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 2008 يوليو/تموز في حمه ماما ســوران هما العراق كردستان في ل.غتيال صحافيان تعرّض سنت'، غضون في

 من لـعدد الـيومي الـصحن الجـسدية وا-عـتداءات التهـديدات أصبحت فـقد. 2010 مايو/أيار في عثـمان وسـاردشت
 سائر في ا&قتول' ا+ع.مي' عدد ا(شكال من شكل بأي يضاهي - ا+ع.مي' من القتلى عدد بأن علمـاً الصحافي'

 كردستان إقليم إلى دستوريـاً تنتمي - التي كركوك في اغتيل حمه ماما ســوران وأن 2003 العام منذ العراق أرجاء
عراق كن. اـل سليمانية في إقامته وـل يدرج كافـيان ا&ـستقلة ليفـ' مجـلة في وعمـله اـل ' اسمه ـل  العـنف أعـمال ضحايا ـب

. العراق كردستان في الصحافي' ضد اليوم ا&ستشرية

ضافة  كبيرة مـشكلة الـصحافيون يواجه العـنف، إلى با+
 إلى ا-عـتـباطي الـلـجوء وـيـعانون ا+ع.م إلى الـنـفاذ في

. الصحافة جنح في للنظر العراقي العقوبات قانون

 مايو/أيار في عثـمان ـسـاردشت الـصحافي اغـتـيال ـمـنذ
اضي، عدام ازداد اـ& قة اـن ها أو الـث ية ـب' حجـب  هاـمشية أقـل

 .اـلـصحافي' وـبـعض ا&نـطـقة في السـيـاسية الطـبـقة من
 تــخدم قــوية إشارات لتـظــهر مــضطرة الــسلطة وباتت

.الطرف' مصالحة

 سواء ا&اضي، العقد خ.ل في ملحوظـاً كان التقدّم أن على الدولي' وا&راقب' البلد في الناشط' كل يجمع ذلك، ومع
 مـنذ الب.د يـهز الذي ا&عـمم العـنف من نـفدت قد ا&نطـقة أن وبـما. ا&ؤسـسية أو والسيـاسية ا-قتـصادية الناحـية من

بار فيـمكن ،2004 ية اـلظروف أن ا-عـت كثير أـفضل ا(مـن يه هي ـمما ـب عراق أرجاء سائر في عـل واقع. اـل ردستان أن اـل  ـك
.متعددة تحديات مواجهة على ومجبرة)...  واقتصادية ومجتمعية واجتماعية سياسية( انتقالية بمرحلة تمر شابة منطقة

 في للعامل' الحماية يوفّر صحافة قانون تبـنّي بسبب ا&جاورة البلدان في عليه هو مما أفضل الصحافة حرية وضع إن
 في ا+ع.م وسائل عدد وازدياد ا&نطقة تحرك التي الفكرية الطاقة على التشديد وينبغي. 2007 العام في ا&جال هذا

ابة تحصي ،2كلم 83000 مساحتها تبلغ التي ا&نطقة هذه في. فيها ا(خيرة السنوات  850 من أكثر الصحافي' نـق
.عضو 5000 وحوالى) مطبوعة  415 ذلك في بما( إع.م وسيلة

 القطاع تاريخ في أو-ً يبحث. اليوم كردستان في الصحافة حرية عليه تقوم الذي التناقض فهم إلى التقرير هذا يهدف
 القضايا تعقيدات +دراك تاريخيـاً ا+ع.م وسائل مختلف نشأة على ا-ط.ع من بدّ ف.. العراق كردستان في ا+ع.مي
 عن الـسرية ا&قـاومة زمن في ا&ـسلحة للـصراعات دعائـية أجـهزة تعـتبر التي الـوسائل هذه فـصل يمـكن و-. الراهـنة

 الحالية الصعوبات إلى ثانيـاً التقرير ويتطرق. باستق.ليتهم ا&عتدّين الصحافي' تواجه التي ا&شكلة يبرر ما السياسة،
ها التي قدّم. اـلصحافة تعانـي راسلون وتـت وصيات حدود ب. ـم ها بـت سلطات إلى ترفـع ردستان في اـل عراق ـك  وصحافيي اـل

.ا&نطقة

.2010 يوليو/تموز في ا&نظمة عن ممث.ن أجراها بعثة أعقاب في التقرير هذا يصدر
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 تاريخية ع(قة السياسية، وا&حزاب ا'ع(م وسائل

. السياسي ا&نطقة لتاريخ نتاج سوى العراق كردستان في ا+ع.م وسائل تاريخ ليس

 واستمرت. بغداد نظام ضد البارزاني مصطفى (مرة الخاضع العراق كردستان في ا(كراد انتفض ،1961 العام في
 النظام مع سنوات ث.ث &دة هدنة على ا(كراد ا(نصار تفاوض ،1970 مارس/آذار 11 وفي. 1970 العام حتى الحرب
 ـبسبب بالـفشل باءت الطرـف' ب' النهائية ا&ـفاوضات أن إ-. ـعسكري بانق.ب سنوات ث.ث من أقل ـقبل ا&ـنشأ الـبعثي
ً تبدأ بالحرب فإذا. خاص بشكل كركوك قضية ]:... الباردة الحرب منطق في بعنف لتندرج" 1974 العام في مجددا ] 
]...  إيران أخذت  وقع عام، وبـعد. ومباركتهـما ا&تـحدة والو-يات إسرائيل من بدعم الكـردية البـشمركة قوات تـسلّح[

بارزاني فراج ضحية اـل مي ا+ـن .  ا+قلـي ...[ ها ـطهران سحبت[ اركةً ل*كراد دعـم لبرزاني ـت يار ـل نزاع وقف ـخ سلّح اـل  أو اـ&
واصلته ها من ـم ... دوـن  .[ قرر[ بارزاني ـف هاء اـل مرّد إـن سبة". الـت ؤيدي من كبير عدد إلى بالـن حرب، ـم قرار هذا كان اـل  اـل
ابة مة، بمـث مة هي هزـي ضية هزـي حرب فإذا. الكـردية الـق صر أخرى ـب نور تـب عام في اـل تة بالقـيادة 1975 اـل حزب ا&ؤـق  لـل

 برز التنظيم'، هذين إلى وبا+ضافة). طالباني  ج.ل بزعامة( الكردستاني الوطني وا-تحاد الكردستاني الديمقراطي
 تنظيم تم الفترة، هذه وطوال. 1991 العام حتى الفواصل، بعض مع الصراع، واستمر. أخرى منظمات عشر من أكثر

. الجبال في الكردية ا&قاومة

 صدام عهد في ا&كراد إبادة في رغبة العراقية،-  ا'يرانية الحرب

 حربـاً ا+يراني جاره ضد بشـنّه -حق وقت في استرجاعها إلى سعى +يران أراضٍ عن بالتنازل حس' صدام نظام قام
' ضـروسـاً لول ـب حرب، هذه خ.ل وفي. 1988 أغـسطس/وآب 1980 سبتمبر/أـي  أصبح الذي كـردستان تدمير تم اـل
 وفي. ا(كراد ضد إبادة سياسة يطـبّق حس' صدام أخذ ،1983 العام من وابتداء. النطاق واسعة قمع حملة موضوع

 مدينة ضد ثم ومن البداية في القرى بعض ضد الكيميائية ا(سلحة استخدام حد ا&ركزية الحكومة بلغت ،1988 العام
 وجـيزة فترة قـبل ا&ديـنة هذه غزا الكـردستاني الوطني ا-تـحاد بأن علـمـاً 1988 مارس/آذار 19و 16 بـ' حلبـجة

يات ـتسببت ذلك، وـبعد. إيران بـمساعدة فال" عمـل ها التي" ا(ـن ناء الـعراقي الـجيش ارتكـب  ـعلي عن صادرة أوامر ـعلى ـب
اسم اـ&عروف( ا&ـجيد ـحسن ماوي  ـعلي ـب عام' ـب') الكـي تل 1989و 1988 اـل  وتدمير شخص 180000 من أكثر بمـق
. الكردية القرى من با&ئة 90 من أكثر
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 العراق كردستان في الذاتي الحكم بداية الثانية، الخليج حرب

حوّل نقـطة بدأت سعينات في الـت قرن ـت يج حرب أدت. العـشرين اـل عراق كـردستان مـصير قـلب إلى الخـل شكل اـل  غـير ـب
اشر قوات فإذا. مـب ية اـل غزو العراـق كويت ـت سيطر 1990 أغـسطس/آب 2 في اـل لد عـلى وـت نةً بأكمله الـب يم إياه معـل  ا+قـل
اسع عراق أقاليم من عـشر الـت كن. اـل ية وـل صحراء عـاصفة" عمـل ( اـل ثاني كانون 17" ناير/اـل  )1991 مارس/آذار 3-  ـي
سحاب إلى أـفضت كويت من العـراقي الجـيش اـن ما. 1991 فبراير/شباط في اـل  في فـكروا الذين ا(كراد من كان ـف
 ).الجنوب  في الشيعة مثل تـمامـاً( البعثي النظام ضد مارس/آذار في ثاروا أن إ- ا&ـتحدة الو-يات دعم على ا-عتماد

. وإيران تركيا إلى شخص مليوني من أكثر نزوح عن أسفر ما بعنف، قمعت ا-نتفاضة هذه ولكن

ــورغوت التركي والرـئـيس ـمـيتران فراـنـسوا تدخل بـفـضل من مـجـلس تـبـنى أوزال، ت ـتابع ا( مم اـل  5 في ا&ـتـحدة ل*
قرار 1991 أبـريل/نيـسان سادس الـعرض خط شمال ل*كراد حمـاية منطـقة يـحدد الذي 688 اـل  وأطـلق. والث.ثـ' اـل

فة" الراحة توفير" عملية" الحلفاء"  ولكن الفعلية استق.ليتهم بنيل ل*كراد ا+جراء هذا سمح وقد. القرار هذا تنفيذ ا&كلّ
 لسلطة خاضعـاً العراق شمال يعد لم ،1991 أكتوبر/ا(ول تشرين من واـبتداء. ا(صلية أراضيهم من بسيط جزء على
.العراق كردستان قومية تاريخ في فارقة ع.مة 1991 العام انتفاضة شكّلت وقد. بغداد

 مايو/أيار في. مؤقت بـشكل ا&نطـقة إدارة مـسلّحة، كلـها أحزاب، ثمانـية تـضم التي الـعراق كـردستان جبـهة تـضمن
ية انتخـابات أول نظّـمت ،1992 ها أشيد" حرة بر&اـن ارها ـب  وفاز". ا&نطـقة في ديمقراطـية ا(كثر من انتخـابات باعتـب
45.بـ الكردستاني الديمقراطي الحزب 43. مقابل ا(صوات من با&ئة 27  وبهذا،. الكردستاني الوطني ل.تحاد با&ئة 82
.1991و 1975 العام' ب' ا&قاومة هيكلية نظما الذين السياسي' التنظيم' هذين هيمنة فجر انبلج

اية أـجهزة اـلعراق ـكردستان في" ا+ع.م وسائل" كانت ،1991 العام انتـفاضة حتى  ـحركات ـخدمة في السـياسية للدـع
ً حكمـاً الشرعية غير ا(جهزة هذه أدت وقد. ا&سلّح والكفاح ا&قاومة  إع.م في يكمن للحركة الداخلي التنظيم في دورا

اشط' شاطات الـن اومة بـن زيز ا&ـق خدم هذه ا+ع.م وسائل وكانت. انخراطـهم وتـع اية ـت ضـاً خارجـية ـغ ثل أـي  بمواجـهة تتـم
اية ظام كان التي الدـع ها يروّج ـحس' صدام ـن ية، ا&ؤسـسات هذه ـب' ومن. ـل ثال ا-سـتشهاد يـمكن ا+ع.ـم  باراي" بـم

