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يف العــام  2020كانــت حيــاة الصحفيــن العراقيــن عــى املحــك ،ال
ســيام مــن كانــوا يقومــون بتغطيــة احلــراك االحتجاجــي الــذي اندلــع يف
ترشيــن االول /أكتوبــر مــن العــام  2019بشــكل غــر مســبوق ،حيــث
واجهــوا خماطــر االغتيــال واالختطــاف واالعتــداءات عــى أيــدي
مســلحني جمهولــن (مل ُيعــرف إن كانــوا يعملــون ملصلحــة احلكومــة ،أم
أن الوضــع كان خارجــا عــن ســيطرهتا) يف حماولــة لثنيهــم عــن عملهــم
االعالمــي.

وو ّثقــت وحــدة رصــد االنتهــاكات يف النقابــة الوطنيــة للصحفيــن
يف العــراق ،ضمــن تقريرهــا الســنوي )279( ،حالــة انتهــاك يف العــام
 ،2020تنوعــت بــن اغتيــال وخطــف وهتديــد واعتــداء ومنــع للتغطيــة
اإلعالم ّيــة ،مـ ّـرت غالبيتهــا دون مالحقــة أو عقــاب مــن جانــب الدولة.

يشــار اىل أن النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف العــراق ،و ّثقــت عــرات
االنتهــاكات ،التــي رفــض الصحفيــون الذيــن تعرضــوا هلــا اإلعــان
عنهــا ،وذكــر أســائهم ،خوفــا مــن تبعــات الكشــف عــن هوياهتــم،
دونتهــا يف أرشــيف خــاص هبــا ،بينــا تــم ذكرهــا ضمــن
لكــن النقابــة ّ
التقريــر الســنوي كأرقــام.
وأشت بيانــات تلــك االنتهــاكات ،التــي رصدهتــا النقابــة الوطنيــة،
ّ
تقاربــا مــع بيانــات العــام  ،2019الــذي ســجلت فيــه وحــدة رصــد
االنتهــاكات ،مــا يقــارب  300حالــة انتهــاك ،مــا يعنــي عــدم حتســن
أوضــاع حريــة العمــل الصحفــي يف العــراق.
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المنهجية
يشــمل التقريــر الســنوي الــذي أعدّ تــه وحــدة رصــد االنتهــاكات يف
النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف العــراق ،والــذي محــل عنــوان (حريــة
الصحافــة يف  ..2020عــام التحديــات والوطــأة اخلفيــة للقوانــن
الغامضــة وأدوات الســلطة) االنتهــاكات الفعليــة التــي تعــرض هلــا
الصحفيــون اثنــاء تأديــة مهامهــم االعالميــة ،خــال الفــرة املمتــدة بــن
(االول مــن كانــون الثــاين  -هنايــة كانــون االول )2020؛ إذ أن مجيــع
تفصــل تلــك االنتهــاكات ،بــا فيهــا املضايقــة،
املعلومــات الــواردة فيــه ّ
الرتهيــب ،االحتجــاز ،االختطــاف ،والتعــرض للــرب واالعتــداء،
وإطــاق النــار عليهــم بالذخائــر احليــة ،وإحلــاق أرضار متعمــدة هبــم
وبمعداهتــم.

وحتصلــت وحــدة رصــد االنتهــاكات عــى معلوماهتــا الــواردة يف
ّ
التقريــر ،مــن خــال املقابــات املبــارشة مــع الصحافيــن املترضريــن أو
ذوهيــم ،وعــر مصــادر خاصــة ،أو إدارات مؤسســاهتم االعالميــة؛ ففــي
بدايــة العــام  ،2020عملــت وحــدة الرصــد والتوثيــق ،عــى تدويــن
االنتهــاكات التــي يتعــرض هلــا الصحفيــون مــن خــال فريــق رصــدي،
مكــون مــن  22صحفيــ ًا وصحفيــ َة متطوعــن ،يعملــون يف وســائل
إعــام حمليــة ،وينتــرون يف عمــوم حمافظــات العــراق ،إضافــة اىل تقديم
ّ
لــكل مــن ُســلبت حقوقــه مــن قبــل مؤسســات
املشــورة القانونيــة
اعالميــة.
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انتهاكات رسمية
ونالــت املؤسســات اإلعالميــة نصيبــ ًا مــن التضييــق مــن قبــل هيئــة
االعــام واالتصــاالت (مؤسســة مســتقلة مهمتهــا تنظيــم وتطويــر
االعــام واالتصــاالت يف العــراق ضمــن املعايــر الدوليــة احلديثــة).
كــا ُشــنّت هجــات عنيفــة مــن قبــل مجاعــات مســلحة عــى مقــار
وســائل إعــام حمليــة.

وقــد و ّثقــت وحــدة الرصــد يف النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف العــراق،
بــأن بعــض تلــك االنتهــاكات كانــت صــادرة مــن جهــات رســمية،
أبرزهــا مــن األجهــزة األمنيــة ،فض ـ ً
ا عــن أن بعضهــا كان مدبــر ًا مــن
جهــات سياســية ومجاعــات مســلحة.

وبالرغــم مــن ذلــك ،اســتمر الصحفيــون العراقيــون يف مواجهــة خماطــر
العمــل ،فيــا مل تكــن الســلطات احلاكمــة عــى مــدى الســنوات املتعاقبــة،
قــد دعمــت أو قدمــت مســاعدة واســناد ًا حكوميــ ًا وقانونيــ ًا ملحاســبة
املعتديــن عليهــم ،اضافــة اىل اســتمرار جملــس النــواب يف حمــاوالت
متريــر قانــون اجلرائــم املعلوماتيــة أو االلكرتونيــة ،بصيغتــه التــي تقيــد
احلريــات.
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 3شهداء وآخرون هاربون من التهديدات!
واجــه الصحفيــون العراقيــون يف العــام  2020أيامــ ًا قاســية ،بتعــدد
وتنــوع مصــادر اخلطــر عــى حياهتــم؛ فقــد زهقــت أرواح  3صحفيــن
خــال العــام نفســه .وقــد نــدّ دت النقابــة الوطنيــة بــكل واحــدة مــن
تلــك االنتهــاكات واجلرائــم لــدى وقوعهــا.
ومــع مطلــع العــام  ،2020و ّدع الوســط الصحفــي يف العــراق الزميــل
املراســل امحــد عبــد الصمــد واملصــور صفــاء غــايل ،اللذيــن يعمــان
لصالــح قنــاة دجلــة الفضائيــة يف حمافظــة البــرة ،حيــث اغتيــا
برصــاص مســلحني جمهولــن ،يف تاريــخ  10كانــون الثــاين ،أثنــاء
عودهتــا مــن تغطيــة التظاهــرات ،التــي كانــت جتــري يف املحافظــة.
الصحفيــن يف البــرة ،أقدمــت
وبعــد شــهر مــن حادثــة اغتيــال
ْ
جمموعــة مســلحة عــى اغتيــال الصحفــي نــزار ذنــون ،املــرف العــام
لقنــاة الرشــيد الفضائيــة ،يف هجــوم مســلح بمنطقــة حــي اجلامعــة
ببغــداد يف تاريــخ  11شــباط  .2020ومل تعلــن الســلطات احلكوميــة أو
القضائيــة عــن نتائــج التحقيــق يف جرائــم االغتيــال تلــك.
اجلديــر بالذكــر أن ملــف االفــات مــن العقــاب ،مــا زال يرتنــح بــن
أي
االمــم املتحــدة واحلكومــة العراقيــة ،دون أن تلمــس أرس الضحايــا ّ
حتـ ٍ
ـرك جــدي إزاء هــذا امللــف اخلطــر ،الــذي ال يــزال يغــذي حمــاوالت
اغتيــال الصحفيــن ،وهجــرة آخريــن داخليــا وخارجيــا ،عــى اثــر
هتديــدات جديــة طالتهــم.
وســجلت وحــدة الرصــد يف النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف العــراق،
ّ
تعــرض  13صحفيــا إىل هتديــدات مبــارشة وغــر مبــارشة ،اىل احلــد
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الــذي جعلهــم يرفضــون الكشــف عــن أســائهم ،خشــي ًة مــن تعــرض
حياهتــم أو حيــاة عوائهــم للخطــر .فيــا اضطــر بعضهــم إىل مغــادرة
حمــل ســكنه ،والتوجــه إىل أماكــن أخــرى يعتقــد أهنــا أكثــر أمنــ ًا.

ّ
إن ملــف اإلفــات مــن العقــاب بالــغ األمهيــة ،لكنــه يمثــل آخــر
أولويــات العمــل الترشيعــي اخلــاص بحريــة التعبــر والصحافــة يف
البلــد .إنــا ركّــزت جلنــة الثقافــة واالعــام يف جملــس النــواب ،عــى
قوانــن ذات بعــد مصلحــي حــزيب ،دون غريهــا مــن القوانــن التــي
متثــل املعايــر االساســية للعمــل الصحفــي عامليــا ،ال ســيام أهنــا التزامات
أخالقيــة للدولــة إزاء املواثيــق واملعاهــدات العامليــة املوقــع عليهــا.

عام التحديات والوطأة اخلفية للقوانني الغامضة وأدوات السلطة

9

ٌ
عام مليء باالنتهاكات
انتهكــت حريــة العمــل الصحفــي يف العــراق ،عــرات املــرات خــال
العــام  ،2020إذ تنوعــت االنتهــاكات بــن حجــز واعتقــال كــوادر
صحفيــة ،ومنــع مــن التغطيــة ومصــادرة معــدات الصحفيــن ،فض ـ ً
ا
عــن اعتــداءات عنفيــة ولفظيــة.

