
 

 

 

ي العراقجمعية ا
 
 لدفاع عن حرية الصحافة ف

ي العراق منذ 
 
ين االول يسجل اسوأ اشهر حرية الصحافة ف  2003اكتوبر/ تشر

 صحفيا 88وسيلة اعالم واعتداءات مختلفة تطال  17هجمات مسلحة واقتحامات واغالق 

 

ي العراق منذ 
 
ي مجال حرية الصحافة ف

 
ين االول اسوأ شهر ف  وحتى االن.  2003سجل شهر اكتوبر تشر

ي مجموعة من 
 
/ات ف وشهد العراق خالل تظاهرات اكتوبر انتهاكات غير مسبوقة طالت الصحفيير 

ي مجموعة من المحافظات
 
 المحافظات العراقية،  حيث سجلت الجمعية من خالل راصديها المتواجدين ف

(89 : ، توزعت كما يلي  ( حالة انتهاك طالت الصحفيير 

 وسيلة 17هجمات مسلحة واقتحام واغالق مقار ومكاتب وسائل اعالم:  

ي 33حاالت تهديد بالتصفية: 
 صحف 

 صحفيير   8اعتقال دون مذكرات قبض: 

ي  14اصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع: 
 صحف 

ب ومنع تغطية:  ي ص 28اعتداء بالض 
 حف 

 

 هجمات مسلحة وانتهاكات طالت قنوات ومؤسسات اعالمية 

: 17سجلت الجمعية ) ي
 ( حالة انتهاك طالت قنوات ومؤسسات اعالمية، منذ بدء التظاهرات، وهي االتى

ي يوم ) -1
 
ي محافظة النارصية اىل الحرق عل يد مجموعة من 4/10/2019ف

 
(، تعرض مقر قناة االهوار ف

 .  المحتجير 

ي يوم  -2
 
مت النار 5/10/2019)ف ( تعرض مقر قناة دجلة ببغداد اىل االقتحام من قبل جهة مسلحة، وارص 

، ومصادرة هواتفهم الجوالة. وبقت دجلة مغلقة حتى  ب عل العاملير  ي اجزاء منه، بعد ان اعتدت بالض 
 
ف

 عاودت البث من العاصمة االردنية عمان بعد نحو اسبوعير  عل الحادثة. 

ي اليوم ذاته -3
 
وبعد دقائق عل اقتحام مقر دجلة قام المسلحون ذاتهم الذين يستقلون سيارات رباعية  ف

عربية(،وحطموات معدات التصوير واجهزة NRTالدفع مظللة وال تحمل لوحات، باقتحام مقر قناة )



 

 

ب  الحاسوب ومركز البث، ما ادى اىل ايقاف اشارة الفضائية بالكامل، ثم اعتدوا عل العاملير  بالض 

الشتم، وحذروا العاملير  من اعادة افتتاح القناة. ولم تعاود الفضائية بثها المنتظم حتى لحظة كتابة و 

 التقرير. 

كة اعالمية تضم مكاتب فضائيات )العربية،العربية  -4 ي اليوم ذاته ايضا هاجمت ذات القوة المسلحة شر
 
ف

كية( اىل ذات االعتداء، وادى اىل اصابة اTRTالحدث، الغد،  كة باصابة بليغة اليى ي الشر
 
حد العاملير  ف

 )بحسب العربية الحدث( ثم حطموا معدات تابعة اىل مكتب العربية والعربية الحدث. 

وبعد ساعات عل هذه االحداث اقتحم مسلحون مبت  قناة النهرين االرضية، وطردت العاملير  فيها،  -5

ين االول.  21وسيطرت عل المبت  بالكامل، واطفأت بث القناة حتى يوم   تشر

ي يوم ) -6
 
ة "انتحارية"، استهدفت 6/10/2019ف ( تعرض مقر قناة الفرات اىل هجوم من قبل طائرة مسير

ار مادية ومالية  ي الفضائية، ادى اىل اصابة احد العاملير  فيها بجروح، كما خلف القصف ارص 
احد مبات 

 جسيمة. 

