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 االفالت من العقاب في العراق:

 .. الحكومات المتعاقبة تتقاعس والجناة طلقاءصحفيا خالل عقد  29مقتل 

 

 

بين اغتيال واعدام واستهداف  ( صحفيا  29عراق على مدار عقد كامل مقتل )سجل ال

 منظم.

تحقيقات السلطات معظم حاالت االغتيال التي طالت الصحفيين في ولم تكشف 

 مختلفة من العراق. محافظات ومدن

السباب ، خطر البلدان للعمل الصحفيت المؤشرات الدولية العراق كأحد أصنفو

برزها االفالت المزمن من العقاب وانعدام المساءلة، االمر الذي يشجع الجناة على أ

 ارهاب الصحفيين، وتضييق مساحة حرية عملهم.

القانون وتفعيل مبدأ يشار الى ان الحكومات المتعاقبة رفعت شعارات سيادة 

المساءلة، ومالحقة الجناة، في برامجها الحكومية المعلنة، لكنها لم تحقق شيئا من 

 ملف االفالت من العقاب.

كما ان المنظمات االممية فشلت في الضغط على الحكومات العراقية المتعاقبة 

 يين.لتفعيل هذا الملف الخطير، وفتح اوراق التحقيقات الخاصة باغتيال الصحف

في اليوم العالمي لالفالت من  جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تطالب

الحكومة بايجاد حل عملي وفعال النهاء حاالت االفالت من العقاب بشكل  العقاب

كما تناشد الجمعية المنظمات ا من مهامها وواجباتها الدستورية، حاسم، انطالق

 هذا الملف.الدولية الى الضغط على الحكومة لتفعيل 
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 االعداد االتية:الصحافة سجلت  جمعية الدفاع عن حرية

 

 صحفيين 4: مقتل 9202عام  -

 : مقتل صحفيين اثنين9200عام  -

 صحفيين 3: مقتل 9209عام  -

 صحفيا 99: مقتل 9203عام  -

 صحفيين 8: مقتل 9204عام  -

 صحفيا 92: مقتل 9202عام  -

 صحفيين 2: مقتل 9202عام  -

 صحفيا 00: مقتل 9202عام  -

 مقتل صحفيا واحدا: 9208عام  -

 صحفيين 3: مقتل 9202عام  -

 صحفيين 3/ حتى نهاية تشرين االول اكتوبر: مقتل 9292عام 

 صحفيا 29المجموع الكلي: 
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 التقرير السردي:

 

9202 

ثر على جثة نائب رئيس تحرير صحيفة المستقلة الصحفي ع   02/8/9202ــ في 

 الكشف عن الجناة.كمال قاسم، بعد ان اختطف ببغداد، ولم يتم 

اغتالت عصابات مسلحة الزميل االعالمي رياض السراي، اثناء  2/2/9202ــ في 

توجهه الى مقر عمله في قناة العراقية، حيث اعترضه مسلحين مجهولين وأطلقوا 

 عليه النار من اسلحة كاتمة للصوات اثناء مروره في منطقة الحارثية. 

ون االعالمي صفاء الدين الخياط الذي اغتال مسلحون مجهول 8/2/9202ــ في 

، لدى خروجه من منزله في الموصل وأطلقوا ”الموصلية“يعمل مقدم برامج في قناة 

 النار عليه من اسلحة خفيفة ما ادى الى استشهاده على الفور.

مسلحون مجهولون يغتالون اإلعالمي مازن البغدادي الذي  90/00/9202ــ في 

حيث اطلق مسلحون مجهولون النار عليه بباب منزله في يعمل في قناة الموصلية، 

 محافظة الموصل.

9200 

مصور قناة افاق سالم الغرابي جراء انفجار سيارتين  توفي 90/2/9200ــ في 

 مفخختين في محافظة الديوانية.

اغتيال الصحفي والناشط هادي المهدي في منزله وسط العاصمة  8/2/9200ــ في 

 الجهات األمنية ان اغتياله كان بواسطة سالح كاتم.بغداد، حيث ترجح 

9209 
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على جثة الصحفية اسراء  عثرت شرطة محافظة صالح الدين 9209ــ في شباط 

ا اثار اطالقات نارية في التابعة لمدينة بيجي وعليه” واريالبوج“سلمان قرب قرية 

 الصدر والرأس.

 البرامج السياسية الصحفيمقدم واغتالت جماعة مسلحة مجهولة  9/4/9209في ــ 

في  كاميران صالح الدين عن طريق وضع عبوة الصقة اسفل سيارته الشخصية

محافظة تكريت، ما ادى الى بتر ساقه واصابته بجروح خطرة بمختلف انحاء 

 جسمه، مبينة انه فارق الحياة بعد نقله الى مستشفى تكريت متأثرا باالصابة.