.الجبال في 1988 العام في ا&ؤسسة" كردستاني

 تلفزة قنوات بينها من الخاصة إع.مها وسائل إنشاء في ا&نطقة في السياسية ا(حزاب كل استمرت ،1991 العام بعد
.محليـاً تبث

 بشكل ا+ع.م لوسائل الفعلية الثنائية بدأت مايو،/أيار انتخابات أعقاب وفي. الصحافة قانون وضع ،1992 العام وفي
عام وفي. ا&نطـقة هذه في تدريجي سه، اـل حاد أطـلق نـف ردستاني الوطني ا-ـت ردستاني جـريدته الـك ردستان( نوي ـك  ـك
 ـبـراياتي ـجـريدة إصدار ـفـأعاد الـكـردستاني الديمقراطي اـلـحزب أما. اـلـشعبي ـكـردستان تلـفـزيون وـقـناته) الـجـديد 

.نوفمبر/الثاني تشرين في) ا&نطقة( حريم مثل النور تبصر أخرى صحف أخذت فيما) التآخي(

لق الوقت، ذلك في هم من ا(كراد ا&ثقـف' ـبعض أـط يار بيـن لي باخـت احة وأراس قانع ومروان ـع  أـم' ـحمه واسماعيل فـت
).الحرية( آزادي بعنوان نقدية تعتبر مجلة
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وخيمة بعواقب محفوف ا&شقاء ب% صراع ا&هلية، الحرب

ية الدائرة ـب' أـنصار اـلحزب الديمقراطي الـكردستاني  ـبسبب اـلحرب ا(هـل
أيار من  الوطني الـكـردستاني   سبتمبر/إلى أيـلول 1994مايو /وا-تـحاد 

بروز منطـقت' مـستقلت'1998 الديمقراطي. ، نـشهد عـلى   يـتولى الـحزب 
حول أربـيل فيـما يـقوم ا-تـحاد ولى الواقـعة   الكـردستاني إدارة ا&نطـقة ا(
في الجـنوب  الوطني الكـردستاني بالـسيطرة عـلى ا&نطـقة الثانـية الواقـعة 

سليمانية سة اـل سها. ومدينتها الرئـي فرض نـف طاب ـت ية ا(ـق  فإذا بتعـزيز لثناـئ
ـشمال ـ' اـل وسائل ا+ع.م ـب عن تقــسيم  مي فــض.ً   في القــطاع ا+ع.

 )اليوم( عمرو أسبوعية يساريون مثقفون أنشأ ،1994 العام وفي .والجنوب
ية غـير وقف اضطروا ثم، ومن. الحزـب شاطاتهم ـل بار ـن صحيفة لهـجة -عـت  اـل

ً. نقـدية يس هردي، آسوس ذهب حدود، ب. مـراسلون أسئلة عـلى وردا  رـئ
" بأنه التصريح إلى ،"أوين" صحيفة إدارة مجلس  مقالة نشر يستحيل كان:

".ا&فروض الخط مع تتفق -

سياق هذا في شأ بالتحـديد، اـل  جـريدة برس، رانج صاحب فـاتح، طارق أـن
ـتّاب من بـعدد نفـسه فـأحاط. 2000 الـعام أوائل في هاو-تي ؤلف' الك  وا&
ستقل' سليمانية في( كـردستان في ا&قيـم' اـ& شكل اـل  في أو) أسـاسي  ـب
خارج رزهم اـل جامعي وا(ستاذ هردي آسوس أـب عة في اـل  الدين ص.ح جاـم
 وسردار عـثمان وعدنان مـحمد وشوان رؤوف وـكمال سيوايلي رـيبوار الدكتور
قول هذا، وفي. قانع وريا ومروان عـزيز " هردي آسوس ـي نا: شعر ـك نا ـن  بأـن

لة إع.م وسيلة إـنشاء إلى بـحاجة ً لـنكون مماـث  نأمله ـكنا ما ـنشر في أحرارا
ً ونقيم  هذا على أحد أي يعترض لم. ا+ذن فطلبنا. ا+دارت' ب' يربط جسرا

ـشروع ـنون كانوا. اـ& ـنا يـظ ـصمد لن أـن ـيـاً ـن ـما ماـل ـنون كانوا ـك ـلى يراـه  ـع
 ـعـلى إـلـيه ننـتـمي سـيـاسي حزب إقدام ـعـلى وحتى الداخـلـية ا-نـقـسامات

نا سيناريوهات هذه من أيـاً أن إ-. توقيـف حدث لم اـل نا. ـي قاء من تمـك عـاً الـب  ـم
". الرأي في اخت.فاتنا رغم

 ا)ستق(لية على مفتوحة درب: حس% صدام بعد ما مرحلة

 نقيب واعتبر. الكردية ا+ع.م ووسائل السياسة تاريخ في تحوّل نقطة حس' صدام نظام سقوط شكّل ،2003 العام في
 من لعصر ممهدةً ولّت قد حس' صدام عهد في سائدة كانت التي الرقابة" أن الصدد هذا في عوني فرهاد الصحافي'

".إع.م وسائل عدة لظهور مناسب الحرية

شارة من بدّ -  السـيـاسي اـلـوضع عن انبـثـقت اـلـصحافي' نـقـابة أن إلى ا+
ـسائد ـلى. اـل ـتان كانت سنوات، مدى ـع ـصحافي' نقاـب ـشان لـل ـحاد: تتعاـي  اـت

ـابة اـلـسليمانية في اـلـصحفي' ـعام في ا&ـنـشأة( أرـبـيل في اـلـصحافة ونـق  اـل
 الحالـية النقـابة ليـشك. ا-تـحادان هذان انـدمج ،2003 الـعام وفي). 1998
تولى أرـبيل في مـقرها ـيقع التي ها وـي ابة اـلسابق ا&دير عوني، ـفرهاد إدارـت  لنـق

.أربيل في الصحافة
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ً ا&ستقلة العراق كردستان حكومة وضع العراقي الدستور حدد ،2005 العام في  محافظات ث.ث على اشتمالها ذاكرا
يل دهوك هي سليمانية وأرـب ثاني كانون وفي. واـل ناير/اـل ومة نظـمت ،2005 ـي عددة انتخـابات أول الحـك نذ ا(حزاب مـت  ـم
عام حالف فإذا. 1953 اـل كردي بالـت بـاً 77 مع اـل ية في ناـئ ية الجمـع جد الوطـن وقع في نـفسه ـي كم ـم ردستان وفي. الـح  ـك

عراق، لتئم لم الذي البر&ان ـعمد اـل نذ ـي بارزاني ـمسعود انـتخاب إلى 1996 ـم يو/ـحزيران 12 في اـل اسة 2005 يوـن  لرـئ
.ا+قليم

' توحـيد اتفاقـية توقـيع تم حزب إدارتي ـب حاد الكـردستاني الديمقراطي اـل  كانون 16 في الكـردستاني الوطني وا-ـت
 البارزاني إدريس نيجيرفان رأسها وعلى 2006 مايو/أيار 7 في كردستان إقليم حكومة وافتتحت. 2006 يناير/الثاني
 ـبـعض ـمـستوى ـعـلى أراضيها ـعـلى ـتـشريعية ـبـاستق.لية الحـكـومة هذه وتتـمـتع. اـلـبارزاني ـمـسعود شقيق ابن وهو

. ا-تحادي العراق في ا&منوحة الص.حيات

ا)ستمرارية؟ أو ا)نفصال غوران،

 ولكنه فعلية بعواقب) التغيير( غــوران ظهور مع 2009 العام في السياسية الساحة إلى البر&انية ا&عارضة وصول يقترن
.ا&نطقة في ا+ع.م وضع على قياسها يصعب

صعب أنه مع. السيـاسية الناحـية من أو-ً سياق في ـي حالي اـل ظن اـل نت التي غــوران حـركة أن اـل  ا&ـشهد دخولـها أعـل
 أن إ- العراق، كردستان في السياسية ا&عادلة ستغيّر البر&ان في ممثل تنظيم ثاني إلى بتحوّلها ا&نطقة في السياسي

يو/ـتموز في ا(ولى لـلمرة أعادت) ا+س.مية  والجـماعة ا+س.مي ا-ـتحاد( ا+س.مية وا(حزاب الـحركة هذه  2009 يوـل
ظر كار في الـن سلطة احـت ردستاني الديمقراطي اـلحزب منحـها التي اـل حاد الـك ردستاني الوطني وا-ـت  في لنـفسهما الـك

ان، اسي جدل ظـهور عزز ما البر& اني سـي سمح بر& صحافة ـي ً تؤدي بأن لـل ً دورا لة وفي. جـديدا راسلون مع مقاـب  ب. ـم
ً ا(ولى للمرة أدت ا+ع.م وسائل" أن غــوران حركة من مسؤول رأى حدود، ". العام الرأي تشكيل في هامـاً دورا

 تمكن التقليدية، ا+ع.م وسائل خارج ا(ولى وللمرة. الصحافي' مع الحوار عن البر&انية ا&عارضة تتردد - الواقع، وفي
ية ا&ناقـشات مـشاهدة من ا&ـشاهدون صويت حول البر&اـن شريعية ا-نتخـابات قـبل ا&ـوازنة عـلى الـت موز في الـت يو/ـت  يوـل

.الكردية ا+خبارية الشبكة قناة على 2009

يـاً تاج سوى غــوران ـحركة ـظهور ـليس. أـيضـاً اجتماـع  التنظيـم' مع يـتماهى - شباب عـنصر ـبوجود ا(ـجيال ـب' هوة ـن
اسي' تاريخي' السـي راها التي ا(ـبحاث وتب'ّ. اـل زيز ماهر أـج فرق ـع ية الـقضية"بـ اـلشباب تـمسّك ـب' اـل  والرأي" الترـك

.السياسية ا(حزاب به تلوذ الذي السلبي العام
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 :2010 الــعام في كــردستان في ا'ع(م بانــوراما
 نسبية استق(لية

 نفسه كردستان في والوضع. ا&جاورة البلدان في عليه هو مما أفضل العراق كردستان في الصحافة حرية وضع إن
كثير أـفضل يه كان ـمما ـب نذ عـل وجود حدود ب. ـمراسلون صحافي أفاد وقد. سنوات ـبضع ـم  مدى ـعلى فـعلي تـحسّن" ـب

".تتسع ا&ساحة هذه أخذت وتدريجـاً،. أكبر بمساحة ننعم اليوم،. ا&اضية العشر السنوات

 ا'ع(مي ا$جال خصائص 

ً     ا+ع.م     وسائل     عدد     ازدياد   مؤخرا

لغ التي ا&نـطقة هذه في. ـمفاجئ ـبشكل ا+ع.م وسائل عدد ازداد ا(ـخيرة، اـلسنوات في لم 83000 ـمساحتها تـب  ،2ـك
 في الصحافي' نقابة عن الصادرة للتصريحات وفقـاً ومجلة صحيفة 415 ذلك في بما( إع.م وسيلة 850 من أكثر برز
 وأخذت. الصحافي' نقابة لدى رسميـاً صحافي 5000 نحو تسجيل وتم) آكانيوز  وكالة إلى 2010 سبتمبر/أيلول 27

.تتشكل صحافية مجموعات

 الصحافة مجال في سيما و- العراق كردستان في إع.م وسيلة إنشاء سهولة إلى جزئيـاً ا+ع.م وسائل انتشار ويعزى
وعة وقف. ا&طـب شاء يـت نوات إـن فزة ـق ية  ـفضائية( تـل ية ومـحطات) ومحـل افة وزارة من إذن ـعلى ا-ستـحصال ـعلى إذاـع  الثـق