ي اليوم ذاته انزلت فضائية الرشيد اشارتها بامر من مديرها، ولم يعلن المدير عن سبب ذلك، اال ان  -7
 
ف

العاملير  اكدوا تعرض صاحب الفضائية اىل ضغوطات من جهة سياسية لم يسمونها. وعاودت الرشيد بثها 

ين االول.  25قبيل تظاهرات   تشر

 

ضت مجموعة اخرى من القنوات اىل الحرق عل ايدي ( تعر 25/10/2019وبعد تجدد التظاهرات يوم )

 :  مجهولير 

ي محافظة الديوانية.  -8
 
 قامت مجموعة مجهولة بحرق مقرة اذاعة الفرات ف

ي محافظة الديوانية  -9
 
 اعقبه تعرض مكتب اذاعة االمل اىل الحرق ف

ي محافظة ميسان.   -10
 
 كما احرق مجهولون مكتب اذاعة االمر ف

ي محافظة الديوانية. تعرض مقر اذاعة  -11
 
 زهرة الفرات اىل الحرق من قبل مجهولير  ف

تعرض مدير قناة دجلة لضغوط سياسية جمة دفعته اىل انزال اشارة بث القناة، عقب نقله احداث  -12

 . 25تظاهرات 

توقفت قناة النارصية االرضية عن نقل التظاهرات عقب تعرضها لضغوطات من قبل الحكومة  -13

 المحلية. 



 

 

ي يوم ) -14
 
ي سياق بعيد عن تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية، اقتحمت قوات 26/10/2019ف

 
( وف

الكردية( السباب سياسية، ويشار اىل ان الفضائية غطت التظاهرات NRTتابعة القليم كردستان مبت  قناة )

ي العديد من مدن العراق. 
 
 ف

ي العربية و  -15
ي بغداد، الدعائها مخالفة اوقفت هيئة االعالم واالتصاالت بث قناتى

 
العربية الحدث ف

 ضوابط والئحة البث. 

ي اليوم ذاته اقتحم مجموعة من المدنيير  مبت  قناة الديار ببغداد وقاموا بتكسير بعض المعدات،  -16
 
ف

 والسباب مجهولة. 

ي يوم ) -17
 
ي كربالء ب27/10/2019ف

 
ي مقر اذاعة الجيل الجديد ف

ذريعة ( اقتحمت عنارص من االمن الوطت 

 عدم امتالكم اجازة للبث، واوقفتها. 

 

 اصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع 

ي العراق )
 
/ات العراقيير  14سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ف ( حالة اصابة طالت الصحفيير 

ين االول:   نتيجة تغطية تظاهرات تشر

ي االول من اكتوبر اصيب كادر قناة ) -1
 
( المكون من مصورين اثنينبقنابل الغاز المسيل للدموع عربيةNRTف

ي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. 
 
 اثناء تغطيتهم للتظاهرات الجارية ف

ة بقنابل الغاز المسيل  -2 ي اليوم ذاتهتعرض الزميل عمر فالح مصور قناة هنا بغداد اىل اصابة خطير
 
ف

 .  للدموع نقل عل اثرها اىل المستشف 

ي اليو  -3
 
ي للتظاهرات )ف

( سجل اصابة مراسل قناة اهل البيت الزميل محمد الغزاىلي 2/10/2019م الثات 

 بطلق ناري اثناء تغطيته مظاهرات محافظة بابل. 

ي بغداد الزميل هشام وسيم 25/10/2019مع تجدد التظاهرات يوم ) -4
 
( اصيب مراسل قناة السومرية ف

ي وجهة بقنابل الغاز 
 
ة ف ة وخطير ي اصابة مباشر

 
المسيل للدموع اثناء تغطيته لتظاهرات ساحة التحرير ف

 بغداد، ادت اىل تشويه وجهه. 

، اعتداء  -5 ي المكون من المنسق علي كاظم والمصور حيدر علي
ي اليوم ذاته تعرض كادر التلفزيون األلمات 

 
ف

 من قبل القوات االمنية دفعتهم لالنسحاب من ساحة التحرير ببغداد. 

ي  -6
 
عرض مصور قناة السومرية علي جاسم اىل اصابة واختناق حاد نتيجة انفجار قنبلة ت 26/10/2019ف

 مسيلة للغاز السيل للدموع. 



 

 

ي البضة الصابة بقنابل الغاز المسيلة للدموع اثناء تغطيته  -7
 
ي اليوم ذاته تعرض مراسل المربد ف

 
ف

 تظاهرات امام مبت  الحكومة المحلية. 

لزميل خالد محمد اىل اختناق واصابات طفيفة اثناء تغطيته تظاهرات ( اAPكما اصيب مرسل وكالة )  -8

 وسط العاصمة بغداد. 

ي يوم ) -9
 
ي محافظة كربالء اىل اصابات نتيجة اطالق القوات 28/10/2019ف

 
( تعرض اربعة من الزمالء ف

ي ساحات التظاهر وهم كل من )هبة ال
 
ماجد مراسلة قناة االمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة عالية ف

النجباء، زينب العلي مراسلة قناة الطليعة، منار قاسم مراسلة وكالة النبأ، حيدر هادي مراسل وكالة أي 

 نيوز(. 

