	2	لعام	2021”.

https://firatn.com/?p=1894	.)2020/4/22(	،للدراسات	فرات	مركز	سوريا”،	روجافا	في	الكردي	االعالم	ثورة	عن	”ملحة	د.م،		60)(

)61)		د.م،	تقرير	”سوريا	الثقب	االسود	للعمل	اإلعالمي.	10	سنوات	من	االنتهاكات”،	املركز	السوري	لحرية	االعالم	والتعبير.
https://scm.bz/studies/syria-the-black-hole-for-media-work 

https://2u.pw/Qvr49 (2022/4/22(	،عربية	نيوز	سكاي	قناة	أبريل”،	22	في	الكردية	الصحافة	بيوم	يحتفلون	األكراد	”سوريا..	د.م،		62)(

https://firatn.com/?p=1894
https://scm.bz/studies/syria-the-black-hole-for-media-work
https://2u.pw/Qvr49


233

العدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022ملف العدد

	 أو	ج. املناطق،	 تلك	 في	 النشطة	 العسكرية	 التشكيالت	 ضمن	 وتجنيدهم	 واألحداث	 القاصرات	 خطف	
تجنديهم	لصالح	حزب	العمال	الكردستاني،	وترحيلهم	إلى	معسكرات	الحزب	خارج	الحدود.

	 سوء	الخدمات،	وهدر	املوارد،	وتهريب	العمال	الكردستاني	ثروات	املنطقة	ومقّدراتها	إلى	خارج	الحدود.د.

	 الخطف	واالختفاء	القسري	داخل	سجون	اإلدارة	الذاتية	ومعتقالتها.ه.

	 أرقامه،	و. عن	 والكشف	 فتحه،	 إلى	 يصار	 ال	 الحدود(	 تجارة	 الغاز،	 النفط،	 )موارد	 االقتصادي	 امللف	
والوجهة	التي	تذهب	إليها	تلك	املوارد،	وكيفية	صرفها.

وكّل	 الحدود.	 وراء	 من	 الكردّية	 األحزاب	 بين	 واملشكالت	 الخالفات	 الكردي	 السوري	 اإلعالم	 يستورد	 	.3
مؤّسسة	إعالمّية	ترفض	توجيه	النقد	للجهة	السياسّية	الحزبّية	األيديولوجّية	الراعية	والداعمة	لها.	ففي	إعالم	

اإلدارة	الذاتية،	يمنع	انتقاد	العمال	الكردستاني،	بينما	تشتم	قيادات	كردستان	العراق	وتخون.

4.	اإلعالم	السوري	الكردي،	بخاّصة	إعالم	اإلدارة	الذاتّية،	يسهم	بصورة	كبيرة	في	ضّخ	خطاب	الكراهية	وبثه	
بين	الكرد	بصورة	عامة،	والكرد	السوريين	على	وجه	الخصوص.