 )يورو  303( سنويـاً دينار 500000 +ذاعة الترخيص ثمن ويبلغ. ا-تصا-ت ووزارة الداخلية وزارة مع تتشاور التي
يون نار ومـل ناة) يورو  607( سنويـاً دـي فزة لـق ية تـل 7.و محـل يون 5 نار مـل ناة سنويـاً) يورو  4560( دـي ضائية لـق قـاً( ـف  وـف
 بالنسبة أما). والشباب  الثقافة وزارة في ا+ع.م وسائل إدارة عن ا&سؤول للقسم العام ا&دير علي، مـحمد. أ لهالغرد

 الذي ا+جراء الثاني الفصل ويصف. الصحافة قانون تبـنّي بعد 2007 العام في النظام تغيّر ا&طبوعة، الصحافة إلى
باعه ينـبغي ابة من إذن ـطلب ضرورة ـعلى وـينص اـت  هذا في عوني ـفرهاد اـلصحافي' نـقيب أشار وقد. اـلصحافي' نـق
صدد مـاً يمـنح الترخيص" أن إلى اـل بـاً داـئ شاركه". تقرـي فراد كل الرأي هذا وـي  ب. مـراسلون منظـمة قابلتهم الذين ا(
.حدود
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     ا&نطقة     في     ا+ع.م     وسائل     هوية     أساس     الكردية،     القضية

واجدة ا+ع.م وسائل كل إن ردستان في ا&ـت عراق ـك غة هي اـل ردية بالـل مـاً الـك ها عـل بث بأـن سخة ـت ومات من ـن غة ا&عـل  بالـل
ية أو/و ا+نكلـيزية " ا+نترنت ـعلى العرـب  ـحصراً، الـكردية باللغة والناـطقة 1991 العام ـبعد اـ&ولودة ا(ـجيال إلى بالـنسبة:

ً وواقـعـاً قريـبة مـساحة الـعراق يـشكل  إط.ع بـعد فـقط دقائق بـضع الكـردية الـصحف له وتـكرس". مـعـاً آن في بعـيدا
.مسهب بشكل كردستان أخبار على ا&شاهدين

  إقليمي     ترسّخ

 نتيجة سوى الجغرافي التقسيم هذا وليس. والسليمانية أربيل هما كردستان في إع.مي' قطب' بروز على نشهد اليوم،
.السابق القسم في رأينا كما ا+ع.م، ووسائل السياسية ا(حزاب ب' ا&تأصلة التاريخية الع.قات

 تعتبر التي السليمانية من بالعراق تمسّكـاً وأكثر تحفظـاً أكثر العراق كردستان عاصمة تمثل التي أربيل تبدو تاريخيـاً،
 وسائل غالبية موطن أيضـاً هي السليمانية. آخر مكان أي من أكبر الحرية مساحة حيث بامتياز وثقافية متمردة مدينة

.ا&ستقلة ا+ع.م

  تاريخي     سياسي     انتماء

ً اريخ إلى ـنظرا ها ا+ع.م وسائل ـت اسية ا(حزاب مع الجوـهرية وع.قـت نذ السـي يوم، وحتى اـلسري الـعمل فترة ـم  يـمكن اـل
.با&حازبة تقريبـاً كردستان إع.م وسائل كل وصف

ضارب يترجم صالح ـت ' اـ& ومة ـب ية الحـك ' وأبرز الحاـل اسي' حزـب حاد حاكم'، سـي حزب الكـردستاني الوطني ا-ـت  واـل
ها ل,ع.م محـازبة بمقـاربة الكـردستاني، الديمقراطي حزاب تتو-  إزاء حكومـية سيـاسة بغـياب وبالـتالي السيـاسية ا(

 في نيوروز" الرسمية" التلفزة قناة برامج انقطاع منذ الحكومية ا+ع.م وسائل انتفاء إلى ا+شارة مع ا+ع.مي القطاع
.2010 مايو/أيار

باء وكـالة عام مدير حبيب، بدران ويرى جدر" أنه آكانيوز، أـن ستثمر أن بالحكـومة ـي عود و-. ا+ع.مي القـطاع في ـت  ـي
 تتم لم طا&ا أنه على ويشدد". السـياسية وا(حزاب الحكومة ب' فرق - حاليـاً ولكنه. بذلك تقوم أن السـياسية ل*حزاب

.كردستان في حاله على الوضع سيبقى مربح، اقتصادي كقطاع عام بشكل ا+ع.م ووسائل ا&علومات إدارة

 الـحـزبي وتمويـلـها السـيـاسي انتماـئـها بـفـعل ـتـقدّم" الحزـبـية ا+ع.م وسائل" من وسيلة كل إن
 شروط من شرط (ي تخـضع - وهي. ل*حداث منـحازة نـظر وجـهات) ا&بـاشر  وغـير ا&بـاشر(

ية ما الربـح اسية ا(حزاب أن ـب ها السـي نة عن اـ&سؤول بازكير، حـس' أنور ويرى. تموـّل اية لـج  حـم
 يتغيّر أن يجب. السياسية الصحافة عن تغيب - السياسة" أن الصحافي'، نقابة في الصحافي'

".محايدين ليسوا. سياسيـاً موجهون عامة بصفة ا+ع.م ووسائل الصحافي' إن. الوضع

 شبه ا+ع.م وسائل" أن فيـعـتبر الـجـزيري زـهـير اـلـعراق أصوات وـكـالة مدير أما
 ا+ع.م وسائل ب' الفجوة &لء أنشئت] الظل  إع.م وسائل: ا&حرر م.حظة[ ا&ستقلة
 ـتـحاول". ا&ـحـازبة ا+ع.م ـبـوسائل ـيـثق أحد -. اـ&ـستقلة ا+ع.م ووسائل ا&ـحـازبة
.حياديتها على تحافظ أن با&ستقلة ا&عروفة الصحف
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 على للحصول صحف ث.ث قراءة" لضرورة نورينك جوديت كردستان في ا&ستقلة ا+ع.م منظمة رئيسة تأسف وهكذا،
".نفسه ا&وضوع حول شاملة فكرة

  السياسي؟     النظام     محرّكو     ا+ع.م،     وسائل

 أن إلى السرية وا(حزاب ا&قاومة حركات عن الناجمة الصحافة ميلت
ً تشكل  ا+ع.م وسائل بعض يقوم. السياسي النظام من يتجزأ - جزءا
 سيـاسيـاً نـاشطـاً بدوره منـها كل فيـصبح ا&عـارضة حزب دور بأداء
ً مات صفوف في ا+رباك إشاعة ـعلى قادرا اسية التنظـي  ووسائل السـي
ـفة أن ـحـ' في ا+ع.م ـستقلة ا+ع.م وسائل وظـي ـظام ظل في اـ&  ـن

راطي من ديمـق سلطة دور في تـك عة اـل تبر. الراـب نك جوديت وتـع  أن نورـي
صحافي'" هم يظـنون اـل شكلون أـن ً ـي  فيـما السيـاسي النـظام من جزءا

جدر تم أن ـي ' الفـصل ـي اسي' ا+ع.م وسائل ـب ؤكد". والسـي يس وـي  رـئ
" ـفـتح ـعـبدا§ ـهـوشيار ا+خـبـارية الـكـردية اـلـشبكة تـحـرير  ـغـياب في:

 أن بها يجدر فيما الدور هذا الصحافة تؤدي فعلية، سياسية معارضة
 اـ&وكل الدور اـلصحافة تؤدي أن اـ&هم من. ـمضادة سلطة ـمجرّد ـتكون
". الرابعة السلطة دور إليها،

 ا'ع(م استق(لية: ا&ساسي الرهان

قدّم - صحافيون ـي اسيون اـل ية غـير ا&نظـمات وقادة والسـي لون الذين الحكوـم ردستان في يعـم ً ـك صــورا ً ـت شهد واحدا  للـم
.مختلفة أنواع خمسة عن يقل - ما حدود ب. مراسلون أحصت تقريبـاً، مقابلة أربع' بعد. ا&نطقة في ا+ع.مي

:التالي التصنيف الدراسة هذه في ا&نظمة اختارت وقد

 وعة وعات-  1 ا&جـم ية مجـم عة إع.ـم اشرة تاـب اسي' للحزـب' مـب حاكم' السـي عة خـبات صحيفة: مث.ً( اـل  التاـب
ناة الـكردستاني، الديمقراطي لـلحزب ها التي ـكردستان غالي وـق عام في الـكردستاني الوطني ا-ـتحاد أطلـق  اـل
2008(

إع.م بوسائل وتعرف الحاكم'، السياسي' للحزب' مباشر غير بشكل تابعة صحافية مجموعات-  2 ا&جموعة 
 آسو ا&موّلة و صحيفة الكردستاني، الديمقراطي الحزب من ا&موّلتان ماغازين روداو وسيفيل صحيفتا( الظل
)الكردستاني  الوطني ا-تحاد  من

وعة عة صحافية مجـموعات–  3 ا&جـم اشرة تاـب ارضة (حزاب مـب ثال، سبيل ـعلى( ا&ـع ناة اـ&  الـفضائية سبيدا ـق
عام في ا+س.مي ا-ـتحاد أـنشأها التي ارية الـكردية واـلشبكة ؛2008 اـل ها التي ا+خـب  في وـيشا شركة أطلقـت
)ا+س.مية  للجماعة التابعة كومال وأسبوعية ،2008 العام

وعة وعات-  4 ا&جـم تبر صحافية مجـم ثل أصغر وصحف لـف'، أوين، هاو-تي،( ـمستقلة نـفسها تـع  ستاندرد ـم
).برس  وشاتر
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 وسائل من هل: ا+ع.م استق.لية مفهوم ا(ساسية ا+شكالية تناولت كردستان، في ا&نظمة أجرتها التي ا&قاب.ت في
كردستان؟ في مستقلة إع.م

 ا+ع.م وسائل على ا&مارسة الضغوط هل اقتصادية؟ أم سياسية هي هل. ا-ستق.لية مفهوم على ا-تفاق يجدر أنه إ-
 ا&واضيع أن أو فيها ترغب التي ا&واضيع كل معالجة في حرة ا+ع.م وسائل هل معـاً؟ ا-ثنان أو اقتصادية أو سياسية
نفسها؟ الحمراء الخطوط الصحف كل تتبع هل كثيرة؟ ا&حرمة

 وا+ع.مي السياسي ا&جا-ن يترابط حيث ا&نطقة هذه في نسبية تكون أن إ- ا+ع.م وسائل استق.لية &فهوم يمكن -
 الرغبة تبقى". سياسي شيء كل" إن القول على الجميع ويتوافق متينة وقبلية أسرية روابط على ا&جتمع ويقوم تاريخيـاً

ً حاضرة ا-ستق.لية في  والطبقة" القديم الحرس" أرساه الذي النموذج تجاه نزاعي بشكل اليوم عنها التعبير يتم. أبدا
. العشرين القرن تسعينات قبل السلطة عرش على ا&تربعة والفكرية السياسية
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 العراق كردستان في التعبير بحرية ا$حدقة ا$خاطر

 وتطبيقه الصحافة قانون

     هائل     تقدّم  ):   35     رقم     القانون  (   2007     لسنة     الصحافة     قانون

يـاً به ا&ـعمول الصحافة قانون ـيشكل  وحرية الـتعبير ـحرية ـمجال في ا(مام إلى كبيرة ـخطوة العراق ـكردستان في حاـل
 .ا+ع.م وسائل مجمل وليس ا&طبوعة الصحافة إ- يعني - أنه إ-. الصحافة جنح من العقوبات يلغي أنه بما الصحافة،

).أدناه  أنظر( الحاضر الوقت في البحث قيد شمولية أكثر مشروعـاً أن ويبدو

 اقترحته الذي القانون مشروع بتعديل البر&ان قام وقد. الصحافي' نقابة تبذلها التي الجهود ثمرة هو القانون هذا إن
ً أنه إ-. سلبية تعدي.ت متبنيـاً 2007 العام في النقابة  عن التخلي تم ا&حترف'، ا+ع.مي' نقابة احتجاجات إلى نظرا
.التعدي.ت هذه