الواقع  جهولون منزل االعالمي غزوان انسأقتحم مسلحون م 32/2/9209ــ في 

وا باطالق النار عليه وعلى ، اثناء تناول االفطار وقامفي حي سومر شرقي الموصل

في ا لبرنامج ترفيهي مقدموالراحل كان ، ما ادى الى استشهاده على الفور، اسرته

 قناة سما الموصل.

9203 

رشيد عباس في حي  الصحافي المخضرم حميداغتال مسلحون  2/9/9203ــ في 

، وكان عباس يكتب مقاالت رأي لعدد من الشرطة الخامسة جنوب غرب بغداد

الصحف المحلية منذ انتهاء عمله في جريدة الجمهورية التي توقفت عن االصدار 

 .9223منذ 

على اثر اصابته بجروح المذيع التلفزيوني موفق العاني،  توفي 2/2/9203ــ في 

 في حي المنصور غرب بغداد.استهدفت مسجدا بالغة في سيارة مفخخة 

الذي يعمل في شبكة العثور على جثة الصحافي زامل غنام،  2/2/9203ــ في 

 بعد يوم من خطفه من قبل مسلحين بمنطقة الوشاش في بغداد.اخبار العراق، 

اغتيال الكاتب والناطق الرسمي باسم ديوان محافظة نينوى قحطان  8/2/9203ــ 

 رع الجامعة شمالي مدينة الموصل.سامي، في شا

اغتال مسلحون مجهولون في الموصل كادر قناة الشرقية  2/02/9203ــ في 

 المكون من )المراسل محمد كريم البدراني والمصور محمد غانم(.

اغتيال االعالمي والناطق باسم محافظة نينوى اسعد زغلول  2/02/9203ــ في 

 .من قبل مسلحين في مدينة الموصل

بشار ” الموصلية“اغتالت مجموعة مسلحة مصور قناة  94/02/9203ــ في 

النعيمي بعد خروجه من مقر القناة، متجها  إلى منزله، فهاجمه المسلحون في منطقة 
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النبي شيت )ع( بمدينة الموصل، وأطلقوا النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت، ما 

 ادى إلى مقتله في الحال.

ال مسلحون مجهولون المصور الصحفي عالء ادور اغت 94/00/9203ــ في 

 قرب منزله في محافظة الموصل.

مقتل مراسل ومصور قناتي التغيير وبغداد الزميل وضاح  92/00/9203ــ في 

الحمداني برصاصة طائشة اثناء تغطيته لمراسيم تشييع شيخ عشيرة الغانم داخل 

 مقبرة الحسن البصري في محافظة البصرة.

اغتيال الكاتب والصحفي عادل محسن حسين من قبل مسلحون  9/09/9203ــ في 

 بالقرب من المجمعات الحكومية في حي الضباط جنوبي مدينة الموصل.

اعدام الصحفي العراقي ياسر الجميلي في سوريا على يد  3/09/9203ــ في 

 ”.جبهة النصرة “عناصر 

الزميل ” رايال“ة اغتال مسلحون مجهولون رئيس تحرير مجل 2/09/9203ــ في 

 كاوةَكرمياني داخل منزله في منطقة شهيدان بمدينة كالر التابعة لمحافظة السليمانية.

اغتال مسلحون مجهولون االعالمية نورس محمد هاشم  04/09/9203ــ في 

لموصل، وذلك برشقها النعيمي، بالقرب من منزلها في حي الجزائر شرقي مدينة ا

 مفارقتها الحياة على الفور في مكان الحادث.، ما أدى الى بعدة اطالقات

اغتيال مقدمة برامج في قناة الموصلية نبراس النعيمي  02/09/9203ــ في 

 بالقرب من منزلها في الموصل.

استهدف زوار  انفجار انتحاري في منطقة الدورة ببغدادادى  02/09/9203في ــ 

 .مهند محمد اثر اربعينية االمام الحسين الى مقتل الصحفي

اقتحم مسلحون مجهولون يرتدون احزمة ناسفة مقر قناة  93/09/9203ــ في 

الفضائية، وفجر أحدهم حزاما  كان يرتديه عند باب مقر القناة، وبعد ” صالح الدين“

عن  احزمة ناسفة أخرى مما اسفر 4تدخل القوات المشتركة قام المسلحون بتفجير 
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استشهاد )مدير االخبار رعد البدري، والمذيعة وسن صبري العزاوي، والمشرف 

 جمال ناصر و محمد عبد الحميد(.المحررين اللغوي احمد خطاب، والزميلين 

، الذي يعمل في الصحافي عمر الفراجي استهدف قناص 30/09/9203في ــ 

في مدينة الرمادي اثناء تغطيته الحداث فض االعتصامات  اذاعة صوت االنبار،

 مركز محافظة االنبار.