يشــار اىل أن مجيــع تلــك االنتهــاكات مل ِ
جيــر التحقيــق فيهــا بشــكل
جــدي ،وهــو أمــر يشــجع عــى اســتهداف الصحفيــن مــن قبــل
اجلهــات الرســمية أو املســلحة يف العــراق.
ومن أبرز تلك االنتهاكات يف العام :2020

• .اعتقلــت رشطــة البــرة مراســل قنــاة الغديــر فــؤاد احللفــي،
ومصــور قنــاة الرشقيــة امحــد رائــد ،كذلــك مصــور وكالــة رويــرز
حممــد الفرطــويس ،اثنــاء نقــل التظاهــرات التــي حدثــت بســاحة
البــرة .وقامــت بإصــدار حتذيــرات للكــوادر الصحفيــة التــي تغطــي
االحتجاجــات ،مــا أدى انســحاهبم وتــرك الســاحة ،بتاريــخ /10
كانــون الثــاين.2020 /

• .منعــت رشطــة البــرة مراســل راديــو املربــد مصطفــى شــاهني،
مــن تغطيــة االحتجاجــات ،بعدمــا قامــت بتحطيــم الكامــرا اخلاصــة
بــه بالعــي ،وهددتــه باالعتقــال يف حــال أرص عــى مواصلــة التغطيــة،
بتاريــخ  /10كانــون الثــاين.2020/
• .إصابــة مصــور قنــاة البغداديــة عــدي عــكاب بجــروح يف إحــدى
يديــه ،إثــر ســقوط قنبلــة دخانيــة بالقــرب منــه ،اثنــاء تغطيتــه
االحتجاجــات يف ســاحة الطــران بتاريــخ  /20كانــون الثــاين.2020 /
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• .إصابــة مراســل املربــد حيــدر املــوزاين ،باختنــاق شــديد بعدمــا
اســتخدمت القــوات األمنيــة الغــاز املســيل للدمــوع لتفريــق املحتجــن،
يف ســاحة االحتجاجــات بمحافظــة البــرة /21 ،كانــون الثــاين/
.2020

• .اعتــداء جمموعــة مــن املتظاهريــن عــى مــازن علــوان مراســل قنــاة
دجلــة ومصــوره عــي حيــدر ،اثنــاء تغطيتهــا تظاهــرة التيــار الصــدري
يف بغــداد ،بتاريــخ  /24كانــون الثــاين.2020/
• .قيــام أحــد املتظاهريــن باالعتــداء عــى عــي البطــاط مراســل قنــاة
االجتــاه ومصــوره مصطفــى منــذر ،اثنــاء تغطيــة االحتجاجــات ،وســط
حمافظــة البــرة ،بتاريــخ  /25كانــون الثــاين.2020/

• .احتجــزت قــوات االســايش لــكادر قنــاة  NRTكرديــة ،املكــون
مــن مراســل القنــاة عمــر فتــاح واملصــور زيــاد كامــل ،خــال تغطيــة
االحتجاجــات التــي انطلقــت يف قضــاء ســيد صــادق التابــع ملحافظــة
الســليامنية ،بتاريــخ  /27كانــون الثــاين.2020 /

• .منعــت رشطــة كركــوك ســيف أنــور مراســل قنــاة ســبيدة ومصــوره
ايــاد محــه صالــح ،مــن تغطيــة تظاهــرة الفالحــن يف قضــاء عــن الدبس،
التــي كانــت تطالــب بحســم قضيــة األرايض الزراعيــة يف كركــوك ،حيث
منعتهــا الرشطــة االحتاديــة مــن عبــور ســيطرة رسكــران بذريعــة عــدم
وجــود ترصيــح أمنــي لتغطيــة التظاهــرة ،وقــد اجــرت الــكادر عــى
العــودة دون تغطيــة التظاهــرة ،بتاريــخ  /27كانــون الثــاين.2020 /

• .تعــرض مقدمــة الربامــج يف قنــاة اســيا اشــتياق عــادل اىل حماولــة
اغتيــال مــن قبــل مســلحني ملثمــن ،إذ تعرضــت إلطــاق نــار مــن
قبــل جمموعــة مســلحة ،يرتــدون اللثــام ،حلظــة خروجهــا مــن منزهلــا يف
منطقــة ســبع ابــكار يف بغــداد ،مــا أدى اىل إصابتهــا برضــوض يف احــدى
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ســاقيها ،قبــل أن يغمــى عليهــا نتيجــة اهللــع .وقــد نقلــت عــى أثرهــا إىل
املستشــفى ،لتلقــي العــاج ،بتاريــخ  /31كانــون الثــاين.2020 /
• .تعرضــت مراســلة قنــاة العراقيــة ايــان حممــد إىل اعتــداء لفظــي يف
ســاحات التظاهــرات ببابــل ،أثنــاء قيامهــا بنقــل أحــداث التظاهــرات يف
املحافظــة ،إذ قامــت جمموعــة مــن املتظاهريــن باالعتــداء عليهــا لفظيــا،
بعــد اهتامهــا بالعمــل ضــد حراكهــم .وهــذا االعتــداء أجربهــا عــى
ايقــاف التغطيــة وتــرك الســاحة فــورا ،بتاريــخ  /1شــباط.2020 /
• .اعتــدت جمموعــة مســلحة بالــرب عــى حســن اخلفاجــي مراســل
قنــاة الفلوجــة ومصــوره عــي عبــد الكريــم ،يف ســاحة التحريــر ،اثنــاء
تغطيتهــا املبــارشة لألحــداث التــي شــهدهتا ســاحة التحريــر ،عقــب
اعــان تكليــف حممــد توفيــق عــاوي رئيســا للــوزراء ،االمــر الــذي
دفــع الــكادر إليقــاف التغطيــة ،واخلــروج مــن الســاحة ،لضــان
ســامتهم ،بتاريــخ  /2شــباط.2020 /
• .قامــت جمموعــة مــن املتواجديــن يف ســاحة التحريــر ،وســط بغــداد،
باالعتــداء لفظيــا عــى منــة اهلل طاهــر مراســلة قنــاة العراقيــة ومصورهــا
مــروان حممــود ،اثنــاء عملهــا عــى تغطيــة احلــراك االحتجاجــي يف
الســاحة ،مــا اجربمهــا ذلــك عــى املغــادرة ،بتاريــخ  /3شــباط.2020 /
• .الصحفيــة العراقيــة شــهد اخلليــل تتلقــى هتديــدا مــن جهــة جمهولــة
ينــص عــى« :لــن نقتلــك ..ســنحرق وجهــك فقــط» ،وذلــك بتاريــخ
 /4شــباط.2020/
• .اغتــال مســلحون جمهولــون ،يســتقلون دراجــة ناريــة ،مديــر
املجموعــة اإلعالميــة (اجلنــايب كــروب) يف قنــاة الرشــيد ،نــزار ذنــون،
حيــث قامــوا بإطــاق عيــارات ناريــة عليــه مبــارشة ،اثنــاء خروجــه مــن
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منزلــه يف حــي اجلامعــة ببغــداد .مــا أدى اىل مقتلــه عــى الفــور ،بتاريــخ
 /11شــباط.2020 /

• .احتجــزت اســتخبارات حمافظــة ذي قــار ،مراســل قنــاة ســبل الســام
صفــاء الكنــاين ،اثنــاء تغطيتــه حادثــة انفجــار دار االطبــاء وســط
املحافظــة ،بتاريــخ  /12شــباط.2020 /
• .منعــت اجلمــوع الطالبيــة يف جامعــة ذي قــار ،كادر قنــاة العراقيــة
املكــون مــن املراســل حممــد اهلــايل واملصــور اســعد حممــد صالــح،
مــن مهمــة تغطيــة اجــواء عــودة انتظــام الــدوام الرســمي يف اجلامعــة،
ومطالبتهــا باخلــروج مــن اجلامعــة فــورا ،األمــر الــذي اضطــر الــكادر
اىل املغــادرة ،بتاريــخ  /18شــباط.2020/

• .اســتهداف قــوات مكافحــة الشــغب ملصــور وكالــة الصحافــة
الفرنســية امحــد الربيعــي ،اثنــاء تغطيتــه االحتجاجــات الشــعبية يف
ســاحة التحريــر ،مــا أدى اىل إصابتــه بســاقه وكتفــه ،بعــد أن أطلقــت
عليــه تلــك القــوات ،ذخــرة الكــرات احلديديــة (الصجــم) مــن بنــادق
صيــد ،بتاريــخ  /21شــباط.2020/

• .اعتــداء قــوات االمــن بالــرب عــى مديــر مكتــب قنــاة  NRTكردية
يف كركــوك ،نبــز مقــداد فخــر الديــن ،الــذي كان يف مهمــة صحفيــة،
برفقــة مراســل القنــاة ديــار حممــد ،ومصورهــا عــي نــوردي ،لتغطيــة
التظاهــرة التــي نظمهــا أهــايل منطقــة حــي النــر ،قــرب مستشــفى
الــوالدة يف املنطقــة ،رفضــا لقــرار مديريــة صحــة املحافظــة ،ختصيــص
ٍ
حجــر ملــرىض كورونــا ،والــذي يقــع وســط مدينــة
مركــز
املستشــفى
َ
ســكنية ،بتاريــخ  /24شــباط.2020 /
• .القــوات األمنيــة متنــع كادر قنــاة الفــرات مــن عبور ســيطرة مستشــفى
الواســطي ببغــداد ،إذ كان كادر القنــاة املكــون مــن املقــدم ليــث اجلزائري
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واملصــور حســن دويــج يف مهمــة اعالميــة ،حــن منعتهــا قــوات االمــن
مــن الوصــول اىل مــكان التصويــر ،برغــم اصــدار خليــة األزمة ،اســتثناء
للكــوادر االعالميــة والصحفيــة لتأديــة واجباهتــم املهنيــة ،مــن قرارهــا
بفــرض حظــر للتجــوال ،يف عمــوم مناطــق العاصمــة بغــداد بتاريــخ
 /17اذار ،2020/إثــر تفــي فــروس كورونــا ،إال أن تلــك القــوات
مل تلتــزم بتعليــات خليــة االزمــة ،بتاريــخ /18اذار.2020/
• .احتجــزت اســتخبارات البــرة مراســل وكالــة بغــداد اليــوم
اإلخباريــة ،حســن صبــاح ،عــى خلفيــة نــره تقاريــر عــن قضايــا فســاد
وتالعــب بالعقــارات يف املحافظــة؛ حيــث قامــت قــوة مــن اســتخبارات
املحافظــة ،باحتجــازه يف مركــز رشطــة (املربــد) ملــدة مخــس ســاعات.
ومل يتــم إطــاق رساحــه إال بعــد توقيعــه عــى تعهــد خطــي ،بعــدم
نــره تقاريــر عــن قضايــا معينــة ،ودفــع كفالــة ماليــة ،بتاريــخ /25
اذار.2020/
• .تعــرض كادر فضائيــة  I_NEWSاىل عرقلــة تغطيتــه أحــوال الشــارع
اثنــاء فــرض حظــر التجــوال ،مــن قبــل أحــد افــراد القــوات االمنيــة ،يف
ســاحة عــدن يف بغــداد ،حيــث قــام العنــر االمنــي بمطالبــة الــكادر
االعالمــي بإيقــاف العمــل ،ومغــادرة املــكان فــورا ،عــر حجــب
التصويــر عــى آلــة الكامــرا ،التــي كانــت تقــوم بتغطيــة مبــارشة لســر
اجــواء احلظــر وتطبيــق مقــررات خليــة األزمــة وســط بغــداد ،بتاريــخ
 /28اذار.2020/
• .اعتــداء قــوة أمنيــة عــى مديــر قنــاة امللويــة ،حممــد قــادر الســامرائي،
اثنــاء ذهابــه للقنــاة ،بالــرب املــرح مســتخدمة “امخــاس” بنادقهــا ،مــا
أدى اىل إصابــة الســامرائي يف الــرأس ومنطقــة البطــن ،نتــج عنهــا حالــة
إغــاء ،نقــل عــى أثرهــا اىل املستشــفى ،بتاريــخ  /31اذار.2020/
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·قــررت خليــة األزمــة االســتعانة هبيئــة اإلعــام واالتصــاالت
ونقابــة الصحفيــن واحتــاد االذاعــات االســامية مــن اجــل
حتديــد اســتثناء الصحفيــن واالعالميــن والعاملــن يف وســائل
االعــام .وتعــد هــذه اخلطــوة خمالفــة قانونيــة رصحيــة؛ إذ ان
هيئــة االعــام واالتصــاالت التــي وضعتهــا خليــة االزمــة يف
قلــب اجراءاهتــا متهمــة بتقويــض حريــة العمــل الصحفــي
يف العــراق ،وجمانبتهــا إلرادات سياســية حمــددة .وهــذا مــا ال
ينســجم مــع القــرار الوطنــي ملواجهــة الوبــاء .كــا أن زج احتــاد
االذاعــات االســامية يف قــرار حتديــد االســتثناءات هــو اآلخــر
يمثــل توجهــا سياســيا واضحــا ،هيــدف اىل تقييد حركة وســائل
االعــام املســتقلة أو تلــك التــي ال تنســجم مــع التوجهــات
السياســية التــي تتبناهــا اهليئــة او االحتــاد ،وذلــك يف تاريــخ /2
نيســان.2020 /