قانون هذا أن لو وحتى قدمـاً ـيشكل اـل ً ـت  ـجنح فإن. الـعيوب ـبعض ـعلى يـحتوي أنه إ- اـلصحافة، ـحرية ـمجال في كبيرا
صحافة ادة في عليـها ا&نـصوص اـل خامس الفـصل من 9 ا& قانون من اـل ست اـل  استخدام ويفـسح. بـوضوح مـحددة لـي

.وا-عتباطية للذاتية مهمـاً مجا-ً غامضة مصطلحات

 دخل متوسط مع با&قارنة فادحة القانون في عليها ا&نصوص الغرامات أن على الصحافيون يشدد ذلك، إلى با+ضافة
يون ـب' تتراوح ـغرامات أن ـعلى اـلخامس الـفصل من 9 ا&ادة من 1 الـفقرة وـتنص. صحافي كل نار م.ـي' 5و  مـل  دـي

 ا&نظمة تضطر وقد. التحرير ورئيس ا&جرّم ا&قال كاتب الصحافي على تفرض قد) يورو  3050 إلى 610 من( عراقي
الة ـنشرت التي رامة لدفع) اـلصحيفة  أي( ا&ـق يون 20و  5 ـب' تتراوح ـغ نار مـل ما) يورو  12200و 3060 ـب'( دـي  ـك
يه ـتنص قرة عـل ية الـف اسعة ا&ادة من الثاـن بار ويـمكن. اـلخامس الـفصل من الـت ية اعـت  كاتب اـلصحافي ـعلى الـحكم إمكاـن
ً الغرامات هذه بدفع الصحيفة تحرير ورئيس ا&قال .ا+ع.مي' على ا&فروضة الذاتية الرقابة من مصدرا

     تطبيقه  :   ا(ساسية     القانون     هذا     مشكلة

شدد لى اـلصحافيون ـي اية عـنصري ـع جدد الحـم عام قانون في والـت نددين 2007 اـل طبيقه وقف ـبضرورة ـم لى ـت  أهواء ـع
. القضاء استق.لية غياب على ومشددين القضاة

 هذا وفي. القـضاة بـاستق.لية مـضمونة الـصحافة حـرية تـكون حـيث الـسلطات فـصل عـلى الديمقراطي النـظام يـقوم
 تابعون غيرهم فإن مستقل'، القضاة بعض كان إذا أنه هردي آسوس أوين صحيفة إدارة مجلس رئيس يرى السياق،
.هاو-تي تحرير رئيس كان بينما ضده أودعت شكوى مثل عند متوفقـاً عيّنتهم التي السياسية ل*حزاب

 )5 الفصل من 9 ا&ادة( الصحافة قانون في ترد - الصحافي' ضد ا&ستخدمة الجنح مجمل أن إلى ا+شارة من بدّ و-
 قانون في عليها ا&نصوص الجنح إلى ا-ستناد القضاة على يتعذر أنه وبما. العام بالنظام تمس التي ا-نتهاكات شأن

جبرون فإنهم اـلصحافة، لى ـم جوء ـع وبات قانون إلى الـل راقي العـق سنة الـع قانون هذا أن إ-. 1969 ـل حظ اـل وبات يـل  عـق
سجن يذ وقف مع باـل فرض التنـف شهير جـنح عـلى ـت ظام إلى ا+ساءة حال في الـت عام الـن ثال سبيل عـلى اـل  ندد وقد. اـ&

. تطبيقها بقمعيته ا&عروف العراقي العقوبات قانون تخوّل بطريقة الجنح القضاة بوصف الصحافيون
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ـبارزاني ـمـسعود أودـعـها التي اـلـشكوى حال هي هذه  ـتـشرين في ـمـيرا أـحـمد ليـفـ' مـجـلة تـحـرير رـئـيس ضد اـل
). ا&ستند  راجع( 2009 نوفمبر/الثاني

  العراق     كردستان     إقليم     في     ا&ستقل'     الصحافي'     خشية     جديد،     قانون

صحافة قانون تـعديل باحتـمال تتعـلق شائعات حدود ب. مـراسلون سمعت البعـثة، خ.ل وضع توتر ظل في. اـل  في اـل
ردستان عراق ـك حالي، الوقت في اـل صحافي' من كبير عدد يخـشى اـل شدد اـل قانون ـت قانون وتيمّـنه اـل وبات ـب سنة العـق  ـل
. صحافة جنحة يرتكب من كل على العقوبات فرض إلى والعودة 1969

تبر ركز مدير يـع يترو ـم لدفاع ـم رية عن ـل عودة يـخشى" أنه ـغريب رـحمن اـلصحافة ـح  عن اـل
 الصحافة بحرية يجدر - أنه نظن أننا إ-. مقاسهم على قانون تفصيل يريدون. ا&كتسبات

". السياسية ا(حزاب تمنحها هدية تكون أن

" اليوم خطر في الصحافي الجسم أن فيرى ميرا أحمد ليف' مجلة تحرير رئيس أما  البارزاني مسعود أن جليـاً يبدو:
 ضد تصدر النفاذ مع بالسجن عقوبات فيه كانت زمن إلى بالوضع ليعود الصحافة قانون من 9 ا&ادة تعديل في يرغب

". إع.م وسيلة أي إقفال ص.حية تملك السلطات وكانت الصحافي'

 ا&نظمة هذه أن إلى عوني فرهاد نقيبها ويشير. ا+تجاه هذا في سياسية إرادة أي الصحافي' نقابة تنفي جهتها، ومن
" العراق كردستان إقليم رئيس التقت  ولن. الصحافي' حرية من يحد أن شأنه من قانون أي على يوقع لن أنه لنا أكّد:
"طوي.ً؟ أجله من ناضلنا ما خسارة على يجبرنا الذي فما. الحرية هذه سير يعرقل قد عائق بأي الصحافي' نقابة تقبل

 محمود كاوة والشباب الثقافة وزير ذكر حدود، ب. مراسلون مع مقابلة يف
 ينحـصر و- ا+ع.م وسائل كل يـشمل ل,ع.م عام قانون إعداد احتـمال

 الـقـطاع ـيـرعى الذي اـلـقانون أن يـعـتبر أنه اـلـواقع. ا&طـبـوعة باـلـصحافة
 ـمـبدأ ـيـحترم - أنه بـحـيث دستوري ـغـير اـلـحالي الوقت في اـلـصحافي
ساواة ' اـ& واطن' ـب افة ا& عددة ا-خت.فات عـلى وشدد. ـك ' ا&ـت  قانون ـب
ردستان في ا+جراء اـ&رعي اـلصحافة وبات وقانون ـك راقي العـق سنة الـع  ـل
 بالسجن بعقوبة عليه يحكم قد مواطن ب' ا&مارس الظلم على كما 1969

فاذ مع مة الـن انة بتـه فرض وصحافي ا+ـه يه ـت رامة عـل  هذه أن وأضاف. ـغ
رامات سها الـغ يه ا&ـنصوص نـف صحافة قانون في عـل سنة اـل ير 2007 ـل  ـغ

" الكفاية فيه بما رادعة  يمكن. كغرامة كافية غير دينار م.ي' خمسة إن:
". الحميمة ا(فراد حياة حول يشاء ما ويكتب آخر يه' أن كان (ي

ضـاً استعرض مال' أـي يوم ا&طروـح' ا-حـت عديل إما: اـل طابق اـلصحافة قانون ـت وبات قانون مع ليـت راقي العـق  وإما الـع
 عن أعلن وقد. الغرامات قيمة زيادة مع وصحافي مواطن على نفسها العقوبات -قتراح العراقي العقوبات قانون تعديل
. الثاني للخيار الواضح تأييده
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ـحالي الوزراء الرـئـيس وأفاد " صالح ـبـرهام الدكتور اـل  أريد:
كن حرة صحافة عم الـفوضى وـل يم ـت حالي، الوقت في ا+قـل  ما اـل

". الحالي النظام ضبط ينبغي. الصحافة حرية ضد يستخدم قد

لول في  في قدر ما- مـحمدي الـكردستاني الديمقراطي لـلحزب السـياسي ا&ـكتب في الـعضو أشار ،2010 سبتمبر/أـي
" الصحافة قانون تعديل نية إلى اـلدستور أسبوعية مع حديث  ـيضمن - اـلحالي الوقت في ا+جراء اـ&رعي القانون إن:

مواطن' نـفسها الـحقوق عادي' لـل رية ـيجدر أنه إ-. واـلصحافي' اـل كون أن بالـح قانون، هذا ظل في. للجـميع نـفسها ـت  اـل
". يشاؤون ما يكتبوا أن لهؤ-ء يجوز و- فقط للصحافي' مضمونة الحرية

يـاً ـيكن لم لو حتى حاله ـعلى اـلصحافة قانون على ا&حاـفظة ينـبغي أنه يـعتبرون نواب عدة ـلكن  زانا رأي هو هذا. مثاـل
" غــوران حركة عن النائب رؤوف  يبدو اليوم،. تطبقه أن بالحكومة يفترض. قائم ولكنه عيوب عدة الحالي القانون تشوب:
 من بد-ً عليها حصلنا التي الضمانات نضعف أن أخشى. التعبير حرية من الحد بغية تعديله تريد السلطات أن جليـاً
اسي' التنظيـم' أن هي اـ&شكلة. بمناـقشتها بدأنا ما إذا نـحسّنها أن لذين ا(سـاسي' السـي  البر&ان ـعلى ـيسيطران اـل

". لهما يحلو قانون أي تبـنّي يمكن أنه يظنان

 الخشية تجدر هل إص.ح؟ وأي ا+ص.ح؟ نحو الب.د تتجه فهل. مطروحة الصحافة قانون إص.ح إمكانية مسألة تبدو
 إذا سيما - السلطات موقف تصلّب من خشية بعثتها أثناء في حدود ب. مراسلون -حظت السلطات؟ موقف تصلّب من

دستورية ـحجة كانت عة اـل ها يتـمسّك ذرـي بار ـبعض ـب ومة في اـ&سؤول' ـك يم حـك  التـجربة تـجاهل ينـبغي و-. ـكردستان إقـل
.     كردستان في السياسية السلطوية

 كردستان إقليم حكومة في ا&سؤول' إلى  التوصيات
ير ينـبغي --  يـاً به ا&ـعمول اـلصحافة قانون تغـي بار حاـل  ـخطوة ـيشكل أنه باعـت

. الصحافة حرية مجال في للتحس'، قابلة كانت وإن ا(مام، إلى هامة
:يجب للتغيير، ضرورة أي تلمّس حال في- 

قانون هذا في ا(خرى ا+ع.م وسائل شمل عدم>   كل تـخضع أن ينـبغي. اـل
 تـحافظ أن ويـجب. ا&مكـنة الحمـاية من قدر أكبر يوفّر مـحدد لـقانون وسيلة

.ا(خرى ا+ع.م وسائل عن منفصل قانون على ا&كتوبة الصحافة
.الصحافي' ضد السجن عقوبات إلغاء تكفل التي با(حكام ا&س عدم> 
.الصحافي' ضد إليها ا-ستناد يمكن التي الجنح تحديد> 
.صحافة بجنحة ا+دانة مجال في ا&الية الصحافي مسؤولية من الحد> 
ـغي-  ستق.لية من أكبر قدر ضمان ينـب ـكون للـقـضاة ا- ـطبيق لـي  قانون ـت

.    القانون روح مع متوافقـاً الصحافة
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الحمراء الخطوط

 إ- ا(خيرة، السنوات في الوضع تحسن وإذا ا&نطقة بلدان في منه كردستان في أفضل الصحافة حرية وضع كان إذا
 حدود ب. مراسلون تحاربها التي التعبير لحرية" الحمراء الخطوط" إنها. ا&حرمات من تعتبر تزال - مواضيع عدة أن
.التاريخية أو السياسية ومبــرراتها طبيعتها كانت أيـاً