 

 التهديدات

حالة تهديد بالقتل والتصفية الجسدية من قبل جهات سياسية ومسلحة وقوات  33وسجلتالجمعية

ي كل من البضة والديوانية وذي قار و 
 
كربالء وبغداد وبابل، تتحفظ الجمعية عل ذكر اسمائهم امنية، ف

 حفاظا عل حياتهم. 

وسادت حالة من القلق االوساط الصحفية نتيجة تهديدات اطلقتها جهات امنية باعتقال العديد ممن 

اسمتهم المحرضير  عل العنف جزافا، ال سيما وان بغداد شهدت اعتقال عدد من الناشطير  عقب احداث 

ين  االول، ادت اىل تغيير العديد من الصحفيير  محال اقاماتهم.  مطلع تشر

 

 اعتقاالت دون مذكرات القاء قبض: 

ي  -
 
ي  2/10/2019ف ي شارع ات 

 
طة االتحادية كادر قناة الرشيد واقتادته اىل مقرها ف اعتقلت قوات الشر

ي  ب ما ادى اىل اصابة مراسل القناة الزميل احمد الركات 
،  نؤاس، واعتدت عليهم بالض  ي ركبته اليمت 

 
بتمزق ف

ي افخاذه. 
 
 ورضوض ف

ي  -
 
اعتقلت القوات االمنية كادر قناة الرشيد الفضائية المكون  27/10/2019وف

 منالمراسالرشدالحاكموالمصورعليفاضل. 

ي  -
 
لة ف ي اليوم ذاته اعتقلت مجموعة مسلحة ملثمة مراسل قناة المدى الزميل حسير  العامل من مي  

 
ف

. محافظة ذي قار مع ع  دد من افراد عائلته، اثناء موجة اعتقاالت طالت عدد من الناشطير  المدنيير 



 

 

ي اذاعة الجيل الجديد  -
 
ي محافظة كربالء العاملير  ف

 
ي ف

ي اليوم نفسه اعتقلت عنارص من االمن الوطت 
 
وف

، ورامي الكربوىلي دون مذكرات اعتقال، ولم يفرج عنهما حتى لحظة كتابة هذا  ومنهم الزميلير  سعد الرماحي

 التقرير. 

ي يوم ) -
 
( اعتقلت قوات مكافحة الشغب وبأمر قائد عمليات محافظة كربالء كل من 28/10/2019ف

ي مراسل قناة الراصد، محمد االسدي مراسل قناة 
 
الزمالء)حيدر هادي مراسل قناة اي نيوز، طارق الطرف

ي المحافظة. االتجاه( واستمر االعتقال لعدة ساعات وافرج عنهم بعد تدخل نقابة الص
 
 حفيير  ف

 

 

ب ومنع وعرقلة التغطية:   االعتداء بالض 

ب والمنع وعرقلة التغطية طال 6سجلت الجمعية ) ي  17( انواع من االعتداءات المتمثلة بالض 
 
صحفيا ف

ين االول:   مختلف المحافظات العراقية خالل تظاهرات تشر

ي النطالق التظاهرات تعرض  -
ي اليومير  االول والثات 

 
ب ومنع من ف مجموعة من االعالميير  اىل الض 

ب  ي محافظة الديوانية باالعتداء بالض 
 
التغطية ومصادرة معدات التصوير، حيث قامت قوات سوات ف

، محمد  عل مجموعة من االعالميير  ومنعتهم من التغطية وهم كل من )زيد الفتالوي، حسنير  المياحي

، ضياء المهجة، مصطف  ال ي
، نبيل الجبوري، ميادة ابراهيم(، كما قامت قوات حسن، محمد البوالت  مياحي

ي محافظة APمكافحة الشغب باالعتداء عل مراسل وكالة )
 
ي ومنعته من التغطية ف

( الزميل حيدر الجورات 

 البضة. 

ي للتظاهرات ) -
ي اليوم الثات 

 
ي مراسل ومصور قناة 2/10/2019ف

( تعرض الزمالء احمد الزيدي وعباس راض 

ب ومنع من التغطية من قبل القوات االمنية اثناء تغطيتهم لتظاهرات ساحة الفرات اىل  االعتداء بالض 

ان وسط العاصمة بغداد.   الطير

ب عل مراسل برنامج ارفع صوتك الزميل ايمن العامري وقامت  - وقامت القوات االمنية باالعتداء بالض 

 المسجلة قبل اعادة معداته.  بمنعه من التغطية ومصادرته معداته وحذف المادة التصويرية

ي عدد من المدن العراقية يوم ) -
 
( اعتدت قوات مكافحة الشغب 25/10/2019عند تجدد التظاهرات ف

ي ساحة التحرير نقل عل اثرها 
 
ب عل مرسل قناة التغيير الزميل محمد قادر اثناء تغطية التظاهرات ف بالض 

 .  اىل المشف 

طة االتحادية ب - ب عل مصور قناة اي نيوز الزميل بالل ايمن ومصور وقامت قوات الشر االعتداء بالض 

 الوكالة الفرنسية الزميل سلمان الياشي اثناء تغطيتهما لتظاهرات محافظة كربالء. 