• منتســب أمنــي يمنــع كادر قنــاة اســيا مــن التغطيــة يف بغــداد .الــكادر
مكــون مــن املراســل طــارق الربيعــي واملصــور رائــد فــؤاد ،حيــث اهنــا
كانــا يف مهمــة صحفيــة لنقــل اخــر املســتجدات بشــأن ســر حظــر
التجــوال يف العاصمــة بغــداد ،فيــا جــرى منعهــا مــن قبــل احــد افــراد
القــوات االمنيــة مــن التغطيــة حيــث اظهــر رشيــط فيديــو تداولتــه
بعــض مواقــع التواصــل االجتامعــي ،رجــل أمــن بالقــرب مــن احــدى
نقــاط التفتيــش ،وهــو يمنــع كادر القنــاة مــن التغطيــة ،ويطالبهــم
بمغــادرة املــكان عــى الفــور ،بتاريــخ /3نيســان.2020/

• .قــوة أمنيــة متنــع كادر قنــاة العراقيــة املكــون مــن املراســل امحــد
اجليــزاين واملصــور حســن نجــم ،مــن الوصــول اىل عملهــا يف ميســان،
حيــث اعرتضهــا افــراد املهــات اخلاصــة التابعــة للقــوات االمنيــة،
ومنعومهــا مــن اداء مهمتهــا االعالميــة ،بتاريــخ  /3نيســان.2020/
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• .تعــرض مراســل قنــاة الســومرية هــادي العنبكــي للســب والشــتم،
مــن قبــل مديــر صحــة ديــاىل الدكتــور عــي الشــاجي ،إثــر تغطيتــه
الواقــع الصحــي يف املحافظــة ،بتاريــخ  /7نيســان.2020/
• .اعتــدى رشطــي مــرور يف كركــوك ،بالــرب املــرح عــى مصــور
قنــاة الرشــيد ابراهيــم عبــد اهلل ،أثنــاء توجهــه لتغطيــة ســر حظــر
التجــوال يف كركــوك ،يف إحــدى الســيطرات االمنيــة ،مطالبــا إيــاه
بمغــادرة املــكان عــى الفــور ،رغــم أن عبــد اهلل كان حيمــل هويــة
تعريفيــة ،وكتابــا بتخويــل العمــل مــن جهــة العمليــات االمنيــة ،بتاريــخ
 /9نيســان.2020/
• .تعــرض مراســل قنــاة الرشقيــة عــي احلــاج اىل هتديــد رصيــح
بالقتــل والتصفيــة اجلســدية ،تلقاهــا مــن شــخص وســم نفســه شــيخ
قبيلــة امليــاح عــر رســالة نصيــة .عــى خلفيــة اعــداد املراســل تقريــرا
عــن حادثــة احلــرق ،الــذي تعرضــت لــه الفتــاة مــاك ،بتاريــخ /16
نيســان.2020/
• .منعــت قــوة تابعــة لرشطــة ذي قــار كادر قنــاة دجلــة ،املكــون مــن
املراســل راســم كريــم واملصــور نــور الســعيدي ،مــن تغطيــة التظاهرات
التــي شــهدهتا املحافظــة ،حيــث اهنــا كانــا متجهــن للتغطيــة املبــارشة
لعــودة املحتجــن اىل ســاحات التظاهــر يف منطقــة الرفاعــي ،فيــا جــرى
منعهــا مــن قبــل احــدى الســيطرات االمنيــة مــن املــرور ،وطالبتهــا
بمغــادرة املــكان عــى الفــور ،بتاريــخ /30نيســان. 2020/
• .قيــام قــوة أمنيــة تابعــة لرشطــة صــاح الديــن ،بمنــع كــوادر
فضائيــات (دجلــة والســومرية والفــرات وامللويــة واالجتــاه) مــن
التغطيــة االعالميــة ،وهــددت باعتقاهلــم ،عندمــا كانــوا بالقــرب مــن
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املقــار االمنيــة يف تكريــت ،لتغطيــة آثــار اهلجــات التــي تعرضــت هلــا،
فجــر يــوم الســبت ،بتاريــخ  /2أيــار.2020/
• .منــع املقــاول املســؤول عــن إدارة معمــل أســمنت الفلوجــة التابــع
لــوزارة الصناعــة واملعــادن ،كــوادر قنــوات (دجلــة ،والرشقيــة،
والفلوجــة ،واالنبــار) مــن الدخــول والتغطيــة ،حيــث اهنــم كانــوا
يف مهمــة صحفيــة لتغطيــة ســر العمــل يف املعمــل ،عــى خلفيــة نــر
تقاريــر عــن قضايــا فســاد وتالعــب يف كميــات املنتــج ،بتاريــخ /5
أيــار.2020/
• .منعــت قــوة أمنيــة تابعــة لقيــادة عمليــات حمافظــة االنبــار مراســل
وكالــة رويــرز كــال العيــاش مــن املــرور مــن املحافظــة ،حيــث انــه
كان يف طريــق عودتــه مــن عملــه ،متوجهــا اىل الفلوجــة ،واعرتضتــه
احــدى ســيطرات حمافظــة االنبــار (ســيطرة الصقــور) ،ومنعتــه مــن
املــرور ،ورفضــت القــوات األمنيــة التحــدث لــه برغــم انــه أبــرز
هوياتــه التعريفيــة وكتــاب ختويــل صــادر مــن العمليــات ،بتاريــخ /5
أيــار.2020/
• .احتجــزت القــوات االمنيــة يف كركــوك كادر قنــاة كردســتان ،٢٤
املكــون مــن املراســل (هيمــن دلــوي) ومصورهــا (نــوزاد حممــد) اثنــاء
عملهــا عــى التغطيــة املبــارشة آلثــار حرائــق حماصيــل احلنطة والشــعري،
والتــي شــهدهتا املناطــق الزراعيــة يف املحافظــة .وقــد جــرى احتجازمهــا
يف مقــر اللــواء  /٢٠الفرقــة اخلامســة ،بعــد مصــادرة هواتفهام الشــخصية
والكامــرات واملعــدات االخــرى ،بتاريــخ /16أيــار.2020/
• .اعتقلــت القــوات األمنيــة يف دهــوك كــوادر فضائيــات (كيل
كردســتان ،وســبيدة ،وخابــر) وصــادرت معداهتــم أثنــاء تغطيتهــم
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التظاهــرات التــي نظمتهــا الكــوادر التدريســية يف دهــوك ،احتجاجــا
عــى تأخــر رصف رواتبهــم ،بتاريــخ /16أيــار.2020/
• .اســتهدف مســلحون جمهولــون منــزل حمــرر النــرة االخباريــة يف قناة
اســيا عــي درعــم بعبــوة صوتيــة ،والتــي وضعــت امــام منزلــه الكائــن
يف منطقــة الشــعب ،وأســفرت عــن خســائر ماديــة ،بتاريــخ /20
أيــار.2020/

• .أصــدر رئيــس شــبكة االعــام العراقــي فضــل فــرج اهلل أمــر ًا بإحالــة
كادر اعالمــي مكــون مــن (مراســل حــريب ،مقــدم برامــج ،خمــرج،
مصمــم) اىل الدائــرة القانونيــة للتحقيــق معهــم ،عــى خلفيــة مشــاركتهم
يف التظاهــرات التــي عمــت مــدن وســط وجنــوب البــاد ،بتاريــخ /21
أيــار.2020/

• .اعتــدى أفــراد مــن محايــة وزيــر الصناعــة واملعــادن (منهــل اخلبــاز)
بالــرب عــى مراســل قنــاة املوصليــة (زيــاد الصميدعــي) ،خــال
تغطيتــه الصحفيــة للزيــارة التــي قــام هبــا الوزيــر اىل مدينــة املوصــل،
رفقــة وزيــر الشــباب والرياضــة (عدنــان درجــال) والعــب املنتخــب
الوطنــي الســابق (يونــس حممــود) وعــدد مــن الشــخصيات احلكوميــة،
بتاريــخ  /29أيــار.2020/
• .اعتقلــت قــوة أمنيــة مقــدم الربامــج يف قنــاة العراقيــة انــار عبــد
العزيــز ،بعــد االنتهــاء مــن التغطيــة الصحفيــة يف مشــفى الكنــدي،
واثنــاء مــروره باجتــاه منطقــة (النهضــة) وســط بغــداد ،حيــث اســتوقفته
احــدى نقــاط التفتيــش هنــاك ،ومنعتــه مــن املــرور ،فيــا تــم احتجــازه
يف مركــز رشطــة (بــاب الشــيخ) بذريعــة جتــاوزه عــى القــوات االمنيــة،
اثنــاء العبــور مــن الســيطرة ،بتاريــخ /1حزيــران.2020 /
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• .قيــام أمــن مستشــفى احلســن التعليمــي يف كربــاء ،بمنــع كادر قنــاة
) )UTVمــن الدخــول والتغطيــة .وقــد كان الــكادر املكــون من املراســل
وليــد الصاحلــي واملصــور بــال امــن ،يف مهمــة صحفيــة لتغطيــة حادثــة
احلــرق التــي تعرضــت هلــا فتــاة جــراء عنــف ارسي ،والتــي عــى أثرهــا
رقــدت يف مستشــفى احلســن التعليمــي ،فيــا جــرى منعهــم مــن
الدخــول ،بتاريــخ  /1حزيــران.2020/
• .منــع منتســب أمنــي تابــع اىل لــواء  ،٦١مراســل قنــاة دجلــة حممــد
الصاحلــي مــن تغطيــة زيــارة رئيــس الــوزراء اىل كركــوك ،حيث قــام أحد
املنتســبني االمنــن باقتحــام مــكان التصويــر اثنــاء التغطيــة ،ومنعهــم مــن
العمــل ،وكذلــك قــام بســحب الكامــرا مــن مصــور القنــاة عــي قاســم،
واملعــدات االخــرى ،ومل يتــم اســرجاعها اال بعــد االتصــال بمديــر
اعــام املحافظــة (مــروان العــاين) ،بتاريــخ  /2حزيــران.2020 /

