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 2113خالل عام  في العراق  ضد الصحافيين حالة اعتداء وانتهاك 282 وشهيدا  21

مف السمطات المختصة  ةالالمباالو التيديدات بالتصفية الجسدية وتفعيؿ القوانيف الموروثة ،  
 تعيد ىجرة الصحافييف 
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ير مسبوقة لإلستيداؼ الممنيج ضد الصحافييف في مختمؼ مناطؽ العراؽ ، ، عودة غ 2013شيد عاـ 
بسبب االستيداؼ  كـ شماؿ بغداد ( التي ىجرىا أغمب الصحافييف 405وبصورة أشد في محافظة نينوى )

 21، اذ تـ قتؿ واغتياؿ  2007وكانت حصيمة الضحايا ىي األكبر منذ عاـ  ، والتيديدات بالتصفية
عالمي  بسبب عمميـ الصحافي .  17ا بينيـ صحافيا وا 

حالة انتياؾ لمعمؿ الصحافي تراوحت بيف  286وسجمت جمعية الدفاع عف حرية الصحافة أكثر مف 
دعوى  700اإلعتقاؿ واالحتجاز ، والضرب والمنع مف التغطية أو عرقمتيا ، كما سجمت أكثر مف 

مستندة الى مواد "جرائـ النشر   دعاوى كانتوجميع ىذه ال  قضائية في "محكمة النشر واإلعالـ " وحدىا،
، وبعض القوانيف الموروثة مف الحقبة  1969والقذؼ والتشيير " مف قانوف العقوبات العراقي لسنة 

السابقة التي إعاد العمؿ بيا مايسمى بػ"قانوف حقوؽ الصحفييف " الذي شرعو البرلماف في اب / أغسطس 
 .2011مف عاـ 

، اال اف التحدي  2013ة استيداؼ الصحافييف أبرز ماحصؿ خالؿ عاـ وعمى الرغـ مف أف عود
التشريعي مازاؿ ىو االخطر عمى حرية الصحافة المكتسبة السيما واف السمطتيف التنفيذية والتشريعية 

حزمة مشاريع قوانيف التيدد فقط حرية الصحافة واإلعالـ بؿ تيدد التحوؿ المفترض نحو  افتعد
راؽ . وسممَت جمعية الدفاع عف حرية الصحافة ، مقترح التعديؿ األوؿ لػ"قانوف حقوؽ الديمقراطية في الع

، لكف حتى  2013الى لجنة الثقافة واإلعالـ البرلمانية في شير أيموؿ / سبتمبر مف عاـ   الصحافييف "
 اآلف لـ يتـ ادراجو في جمسات مجمس النواب .

 

 الشهداء 
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سجمت الرقـ االكبر في عدد  محافظة نينوىلكف مناطؽ مختمفة مف العراؽ ، فيًا في ا( صح21تشياد )اس
 -:الشيداءطيا اسماء ، و  عمى حياة الصحافييف المدف العراقية أخطرالضحايا لتصبح 

  اغتياؿ الصحافي المخضـر حميد رشيد عباس في حي الشرطة الخامسة جنوب غرب بغداد، مف
 .2013شباط / فبراير 6تاريخ قبؿ مسمحيف، ب

 6غتياؿ المذيع التمفزيوني موفؽ العاني، مف قبؿ مسمحيف في حي المنصور غرب بغداد بتاريخ ا 
 .2013ايار/ مايو 
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  العثور عمى جثة الصحافي زامؿ غناـ، بعد يـو مف خطفو مف قبؿ مسمحيف بمنطقة الوشاش في
 .2013حزيراف / يونيو 9بغداد، بتاريخ 

 كاتب والناطؽ الرسمي باسـ ديواف محافظة نينوى قحطاف سامي، في شارع الجامعة أغتياؿ ال
 .2013تموز/ يوليو  8شمالي مدينة الموصؿ، بتاريخ 

  اغتياؿ مراسؿ قناة الشرقية في الموصؿ محمد كريـ وزميمو المصور محمد غانـ، مف قبؿ مسمحيف
 .2013تشريف األوؿ/ أكتوبر  5بتاريخ 