 

9204 

مثنى عبد الحسين وخالد عبد )مصورا مكتب العراقية في بابل  توفي 2/3/9204ــ 

، بتفجير سيارة مفخخة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة عند مدخل مدينة بابل ثامر(

 االثرية، شمال الحلة.

توفي رسام الكاريكاتير الزميل أحمد الربيعي، في أحدى  09/3/9204في ــ 

بعد تهديدات طالته في بغداد،  مستشفيات محافظة اربيل بإقليم كردستان العراق

 .واضطرته الى ترك عالجه وتردي حالته الصحية بعد ايام على هروبه من بغداد

رية الغائب عن اعدم ضابط في فوج حماية رئيس الجمهو 99/3/9204ــ في 

الزميل محمد بديوي ” إذاعة العراق الحر “البالد جالل طالباني مدير مكتب 

 الشمري.

همام محمد، وتضاربت ” قناة التغيير“ثر على جثة مصور ع   8/4/9204في ــ 

الجيش العراقي  االنباء حول سبب مقتله حيث اعلنت القناة ان قذيفة مدفعية اطلقها

سقطت على داره الواقعة في محافظة االنبار، بينما ذكر صحفيون هناك ان مسلحون 

 يستقلون سيارة مدنية قاموا بطالق النار عليه.

أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة تجاه كادر قناة العهد  04/2/9204في ــ 

ة الجارية في منطقة الفضائية في محافظة ديالى، أثناء تغطيتهم لألحداث األمني

 .على الفور العظيم، ما أدى إلى استشهاد المصور خالد علي حمادة

لهجوم الحياة بسبب بالغة قناة معتز جميل المراسل فارق  02/2/9204في وــ 

 اصاباته.

الكردية مراسلة وكالة انباء الفرات دنيز فرات توفيت الصحفية  2/8/9204ــ في 

بالقرب من مدينة مخمور، اثناء للنازحين إثر إصابتها بشظايا قذائف هاون في مخيم 

 ”.داعش“تغطيتها لمعارك بين قوات البيشمركة وعناصر 
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9202 

مقدم البرامج سهيل الدليمي، الذي يعمل مراسال   اعدم داعش 04/0/922في ــ 

 ار الفضائية، بعد اعتقاله إثناء تنقله بمدينة الرطبة.لقناة األنب

على اثر مصور قناة الغدير الفضائية علي األنصاري توفي  04/0/9202ــ في 

األمنية في معارك تحرير ، عندما كان يرافق القوات بتفجير عبوة ناسفةاصابته 

 شمال المقدادية بمحافظة ديالى.

الصحفي عالء مازن عبد الله، الذي يعمل  اعدم تنظيم داعش 03/3/9202ــ في 

 .، وقد اكدت عائلة عبد الله ذلكمراسال لقناة سما الموصل، بمدينة الموصل

ابلغ عدد من الزمالء الصحفيين جمعية الدفاع عن حرية  02/3/9202ــ في 

الكاتب الصحفي احمد حسكو، الذي يعمل في الصحافة ان تنظيم داعش اعدم 

 ، بمدينة الموصل.صحيفة الموصل اليوم

اعدام الصحفي فاضل الحديدي )كاتب في عدة صحف(، بعد  02/3/9202ــ في 

 أشهر بمدينة الموصل. 8اعتقاله لمدة 

اعدام اإلعالمي جمال صبحي، وهو يحمل الجنسية المصرية  02/23/9202ــ في 

 ويعمل في مدينة الموصل.

دي برصاص مجهولين في المصور الصحفي أحمد العوااغتيل  92/3/9202ــ في 

 مدينة كربالء بظروف غامضة.

بعد اصابته بتعرض مصور فضائية النجباء عمار جاسم، توفي  92/3/9202ــ في 

 مرافقته القطعات العسكرية بمدينة تكريت.لتنظيم داعش اثناء 

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  8/4/9202ــ في 

أحمد محمود الصفار، وهو يعمل مراسال لقناة سما الموصل اعدام الصحفي عن 

 بمدينة الموصل.
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افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  93/4/9202ــ في 

اعدام الصحفي ثائر العلي، )رئيس تحرير صحيفة رأي الناس( بمدينة عن 

 الموصل.