• .منعــت رشطــة االســايش كادر قنــايت (ســبيدة و NRTكرديــة) مــن
تغطيــة التظاهــرات التــي شــهدهتا حمافظــة الســليامنية .كذلــك قامــت
بــرب مراســل ومصــور قنــاة  NRTبالعصــا الكهربائيــة ،وصــادرت
معداهتــا عــى خلفيــة تغطيتهــا التظاهــرات الرافضــة إلجــراءات احلظــر
املشــددة يف الســليامنية .كــا تــم احتجــاز كادر قنــاة ســبيدة يف مقــر
االســايش يف الســليامنية ،ملــدة ثــاث ســاعات ،بعــد تغطيــة التظاهــرات،
وجتــاوزت عليهــم بالســب والشــتم ،وســحبت معــدات الزمــاء،
وحذفــت كل مــا وثقتــه الكامــرا ،بتاريــخ  /3حزيــران.2020/

• .منــع املديــر املســؤول عــن إدارة ســايلو كركــوك (نجــف مــويس
ســينل) لفريــق قنــاة رووداو ،مــن تغطيــة مؤمتــر صحفــي يف كركــوك.
الفريــق املكــون مــن املراســل هيــوا حســام الديــن واملصــور امحــد
نجــات ،كان يف تغطيــة رســمية للمؤمتــر االســتثنائي الــذي عقدتــه جلنــه
زراعــة املحافظــة يف ســايلو كركــوك ،فيــا منعهــا مديــر الســايلو مــن
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التغطيــة ،بعــد ان اقتحــم مــكان التصويــر والنقــل املبــارش ،وجتــاوز عــى
الــكادر بالســب والشــتم ،بتاريــخ  /6حزيــران.2020/

• .قيــام رجــل املــرور يف إحــدى نقــاط التفتيــش يف اجلادريــة بمنــع
مراســل قنــاة الســومرية يف بغــداد عــي خشــان مــن الوصــول اىل مــكان
عملــه ،برغــم إبــراز هوياتــه التعريفيــة ،إال ان رجــل املــرور ارص عــى
عــدم الســاح لــه بالعبــور ،عــى الرغــم مــن وجــود قــرار باســتثناء
الكــوادر االعالميــة مــن اجــراءات احلظــر ،وتأكيــدات خليــة االزمــة
هبــذا الصــدد ،بتاريــخ  /7حزيــران.2020/
• .اعتــدت قــوات مكافحــة الشــغب وحفــظ االمــن عــى كادر قنــايت
دجلــة والبغداديــة ،اثنــاء تغطيــة التظاهــرات يف مدينــة النجــف؛
حيــث قــام ضابــط امــن تابــع اىل قــوات الشــغب بســحب كامــرا
دجلــة وتســليمها اىل منتســب أمنــي اخــر قــام ا بتحطيمهــا ،واالعتــداء
عــى املراســل كــرار العســاف بالــرب والســب .كذلــك قامــت
قــوات األمــن بمنــع كادر قنــاة البغداديــة املكــون مــن املراســل بــراء
املوســوي ،واملصــور عــي األكــر املوســوي مــن تغطيــة التظاهــرات،
وحتطيــم كامريهتــم ،ومصــادرة معــدات البــث املبــارش ،بتاريــخ /8
حزيــران.2020/

• .تعــرض عــدد مــن الصحفيــن الختناقــات بالغــاز املســيل للدموع ،يف
مدينــة البــرة ،الذيــن كانــوا موجوديــن أمــام مكتــب جملــس النــواب،
وهــم كل مــن :مراســل املربــد امحــد املــوزاين ،وآي نيــوز فــؤاد احللفــي،
واملصــور يف وكالــة  apنبيــل اجلــوراين ،مــن اجــل تغطيــة احــداث
التظاهــرات هنــاك ،بتاريــخ  /16حزيــران.2020/

• .االعتــداء اللفظــي مــن قبــل مديــر صحــة ديــاىل عــي الشــاجي
عــى مراســل قنــاة دجلــة عــي إبراهيــم ،الــذي كان يف مهمــة صحفيــة

20

حرية الصحافة يف 2020

داخــل مكتــب املديــر العــام لصحــة املحافظــة ،حيــث انتظــر لســاعتني
مــن أجــل احلصــول عــى معلومــات بشــأن إجــراءات العــزل الصحي يف
مستشــفى ديــاىل ،لكــن الشــاجي قــام بشــتمه ،وقــال لــه بانــه ال يتــرف
باللقــاء بــه ،عــى خلفيــة نــر إبراهيــم يف مواقــع التواصــل االجتامعــي،
مقاطــع فيديــو ملصابــن بوبــاء كورونــا يتحدثــون عــن ســوء اخلدمــات
املقدمــة هلــم يف املستشــفى ،طيلــة فــرة حجرهــم ،األمــر الــذي اثــار
غضــب عــدد مــن املســؤولني عــن إدارة الصحــة يف ديــاىل ،بتاريــخ /18
حزيــران.2020/

• .منعــت رشطــة االســايش كادر قنــاة ســبيدة ،مــن تغطيــة التظاهــرات
يف شــقالوة .الــكادر املكــون مــن املراســل يونــس محــد واملصــور رفعــت
حممــد ،جــرى منعــه مــن تغطيــة التظاهــرات التــي انطلقــت يف مدينــة
شــقالوة ،والتــي نظمهــا ســكان املناطــق العشــوائية ضــد قــرار احلكومــة
املحليــة القــايض هبــدم منازهلــم .وقــد طالبــوا بمنحهــم قطــع ارايض
وحتســن اوضاعهــم املعيشــية ،بتاريــخ  /18حزيــران.2020 /

• .منــع افــراد مــن وحــدة االســتعالمات التابعــة ملستشــفى الديوانيــة
التعليمــي ،مراســل اذاعــة املربــد ضيــاء املهجــة مــن الدخــول لتصويــر
بنايــة املشــفى الــذي أقامتــه العتبــة احلســينية لغــرض العــزل الصحــي
للمصابــن بوبــاء كورونــا ،بتاريــخ  /4متــوز.2020 /

• .قيــام ديــوان حمافظــة البــرة بمنــع كــوادر بعــض الفضائيــات مــن
الدخــول اىل موقــع املؤمتــر الــذي عقــده رئيــس الــوزراء مصطفــى
الكاظمــي فــور وصولــه اىل املحافظــة .وكان مــن ضمــن الكــوادر
املوجــودة لتغطيــة احلــدث هــي (الغديــر ،هنــا البــرة ،النجبــاء ،وكالــة
رويــرز) حيــث تــم منعهــم مــن تغطيــة جلســة املؤمتــر التــي عقدهــا
الكاظمــي يف فنــدق شــراتون .يف حــن تــم إدخــال قنــوات أخــرى
لتغطيــة املؤمتــر .وتــم املنــع عــى الرغــم مــن تزويــد أمــن الفنــدق مســبقا
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بقوائــم صــادرة مــن ديــوان جملــس املحافظــة .واعــدّ ت بالتنســيق مــع
مكتــب اعــام رئيــس الــوزراء ،بتاريــخ  /15متــوز.2020 /

• .اعتــدت قــوات مكافحــة الشــغب بالــرب عــى مصــور قنــاة
زاكــروس بشــار مهــدي ،يف حمافظــة النجــف ،وصــادرت معداتــه اثنــاء
تغطيــة التظاهــرات ،حيــث انــه كان يف مهمة اعالميــة لتغطيــة التظاهرات
الغاضبــة التــي شــهدهتا املدينــة ،وبالقــرب مــن مبنــى احلكومــة املحليــة،
للمطالبــة بتحســن واقــع الكهربــاء .واثنــاء التغطيــة قــام افــراد مــن
قــوات مكافحــة الشــغب بــرب املصــور باهلــراوات ،ومصــادرة
الكامــرا ومعــدات أخــرى ،مــا ادى اىل اصابتــه بكدمــات بليغــة يف
الســاق ومنطقــة الظهــر ،ونقــل عــى أثرهــا اىل املستشــفى ،بتاريــخ /28
متــوز.2020/

• .احتجــزت القــوات االمنيــة يف كركــوك مراســل قنــاة (كردســتان
 )24ســوران كامــران ،ومصــوره نــوزاد حممــد ،فيــا منعــت الصحفيــن
االخريــن مــن تغطيــة تظاهــرات الفالحــن يف املحافظــة .كــا حطمــت
وصــادرت معــدات  3كــوادر اعالميــة حــرت للتغطيــة وهــي
(كردســتان 24ـ  NRTـ كيل كردســتان) ،بتاريــخ  /2اب.2020 /

• .منــع أفــراد مــن القــوات األمنيــة املســؤولة عــن محايــة املستشــفى
الرتكــي يف كربــاء ،كادر قنــاة التغيــر مــن تغطيــة حــادث احلريــق الــذي
اندلــع داخــل املستشــفى ،وطالبتــه بمغــادرة املــكان عــى الفــور ،بتاريــخ
 /10اب.2020/
• .اعتــدت قــوة أمنيــة تابعــة لالســايش بالــرب املــرح عــى كادر
قنــاة پيــام املكــون مــن (عمــران امــر مراســل القنــاة ومصوريــن)،
وصــادرت معداهتــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة التظاهــرة التــي نظمهــا
رجــال الديــن قــرب مســجد الصــواف يف اربيــل ،للمطالبــة بفتــح دور
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العبــادة وحتســن الواقــع االقتصــادي املــزرى يف االقليــم ،بتاريــخ /12
اب.2020/

• .اغتيــال الصحفــي الكــردي هونــر رســول ،بينــا كان يغطــي تظاهرات
شــعبية يف مدينــة رانيــة بمحافظة الســليامنية ،بتاريــخ  /12اب.2020/

• .قيــام قــوة مــن االســايش باحتجــاز مراســلة راديــو صــوت)Deng

) يف قضــاء كالر ،التابــع ملحافظــة الســليامنية رينــاس صالــح ،حيــث
اهنــا كانــت يف مهمــة صحفيــة لتوزيــع اســتامرات اســتبيان حــول ثقــة
املواطنــن باألجهــزة االمنيــة ،ومراعــاة تلــك األجهــزة ملعايــر حقــوق
االنســان ،فيــا تفاجــأت بقــوة امنيــة طلبــت منهــا إظهــار هوياهتــا
التعريفيــة واجلهــة التــي تعمــل معهــا ،قبــل أن جيــري اقتيادهــا اىل مقــر
االمــن ،مشــيا عــى االقــدام ،كوهنــا رفضــت الصعــود يف عجلتهــم
احلكوميــة ،بتاريــخ  /14اب.2020 /

• .اعتــدت قــوات مكافحــة الشــغب بالــرب املــرح عــى مراســلة
احلــرة عــراق نجــاح العابديــن ومصورهــا حممــد اهلــايل يف البــرة،
اثنــاء تغطيتهــا التظاهــرات االحتجاجيــة يف منطقــة منــاوي باشــا وســط
البــرة .وقــد منعتهــا قــوات مكافحــة الشــغب مــن التغطيــة ،واعتدت
عليهــا بالــرب املــرح ،بتاريــخ  /16اب.2020 /