 الناطؽ  باسـ محافظة نينوى اسعد زغموؿ مف قبؿ مسمحيف في مدينة الموصؿ غتياؿ االعالمي و ا
 .2013تشريف األوؿ/ أكتوبر  8بتاريخ 

  تشريف األوؿ/  24اغتياؿ مصور قناة الموصمية الفضائية بشار النعيمي، في مدينة الموصؿ
 .2013أكتوبر 

 نطقة المجموعة الثقافية غتياؿ المصور الصحفي عالء ادور عندما كاف بالقرب مف داره في ما
 .2013تشريف الثاني/ نوفمبر  24شمالي الموصؿ، بتاريخ 

   مقتؿ الصحي وضاح الحمداني مراسؿ قناة بغداد، في البصرة، جراء اطالؽ نار عشوائي ، بتاريخ
 .2013تشريف الثاني/ نوفمبر  27

 عات الحكومية اغتياؿ الكاتب والصحفي عادؿ محسف حسيف مف قبؿ مسمحوف بالقرب مف المجم
 .2013كانوف األوؿ/ ديسمبر  2في حي الضباط جنوبي مدينة الموصؿ، بتاريخ 
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  كانوف  3اعداـ الصحفي العراقي ياسر الجميمي في سوريا عمى يد عناصر "جبية النصرة " بتاريخ
 .2013األوؿ /ديسمبر

 ،5وذلؾ بتاريخ  اغتياؿ الصحفي كاوه كرمياني مف قبؿ مسمحيف في مدينة كالر باقميـ كردستاف 
 .2013كانوف األوؿ/ ديسمبر 

  اغتياؿ  مقدمة برامج في قناة الموصمية نبراس النعيمي  بالقرب مف منزليا  في الموصؿ بتاريخ
 .2013كانوف األوؿ /ديسمبر 15

  كانوف األوؿ/  19مقتؿ الصحافي ميند محمد جراء تفجير انتحاري في منطقة الدورة ببغداد بتاريخ
 .2013ديسمبر 

 مف كادر "قناة صالح الديف "، ىـ : )مدير االخبار رعد البدري ،والمذيعة وسف  5ستشياد ا
جماؿ ناصر و محمد عبد الحميد (.  والزميالفصبري العزاوي ، والمشرؼ المغوي احمد خطاب ، 

كانوف االوؿ / ديسمبر  23احتالؿ مقر القناة في تكريت مف قبؿ عناصر "داعش" ، في   جراء
2013. 

 تشياد الصحافي عمر الفراجي برصاص قناص اثناء تغطيتو الحداث فض االعتصامات في اس
 .2013كانوف األوؿ / ديسمبر  31مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار يـو الثالثاء  

 االفالت من العقاب 

 ترى جمعية الدفاع عف حرية الصحافة، أف استمرار عمميات استيداؼ الصحافييف في العراؽ، ليست
ناتجة عف التدىور األمني وحسب، ؛ بؿ ثمة استيداؼ ممنيج لمصحافييف تقوـ بو القوى اإلرىابية 

 والجماعات الخارجة عمى القانوف والميميشيات.
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االستيداؼ نتيجة افالت الجناة مف العقاب، وعدـ جدية االجيزة االمنية في االستمرار في ويأتي ىذا 
لمسمطات  الالمبالةالصمت و  ة عمى استغالؿ حالةيات عدلمجرميف، االمر الذى شجع جمالحقة ا
،السيما وأف السمطات المختصة لـ تقـ باي اجراءات حقيقية لمالحقة قتمة الصحافييف ، كما لـ الحكومية 

 .   2003تكشؼ عف الجيات المسؤولة عف استيدافيـ منذ عاـ 

طات االمنية في اقميـ كردستاف بشأف القاء ولـ يتـ المقاء القبض عمى اي مف الجناة، سوى ما أعمنتو السم
القبض عمى قتمت الصحافي كاوة كرمياني دوف كشؼ مزيد مف التفاصيؿ. وال تتوفر القناعة الكافية لما 
اعمنتو السمطات األمنية بعد اعتقاؿ أحد األشخاص ، الذي اعترؼ بجريمة إغتياؿ  الصحافية نورس 

في ظؿ االستيداؼ  ة رقة حقيبتيا ، وىو ما تستبعده الجمعيالنعيمي، مستدركًا أف سبب القتؿ ىو لس
 الممنيج لمصحافييف وفي محافظ نينوى بشكؿ خاص . 