ً تـعرف فـهي: أيـضـاً متغـيّرة إنـها بل فحـسب، كثيرة ليـست الـعراق، كـردستان في  ومكانـيـاً) ا)ن/قـبل( زمنـيـاً تغيـيرا
.السياسية لتبعيتها ووفقـاً أخرى إلى إع.م وسيلة من الحال وبطبيعة ،)السليمانية/أربيل(

حظ ـيس ي. ـمال هاو-تي تحــرير رـئ ـبل" أنه رؤوف ـك ـعام ـق  اـل
 اـلـيوم،. مـحـظورين والـبـشمركة الـفـساد ـمـوضوعا كان ،2003
يّر وضع تـغ ناة في ا+ع.م مدير ويرى". اـل يد آسو سبيدا ـق  حـم
سليمانية في ا&ـسموح" أن كون قد اـل وعـاً ـي يل في ممـن  ف.. أرـب

ً دائــمـاً يتغــيّر. واضح لــحد وجود  أو الــحزب عــلى اعتــمادا
 وهذا. نـفــسه اـلــصحافي شـخــصية ـكــما ا&عـنــية الشـخــصية

".الصحافي عمل يصعّب التناقض

.الثوابت من تخلو ) الحمراء الخطوط هذه أن إ)

( الدين رجال ذلك في بما(  الدين   *

 ( إلخ الجنسية وا&يول الجنسية الع.قات(  الجنس    *
أودعتها التي الشكوى ذلك، تبلور التي ا(مثلة ومن   

ملف من عليه تشتمل &ا" ويران" ا(دبية ا&جلة ضد البر&ان في الدينية الشؤون لجنة 2010 أبريل/نيسان    
وعلمانيون أخ.قيـاً منحلّون وأفراد الدين ضد بأنهم وصحافيوها ا&جلة واتهمت. ا&ثير ا(دب حول . 

*

فإن. طالباني وج.ل   البارزاني مسعود مثل التاريخية السياسية الشخصيات أبرز أيضـاً ولكن القبائل زعماء  
ً يعتبرون يزالون - هؤ-ء الحرية إلى شعبهم لقيادة ا&بذولة تضحياتهم بسبب احترامهم يجدر رموزا .

جدر لة ذكر اـلصدد هذا في ـي ية حـم ردستاني الديمقراطي اـلحزب شنها التي الكراـه  وصحافييها ليـف' مجـلة ضد الـك
 للـحزب الـتاريخي الزعـيم الـبارزاني، مـصطفى ا&. بطـولة في تـشكك 2010 أغـسطس/آب 1 في مقابـلة نـشر عـقب

ردستاني الديمقراطي يس ووالد الـك حالي الرـئ يم اـل ردستان +قـل عراق، ـك سعود اـل بارزاني، ـم بارزة والشخـصية اـل  في اـل
.1979 العام في وفاته حتى الكردية السياسية الساحة

واقع لة هذه ـنشر أن اـل ها ـعلى الـتشديد ـعلى حدود ب. ـمراسلون ـتحرص التي ا&قاـب  ـعلى ـمشاكل عدة تـتضمن كانت أـن
ية اـلصحافية ا(خ.ـقيات ـمستوى نان أـطلق) أدناه  أـنظر( وا&هـن  اـلرسمية اـلصحيفة ـنشرت وقد). والكراـهية( ل*هواء الـع
حزب ً خـبات الكـردستاني الديمقراطي لـل شــورا هدد مـن ' صحافيي ـي وضوح ليـف شباب جمعـية وقامت. ـب عة لـل حزب تاـب  لـل

ً تطلب والسليمانية أربيل في منشــورات فوزعت. نفسه با(مر الكردستاني الديمقراطي  رئيس جانب من علنيـاً اعتذارا
رير يرا أـحمد اـلصحيفة تـح تبر الذي ـم تان واضحة، ا(مور" أن يـع ما تدوّنان العائـل نا. تاريخـه ما إـن قا-ت بـنشر نزعجـه  ـم
".تقدمانه عما مختلفة صــورة تعطي

* الفساد
" اسمه عن الكشف عدم فضّل الصحافي' أحد أشار  .السياسية وا(حزاب السلطة في مكان كل في مستشرٍ الفساد:
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 في ا&وضوع هذا حول مقا-ت عدة قراءة يمكن ذلك، ومع". للغاية خطير هذا ا&وضوع، هذا عن بالكتابة لنا يحق - ولكنه
 وهي بالنظام ع.قات تربطها شركات عن مقا-ت وكتابة التحقيق الصحافي' على يصعب ذلك، من أكثر بل. الصحافة
 في حتى ثابتة ا+ع.م وعالم ا(عمال عالم ب' الصلة أن باعتبار العراق كردستان صحافيي على بحكر ليست صعوبة
.فرنسا

إيران سيما و- العراق لكردستان ا&تاخمة الدول  *
قات مدير عارف، دلزار ـيـؤكد  التاـبـعة ـكـردستان غالي ـقـناة في الـعـامة الع.

حاد ردستاني، الوطني ل.ـت ضية إيران أن الـك " حسـاسة ـق نا عـندما: ً بثـي  أخـبارا
ية السلطات قامت إيران، عن سلبية  إيران اعـتبار يـمكن. اـلحدود بإغ.ق ا+يراـن
".كردستان في أحمر خطـاً

الحساسة كركوك قضية  *
الكردية القدس " بأنها 1957 العام منذ رسمي إحصاء أي يجرَ لم حيث ا&ختلطة ا&دينة هذه توصف  ."

ا&نطقة لصحافيي وارد غير العراق كردستان إلى كركوك تبعية في والتشكيك  .
 وبالتالي كركوك مواطني إرادة لتحديد واستفتاء تعداد إجراء على 2005 لعام العراقي الدستور من 140 ا&ادة تنص

 ا&تطرفة القومية ا(وساط بمعارضة ووجه ا&نطقة هذه في تركمانية جالية وجود ولكن. - أو كردستان بإقليم ارتباطها
.التركية للقضية رمز إلى ا&دينة حوّل ما التركية،

ثير نم مام ا& عة ا+ع.م وسائل أن ل.هـت فرض ا&عـارضة (حزاب التاـب  نفـسها عـلى ـت
وطـاً اسية ـمصالحها ـعلى للـحفاظ ـحمراء خـط قد. السـي يد آسو أفاد ـف  سبيدا" بأن حـم
 ا&ـعارضة، إلى ينـتمي سـياسي ـكحزب. ا+س.مي ل.ـتحاد تاـبعة رسمية إع.م وسيلة
واقع، في. طبيعي أمر وهذا ـحمراء ـخطوط لدينا نا إذا اـل قد ـك ومة ـبشدة ننـت يم حـك  إقـل

". عنها ندافع أخرى قضايا في فيها ا&سؤولون يدعمنا فلن كردستان،

سباب ـير أخرى ( ـية، ـغ ـبّل حزـب ـصحافي' من كبير عدد يتق ـطوط اـل ـمراء الـخ  الـح
 تزال - التي ا(هلـية الـحرب وصدمة كـردستان وحدة بهشـاشة مـتذرّع' ويفهمونـها

" عارف دلزار يقول السياق، هذا وفي. الذاكرة في ماثلة  .بعيدة ليست ا(هلية الحرب:
فق في ـيـلوح شبحها يزال - ضافة". ا(  كان وإن ا&جـتـمع، يـبـقى ذلك، إلى وبا+

 فتح عبدا§ هوشيار الكردية ا+خبارية الشبكة تحرير رئيس ويعتبر. تقليديـاً مزدهراً،
".تدريجيـاً ا-نفتاح يكون أن ا&هم من. للمجتمع توضع الحمراء الخطوط" أن

 وهذا. ا&واضيع هذه إلى بالتطرّق جهنم أبواب ويفتحون ا&اضي شياط' بإيقاظ الصحافيون يقوم أن البعض يخشى
يـاً يـفسر ما ها من أـفلت التي الجاـمحة الـعواطف جزـئ لة ليـف' مـجلة ـنشر ـبعد عقاـل  ـمصطفى ا&. بـطولة في ـتشكك مقاـب

 .أرسوها التي ا(سس مضجع بقض كفيلة مهاجمتهم أن ح' في ا(مة توحيد على قادرون ا(بطال أن ذلك. البارزاني
ً يشكل النحو هذا على التصرّف أن كثيرون ويظن  اتهام على البعض إقدام يبرر ما نفسها، كردستان بقاء يتهدد خطرا

 با&جتمع للـنهوض الوـحيد اـلسبيل أنه آخرون وـيظن". ـخونة"و" اـلكردي اـلشعب أعداء" أـنهم ـعلى اـ&ستقل' اـلصحافي'
...الكردي

 العراق كردستان إقليم حكومة في ا&سؤول' إلى  توصيات
 موضوع (ي يجوز -. ومهنية بدقة ا&واضيع كل معالجة من الصحافيون يتمكن أن من بدّ -
. محرّمـاً يكون أن
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الصحافة حرية أمام:  عقبتان التفاهم ا$تبادل و عدم الريبة

 إلى با+ضافة بالعكس والعكس ا+ع.م بوسائل السياسي' ثقة انعدام بل حقيقيـاً شكـاً حدود ب. مراسلون ممث. -حظ
.ديمقراطي سياسي نظام فى فرد كل دور بشأن ا&تبادل التفاهم غياب

الريبة أصول

يس محـمد، آكو يرى  يفهـمون - السيـاسي'" أن روداو، تحـرير رـئ
ــابل، وفي". ا+ع.م وسائل أهـمــية  من كبير عدد يـعــجز ا&ـق

.السياسة أهمية فهم عن الصحافي'

تج ياب يـن هم ـغ ية من الـف قة عقـل اسية الطـب ومة في اـلسائدة السـي  حـك
ـيم ـردستان إقـل ـحرس" في( ـك ـقديم  اـل ـوروثة") اـل ـسرية عن اـ&  .اـل
ً السيـاسة رجال خروج إلى الـواقع هذا عزو ويمـكن  من مؤخرا
 يمكن و-. علني بشكل القرارات -تخاذ واضطرارهم السرية عصر

.ا&هنية إلى ا+ع.م وسائل بعض افتقار عن أيضـاً التغاضي

  انتقالية     بمرحلة     تمر     شابة     منطقة

 في يكمن السائد الوضع لتفسير بسبب حبيب. أ بدران تقدّم
" ل,دارات ا&تاحة ا&علومات نقص  .شابة منطقة كردستان إن:
 ا&علومات بعض إعطاء عن عاجزة ا+دارات كل أن الواضح ومن
". بساطة بكل تملكها - (نها

 وا-تحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب حكومتا كانت لو حتى
 بدستور ا-عتراف يتم لم أنه إ- منظّمت'، الكردستاني الوطني

 توحيد وتم 2005 العام في إ- ا&ستقل العراق كردستان
.2006 العام في الحكومت'

 ب. مراسلون أبلغ فقد. انتقالية بمرحلة العراق كردستان مرور حقيقة إدراك أهمية صالح برهام الوزراء رئيس يشرح
 على قائم مجتمع إلى القبلية القيم على قائم مجتمع ومن القانون، دولة إلى ثورية حركة من انتقالية مرحلة" بأنها حدود

".وثقافية اقتصادية سيما - تحديات عدة ا+قليم يواجه. الحديثة ا&بادئ

  السرية     على     ا&بنية     السياسي'     عقلية

اسيي أن اـلصحافي' من كبير عدد يرى عون ا&نطـقة سـي ية يتمـت ير إلى خطـاباتهم مالت لو حتى استبدادية بعقـل  التغـي
اسي' أن ـعلى هردي آسوس وـيشدد. ذلك ـعكس وأـظهرت يم يحـكمون الذين السـي ردستان إقـل عراق ـك يـاً اـل  زالوا ما حاـل
" نـشره ينبـغي ما تقـرير بـهم يـجدر أنه السيـاسي، انتـماؤهم كان أيـاً يعـتبرون،  هذه عن تمـامـاً منـهم أي يتـخل/ لم:

ارية ا+يديولوجيا  :وأضاف". تـفعل لم ا(حزاب ـلكن. هذه الـنظر وجهة عن كأفراد اـلحال بطبـيعة الـبعض تـخلى. التوتاليـت
 مقتنعون ا&نطقة سياسيي فإن بسهولة، أسئلتنا على يجيبون الوزراء بعض وأن الجميع على ينطبق - الوضع أن مع"

". الصحافي' أسئلة على ل,جابة مضطرين غير بأنهم

شوء أن في شك - اسي' ـن سرية زمن في السـي عات يخـلّف اـل مة تـب وسائل ع.قاتهم عـلى مـه لّق. ا+ع.م ـب  .أ بدران ويـع
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" قائ.ً الوضع هذا على حبيب  صدام عهد في السرية في يرزحون كانوا العامة الشخصيات معظم أن ننسى أ- يجب:
يوم،. حـس' زالون - اـل قة يـتصرفون ـي سها بالطرـي ما نـف غي كان لو ـك قى أن ينـب  صحافي وـيضيف". سريـاً شيء كل يـب
" آخر ً" سري شيء كل كردستان، إقليم حكومة في: .السياسية ا(حزاب في ا&تأصّلة السرية إلى مشيرا

" قائ.ً ا&وقف هذا محمود كاوة والشباب الثقافة وزير أكّد حدود، ب. مراسلون ممثلي مع مقابلة في  حاجة - أنه أرى:
فـاً ا(ـخـبار ـبـعض ـعـلى با-ط.ع ـلـهم ـيـحق. شيء ـبـكل ـعـلم ـعـلى اـلـصحافيون ـيـكون (ن  ـبـعض يؤدي. لغـيـرها خ.

". نواب وكأنهم دورهم الصحافي'

       الصحافي'     تدريب     غياب

 بسبب الصحافي' مهنية غياب على ا(ولى بالدرجة وا+ع.ميون حدود ب. مراسلون قابلتهم الذين ا(شخاص كل شدد
تدريب غـياب يوم،. اـل تب'ّ اـل صحافة قراءة من ـي عض أن اـل صحافي' ـب طون اـل ' يخـل خبر، الرأي ـب قد واـل شهير والـن  .والـت
لّق لدفاع مترو ـمركز مدير ويـع ً اـلوضع ـعلى ـغريب رـحمن اـلصحافة ـحرية عن ـل تبرا غة" أن مـع غة نـفسها هي اـلشارع ـل  ـل

. الصحافة جنح من كبير عدد إلى ا&هنية غياب ويؤدي". الصحافة

. صحافي تدريب أي يتلقون و- السياسية التنظيمات صفوف إلى الصحافي' معظم ينتمي

ـيب ــستنكري ـرهاد اـلـصحافي' نـق ـواقع هذا عوني ـف ـلة في اـل ـوقع مع أـجـراها مقاـب ـفو ـم  17 في ا+ـخـباري سود أـن
ـلول .( 2010 سبتمبر/أـي . .http://www infosud org/spip php?article8396 (ً.قائ " ـشرت:  ا+ع.م وسائل انـت
.  صحافيـاً نفسه يعدّ هاوٍ أي فبات الجودة حساب على بسرعة ...(  .بمحترف' صحافيينا من با&ئة 97 ليس: والنتيجة(

كرة - يات عن لديهم ـف نة أخ.ـق ها أو ا&ـه سيان ينـبغي و-. آداـب ياب ـن تدريب ـغ جال هذا في اـل  عن اـ&سؤول وـيشرح". اـ&
 أربعة كان ،2000 العام في أنه بديني رضوان أربيل جامعة في ا+ع.م قسم

 وهذا. ا-ختصاص هذا في شهادة ويحملون كصحافي' يعملون فقط أشخاص
يق إلى هردي آسوس دفع ما حو ـعلى التعـل تالي الـن " اـل كن لم ا(ساس، في:  ـن

 الخالق عبد مسعود ستاندرد تحرير رئيس ويشير". كـتّابـاً كنا وإنما صحافي'
شخاص معــظم أن إلى الريــاضيات في شهادة يحــمل الذي  أصبحوا ا(

".  ا&مارسة بحكم صحافي'

 الخاطئة، للتحاليل وتفاديـاً. للصحافة منها بأي ا+د-ء عن التردد بعض فيظهرون تصاريحهم تشويه السياسيون يخشى
 أيضـاً البعض ويلجأ. عليها ا+جابة من فيتمكنون يوم بعد يومـاً يزداد خطيـاً ا(سئلة يطلبون الذين السياسي' عدد بات
رة ا&قاب.ت إلى . ا&صوّ

 التاريخي الدور في تشكك مقابلة 2010 أغسطس/آب من ا(ول في نشرت عندما ليف' بمجلة الت.عب تم أنه جليـاً يبدو
 في الدكتــوراه طالب هـوية من تتحـقق أن ا&نـشــورة تحـرير بـأسرة يـجدر فـكان. الـبارزاني مـصطفى ا&. أداه الذي

 فرد قانع عرفان أن الواقع. ادعاءاته محتوى من والتأكد الحديث الكردي التاريخ في أطروحة يعدّ الذي الو-يات ا&تحدة
تــوراه ـبطالب ـليس حدةفي يدرس - وحتى دـك قرّب هذا أن إ-. الو-يات ا&ـت ظام من اـ& ورية في الـن  ا+س.مية إيران جمـه

أسرة اـتصل بل) الـكردستاني  الديمقراطي اـلحزب صحيفة( ـخبات تـحرير ـب لة مـحتوى لـنفي ليـف' عدد إصدار ـق  .ا&قاـب
. خبات في تصاريحه لنفي بليف' ا-تصال أعاد ثم، ومن

. عذر أي -حقـاً وصحافييها الجريدة ضد الكراهية حملة يعطي - هذا أن بيد

عدام مكاـفحة إلى سعيـاً فاءة اـن ية، الـك ـنّي إلى ـمستقلة تـحرير أسر عدة ـعمدت ا&هـن يات تب ية أخ.ـق  يتـمثل وـهكذا،. داخـل
" يلي بما أوين شعار ".ا&فاتيح لوحة على تعتمد بأوين الثقة:
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ضاء بغـية  ا&ـركز الحكومـية، غـير ا&نظـمة من بدعم ا+ع.م، وسائل من عدد تحـرير رؤساء قام ا&ـشكلة، هذه عـلى الـق
.2010 العام نهاية في تقديمها يرتقب سلوكية مدوّنة بصياغة ا&ستقل، الكردي ا+ع.مي

صحافي' عـمل جودة تحـس' بـهدف ا&ـاضي العـقد مدى عـلى الـنور تدريبـية بـرامج +نـشاء مـبادرات عدة أبـصرت  اـل
 ووزارة مترو ومركز ا&ستقل الكردي ا+ع.مي ا&ركز يجريها التي التدريبية الدورات ا&ثال سبيل على نذكر. ومهنيتهم
 نـقـابة وـتـعتزم. وأرـبـيل اـلـسليمانية جامعتي في اـلـصحافة أـقـسام إـنـشاء عن ـفـض.ً) لـلـصحافيات( واـلـشباب الثـقـافة

.ا+ع.م لوسائل معهد فتح الصحافي'

كن بادرات هذه ـل ثة تزال - اـ& تـاً وـيستغرق حدـي نا ذلك، إلى وبا+ضافة. ا+ع.مـي' من أـجيال تـخريج طوي.ً وـق  أن يمكـن
. ا&ختلفة ا&بادرات هذه ب' والتعاون التنسيق لغياب نأسف

: توصيات
  :   السياسية     والطبقة     السلطات     إلى

. ا&جتمع في ا+ع.م دور أهمية إدراك 
. أجانب مموّل' من وتقني ولوجستي مالي بدعم الصحافي' لتدريب هيكليات إرساء

  :   الصحافي'     إلى
. عملهم وجودة مهنيتهم تحس'
.  السياسية الطبقة لدور إدراكهم تطوير
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 الصحافة حرية على الثقة حجب عواقب

  ا&ستقل'     الصحافي'     إلى     بالنسبة     سيما     و-     ا&حارب،     مسار     ا+ع.م،     إلى     النفاذ

نا الذين اـلصحافي' كل يـجمع لة أجرـي فاذهم صعوبة ـعلى استثناء دون مـعهم مقاـب ومات إلى ـن فاذ اـلحق وـلكن. ا&عـل  بالـن
 ا&عمول الصحافة قانون في بوضوح مذكور الصحافي للعمل أساس من يشكله بما منها التحقق وبالتالي ا&علومات إلى
.حاليـاً به

 بينهم ا&عالجة في ا-خت.ف يؤكد ما مستقلة، إع.م وسائل في العامل' الصحافي' لدى حدةً الصعوبة هذه وتتضاعف
 فضائية في ا+ع.م مدير حميد، آسو ويعتبر. السياسية ل*حزاب تابعة إع.م وسائل في يعملون الذين الصحافي' وب'

" سبيدا بارزاني مـسعود عاد عـندما: رسمية زيارته من اـل سا تركـيا إلى اـل يو/حـزيران في وفرـن مت ،2010 يوـن  دعوة ـت
ردستاني الديمقراطي اـلحزب من ا&قرّـبة ا+ع.م وسائل صحافيي وضع وينـطبق. اـلصحافي ا&ؤتمر إلى وحدهم الـك  اـل

 أن الجزيري زهير العراق أصوات وكالة مدير ويضيف". الرسمية أسفاره خ.ل في معه صحافي' يحضر عندما نفسه
 بتصاريح ا+د-ء يرفضون السياسي' ولكن. السياسية ا(حزاب مع ع.قات نسج على يعتمد ا&علومات على الحصول"

". ا&ستقل' للصحافي'

 ـمسؤول مـكتب وجود إلى حدود ب. مراسلون منظمة &مثلي منحها مقابلة في مـحمود كاوة والشباب الثقافة وزير أشار
" وزارة كل في ا+ع.م مع الع.قات عن  إننا. الحقيقة إخفاء إلى تسعى حكومية لسياسة نتيجة ا+جراء هذا يشكل -:

". الوضع هذا تحس' إلى بحاجة ونحن. الشفافية دعاة

رهاد اـلصحافي' نـقيب ـتطرّق فاذ ـبشأن قانون ـمشروع إعداد إلى الـحاجة إلى عوني ـف ومات إلى الـن ية ا&عـل  تـحس' بـغ
.الوضع

  الصحافي'     من     كبير     عدد     يوميات     من     واعتداءات،     وتهديدات     قضائية     دعاوى

( ضدهم حكمـاً فأنتَ معهم، تكن لم إذا" )مثقف  بيربال، فرهاد"

  السياسيون     يستغله     إجراء  :   الشكاوى  * 

 ن.حظ العراق، ـكردستان في. تحرـيرهم وأسر الصحافي' ضد شكاوى عدة تودع لذا،. الـنقد السـياسة رجال ـيحب -
.القانون دولة مبادئ مع يتعارض ما الصحافي'، ضد الدعاوى رفع في إسرافـاً

عام في شكاوى ـتسع رـفعت فترة خ.ل في 15و 10 وـب' أوين صحيفة ضد 2009 اـل  وقد. ليـف' مـجلة ضد نـفسها اـل
يس أفاد يرا أحـمد ا&جـلة هذه تحـرير رـئ ناء في ـم ثة أـث راسلون بـع موز في حدود ب. ـم يو/ـت وجود 2010 يوـل  من أكثر ـب