• .تعــرض مراســل صــوت املربــد مصطفــى الشــاهني ،للــرب املــرح
مــن جانــب عنــارص قــوات ســوات ،التــي جتــاوزت عليــه أيضــا بالســب
والشــتم اثنــاء وجــوده قــرب االحتجاجــات التــي انطلقــت قــرب
مكتــب جملــس النــواب يف البــرة ،بتاريــخ  /21اب.2020 /

• .منــع حمافــظ كربــاء نصيــف اخلطــايب لفريــق قنــاة الســومرية مــن
أداء عملهــم ،وجتــاوز عليهــم لفظيــا داخــل مبنــى جملــس املحافظــة.
وكان الفريــق االعالمــي يتكــون مــن املراســل نــور مالــك واملصــور
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بــال امــن ،اللذيــن كانــا يعتزمــان اجــراء لقــاء اعالمــي مــع املحافــظ،
ألحــد برامــج القنــاة الصباحيــة .وبســبب خلــل فنــي ادى اىل تأخــر
بــث احللقــة ،قــام املحافــظ بالتجــاوز عــى الــكادر بالســب والقــذف،
ومنعهــا مــن أداء عملهــا وطالبهــا بمغــادرة املبنــى ،بتاريــخ  /23اب/
.2020
• .قيــام قــوات التحالــف الــدويل ملحاربــة داعــش التــي تقودهــا
الواليــات املتحــدة االمريكيــة بمنــع كــوادر فضائيــات (العهــد ،النجباء،
العــامل) مــن الدخــول اىل معســكر التاجــي ،لتغطيــة انســحاب القــوات
االمريكيــة ،بتاريــخ  /23اب.2020 /

• .تعــرض مراســل وكالــة روز نيــوز حممــد حســن ابراهيــم اىل االصابــة
بطلــق نــاري بســاح قــوات االمــن ،أثنــاء حماولتــه تغطيــة التظاهــرات
يف قضــاء رانيــة التابــع ملحافظــة الســليامنية ،احتجاجــا عــى تــردي
االوضــاع االقتصاديــة واخلدميــة وتأخــر رصف الرواتــب يف االقليــم،
بتاريــخ  /23اب.2020 /

• .اعتقلــت قــوة مــن رشطــة الســليامنية مديــر فضائيــة  NRTشــوان
عــادل بعــد مدامهــة مبنــى القنــاة ،حيــث تــم اعتقالــه بنــا ًء عــى دعويــن،
إحدامهــا مرفوعــة مــن قبــل شــاناز ابراهيــم امحــد ،شــقيقة هــرو
ابراهيــم ،عقيلــة رئيــس اجلمهوريــة االســبق الراحــل جــال الطالبــاين
بتهمــة التشــهريُ ،بعيــد نــر القنــاة تقريــرا ،يشــر إىل رشاكتهــا يف
مــروع ســكني .بينــا الدعــوى االخــرى كانــت تتعلــق بحقــوق نــر،
رفعهــا أحــد املواطنــن ،مدعيــا انــه يمتلــك حقــوق فيديــو منشــور يف
القنــاة ،بتاريــخ  /2أيلــول.2020/
• .قيــام أفــراد مــن عنــارص الرشطــة يف ســيطرة الصقــور ،بمنــع كادر
قنــاة اســيا ،مــن الدخــول اىل حمافظــة االنبــار ألداء عملهــم .الــكادر
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املكــون مــن املراســل حممــد الفريــد واملصــور عــاء جبــار ،كان متجهــا
نحــو مدينــة احلبانيــة ،لتســليط الضــوء عــى األماكــن الرتفيهيــة يف
املنطقــة ،إثــر االســتتباب األمنــي فيهــا ،حيــث طالبهــا عنــارص الرشطــة
يف الســيطرة املذكــورة بكتــاب مــن قيــادة عمليــات االنبــار ،قبــل الســاح
هلــا بالدخــول اىل املحافظــة ،رغــم أهنــا أخرباهــم اهنــا صحفيــان وأبرزا
هلــم هوياهتــا التعريفيــة ،بتاريــخ /3أيلــول.2020/
ـور صوت الشــباب
• .احتجــاز رشطــة االنبــار لــكادر قنــاة آفــاق ،ومصـ ّ
اثنــاء تغطيتهــم حــادث انفجــار ،وقــع يف حمافظــة االنبــار .الــكادر املكون
مــن قتــادة عــادل مراســل القنــاة واملصــور حممــد مجــال ،اللذيــن توجهــا
لتغطيــة االنفجــار ،الــذي اســتهدف مبــاين املحــال التجاريــة يف احلــي
الصناعــي وســط االنبــار ،تفاجــأ فــور وصولــه بقيــام عنــارص مــن قــوة
امنيــة ،بمنعهــا مــن التغطيــة ،ثــم منــع مصــور اذاعــة صــوت الشــباب
ثامــر علــوان ،بتاريــخ  /5أيلــول.2020/
• .اعتــداء عنــارص أمنيــة تابعــة للــواء  ،٥٦املكلــف بحاميــة املنطقــة
اخلــراء ،بالــرب عــى فريــق قنــاة النجبــاء ،املكــون مــن املراســل
خملــد الفيصــل واملصوريــن حممــد عبــد عــي وعــاء زبــون ،أثنــاء
حماولتهــم تغطيــة التظاهــرات التــي نظمهــا اخلرجيــون ،للمطالبــة بإجيــاد
فــرص عمــل هلــم .كذلــك قــام عنــارص اللــواء املذكــور باالعتــداء عــى
ســائق العجلــة اخلــاص بالقنــاة ،مــن دون ســبب يذكــر ،بتاريــخ /14
أيلــول.2020 /
• .اعتقلــت قــوة أمنيــة مــن االســايش ،الكاتــب الصحفــي هبــروز
جعفــر يف مدينــة الســليامنية ،عــى خلفيــة نــره مقــاال انتقــد فيــه رئيــس
اجلمهوريــة برهــم صالــح ،بتاريــخ  /22أيلــول.2020/
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• .دامهــت قــوة تابعــة لالســايش منــزل الكاتــب الصحفــي شــروان
شــرواين يف اربيــل ،واقتادتــه جلهــة جمهولــة ،وذلــك ألنــه نــر تقاريــر
عــن فســاد الســلطة يف اقليــم كردســتان .كذلــك قامــت االســايش
بمصــادرة هاتفــه اخللــوي وحاســوبه الشــخيص ،بعــد ان مســحت
تســجيالت كامــرا املراقبــة اخلاصة باملنــزل ،بتاريــخ  /8ترشيــن االول/
.2020

• .احتجــزت عنــارص أمنيــة تابعــة للرشطــة االحتاديــة يف بغــداد ،فريــق
فضائيــات العهــد وآي نيــوز ورووداو ،اثنــاء تغطيتهــم التظاهــرات التــي
انطلقــت امــام مقــر احلــزب الكردســتاين وســط بغــداد ،بتاريــخ /17
ترشيــن األول.2020/
• .تعــرض مراســل قنــاة تركــان ايــي ،عبــد القــادر فــؤاد ،للمنــع
مــن تغطيــة تظاهــرة نظمهــا حمتجــون مــن أهــايل كركــوك ضــد وزيــر
اخلارجيــة االســبق هوشــيار زيبــاري .وفــور وصولــه اىل شــارع فلكــة
املحافظــة ،تفاجــأ املراســل بقيــام منتســب أمنــي تابــع اىل لــواء  ٦١مــن
منعــه مــن تغطيــة تظاهــرة وســط كركــوك ،مهــددا إيــاه بكــر كامــرا
القنــاة ،بتاريــخ  /17ترشيــن األول.2020/
• .أصــدر القضــاء العراقــي مذكــرة قبــض وحتــري بحــق الصحفيــة
العاملــة يف وســائل إعــام أجنبيــة ســؤدد الصاحلــي ،حيــث صــدرت
بحقهــا مذكــرة القــاء قبــض بتهمــة «القــذف» بنــا ًء عــى شــكوى أقيمــت
ضدهــا يف مركــز رشطــة العلويــة ببغــداد ،بتاريــخ  /22ترشيــن األول
.2020/

• .إصابــة مراســل قنــاة البغداديــة نــور الســعيدي ومصــوره بشــر عبــد
الرشيــف ،أثنــاء تغطيتــه االحتجاجــات التــي حدثــت يف فلكــة الرتبيــة
وســط كربــاء ،والتــي شــهدت اشــتباكات بــن املحتجــن وقــوات
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االمــن ،مــا أدى اىل إصابــة الســعيدي بجــروح طفيفــة .وتعـ ّـرض زميلــه
املصــور إلصابــة مماثلــة يف منطقــة الظهــر ،بالكــرات احلديــدة اخلاصــة
ببنــادق الصيــد ،بتاريــخ  /26ترشيــن األول.2020 /
• .أصــدر القضــاء العراقــي مذكــرة قبــض بحــق الصحفــي اوس
العبســاوي ،بســبب انتقــاده «اســتحواذ» قيــادي يف تيــار ســيايس نافــذ،
عــى قطعــة أرض يف النجــف .ومتــت مالحقــة عائلتــه ومدامهــة منزلــه
ثــاث مــرات ،مــن قبــل جهــاز االمــن الوطنــي واالســتخبارات،
بتاريــخ  /5ترشيــن الثــاين.2020/
• .اعتــدت قــوات مكافحــة الشــغب عــى مراســل راديــو املربــد حيــدر
املــوزاين ،ومصــور وكالــة رويــرز حممــد الفرطــويس ،وأقدمــت عــى
منعهــا مــن تغطيــة تظاهــرة انطلقــت يف البــرة ،بتاريــخ  /6ترشيــن
الثــاين.2020 /
• .احتجــزت قــوة أمنيــة تابعــة الســتخبارات حمافظــة ذي قــار ،مراســل
ومصــور قنــاة التغيــر ،اثنــاء اداء عملهــا؛ إذ كان املراســل اهيــاب
اخلفاجــي واملصــور ســعد الــركايب ،يف تغطيــة صحفيــة قــرب ألعــاب
املدينــة وســط النارصيــة ،فيــا تفاجــآ بقــدوم قــوة امنية مــن اســتخبارات
املحافظــة نحومهــا وقامــت باعتقاهلــا ،واقتيادمهــا اىل مركــز الرشطــة،
للتحقيــق معهــا /7 ،كانــون األول.2020/
• .قيــام قــوات تابعــة لالســايش باحتجــاز كادر قنــاة العراقيــة الكردية يف
الســليامنية ،املكــون مــن املراســل امــن امحــد واملصــور ســروان بــرزان،
اللذيــن كانــا حيــاوالن تغطيــة االحتجاجــات التــي نظمهــا املواطنــون،
للمطالبــة بإطــاق رواتبهــم وحتســن اخلدمــات ،بتاريــخ  /11كانــون
األول.2020 /
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• .احتجــاز االســايش لفريــق قنــاة پيــام املكــون مــن املراســل هــوار
حممــد واملصــور آكــو مجعــة ،اثنــاء تغطيــة االحتجاجــات يف قضــاء كالر،
بتاريــخ  /11كانــون األول.2020 /