 عودة التهديدات وتصاعد اإلنتهاكات 

عالميوف 36جمعية ، السجمت  مف مختمؼ مناطؽ العراؽ ،  حالة تيديد بالقتؿ تعرض ليا صحافيوف وا 
، الموجود حاليًا في بمد مجاوروالصحافي ميند داود ،  سعدوفراس "العالـ الجديد " ف ةبينيـ رئيس صحيف

صحافيًا منيـ الى مغادرة البالد ،  12.  وأضطر ومراسؿ  قناة "الفيحاء " في البصرة  أحمد عبد الصمد
، لكف  محدودة عسى اف تتوقؼ التيديدات ضده فيما فضؿ بعضيـ ترؾ  محافظتو ومكاف عممو لفترة

 لبعض منيـ بيجر العمؿ الصحافي وعدـ العودة لو مطمقًا. المؤسؼ ىو قرار  ا

كما سجمت الجمعية ، العديد مف االنتياكات ، التي تعكس عقمية السمطات ونظرتيا الى الصحافييف 
ووسائؿ اإلعالـ ، السيما واف قيادات العمميات في بغداد وباقي المحافظات ، التسمح بإعداد اي مادة 

عمى موافقات أمنية ، ويتـ منح ىذه الموافقة بحسب مزاجية القوات األمنية صحافية اال بعد الحصوؿ 
 وليس وفؽ ضوابط محددة ، وأبرز اإلنتياكات التي سجمتيا الجمعية ىي : 
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 حالة إعتقاؿ واحتجاز في مختمؼ مناطؽ العراؽ . 35تسجيؿ  -1

 منية.حالة إعتداء بالضرب ومنع وعرقمة التغطية  مف قبؿ السمطات األ 188 -2

 . ، وقوات أمنيةحاؿ استيداؼ لوسائؿ اإلعالـ مف قبؿ جيات مسمحة 15  -3

تـ سحب ترخيصيا مف قبؿ "ىيئة اإلعالـ واالتصاالت" ،  10وسيمة إعالمية بينيا  13إغالؽ  -4
اغمبيا مف دوف أوامر قضائية .  كما تسعى الييئة الى السيطرة عمى وسائؿ االعالـ المطبوعة )الصحؼ 

تمييدًا لاللزاميا  ت ، وجميع المطبوعات( ، مف خالؿ  فرض  اجراءات منح االجازة عمييا ،والمجال
ىذا يخالؼ الدستور العراقي ومبادئ اي نظاـ ديمقراطي ، الذي اليفرض اي بسياسية تحريرية معينة ، و 

المطبوعات ، ولعؿ ىذا مايميز النظـ الديمقراطية عف نوع مف االجازات والموافقات المسبقة عمى إصدار 
 سواىا .

 التحدي التشريعي  

،  يمثؿ تحديا  2011مازاؿ "قانوف حقوؽ الصحافييف " الذي شرعو البرلماف في اب / أغسطس مف عاـ 
كبيرا وخطرا حقيقيا عمى حرية الصحافة بصورة خاصة وحرية التعبير بصورة عامة ، السيما واف ىذا 

 -مواد شرعنت العمؿ بالقوانيف الموروثة مف الحقبة السابقة ، وىذه المواد ىي : 5انوف يحتوي عمى الق

لمصحفي حؽ الحصوؿ عمى المعمومات واألنباء والبيانات واإلحصائيات، "  اوال ونصيا : 4المادة ”   -1
تراط منح الصحفي حؽ " ، وأشغير المحظورة مف مصادرىا المختمفة ولو الحؽ في نشرىا بحدود القانوف 

الحصوؿ عمى المعمومات بػ"غير المحظورة وحؽ نشرىا بحدود القانوف"، يفرغ المادة مف محتواىا ، 
ويجعميا التكفؿ  أي حؽ جديد لمصحفييف أو امكانية لمحصوؿ عمى المعمومة ،  فالقوانيف التي يجب 

وروثة مف عيد نظاـ صداـ التي شرعتيا احتراميا بشأف حظر المعمومات أو نشرىا ىي القوانيف النافذة الم
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النظـ اإلستبدادية السابقة ، لذلؾ فأف المادة شرعنت التكتـ عمى المعمومات وشرعنت حظر نشرىا لممتمقي 
 بإسـ قوانيف األمس.