رعد الجبوري في منزله ” الرشيد“اغتيل مقدم البرامج في قناة  4/2/9202ــ في 

 بمنطقة القادسية في العاصمة بغداد، على يد مجموعة مسلحين مجهولين.

متأثرا  بجروح الحياة مراسل قناة المسار ماجد عبد الزهرة فارق  2/2/9202ــ في 

 اصيب بها في الفلوجة.

للجمعية افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم  08/2/9202ــ في 

 ”.نينوى الغد“المهندس التقني فراس البحر، وهو يعمل فنيا  في قناة داعش اعدام  عن

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  0/2/9202ــ في 

عدام الصحفية سهى أحمد راضي بعد أيام على إختطافها من موقع سكنها شرق عن ا

 الموصل.

اثر اصابته اثناء اسل قناة الموقف حسين عالء، مرتوفي  00/2/9202ــ في 

 تغطيته للمعارك في بيجي.

المصور الصحفي حسين فاضل الذي يعمل مصورا توفي  90/2/9202ــ في 

حربيا في قناة العهد الفضائية أثناء تغطيته للعمليات العسكرية الجارية في قضاء 

 بيجي.

مهجرين من مناطقهم افاد عدد من صحفيي الموصل ال ا 99/2/9202ــ في 

عدام المصور الصحفي جالء عدنان العبادي، يعمل في قناة الموصلية، للجمعية عن 

 في الموصل.

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  02/8/9202ــ في 

 اعدام يحيى الخطيب، يعمل مراسال لقناة الموصلية في الموصل.عن 

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  98/8/9202ــ في 

المصور الصحفي عادل الصائغ، يعمل في وكالة رويترز وقناتي العربية عن اعدام 

 وصالح الدين، بمدينة الموصل.

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  2/2/9202ــ في 

جريدة محلية بالموصل ووالدها غانم  الصحفية اخالص غانم تعمل فيعن اعدام 

 الساعاتي الذي يعمل مندوب مبيعات في احدى الصحف المحلية.
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افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  09/2/9202ــ في 

 اعدام مدير اذاعة الرشيد يحيى عبد حمد في الموصل.عن 

ين من مناطقهم للجمعية افاد عدد من صحفيي الموصل المهجر 02/2/9202ــ في 

قحطان سلمان، يعمل مصورا صحفيا في قناة سما الموصل، في عن اعدام 

 الموصل.

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم للجمعية  4/02/9202ــ في 

 اعدام الصحفي مروان يونس يعمل في قناة سما موصل.عن 

فظة البصرة على جثة عثرت القوات األمنية في محا 92/02/9202ــ في 

، وسياب ت من اختطافه من قبل جماعة مسلحةالصحفي سياب العقابي، بعد ساعا

 .”العراق تايمز“في موقع كان يكتب 

افاد عدد من صحفيي الموصل المهجرين من مناطقهم  03/00/9202ــ في 

اعدام الصحفي مهند العكيدي، الذي يعمل مراسال لوكالة صدى برس، للجمعية عن 

 ينة الموصل.بمد

9202 

اغتيل مراسل ومصور فضائية الشرقية نيوز في ديالى سيف  09/0/9202في ــ 

 .بظروف غامضة طالل وحسن العنبكي في ديالى

استهدف تنظيم داعش بصواريخ عدد من الطواقم الصحفية  03/2/9202ــ في 

علي “الفضائية مصور قناة الغدير المرافقة للقوات االمنية ما ادى الى استشهاد 

 واصابة عدد من اخر من الصحفيين بجروح. ،”محمود

” روزنيوز“عثرت القوات االمنية على جثة مراسل وكالة انباء  03/8/9202ــ في 

ظهرا  9:32، في الساعة "ودات حسين علي"المقربة من حزب العمال الكردستاني 

فه في الساعات على طريق العام بين ناحية سيميل ومحافظة دهوك، بعيد اختطا

 االولى من صباح ذات اليوم من وسط المحافظة.
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الصحفي العامل في قناة الموصلية الزميل دحام محمد،  توفي 8/02/9202ــ في 

 على اثر تعذيبه في احدى سجون الموصل على يد تنظيم داعش.