• .اعتقــال قــوات االمــن يف الســليامنية ،مراســل قنــاة  NRTكارزان
طــارق ،اثنــاء تغطيــة االحتجاجــات ،قــرب مبنــى املحافظــة ،حيــث
اقتادتــه اىل جهــة جمهولــة ،بتاريــخ /12كانــون األول.2020 /

• .اعتقــال كادر قنــاة كردســتان  ،٢٤املكــون املراســلة داليــا كــال،
واملصــور برهــم مجــال ،اثنــاء اجــراء تغطيــة إعالميــة يف أحــد األســواق
الشــعبية يف الســليامنية ،إلعــداد تقريــر عــن الوضــع املعيــي هنــاك؛ إذ
أقدمــت قــوة أمنيــة عــى مصــادرة معــدات الــكادر ،واقتادهتــا اىل جهــة
جمهولــة ،بتاريــخ  /12كانــون األول.2020 /
• .منــع حمافــظ ديــاىل مثنــى التميمــي ،مراســل قنــاة التغيــر حســن
الشــمري ،مــن الدخــول اىل مقــر املحافظــة ،وأداء عملــه ،عــى خلفيــة
إعــداده تقاريــر عــن ســوء االوضــاع املعيشــية واخلدميــة يف ديــاىل،
بتاريــخ  /13كانــون األول.2020/

• .اعتقــال مراســل روز نيــوز ،زوســيك جومــان ،مــن قبــل قــوات
االســايش يف أربيــل ،وذلــك بســبب منشــور كتبــه عــى صفحتــه اخلاصــة
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي ،انتقــد فيــه قيــام الســلطة يف كردســتان،
باعتقــال عــرات الناشــطني والصحفيــن يف منطقــة ام قــر يف اربيــل،
خــال التظاهــرات التــي عمــت اغلــب مناطــق اإلقليــم ،بتاريــخ /13
كانــون األول.2020/

• .قيــام جمموعــة تابعــة ألمــن ملعــب البــرة الــدويل بمنــع مراســل
وكالــة  Iq newsامحــد خــر اهلل ،مــن اداء مهامــه ،اثنــاء تواجــده داخــل
امللعــب؛ حيــث قــام عنــارص االمــن بمنعــه مــن التغطيــة ،وجتــاوزوا
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عليــه لفظيــا ،كــا أجــروه عــى املغــادرة ،بتاريــخ  /13كانــون األول/
.2020
• .اعتقــال قــوات االمــن يف حمافظــة كركــوك ،عــددا مــن املراســلني
الصحفيــن اثنــاء اداء مهامهــم يف احــدى قــرى املحافظــة ،واقتيادهــم اىل
جهــة جمهولــة ،حيــث تــم اعتقــال ّ
كل مــن مراســي وكالــة “األناضــول
الرتكيــة” اوجــن عمــران ،ووكالــة “روز نيــوز” ســوران حممــد ،وموقــع
“زيــان ميديــا” ســوران عبدالكريــم ،وموقــع “ئيســتا االخباريــة” هلمت
حســن ،ومراســل موقــع “ســتاندر” اكام وزيــري ،اثنــاء وجودهــم
يف قريــة “بلكانــه” التابعــة لناحيــة رسكــران يف قضــاء الدبــس ،والتــي
تضــم عــددا مــن األرايض املتنــازع عليهــا بــن األقليــات يف كركــوك.
وقــد قامــت تلــك القــوات باعتقاهلــم بتهمــة عــدم حصوهلــم عــى
املوافقــات الرســمية الروتينيــة مــن قيــادة عمليــات املحافظــة واجليــش،
للتغطيــة يف القريــة ،بتاريــخ  /14كانــون األول.2020 /
• .حــرق ســيارة مقــدم الربامــج يف شــبكة االعــام العراقــي امحــد
شــكري ،أمــام منزلــه يف بغــداد ،ألســباب جمهولــة ،بتاريــخ  /24كانــون
األول.2020 /
• .احتجــاز رئيــس مؤسســة ناليــا اإلعالميــة ،اوات عــي ،يف الســليامنية،
بتاريــخ  /25كانــون األول.2020/
• .منعــت قيــادة رشطــة ذي قــار ،مراســل قنــاة دجلــة راســم الســعيدي
وجهــت القيــادة نــدا ًء
مــن أداء مهامــه الصحفيــة يف املحافظــة ،حيــث ّ
لرشطــة املحافظــة يقــي بمنــع قنــاة دجلــة مــن مرافقــة بقيــة وســائل
االعــام يف اجــراء أي تغطيــة اعالميــة ،بتاريــخ  /12كانــون األول/
.2020
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• .منعــت قــوات االمــن يف منطقــة بغــداد اجلديــدة ،فريــق قنــاة
البغداديــة ،املكــون مــن مراســل القنــاة رامــي احلمــداين واملصــور باســم
حممــد ،اللذيــن كانــا حيــاوالن إجــراء تغطيــة خاصــة عــن ارتفــاع أســعار
البضائــع والســلع ،إثــر تغيــر ســعر رصف العمــات االجنبيــة ،وتأثــر
ذلــك عــى املواطنــن؛ إذ قــام عــدد مــن املنتســبني األمنيــن باقتحــام
موقــع التصويــر ،مطالبــن بإيقــاف التغطيــة واالنســحاب فــورا ،بتاريــخ
 /31كانــون األول.2020 /
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االنتهاكات أثن�اء فترة حظر التجوال
منــذ منتصــف شــهر آذار مــن العــام  ،2020واجــه الصحفيــون
العراقيــون ،ظــروف عمــل متدهــورة ،إذ تعــرض غالبيتهــم اىل العرقلــة
واملنــع والتهديــد ،أثنــاء تغطيتهــم أزمــة تفــي فــروس كورونــا يف
العــراق ،فكانــت اآلثــار التــي حلقــت بالصحافــة كمهنــة ونشــاط ،يف
خمتلــف وســائل اإلعــام كبــرة جــدا ،ومل تسـ ِ
ـتثن أحــد ًا .كــا أن كثــرا
مــن الصحفيــن تلقــوا قــرارا بالترسيــح وإهنــاء عملهــم الصحفــي مــن
دون مــرر أو إنــذار مســبق.
وبرغــم اســتثناء خليــة االزمــة احلكوميــة ،الكــوادر اإلعالميــة
والصحفيــن ،مــن قــرار حظــر التجــوال الشــامل بتاريــخ  /17اذار/
 ،2020إال أن قــوات األمــن ،مل تلتــزم بإجــراءات اخلليــة ،انــا حاولــت
التضييــق وتقييــد حريــة الصحافــة ،عــر منــع الصحفيــن مــن تأديــة
عملهــم .ويف كثــر مــن األحيــان قامــت القــوات األمنيــة باالعتــداء
اجلســدي واللفظــي عــى الصحفيــن.

وبحســب االنتهــاكات التــي وثقتهــا وحــدة الرصــد يف النقابــة الوطنيــة،
فــإن معظــم حــاالت املنــع التــي طالــت الصحفيــن واالعالميــن،
كانــت خــال الفــرة املمتــدة بــن ( /18آذار اىل  /13حزيــران) مــن
العــام  .2020ويف عــر حمافظــات شــهدت اجــراءات حظــر التجــوال
الشــامل .وقــد م ّثلــت تلــك احلــوادث اجتاهــ ًا مقلقــ ًا لطريــق حريــة
اإلعــام يف العــراق.
وخــال أقــل مــن ثالثــة أشــهر ،شــهدت العاصمــة بغــداد ( )18حالــة
منــع مــن التصويــر والتغطيــة االعالميــة ،وكذلــك جــرى منــع بعــض
العاملــن مــن الوصــول اىل عملهــم .كــا ســجلت حمافظة كركــوك ()14
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حالــة منــع ،ويف كربــاء واالنبــار و صــاح الديــن ( )6حــاالت منــع
لـ ٍّ
ـكل منهــا .ثــم الســليامنية بـــ( )4حــاالت ،والبــرة بـــ( )3حــاالت.
وآخرهــا كان تســجيل حالتــن يف ٍّ
كل مــن ميســان وذي قــار والنجــف.
وكان قــرار قيــادة عمليــات بغــداد ،قــد زاد األمــر ســوءا يف الوســط
االعالمــي ،إذ قــررت الغــاء كل االســتثناءات مــن احلظــر الشــامل يف
تاريــخ ( 24ـ  /25أ ّيــار  ،)2020/مــا تســبب ذلــك يف إلغــاء العديــد
مــن النــرات اخلربيــة والربامــج السياســية واحلواريــة ،لعــدد مــن
املحطــات الفضائيــة حينهــا ،نتيجــة تعــذر وصــول كوادرهــا الصحفيــة
والفنيــة اىل أماكــن عملهــم.

يف تاريخ  /2نيسان2020 /
قــررت خليــة االزمــة االســتعانة هبيئــة اإلعــام واالتصــاالت ونقابــة
الصحفيــن واحتــاد االذاعــات االســامية مــن أجــل حتديــد اســتثناء
الصحفيــن واالعالميــن والعاملــن يف وســائل االعــام .فيــا تعــد
هــذه اخلطــوة خمالفــة قانونيــة رصحيــة؛ اذ أن هيئــة االعــام واالتصــاالت
التــي وضعتهــا خليــة االزمــة يف قلــب إجراءاهتــا متهمــة بتقويــض حريــة
العمــل الصحفــي يف العــراق ،وتنفيذهــا إرادات سياســية حمــددة .وهــذا
مــا ال ينســجم مــع القــرار الوطنــي ملواجهــة الوبــاء .كــا إن زج احتــاد
االذاعــات االســامية يف قــرار حتديــد االســتثناءات ،هــو االخــر يمثــل
توجهــا سياســيا واضحــا ،هيــدف اىل حتديــد حركــة وســائل اإلعــام
املســتقلة أو تلــك التــي ال تنســجم مــع التوجهــات السياســية ،التــي
تتبناهــا اهليئــة او االحتــاد.
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يف تاريخ  /24أيار2020/
منــع عــد ٌد مــن نقــاط التفتيــش يف العاصمــة بغــداد ،كــوادر إعالميــة مــن
الوصــول اىل أماكــن عملهــا ،حيــث منعــت احــدى نقــاط التفتيــش يف
الكــرادة ،اثنتــن مــن مقدمــات الربامــج يف قنــايت الغديــر والعهــد (حبيبة
احلســن وبتــول احلســن) مــن املــرور ،وطالبتهــا بمغــادرة املــكان .كــا
منعــت احــدى نقــاط التفتيــش يف املنطقــة ذاهتــا ،وقــرب تقاطــع املســبح،
حتديــدا ،حمــرر قنــاة الغديــر ذر لطيــف حممــود ،واملونتــر مصطفــى
ســعيد ،مــن العبــور والوصــول اىل أماكــن عملهــا .كــا منعــت قــوات
االمــن عــددا آخــر مــن الفنيــن العاملــن يف وســائل اعــام خمتلفــة ،مــن
الوصــول اىل مقــار عملهــم ،مــا س ـ ّبب إربــاكا شــديدا لــدى عــدد مــن
الفضائيــات واالذاعــات.