"لمصحفي حؽ التعقيب فيما يراه مناسبًا إليضاح رأيو بغض النظر عف اختالؼ الرأي و ثانيا  5المادة -2
وىذه المادة تعيد تفعيؿ القوانيف الموروثة ايضا الف عبارة لفكرية، و في حدود احتراـ القانوف"،االجتيادات ا

 في حدود احتراـ القانوف تشمؿ جميع القوانيف السابقة والالحقة.

" لمصحفي حؽ االطالع عمى التقارير والمعمومات والبيانات الرسمية وعمى الجية اوال   6المادة -3 
مف االطالع عمييا واإلفادة منيا ،ما لـ يكف إفشاؤىا يشكؿ ضررًا في النظاـ العاـ و المعنية تمكينو 

.وىذه تشرعف  القوانيف الموروثة التي التسمح باي حرية لالعالـ ، كما انيا تمنع يخالؼ أحكاـ القانوف"
الجنائي  في اي معمومات تنشر عف الفساد االداري والمالي بؿ وتحاكـ الصحافييف وفقا لمواد التشيير 

 قانوف العقوبات العراقي .

. ىذه المادة التوفر اي "ال يجوز التعرض الى أدوات عمؿ الصحفي، اال بحدود القانوف": 7المادة  -4
حماية النيا اعادة "بحدود القانوف " ، اي ىو شرعنة وتفعيؿ مرة اخرى لمقوانيف الموروثة ، والقوانيف 

 ى االسباب ، وبحسب مزاجية رجؿ األمف .الموروثة تجيز مصادرة المعدات لشت

ال يجوز مساءلة الصحفي عما يبديو مف رأي او نشػر معمومات صحفية واف ال يكوف ” : " 8المادة  -5
.  وىذه المادة التوفر اي حماية الف اي ممارسة ذلؾ سببًا لإلضرار بو ،ما لـ يكف فعمو مخالفًا لمقانوف" 

 ف الحقبة الدكتاتورية الموروثة وىي : لعمؿ صحافي حر ىو مخالفة لقواني

 . 1969لسنة  111قانوف العقوبات العراقي  - 1
 .1968لعاـ  206قانوف المطبوعات رقـ  -2     
 . 2001قانوف وزارة االعالـ لسنة  -3     
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 .1973لسنة 64قانوف الرقابة عمى المصنفات واالفالـ السينمائية رقـ  -4      
 . 1969الصحفييف لسنة قانوف نقابة  -5     

التي تخص النشاط االعالمي  2003لسنة  14ويضاؼ ليذه القوانيف ،امر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ 
المحظور وتعطي الصالحية لرئيس الوزراء في غمؽ اي وسيمة اعالمية ومصادرة معداتيا وامواليا بؿ 

ليس فقط مراقبة وسائؿ االعالـ والتدخؿ في وسجف العامميف فيو. كما اف القوانيف الموروثة تتيح لمحكومة 
سياستيا التحريرية بؿ وحتى تأميـ وسائؿ االعالـ والصحؼ السيما واف القوانيف الموروثة التسمح لالعالـ 

الخاص وتنص صراحة عمى اف جميع وسائؿ االعالـ والصحؼ يجب اف تكوف ممموكة لمدولة ، لذلؾ 
يا مئات الصحفييف وعشرات المنظمات المحمية والدولية ترى جمعية الدفاع عف حرية الصحافة ومع

اف ىذا القانوف ييدد حرية الصحافة ويعيد انتاج ” المبادرة الدولية لدعـ المجتمع المدني العراقي “السيما 
اعالـ السمطة مرة اخرى . وقدمت الجمعية المقترح األوؿ لتعديؿ "قانوف حقوؽ الصحفييف " ، الى لجف 

، لكف حتى اآلف لـ يتـ ادراجو ضمف  2013ـ البرلمانية في شير ايموؿ / سبتمبر مف عاـ الثقافة واالعال
صحافي واعالمي  800جمسات البرلماف لعرضو لمقراءة ومف ثـ التصويت . وساند ىذا المقترح أكثر مف 

 عراقي . 
 