احمد هاجر مدير قسم االخبار في قناة تركمان ايلي في اغتيل  90/02/9202ــ في 

 اثناء الهجوم على المحافظة.وذلك وك، بنيران قناصي عناصر داعش، كرك

لرصاصة  "علي ريسان"مصور السومرية الزميل  تعرض 99/02/9202ــ في 

اثناء تغطية معارك الموصل ضمن قرية الخوين قناص مباشرة في منطقة الصدر، 

الحياة على  ، وفارق على اثرهاجنوب ناحية الشورة ضمن قاطع عمليات القيارة

 .الفور

، وع ثر "شكر زين الدين"الفضائية  KNNمراسل قناة  اغتيل 0/09/9202ــ في 

على جثمانه في قضاء العمادية بدهوك، بعد اختطافه قبل اربعة ايام من تاريخ 

 العثور على الجثة.

هاجم مسلحون يستقلون عجلة نوع كورال بيضاء وأطلقوا  2/09/9202ــ في 

التابعة لشبكة اإلعالم  "بابا كركر"الرصاص على محمد ثابت شحاذة مدير إذاعة 

 العراقي، واردوه قتيال أثناء قيادته عجلته في حي العروبة وسط كركوك.

9202 

التابعة لالتحاد الوطني أعلنت قناة كوردسان نيوز الفضائية  2/2/9202في ــ 

وجد مقتوال ” سوران سقزي“الكردستاني في اقليم كردستان أن أحد مقدمي برامجها 

 في منزله بأربيل  في ظروف غامضة.

مراسل قناة آسيا الفضائية في محافظة األنبار صهيب  توفي 30/2/9202ــ في 

د على شهداء أحد الهيتي بتفجير انتحاري داخل قضاء هيت أثناء تغطيته لوقفة ِحدا

 تفجيرات منطقة الكرادة.

المراسل العراقي بختيار حداد، و الذي يعمل لصحيفة توفي  02/2/9202ــ في 

 الفرنسية، بانفجار عبوتين في ايمن الموصل. "لوفيكارو"

توفيت الصحفية الفرنسية )ستيفاني(، متأثرة بإصابات  92/2/9202في وــ 

 ناسفتين في ايمن الموصل.تعرضت لها بانفجار عبوتين 

بعد ان توفي الصحفي الفرنسي )فيرونيك روبرت(  الحق بهم 94/2/9202في وــ 

بايمن الموصل بتاريخ بذات االنفجار في مستشفى عسكري قرب باريس أثر إصابته 

 (.9202حزيران  02)
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مراسل وكالة انباء/ نينا/ في كربالء الزميل حمزة الالمي توفي  4/2/9202ــ في 

 خالل تغطيته معارك غرب الموصل.

)حرب هزاع( و  مراسل ومصور قناة هنا صالح الدينتوفي  2/2/9202ــ في 

في قرية امام غربي جنوب الموصل بعد محاصرتهما من قبل ، )سؤدد الدوري(

 عناصر داعش.

المصور الحربي لقناة كربالء الفضائية )سجاد نجم عبد توفي  92/8/9202ــ في 

 مليات تحرير تلعفر.عجيل( خالل ع

على اثر اصابته  مصور قناة النجباء )لؤي صادق(،توفي  02/9202/ 0ــ في 

 عمليات تحرير الحويجة. تهتغطي خالل

مصور قناة )كردستان(، راكان شريف في احدى قرى اغتيل  32/02/9202ــ في 

 قضاء داقوق جنوبي كركوك في ظروف غامضة.

 

 

9208 

المصور الصحفي سعد هادي خلف المشرفاوي والذي  توفي 02/0/9208ــ في 

يعمل في وكالة انباء الشباب وموقع سوق الشيوخ االلكتروني بالناصرية، بعد 

 اصابته باستهداف موكبهم بسيارة مفخخة في منطقة مطيبيجة قرب سامراء.

9202 

تعرض مصور قناة الحرة عراق مكتب بغداد )سامر علي  2/0/9202 ــ في

بين مركز شرطة القدس ان المغدور تلقى ، وغامضة دثة اغتيالشكارة( لحا

 رصاصتين في الصدر وثالثة في الرأس.
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باباني مع  الكردية الزميل امانج NRTمقدم البرامج في قناة ق تل  02/02/9202ــ 

، واعلنت شرطة حمد في ظروف غامضة في السليمانيةزوجته االعالمية النا م

 المدينة انهما انتحرا.

9292 

اغتال مسلحون مجهولون مراسل قناة دجلة الزميل احمد عبد  02/0/9292ــ في 

الصمد ومصور القناة الزميل صفاء غالي في منطقة الحكيمية بالبصرة بعد تغطيتهم 

 للتظاهرات هناك. 

اغتال مسلحون مجهولون بطلق ناري مدير المجموعة  00/9/9292ــ في 

 مشرفين على عمل قناة الرشيد نزار ذنون.االعالمية الجنابي كروب واحد ال

 