يف تاريخ  /25أيار2020 /
واصلــت القــوات األمنيــة ،لليــوم الثــاين عــى التــوايل ،منــع الصحفيــن
والكــوادر االعالميــة مــن الوصــول اىل أماكــن عملهــم .وعــى الرغــم
مــن اعــان قيــادة عمليــات بغــداد اســتمرار اســتثناء الصحفيــن مــن
قــرار احلظــر ،اال ان غالبيــة نقــاط التفتيــش أبقــت عــى منــع مــرور
عجــات الكــوادر الصحفيــة واإلعالميــة اىل مقــار عملهــم.

يف تاريخ /28أيار2020/
أمــر قائــد عمليــات مدينــة كربــاء اللــواء الركــن (عــي اهلاشــمي) نقاط
التفتيــش كافــة ،بمنــع الصحفيــن مــن التجــوال يف املدينــة ألداء عملهم،
عــى الرغــم مــن اســتثنائهم مــن قبــل احلكومــة املحليــة؛ حيــث منعــت
نقــاط التفتيــش كــوادر فضائيــات (الرشقيــة نيــوز ،دجلــة ،زاكــروس،
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والنجبــاء) مــن مــرور عجالهتــم ،والوصــول اىل أماكــن عملهــم ،مــا
أدى ذلــك اىل تقييــد حركــة الصحفيــن وغيــاب التغطيــة االعالميــة
عــن نقــل احلقائــق ،يف ظــل الشــائعات ومحــات التضليــل التــي جــرى
تروجيهــا يف مواقــع التواصــل االجتامعــي وغريهــا.

يف تاريخ  /24حزيران2020/
أقصــت خل ّيــة األزمــة يف البــرة ،العــرات مــن وســائل االعــام
والصحفيــن ،عــن قــرار االســتثناء مــن حظــر التجــوال اجلزئــي
الوقائــي املعلــن يف املحافظــة .وق ّيــدت اخلليــة االســتثناءات بالصحافــة
الرســمية ،التــي حتددهــا النقابــة واملــزودة بتخويــل للعاملــن يف
االذاعــات املســموعة واملحطــات التلفزيونيــة املعتمــدة فقــط .وبنــاء
عــى تلــك القائمــة فــإن الوســائل االعالميــة املشــمولة باالســتثناء هــي
فقــط  10وكاالت انبــاء ،و  11صحيفــة ،و 21حمطــة تلفزيونيــة حمليــة،
و  9إذاعــات حمليــة .فيــا اســتبعدت القائمــة اكثــر مــن  30يف املائــة
مــن وســائل االعــام املحليــة واالجنبيــة ،فضــا عــن مراســي وســائل
االعــام النشــطة يف بغــداد.

يف تاريخ  /26اب2020/
مواصلــة قــوات االمــن يف منطقــة الكــرادة ببغــداد ،منــع مــرور الطواقــم
االعالميــة والصحفيــة بعــد الســاعة العــارشة ليــا ،زاعمــة أن اللجنــة
العليــا ألغــت مجيــع االســتثناءات ،وهــذا مــا جعــل الكثــر مــن
الصحفيــن واالعالميــن يقاســون االحتجــاز لفــرات طويلــة يف العديــد
مــن شــوارع وتقاطعــات وســيطرات املنطقــة .وذكــر صحفيــون واجهوا
قــرار املنــع واالحتجــاز االمنــي ،لوحــدة الرصــد ،أن عنــارص القــوات
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األمنيــة اإلعالميــن ،كانــت تبلغهــم اهنــم تلقــوا أوامــر مــن جهــات
عليــا بمنــع مــرور أي شــخص مــن الســيطرات ،واقتصــار االســتثناءات
عــى الكــوادر الطبيــة والصحيــة فقــط ،االمــر الــذي س ـ ّبب إربــاك ًا يف
عمــل عــدد مــن وســائل االعــام ،التــي تعمــل عــى مــدار الســاعة.
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قوانين غامضة وأدوات فاعلة لمواجهة الصحافة
ال تــزال الســلطات العراقيــة ،بــا يف ذلــك إقليــم كردســتان ،تســتخدم
قــوات األمــن ـ بمختلــف مفاصلهــا ـ وأيضــا بعــض القوانــن التــي
تعــود حلقبــة عهــد نظــام صــدام حســن ،كقانــون العقوبــات (يعــود
تاريــخ ترشيعــه إىل  1969وخضــع إىل تعديــات طفيفــة) ،وربــا
اســتخدام قواعــد هيئــة االعــام واالتصــاالت لرتهيــب ومالحقــة
الصحفيــن ،وعرقلــة أداء املؤسســات االعالميــة .كــا أهنــا عملــت
يف بعــض االحيــان عــى حتريــك االدعــاء العــام إلســكات األصــوات
املعارضــة ،وغلــق مكاتــب حمطــات فضائيــة يف خمتلــف املحافظــات،
ملجــرد طرحهــا آراء ختــص احلــراك االحتجاجــي ،أو لكشــفها ملفــات
فســاد عــن العمــل احلكومــي وغــر ذلــك.
ومل حتــرك الســلطات يــد ًا ،حــن داهــم مســلحون وعــرات املجهولــن
ملكاتــب وســائل إعالميــة يف بغــداد ،وأحلقــوا هبــا أرضارا ماديــة .فيــا
تلقــى العاملــون فيهــا هتديــدات بالتصفيــة ،إن واصلــوا العمــل يف تلــك
املؤسســات ،عــى خلفيــة تغطيــة االحتجاجــات ،وب ّثهــا برامــج ُيزعــم
أهنــا شــكلت إســاءة لشــخصيات سياســية وللطقــوس الدينيــة.
وخــال الفــرة املمتــدة مــن كانــون الثــاين يف العــام  2020وحتــى هنايــة
شــهر كانــون االول مــن العــام ذاتــه ،و ّثقــت وحــدة رصــد االنتهــاكات
ِ
ومؤسســاتم،
يف النقابــة الوطنيــة ،مواجهــة الصحفيــن واالعالميــن
ٍ
ـاوزات كثــرة ،معظمهــا كانــت مــن جانــب قــوات األمــن ،والتــي
جتـ
شــملت التهديــد واملنــع مــن العمــل واإلغــاق وغريهــا.

36

حرية الصحافة يف 2020

بتاريخ  /27كانون الثاين2020 /
• .دامهــت قــوة مــن وزارة الداخليــة يرافقهــا ممثــل هيئــة اإلعــام
واالتصــاالت مكتــب قنــاة دجلــة ببغــداد ،بعــد ســاعات عــى قــرار
احلكومــة االردنيــة إيقــاف عمــل القنــاة يف عـ ّـان ملــدة شــهر .وطلبــت
القــوة األمنيــة مــن املوظفــن وضيــوف نــرة بعــد منتصــف الليــل،
مغــادرة القنــاة ،وعــدم العــودة الفتتاحهــا مــرة أخــرى.

بتاريخ  /9اذار2020 /
• .اســتهداف صاروخــي تعــرض لــه مكتــب اذاعــة وتلفزيــون الوفــاء يف
الكوفــة ،مــن قبــل مســلحني جمهولــن ،مــا تســبب بــأرضار جســيمة يف
الطابــق العلــوي للبنايــة ،مــن دون وقــوع ايــة إصابــات برشيــة.

بتاريخ /3نيسان2020/
• .علقــت هيئــة االعــام واالتصــاالت عمــل وكالــة رويــرز ثالثــة
أشــهر ،وفرضــت غرامــة ماليــة عليهــا ،إثــر كشــف الوكالــة عــن أعــداد
مغايــرة ملــا تعلنــه احلكومــة العراقيــة ،بشــأن املصابــن بوبــاء كورونــا.

بتاريخ  /18أيار2020/
• .اقتحــام املئــات ملقــر قنــاة  MBCالعــراق ،يف العاصمــة بغــداد،
وحطمــوا معداهتــا ثــم أغلقــوا املقــر عــى خلفيــة بثهــا معلومــات يف أحد
براجمهــا ،تتحــدث عــن ضلــوع نائــب رئيــس هيئــة احلشــد الشــعبي ،أبــو
مهــدي املهنــدس ،يف عمليــة تفجــر الســفارة العراقيــة يف بــروت عــام
.1981
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بتاريخ  /29أيار2020/
• .قيــام قــوة أمنيــة تابعــة للــواء ( )٦١يف كركــوك ،بمنــع كــوادر

الرشقيــة ،كيل كردســتان ،رووداو ،وكالــة كركــوك نــاو ،قنــاة كيل
كردســتان ،مــن تغطيــة التظاهــرات التــي قــام هبــا الفالحــون يف ســايلو

كركــوك ،للمطالبــة بتســهيل عمليــة تســويق حماصيلهــم الزراعيــة.

بتاريخ  /22حزيران2020/
• .أوىص االدعــاء العــام يف أربيــل وزارة الثقافــة يف إقليــم كردســتان،
بغلــق قنــاة  ،NRTعــى خلفيــة نــر تقاريــر عــن األوضــاع الصحيــة يف
االقليــم ،وارتفــاع أعــداد املصابــن بوبــاء كورونــا؛ حيــث قــام االدعــاء

العــام بإعــداد وثيقــة خاطــب هبــا وزارة الثقافــة يف اقليــم كردســتان،
للنظــر يف غلــق مكاتــب القنــاة ،بذريعــة احلفــاظ عــى املصلحــة العامــة،
وهتدئــة األوضــاع الداخليــة والصحيــة العامــة.

بتاريخ  /26متوز2020 /
• .أعلنــت إدارة قنــاة  UTVإغــاق مكتبهــا يف العاصمــة بغــداد،

إثــر تلقيهــا هتديــدات مــن جهــة مســلحة جمهولــة تســتقل عجــات
رباع ّيــة الدفــع ،اقتحمــت املكتــب ،فــور انتهــاء عــرض حلقــة برنامــج

(شــهادات خاصــة) ،التــي تناولــت معلومــات اعتــرت مســيئة إلحــدى
الشــخصيات اإلســامية ،دون تتــم تســميتها.
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بتاريخ  / 12اب2020/
• .دامهــت قــوات االمــن يف دهــوك مكتــب قنــاة  NRTواعتقلــت مجيــع
العاملــن فيــه ،بعــد فــرة وجيــزة عــى احتجــاز فريــق القنــاة املكلــف
بتغطيــة تظاهــرات انطلقــت يف دهــوك ،احتجاجــا عــى تــردي الوضــع
املعيــي واخلدمــي.

بتاريخ  /20اب2020 /
• .اغلقــت قــوة امنيــة تابعــة لألســايش مكتــب قنــاة  NRTيف دهــوك،
واســتولت عــى مجيــع معداتــه ،وذلــك عــى خلفيــة تغطيــة القنــاة
للتظاهــرات التــي انطلقــت يف زاخــو قــرب معــر ابراهيــم اخلليــل مــع
تركيــا ،احتجاجــا عــى حرمــان ســكان املنطقــة مــن العمــل يف املعــر
احلــدودي.

بتاريخ  /20اب2020 /
• .دامهــت قــوة أمنيــة مــن الرشطــة مكتــب قنــاة  NRTيف اربيــل
وأغلقتــه ،عــى الرغــم مــن عــدم امتالكهــا أمــرا قضائيــا ،ومل تســتند ألي
بنــد قانــوين او كتــاب رســمي.