 

 

ي بغداد المكون من )المراسل ثامر الشمري والمصور 27/10/2019يوم ) -
 
( تعرضت كوادر قناة العراقية ف

ب من ق ي احسان ابراهيم( للض 
ي ساحة التحرير ببغداد، كما طرد المتظاهرين كوادر قناتى

 
بل المتظاهرين ف

ي البضة اىل الطرد. 
 
 العراقية )مراسل ومصور( وافاق )مراسل ومصور( ف

ي يوم  -
 
ي بغداد )مراسل ومصور( والديوانية )مراسل  28/10/2019ف

 
تعرضت كوادر قناة العراقية ف

ي ذي قار ومصور( اىل الطرد، وتعرض كادر قناة اف
 
اق )مراسلير  اثنير  ومصورين( اىل الطرد المماثل ايضا ف

 والديوانية. 

ي العراقية 
ولم يتسن للجمعية الحديث مع المراسلير  والمصورين المتعرضير  للطرد، اال ان ادارات فضائيتى

وافاق اعلنت تعذر ارسال كوادرهم مرة اخرى لساحات التظاهر نتيجة حنق وغضب المتظاهرين من 

خطابهم، مطالبير  بعدم ذكر اسماء المراسلير  والمصورين المتعرضير  للطرد والتعنيف من قبل 

 المتظاهرين. 

 

 

 

 

 الخاتمة: 

ي المحافظات العراقية واالشة 
 
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تشكر كل منسقيها وممثليها ف

ي هذه االحصائية، فانها تثمن 
 
ي عموم العراق السهامهم ف

 
هذا التعاضد والتكاتف بير  الصحفيير  الصحفية ف

 العراقيير  الذي يشهده العراق للمرة االوىل وفق البيانات المتوفرة لدى الجمعية. 

ي سجلها العراق بعد 
ي  16وتؤكد الجمعية ان هذه االنتكاسة التى

 
عاما عل تجربة الحكم الديموقراطي ف

ي كفلها 
ا سيئا عل التعاطي مع المواد التى ، فضال عن  العراق تعد مؤشر ي

الدستور ومنها حرية العمل الصحف 

عمليات االعتقال دون مذكرات قبض، او التهديد والوعيد واالقتحام لوسائل االعالم الذي جرى تحت 

ي منها. 
ي العراق، دون ان يكون هناك اي موقف حقيفى

 
 انظار الجميع، بما فيها المنظمات الدولية العاملة ف

االعالم من مقراتها اىل شبكة مراسليها، وتؤكد ان هذه االنتهاكات  وتدين الجمعية عدم حماية وسائل

ي ايام الفوض  االدارية بسنوات 
 
ي لم يشهده العراق من قبل، حتى ف

 - 2003الفاضحة لحرية العمل الصحف 

ي 2005
 .  2007-2006، وحتى اثناء سنوات العنف الطائف 



 

 

ي كما تعرب الجمعية عن استغرابها لموقف المنظمات الدولي
ي العراق وال سيما بعثة االمم المتحدة التى

 
ة ف

ي كانت تسجل طيلة 
ي الضغط عل الحكومة العراقية اليقاف هذه االعتداءات التى

 
لم يكن لها اي دور يذكر ف

ين االول، وسط صمت رهيب.   ايام شهر تشر

م ببغداد، مطلب الجمعية الذي لن تتنازل عنه، هو الكشف عن الجناة المقتحمير  لمقار وسائل االعال 

ي اقتحمت العديد من المحطات التلفزيونية 
الذين اخفاهم تقرير الحكومة، والكشف عن الجهات التى

مت النار فيه او احتلته اليام عديدة.   وارص 

ي 
 
ات واجهزة البث المباشر ف كما تطالب بمحاسبة كل من اطلق الغاز المسيل للدموع قصدا باتجاه الكامير

 ل من اصدر اوامر اعتقال الصحفيير  دون اوامر قضائية. ساحات التظاهر، ومالحقة ك

 

 