وعة شكوى عـشرين يس ـكصحافي ضده مرـف ؤكد. تحـرير وكرـئ يس وـي  أربع أن رؤوف كـمال هاو-تي صحيفة تحـرير رـئ
 دعاوى ث.ث تواجه الكردستاني الديمقراطي الحزب يموّلها التي روداو صحيفة أن ح' في صحيفته ضد رفعت دعاوى

...الحالي الوقت في

ً  لحزب التابعة سبيدا قناة في ا+ع.م مدير ويعترف. قضائيـاً السياسية ل*حزاب التابعة ا+ع.م وسائل ت.حق ما نادرا
حاد ردستاني ا+س.مي ا-ـت يد آسو الـك وضوع لـيست إع.مه وسيلة بأن حـم شرح. شكوى أي ـم ناة" أن وـي  تدفع - الـق

 ا&عني' ا(طراف ب' السياسي ا&ستوى على ا(مور تحلّ معارضة، أي نشوء أو مشاكل حدوث حال في: تبثه ما" ثمن
.ا+س.مية للجماعة التابعة كومال صحيفة نفسه الوضع وتشهد. ا+س.مي وا-تحاد
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  أساسي     بشكل     ا&ستقل'     الصحافي'     تستهدف     اعتيادية     ممارسة  :   بالقتل     التهديدات  * 

لغ قوا بأنهم حدود ب. ـمراسلون صحافي' عدة أـب  اـلرسائل عبر بالـقتل تـهديدات تـل
ريد واـلفاكس الـقصيرة الـنصية بـاً. ـلهم وأقارب شـخصهم ضد ا+ـلكتروني والـب  وغاـل

 تكون ما وغالبـاً. ا&عارضة وصحف مستقلة صحف في الصحافيون هؤ-ء يعمل ما
شبكة من فـتح ا§ عـبد هـوشيار أعـلن وقد. الهـوية مجهـولة التهـديدات  الكـردية اـل
.منزله باب على ألصقت تهديدات تلقى أنه ا+خبارية

مـاً مقـالة نـشر عـقب مبـاشرة ا(حـيان معـظم في التهـديدات هذه وتـصدر  بأن عـل
 في والعـامة 2009 يولـيو/تـموز في ا+قليمـية ا-نتخـابات خ.ل فـفي. التهـديدات +ط.ق أيـضـاً منـاسبة الـتوتر فترات
نوع هذا ازداد ،2010 مارس/آذار امـاً ا&ـمارسات من اـل تل ـبعد ازدادت ـكما تـم  عـثمان ـساردشت اـلشاب اـلصحافي مـق
.2010 مايو/أيار في

 حمة ماما ســوران الصحافي اغتيال منذ فيه، يسجل دفتر على حدود ب. مراسلون ميرا أحمد ليف' تحرير رئيس أطلع
موز في يو/ـت ديدات ،2008 يوـل تل التـه اريخ مع بالـق عدد والوقت الـت قاء، خ.ل وفي. وا&حـتوى واـل قى الـل قل - ما تـل  عن ـي

" تهديدين ً أتلقى:  مع ا&شكلة ليست. واضح هذا الكردستاني، الديمقراطي الحزب أنصار من التهديدات من أكبر عددا
". حزبه داخل ا&تحمس' أنصاره بعض مع ولكن والذكي ا&نفتح نفسه البارزاني نيجيرفان

الصــورة راجع

شائع من صحافيون يتـقدّم أن اـل سلطات ولـكن. بـشكاوى اـل حق تمـلك - اـل قانوني اـل  هذه عن ا&ـسؤول' عن بالبحث اـل
 ما وغالبـاً. الهاتف شركة إلى طلب أي توجيه إلى القاضي يعمد ولم بذلك شكوى أي يتلقَ لم القضاء أن طا&ا الرسائل
.الفاعل' لتعقّب محاولة أي على يقضي ما مسبقـاً، مدفوعة بطاقات تهديد رسائل يرسلون من يستخدم

  الصحافي'     ضد     الجسدي     العنف  * 

 ا(مـنـية واـلـقوى الـعـسكري الزي ـيـرتدون الذين اـلـشرطة عـنـاصر ـعـنف من ـيـشتكون الذين اـلـصحافيون هم كثيرون
قوى) أسايش( عة واـل حاد التاـب ردستاني الوطني ل.ـت حزب الـك ردستاني الديمقراطي واـل كن أنه إلى ا+شارة مع الـك  يـم

ً تشكل" بميليشيا لها قانونيـاً وجود - التي بالحزب' الخاصة ا(منية القوى تشبيه  حد على" للديمقراطية حقيقيـاً تهديدا
.2010 مارس/آذار في ا-نتخابية الحملة خ.ل في اعتداء حا-ت عدة أحصيت وقد. الصحافي' أحد تعبير

صحافي' ـبعض واستهدف حاو-ت اـل يال بـم ما اغـت يرا بأحـمد حلّ ـك سان 17 في ـم ريل/نـي عام في ثم ومن 2007 أـب  اـل
.سنوات سبع &دة بالسجن عقوبة حاليـاً يقضون الذين الفاعل' على القبض وألقي. 2008
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ً  2007 العام في الصحافي' نقابة أنشأت وقد. النور مبادرات عدة أبصرت الصحافي'، ضد ا&وجه الـعنف إلى نظرا
اية لـجنة ومات ـجمع عن ـمسؤولة اـلصحافي' لحـم  ا+ع.م وسائل تـحيل عام، وبوجه. اـلصحافة ـحرية انتـهاكات حول ا&عـل

.أشهر ستة كل تنشر تقارير شكل على وتجميعها منها التحقق تتولى التي النقابة إلى الحوادث

 وفي. وا(سايش والشرطة ا(منية القوى إلى عنها ا&بلغ الحا-ت غالبية تعزى بازكير، حس' أنور اللجنة عام (م' وفقـاً
.الصحافة قانون بانتهاك الصحافيون اتهم ،2010 العام منذ عنها ا&بلغ الحا-ت من ث.ث

نى هم الذين اـلصحافي' كل أـث راسلون التقـت لى حدود ب. ـم مل ـع لى شدد الـبعض أن مع اللجـنة هذه ـع ابة طابع ـع  النـق
عدم آخرون وأسف. ا&ـسيّس ضم' ـل عام وفي. التقـرير في ا-نتهـاكات كل ـت ركس ومنظـمة ليفـ' منـحت ،2009 اـل  آـي
ية كافئ جائزة ا(مريـك لى ا&نظـمات ـت بذله ما ـع جال في جـهود من ـت عبير حـرية ـم اية لجـنة إلى الـت لى اـلصحافي' حـم  ـع
.تقاريرها

كل يجـمع بـاً اـل قول عـلى تقرـي ية رغم عـلى إنه اـل قارير هذه أهـم جديرة الـت يد بالتنويه، اـل رها أن ـب وقف عـلى يذكر - أـث  ـم
قدّم هو به الـقيام ـيسعها ما جلّ. تنفيذية بسلطة اللجنة هذه" تحلّي ـلعدم مـحمد آكو فـيأسف. السلطات  ".بتوصيات الـت

كن عترض بازكير حـس' أنور وـل عد. ا-ستنتاج هذا عـلى ـي شر فـب رير ـن سنوي ـنصف التـق موز 3 في ا(خـير اـل يو/ـت  يوـل
 الشرطة ب' ا-تصال تأم' مسؤولية تتولى شرطة مراكز إنشاء بغية اللجنة أعضاء لقاء البارزاني مسعود طلب ،2010

.الصحافي' ضد ا&مارسة العنف بأعمال ترتبط قضايا في والقضاة

 أساس على 2009 أغسطس/آب في أنشئ الذي مترو مركز دمج ،2010 يوليو/تموز في. أخرى مبادرات ظهرت وقد
 كمال هاو-تي تحرير رئيس ويعتزم. بغداد في الصحفية الحريات مرصد مع والس.م الحرب صحافة معهد من تمويل
 يوليو/تموز في النور صحافي مركز فأبصر. كردستان في ا(ساسية الحريات انتهاكات عن تقارير تحرير أيضـاً رؤوف
 في سيما - الصحافة حرية بانتهاكات التنديد عنه ا&سؤول' هدف كان عثمان ساردشت اغتيال بعد أربيل في 2010
.أربيل

  واقعة     حقيقة     عام'،     خ.ل     في     صحافي'     اغتيال

2008 يوليو/تموز 22 في حمه، ماما سوران

موز 22 في يو/ـت يل ،2008 يوـل اما ســوران اغـت ركوك في حـمه ـم رعرع. ـك بالغ اـلصحافي هذا ـت مر من سنة 23 اـل  الـع
 .هذه ا-غتيال عملية منفذي على العثور يتم لم عام' مرور وبعد. عائلته لجأت حيث السليمانية في كركوك من وا&تحدر

. التحقيقات في تقدم أي على العائلة اليوم هذا حتى السلطات تطلع ولم

). والفيديو  الصور راجع(. الصحافي هذا تكريم حفل حدود ب. مراسلون ممث. حضر ا&اضي، يوليو/تموز 21 في
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2010 مايو/أيار 4 في عثمان، ساردشت

الحقائق

مان سـاردشت كان بالغ عـث بـاً العـمر من سنة 23 اـل سم في طاـل غة ـق زية الـل  في ا+نكلـي
عة يل جاـم ابة قام وقد. أرـب اية في أحدها ـنشر ـمقا-ت عدة بكـت عام نـه نوان 2009 اـل  :بـع

بارزاني ـمسعود ـنجل ـكنت لو! آه" ردستان في" اـل وست ـك رتدون رجال أقدم. ـب  م.بس ـي
ية  وتم. جامعته أمام من 8:20 اـلساعة حوالى 2010 مايو/أيار 4 في خـطفه ـعلى مدـن
. نارية بطلقة رأسه أصيب وقد ا&وصل في يوم' بعد جثته على العثور

  الفعل     ردة

 اـلـحزب اـتـهام عن التردد دون من ا+غـتـيال ـبـهذا ـتـندد ـمـقا-ت ـكـردية إع.م وسائل عدة ـنـشرت مايو،/أيار 7 في
بارزاني مـسعود وتورّط به الكـردستاني الديمقراطي نه اـل بارزاني مـسرور واـب حزب (ن اـل  الكـردستاني الديمقراطي اـل

 على التحرير رؤساء استدعاء فتم. الحزب لهذا التابعة ا(منية القوى يحكم البرزاني ومسرور أربيل منطقة على يسيطر
" قائ.ً ا(مر على روداو صحيفة من محمد آكو وعلّق. الفور  في عثمان ساردشت اغتيال موضوع نشري بعد استدعيت:
 استجوابه تم أنه إلى فأشار ستاندارد صحيفة من الخالق عبد مسعود أما". فقط الوقائع يستعرض كان ا&قال أن ح'
" مقاله كتابة في إليها استند التي ا(دلة ليفشي ساعات أربع &دة ". مجرم' كنا لو كما:

ها شارك الجامعة في ـمسيرة نظّـمت مايو،/أيار 8 في  من كبير عدد فـي
صحافي' دافع' والط.ب اـل  ا-غتـيال، هذا فبـعد. التـعبير حـرية عن وا&

 ليف' هاو-تي، أوين،( با&ستقلة تعرف صحف ث.ث تحرير أسر أطلقت
لة)  ديد حـم تذكير اـ&ستقلون اـلصحافيون يواجـهها التي باـ&خاطر للتـن  واـل

.الصحافي' قتلة منه يستفيد الذي العقاب من با+ف.ت

ً  من ث.ثة أسابيع بعد النشر وقف ستاندرد صحيفة قــررت ا&ستقلة، ا+ع.م وسائل ومضايقة الشفافية انعدام على ردا
.الحقيقي' الجناة على القبض السلطات إلقاء وحتى ا-غتيال