ف تيدد حرية الصحافة وباألضافة الى " قانوف حقوؽ الصحفييف " فأف البرلماف يحتفظ بحزمة مشاريع قواني
وحرية التعبير بمفيوميا العاـ ، في تحدي واضح لمدستور العراقي ولممواثيؽ والمعاىدات الدولية  التي 

 -وقعت عمييا  الدولة العراقية ، ومشاريع القوانيف ىي :
 

 : القوانين المطروحة للتشريع تحت قبة البرلمان هي 

 

: وتمت قراءة ىذا القانوف قراءة اولى  وثانية في  السمميمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر  -1
البرلماف وتعد الجمعية ىذا المشروع  محاولة لخنؽ حرية الراي والتعبير والحؽ في الحصوؿ عمى 
المعمومة والحؽ في االجتماع والتظاىر السممي حتى الموت ، السيما واف مشروع القانوف يفرض 
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ر وليس اعالـ فقط ، كما اف القانوف يضع قيودا عمى حرية التعبير الحصوؿ عمى اجازات مسبقة لمتظاى
مف الدستور التي   38التي يجب اف تبقى في اطرىا الدستورية ومعاييرىا الدولية كما نصت المادة 

التجيز تشريع قانون ينظم عمل االعالم او حرية التعبير النها نصت عمى مايمي ،"تكفل الدولة، بما ال 
 :العام واآلدابيخل بالنظام 

اواًل :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل،ثانيًا :ـ  حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم 
اي ان مايسمح به الدستور هو والنشر،ثالثًا :ـ حرية االجتماع والتظاهر السممي، وتنظم بقانون". 
 عالم وليس االجازة . اصدار قانون لتنظيم التظاهرات ، ويجب ان يتقصر االم عمى اال

 
:  وعمى الرغـ مف أف البرلماف استجاب  لمطالبة جمعية الدفاع  مشروع قانون جرائم المعموماتية -2

عف حرية الصحافة والعديد مف  المنظمات المحمية والدولية ، وذلؾ  برفع مشروع القانوف  مف جدوؿ 
عالف الغائو ، اال انو اليزاؿ يشكؿ تيديدا  ال سيما واف الدستور العراقي النافذ اليمنح البرلماف اعمالو وا 

صالحية الغاء مشروع قانوف قادـ مف السمطة التنفيذية ، ما يعني اف السمطة التنفيذية تتمكف مف تحريكو 
وعشرات الفقرات والبنود التي  مادة  "31في اي وقت .  ويتضمف "مشروع قانوف جرائـ المعموماتية "  ، "

المؤبد والغرامات المالية المرتفعة، جعمت مف مشروع  ابية ، تراوحت بيف السجفنصت عمى احكاـ عق
اف الكثير مف النصوص   . كما2003واحدًا مف اشد المشروعات العقابية قسوة وشدة منذ عاـ   القانوف

 احكاـ الدستور .  مع  تتعارض  الواردة في مشروع قانوف "جرائـ المعموماتية "
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 الدفاع عن حرية جمعية

 الصحافة في العراق 

 Press Freedom advocacy 

Association in Iraq 

وكاف الجانب الوحيد الذي مَثؿ بارقة أمؿ في حماية حرية التعبير وتعزيزىا ىو إعالف "لجنة الثقافة 
ر تشريف األوؿ / اكتوبر الماضي تقديـ مقترح "قانوف حؽ الحصوؿ عمى واإلعالـ البرلمانية " ، في شي

المعمومة " لمقراءة األولى في البرلماف ، وكاف ىذا المقترح ، جيدًا ويتوافؽ مع المعايير الدولية لحرية 
التعبير  ، لكف سرعاف ما تبدد ىذا األمؿ بعد سحب السمطة التنفيذية لممقترح ، واجبار البرلماف عمى 

دىا "مجمس شورى الدولة " ، عمناقشة  مسودة أخرى قادمة مف مجمس شورى الدولة . والمسودة التي أ
تعمؿ عمى حجب المعمومات وتقييدىا بذرائع وحجج مختمفة ، والتسمح لمصحافي أو لممواطنيف بالحصوؿ 

 عمى أي معمومات ذات أىمية . 

 