بتاريخ  /31اب2020/
• .اقتحمــت جمموعــات ذات صلــة بفصائــل مســلحة ،مقــر قنــاة دجلــة،
يف منطقــة اجلادريــة وســط بغــداد ،وقامــت بحــرق املبنــى ،وحتطيــم
حمتوياتــه ،اىل جانــب هتديــد العاملــن يف مكاتــب القنــاة بمحافظــات
أغــاين يف اليــوم
أخــرى ،وذلــك بعدمــا بثــت فضائيــة ملحقــة بالقنــاة
َ
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العــارش مــن املحــرم احلــرام ،الــذي ُييــي فيــه املســلمون الشــيعة،
ذكــرى واقعــة كربــاء ( 61هجريــة) ،برغــم تقديــم إدارة القنــاة العامــة
اعتــذار ًا عــن ذلــك.

مطلع أيلول2020/
• .تعــرض قنــاة  UTVاىل هتديــدات باقتحــام مقرهــا يف بغــداد ،وحرقــه،
بعــد حديــث أدىل بــه ضيــف يف برنامــج تبثــه القنــاة ،حــول املرجعيــات
الدينيــة ،لكــن القنــاة اعتــذرت عــن ذلــك ،وتفــادت مصــر زميلتهــا
دجلــة.

بتاريخ  /16أيلول2020 /
• .تعــرض مكتــب قنــاة زاكــروس اىل أرضار ماديــة ،بســبب قصــف
صاروخــي ،كان قــد اســتهدف املنطقــة اخلــراء.

بتاريخ  /3ترشين األول2020 /

ٍ
هتديــدات ،عــى خلفيــة نرشهــا تقريــرا
• .تلقــي قنــاة احلــرة عــراق
صحفيــا عــى موقعهــا االلكــروين ،حــول لقــاء رئيســة بعثــة يونامــي يف
العــراق جينــن هينيــس بالســخارت مــع رئيــس أركان احلشــد الشــعبي
أبــو فــدك املحمــداوي.

بتاريخ  /7ترشين األول2020/
• .منعــت هيئــة االعــام واالتصــاالت مســنودة بقــوة مــن جهــاز
االمــن الوطنــي ،العديــد مــن الفضائيــات العراقيــة مــن تغطيــة مراســيم
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زيــارة االربعــن يف كربــاء ،حيــث منعــت اهليئــة كل فضائيــة مل جتــدد
ترخيصهــا .وقامــت بمالحقــة عجــات البــث املبــارش  SNGالتابعــة
لتلــك املحطــات وايقافهــا بســبب عــدم جتديــد تراخيــص البــث ،ودفــع
اجــور الــرددات املمنوحــة هلــا مــن قبــل اهليئــة .حــدث ذلــك مــن دون
اصــدار تبليــغ مســبق للقنــوات.

بتاريخ  /7كانون االول2020 /
• .أغلقــت قــوة أمنيــة تابعــة لالســايش ،مقــر قنــاة  NRTيف الســليامنية،
حيــث قامــت بفصــل أجهــزة البــث ،وعبثــت بمحتوياهتــا ،قبــل أن تقوم
بمصــادرة معــدات القنــاة ،وطــرد مجيــع العاملــن مــن املقــر ،واغلــق
األبــواب ،عــى خلفيــة قيامهــا بنقــل االحتجاجــات التــي شــهدها اقليــم
كردســتان.

بتاريخ  /16كانون األول2020/

• .إصــدار وزارة الثقافــة قــرار ًا يقــي بتمديــد إغــاق قنــاة NRT

ألســبوع آخــر يف إقليــم كردســتان.
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األمان الوظيـفي للصحفيين
رصــدت النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف العــراق ،نســب ًا عاليــة يف ختفيض
أجــور ومرتبــات الصحفيــن يف املؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون
فيهــا ،باإلضافــة إىل ترسيــح مؤسســات أخــرى لعــدد مــن الصحفيــن،
مــن دون ســابق إنــذار أو تعويــض ،ناهيــك عــن اســتمرار حالــة تأخــر
الرواتــب ألكثــر مــن شــهر ،إثــر تفــي جائحــة كورونــا ،التــي مل ينــج
مــن آثارهــا أي نشــاط صغــر أو كبــر.
وتكتــي هــذه احلالــة أمهيــة بالغــة؛ إذ أن تــدين األجــور تؤثــر حتــا
يف أداء الصحفيــن .بمعنــى أن ذلــك يتعكــس مبــارشة عــى مســتوى
جــودة املحتــوى الصحفــي واإلعالمــي الــذي تقدمــه وكاالت االنبــاء
والصحــف واالذاعــات وحمطــات التلفــاز.

ورغــم صعوبــة حــر األعــداد الدقيقــة للصحفيــن والعاملــن ،الذيــن
تــم ترسحيهــم مــن املؤسســات اإلعالميــة املختلفــة يف العــام ،2020
إال أن النقابــة الوطنيــة و ّثقــت ترسيــح  58صحفيــة وصحفيــا ،مــن
 8مؤسســات إعالميــة .بعضهــا واجــه اإلغــاق خــال ذلــك العــام،
ومنهــا وكالــة الغــد بــرس ،ومكتــب قنــاة  .utvوأيضــا تــم غلــق 7
مؤسســات إذاعيــة حمليــة مــن قبــل هيئــة االعــام واالتصــاالت .فيــا
عملــت قنــاة دجلــة عــى تقليــص كوادرهــا.
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البيئ�ة التشريعية ..التحدي األصعب
تشــكل الدعــاوى املرفوعــة ضــد الصحفيــن ،اخلطــر االكــر عــى بيئــة
العمــل الصحفــي يف العــراق؛ اذ تســتند الســلطة القضائيــة يف العراق عىل
منظومــة القوانــن املوروثــة مــن احلقبــة الدكتاتوريــة املاضيــة ،وأبرزهــا
مــواد جرائــم النــر ( 84 – 81و  180و 182و  201و 215 -211و
 228 – 225و 403و 433و  )434ضمــن قانــون العقوبــات العراقــي
رقــم  111لســنة  ،1969والتــي حياكــم عــى أساســها الصحفيــون.

رشعــه
كــا ال يــزال مــا يســمى بقانــون ”حقــوق الصحافيــن” الــذي ّ
الربملــان يف اب /أغســطس مــن العــام  ،2011يمثــل حتديــا كبــرا
وخطــرا حقيقيــا عــى حريــة الصحافــة بصــورة خاصــة ،وحريــة التعبــر
بصــورة عامــة ،ال ســيام أن هــذا القانــون حيتــوي عــى  5مــواد رشعنــت
العمــل بالقوانــن املوروثــة مــن احلقبــة الســابقة.

مجدهــا
كــا مت ّثــل مســودة مــروع قانــون حريــة التعبــر عــن التــي ّ
الربملــان ،بســبب رفــض الشــارع هلــا ،جتــاوزا خطــرا عــى مبــادئ
الدســتور والنظــام الديمقراطــي ،ملــا انطــوت عليــه مــن بنــود مل تشــهدها
حتــى قوانــن البلــدان الدكتاتوريــة.
ويالحــظ أيضــا تقاعــس الربملــان واحلكومــة عــن النظــر ـ طيلــة
الســنوات املاضيــة ـ يف مجلــة ترشيعــات موروثــة مــن احلقبــة الدكتاتوريــة
الســابقة ..وهــي القوانــن اآلتيــة:
 – 1قانون العقوبات العراقي  111لسنة . 1969
 -2قانون املطبوعات رقم  206لعام .1968

 -3قانون وزارة اإلعالم لسنة .2001
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 -4قانــون الرقابــة عــى املصنفــات واألفــام الســينامئية رقــم  64لســنة
.1973
 -5قانون نقابة الصحفيني لسنة .1969

ويضــاف اىل هــذه القوانــن ،أمــر ســلطة االئتــاف املؤقتــة رقــم 14
لســنة  2003التــي ختــص النشــاط اإلعالمــي املحظــور ،الــذي يمنــح
رئيــس الــوزراء صالحيــة إغــاق أيــة وســيلة إعالميــة ،ومصــادرة
معداهتــا وأمواهلــا ،بــل وســجن العاملــن فيهــا.
ومــن املالحــظ أن هــذه القوانــن املوروثــة تتيــح للحكومــة ليــس فقــط
مراقبــة وســائل اإلعــام والتدخــل يف سياســتها التحريريــة ،بــل وحتــى
تأميــم وســائل اإلعــام والصحــف ،خصوصــا أن القوانــن املوروثــة ال
وتنــص رصاحــة عــى أن مجيــع
تســمح باإلعــام اخلــاص واملســتقل.
ّ
وســائل اإلعــام والصحــف جيــب أن تكــون مملوكــة للدولــة.
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التوصيات:
• .متكــن الصحفيــن العراقيــن مــن إجــراءات الســامة املهنيــة
واجلســدية ،وتدريبهــم عــى محايــة أنفســهم أثنــاء التغطيــات امليدانيــة،
ال ســيام يف مناطــق الــراع.
·متكــن الصحفيــن مــن التغطيــة املهنيــة واملوضوعيــة
لالنتخابــات ،الســيام االنتخابــات الربملانيــة املبكــرة مــن املقــرر
إجراؤهــا يف العــام .2021
• .التأكيــد عــى إصــدار قــرار حكومــي واضــح اىل القيــادات االمنيــة
العليــا بإهنــاء التضييــق عــى الكــوادر االعالميــة خــال التغطيــات
امليدانيــة.
• .حماســبة كل مــن يعتــدي عــى صحفــي أو إعالمــي أثنــاء تأديــة
واجبــه ،وتقديــم اجلنــاة إىل القضــاء ،واحلــد مــن حــاالت اإلفــات مــن
العقــاب.
• .تنظيــم عقــود تكفــل للصحفــي حقوقــه املاديــة واملهنيــة ،والــزام
املؤسســات اإلعالميــة بمنــع الترسيــح التعســفي لكوادرهــا.
• .توفــر حماكــم خاصــة وقضــاة اختصــاص بالنظــر يف الدعــاوى
اخلاصــة باإلعــام والنــر.
·العمــل عــى منــع ترشيــع قانــون اجلرائــم املعلوماتيــة بصيغتــه
احلكوميــة ،ملــا حيتويــه مــن انتهــاكات صارخــة للحريــات،
وكذلــك خمالفــات واضحــة للدســتور واملواثيــق الدوليــة.
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• .ترشيــع قانــون حــق احلصــول عــى املعلومــة ،بــا يضمــن احلــق يف
تــداول املعلومــات.
• .تعديــل قانــون حقــوق الصحفيــن رقــم  21لســنة  ،2011بشــكل
يضمــن حقــوق الصحفيــن واالعالميــن.

• .تعديــل مــواد جرائــم النــر يف قانــون العقوبــات العراقيــة رقــم
 111لســنة  ،1969بــا ينســجم مــع الدســتور العراقــي واملواثيــق
واالتفاقيــات الدوليــة.
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