  خاصة     لجنة     إنشاء  :   التحقيق

 تندد أخذت واشنطن إلى باريس من القنصليات كل أن بحيث كردستان حدود خارج جماعية ا-غتيال هذا إدانة كانت
ً". الشائن العمل" بهذا  التحقيق يعهد أن البارزاني مسعود كردستان إقليم حكومة رئيس قرر الفعل، ردة هول إلى ونظرا
.الداخلية وزارة إشراف تحت خاصة لجنة إلى

 التي الصحافي بعائلة ا&نظمة ممث. التقى ا-غتيال، عملية وقوع من أشهر ث.ثة بعد حدود، ب. مراسلون بعثة خ.ل في
.التحقيق في تقدم أي إحراز لعدم واستيائها غضبها عن أعربت
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  الجثة     تشريح     تقرير

ً. ساردشت اغتيال كيفية حول عالقة كثيرة أسئلة تزال -  وزارة في ا&سؤول أشار حدود، ب. مراسلون أسئلة على ردا
ية سم أن إلى رشيد. س طارق الداخـل شرعي اـلطب ـق وصل مسـتشفى في اـل شريح قام الذي اـ& تب الجـثة بـت رير ـك  التـق
.الضحية أش.ء مع كردستان إقليم حكومة في الداخلية وزارة إلى التقرير هذا وأحيل. الطبي

  .  الطبي     التقرير     عناصر     بعض     إليكم

يدين مكـبّل عـثمان ـساردشت على الـعثور تم  جبينه ـعلى رصـاصة إط.ق تم الـجثة، لـتشريح وـفقا. ـظهره وراء بقـماشة اـل
ما عـاً كان بيـن ً راـك ظرا بار( الجمـجمة تجـويف في الرصـاصة ـمسار إلى ـن بة في وجدت الرصـاصة أن باعـت  ��.اـلشاب رـق

 الب.ستيك من ا&صنوع الكيس وضع وقد. التماس بنقطة اصطدامها عند كبيرة بأضرار تسببت ا&ستخدمة والرصاصة
 ا-غتيال تاريخ يرد -. الرصاصة بفعل ثقب أي على يحتوي - (نه القتل عملية تنفيذ بعد ساردشت رأس على ا&وضوع

 من ا&ستحدثة الضجة بسبب أربيل في قتل قد الشاب يكون أن في يشك رشيد. س طارق لكن. الجثة تشريح تقرير في
.اختطافه بعد بها يديه كـبّلت التي القماش ع.مات باستثناء الجثة على تعذيب (ي آثار من ما. ا-نفجار جراء

.فمه اخترقت برصاصة قتل ساردشت بأن تفيد (نها الجثة تشريح استنتاجات على الضحية عائلة تعترض

شدد لة ـت شاب هاتف أن عـلى العاـئ قي اـل وحـاً ـب ساعة حتى مفـت ية اـل عد من الثاـن رابع ظـهر ـب عد أي مايو/أيار من اـل  6 ـب
ية وقوع ـعلى ساعات هاتف شركة من اـلشرطة ـطلب عدم أسباب عن وتـتساءل. ا-خـتطاف عمـل  تـحديد ـعلى اـ&ساعدة اـل
صرّ. الجـهاز وجود مـكان ستطيع وحده القـاضي أن عـلى رشيد. س طارق وـي ية الناحـية من ـي بط و(سباب القانوـن  ترـت

هاتف شركة من الطـلب الخصـوصية باحترام جوّال اـل ومات توفير اـل لة معـل رفع لم الحـالة، هذه في. مماـث  إلى الطـلب ـي
.الوقت لضيق القاضي

  التحقيق     لجنة     شفافية     انعدام

 أشقاء أحد بأن علمـاً مستقلة لجنة تشكيل بغية التحقيق لجنة حل البارزاني مسعود من عثمان ساردشت أسرة طلبت
ً كان ا(منية، القوى في عضو وهو الضحية، .يستقيل أن قبل اللجنة تلك في عضوا

راسلون منظـمة حاولت ناء في حدود ب. ـم ها أـث رفة بعثـت زيد مـع قات سير عن اـ& سعيها، الجـارية التحقـي كن ـب  دون من وـل
قاء إلى جدوى، لك أـعضاء ـل يق، وفايق رشيد، طارق( التقـتهم الذين ا(شخاص مخـتلف من أيـاً فإن. اللـجنة ـت  نائب توـف

 كردستان، إقليم حكومة في) ا(سايش( الداخلي ا(من جهاز عن ا&سؤول نائب بوتاني، عادل والجنرال الداخلية، وزير
 في بالتحقيق ا&كلفة الخاصة اللجنة في عضو اسم حتى إعطاء في يرغبوا أو يتمكنوا لم ،)الوزراء  رئيس ومستشاري

.الفاضح الشفافية انعدام على يدل ما وهذا. ا-غتيال هذا

  فيها     مطعون     نتائج

 في وأعلنت. ا(ولية نتائجها البارزاني مسعود شكلها التي التحقيق لجنة أصدرت ،2010 أكتوبر/ا(ول تشرين 15 في
يان يال ع.قة - إنه صحفي ـب ما اـلصحافية بـنشاطاته عـثمان ـساردشت -غـت تل وإـن عاون لرـفضه ـق  أـنصار ـحركة مع الـت

.القاعدة تنظيم عن وا&تفرّعة إس.ميـاً ا&تطرفة ا+س.م

 قضاء من وميكانيكي سائق وهو اسماعيل، محمود هشام هو الصحافي خطف في متــورط شخص على القبض ألقي
بدو. بـيجي لة ا&ـهمة بأن للمحقـق' اعترف أنه وـي يه ا&وـك  إلى) تـكريت  قرب( شرقات من ـسردشت ـنقل تقـتضي كانت إـل
.العملية هذه عن مسؤو-ن رجل' بأن أفاد وقد. ل.غتيال سيتعرّض الصحافي أن يجهل كان أنه مدعيـاً ا&وصل
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" عثمان بكر الصحافي شقيق أعلن سبتمبر،/أيلول 15 في صدر بيان في  ولكننا فحسب، التحقيق نتائج نرفض - إننا:
 أنصار مع يتعاون إرهابي إلى تحويله إلى الهادفة ا&حاو-ت هذه إزاء غضبنا بالغ عن ونعرب ا+جراء هذا أيضـاً ندين

س.م " ـيـضيف أن ـقـبل" ا+  الـفـكر عن الـبـعد كل ويـبـعد عـلـماني أنه يدرك ـمـقا-ته ـيـقرأ أو ـسـردشت ـيـعرف من كل:
".ا+رهابي

.ا-غتيال هذا في لها تــورط أي ا+س.م أنصار نفت أكتوبر،/ا(ول تشرين 23 في

:التوصيات

  :  السلطات     إلى

ـبة-  ـبدء ا&طاـل ـقات باـل ـستقلة بتحقـي ـهة ـم ـيال حول وشفافة ونزـي ـاما ســوران اغـت ـمه ـم  ـح
. العدالة أمام بالتنفيذ وا)مرين ا&جرم' وإحالة عثمان وساردشت

ـمات إعــطاء-  ـضمان التعلـي ـعرّض عدم ـل ـقوى ـت ـشرطة رجال( ا(منــية اـل  )وأسايش  اـل
ـصحافي' ـية دورات وتنـظـيم. لـل ـاصر يدرك بـحـيث تدريـب ـيون العـن ـية ا(مـن  وسائل دور أهـم

.العراق كردستان في ا+ع.م
 إلى تعطى قائمة ووضع العامة ا+دارات مجمل في ا&علومات إلى الصحافي' نفاذ ضمان- 

. الصحافة أسئلة على ا+جابة ا&خوّل' با(شخاص ا+ع.مي'

ً ظرا وضع إلى ـن حالي، اـل هد اـل راسلون تتـع عة حدود ب. ـم ابة جـهود بمتاـب  في اـلصحافي' نـق
ـعديله، الحـكـومة قامت وإن. اـلـصحافة قانون مراـجـعة  بـتـصرّف نـفـسها ا&نـظـمة ـتـضع بـت
 من ا&ؤلفة القانونية لجنتها خ.ل من ا&جال هذا في ا&شــورة إليهم لتسدي ا&عني' ا(طراف

. دولي' خبراء

راسلون تدعم كذلك، بادرات حدود ب. ـم تدريب ـم  اـتصالها خ.ل من اـلصحافة ـمجال في اـل
رحات تنفـيذ في مـساعدتها عن فـض.ً متخصـصة، حكومـية غـير ومنظـمات بمؤسـسات  مقـت

.ا&هنية الصحافي' آداب تطوير إلى تهدف

 أفضل متبادل بتصور يسمح إجراء أي حدود ب. مراسلون منظمة تدعم ذلك، إلى با+ضافة
.الحزبي غير ا+ع.مي وا&جال السياسي ا&جال ب'

بذلها التي الجـهود ا&نظـمة تدعم وأخـيراً، صحافي' عائ.ت ـت  معـرفة سبيل في ا&قـتول' اـل
.الحق وإحقاق الحقيقة
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الخاتمة
 مجتمـعـاً يـصبح أن إلى يطـمح كـردستان إقلـيم كان إذا. الحالـية القـاعدة هو العـقاب من ا+ف.ت يـكون أن ينبـغي -

 وسوء للغضب أساسي مصدر العقاب من ا+ف.ت أن ذلك. مستقل قضاء تحص' على يعمل أن به فيفترض ديمقراطيـاً،
ً يمثل إنه. الفهم ً بعيدة بذكرى ليست ا(هلية الحرب أن حيث البلد على حقيقيـاً خطرا  حقيقة تستخدم أن يجوز و-. جدا
.الحق إحقاق لعدم ذريعة الحالي الوقت في انتقالية بمرحلة كردستان مرور

يال إن مان سـاردشت أغـت توتر اـلخوف أشاع عـث لن ا+طار، هذا وفي. اـلصحافي الـجسم في واـل  مجـلة من صحافي أـع
" ليف' ". العراق كردستان في مستق.ً الصحافي يكون أن لخطر إنه:

افة وزير وشدد اية أن ـعلى مـحمود كاوة واـلشباب الثـق هدئة مع بالتوازي ـبضرورة ـتسير اـلصحافي' حـم  ـب' الع.قات ـت
اسة قاء وفي. وا+ع.م السـي لي مع ـل راسلون ممـث لن حدود، ب. ـم رهام الدكتور الوزراء رـئيس أـع " موافقته صالح ـب نا:  إـن
قات تعـزيز إلى أيـضـاً بحـاجة  مـستوى بتحـس' وإنـما الرقـابة بتعـزيز ردي يـكون لن. والـسلطات الـصحافة بـ' الع.
".التعليم

 السياق، هذا وفي. وأهميته ا)خر دور الطرف' ك. يفهم -. وا+ع.مي' السلطات ب' العميق التفاهم سوء اليوم يزداد
" أوين صحفية من صحافي أعلن  ا-غتيال هذا أحدث. الحكومة ملعب في الكرة أصبحت عثمان ساردشت اغتيال منذ:

". مرتكبيه معرفة ا&هم ومن كبيرة صدمة

" أحمد شوان السياسي وا&حلل الكاتب أعرب جهته، ومن  أن إما. مطروحة ا-حتما-ت كل حيث طرق مفترق على إننا:
 الوضع يـتوقف. أفغاـنستان ـمثل ـيصبح أن وإما حرة ـبصحافة تتـغنى وديمقراـطية مفـتوحة مدينة ـكردستان إقـليم ـيصبح
". السياسية الخيارات على
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  صحافيـا12ً تراقب ا-نتهاكات ا&رتكبة ضد حرية الصحافة في العالم وتفضحها. يتألف فريق عملها من. إن مراسلون ب. حدود منظمة دولية تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة
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