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 تمهيد:

نصيبا من هذا  نوالصحفيتلفا هذه المرة على جميع األصعدة، وقد ناَل مخ 0202جاء عام 

تزال الشغل  مافعلى الرغم من جائحة كورونا التي  طالتهم؛ االنتهاكات التياالختالف من خالل 

ضد الصحافة ن االنتهاكات  أإاّل ؛ ما سببته من أزمات في مختلف المجاالتو الشاغل للعالم،

 .والصحفيين تواصلت

داء طالت صحفيين/ات في ت( حالة اع025) سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

اغتيال، تهديد بالقتل والتصفية الجسدية،  عدة أشكال، وهي: مختلف المدن العراقية، شملت

مات هجوومصادرة معدات تصوير،  ،حتجاز، اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطيةاعتقال، ا

غالق مسلحة طالت صحفيين ومؤسسات إعالمية، وإصابات للصحفيين/ات، فضال عن إ

 مؤسسات. 

لتها األشهر الثالثة األولى من العام، التي تزامنت مع تواصل االحتجاجات خطر االنتهاكات سجّ أ

 ب البالد.الشعبية في وسط وجنو

استثناء ، والقفز على قرار مع إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي تزامنت الحاالتاغلب 

، المخاطرة الكبيرة في نقل الخبر والمعلومةمن رغم بالو. الصحفيين من إجراءات الحظر

 ومنعبعض األجهزة األمنية، بمنع ت لَ وب  ق  ن هذه المخاطرة  أإاّل ؛ واالضطرار للتجول الميداني

 التغطية وغيرها من المخالفات.

جسامة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وهذا يؤكد  لةحا (176جلت الجمعية )سَ و

 .التضييق على حرية العمل الصحفي

نواعا من ( محافظة أ17، فقد شهدت )ما بخصوص توزع االنتهاكات وفق المحافظاتأ

على  األكثر تضييقا ، بوصفهامة بغدادالعاصتتصدر الئحتها االنتهاكات ضد الصحفيين/ات، 

( 55( حالة انتهاك، تليها كركوك )61بتسجيلها ) ،حرية العمل الصحفي للعام الثاني على التوالي

 .حالة
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محلية قوانين نفاذ في مجال حرية الصحافة، على الرغم من كردستان تراجعا خطيرا إقليم وشهد 

السيما بعد االحتجاجات األخيرة و المعلومة، ، وحق الحصول علىعالمتدعم حرية الصحافة واإل

 المطالبة باإلصالح التي شهدها اإلقليم.

لعدد جندة سياسية، لجهات تحمل أجماعة، تنتمي  من قبل وشهدت الساحة العراقية مهاجمة وتهديد

 لى الضغط على تلك الوسائل لتغيير خطابها.من وسائل اإلعالم، كانت تهدف إ

 

 

 

 صحفية: سرة الــ شهداء األ

حمد عبد الصمد أمجهولون مراسل قناة دجلة الزميل اغتال مسلحون  01/0/0101ــ في 

 البصرة بعد تغطيتهم للتظاهرات هناك. في منطقة الحكيمية بومصور القناة الزميل صفاء غالي 

عالمية الجنابي ولون بطلق ناري مدير المجموعة اإلاغتال مسلحون مجه 00/0/0101ــ في 

 حد المشرفين على عمل قناة الرشيد نزار ذنون.أهو كروب و

، الصحفي هشام الهاشمياألمني والكاتب الباحث اغتال مسلحون مجهولون  5/7/0101ــ في 

 ن لم يتم الكشف عن الجناة. عودته من لقاء متلفز، ولغاية اآل مام منزله بعدأ

 

 صابات:إــ 

قنبلة استهدافه بثر إب بجروح بيده البغدادية عدي عكا صيب مصور قناةأ 01/0/0101ــ في 

 دخانية خالل تغطيته لالحتجاجات في ساحة الطيران ببغداد.

صيب مراسل المربد حيدر الموزاني باختناق شديد في ساحة االحتجاجات أ 01/0/0101ــ في 

منية كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع في لقاء القوات األإجراء  ؛بمحافظة البصرة

 ات التظاهر هناك. ساح

ثر إحمد الربيعي بساقه وكتفه أمراسل الوكالة الفرنسية الزميل  صيبأ 00/0/0101ــ في 

 .طالقات قوات مكافحة الشغب تجاه المتواجدين في ساحة التحرير وسط بغدادإ

جراء استخدام  ؛ض عدد من الزمالء من وكاالت مختلفة لالختناقتعر   05/6/0101ــ في 

 ،المربد ومراسل) :هموالزمالء،  .تفريق المحتجينالخاص ب للدموعية الغاز المسيل القوات األمن

 (،نبيل الجورانيالفرنسية  apالمصور في وكالة و ،وفؤاد الحلفي ،حمد الموزانيأواي نيوز 

 حداث التظاهرات هناك.ى مجلس النواب في البصرة لتغطية أمام مبنحيث كانوا أ



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            شارع النضال/ قرب عمارة الشروق/ فرع المطبخ الانكليزي/ مركز تنوع /بغداد: مقرال

 49912071110 – 49741210970: أتصال

 1J72970  freedompress2@gmail.com   شهادة تسجيل المنظمة

 

 

 

بشار  "زاغروس"ت مكافحة الشغب بالضرب على مصور قناة اعتدت قوا 07/7/0101في ــ  

للمطالبة بتحسين واقع مدينة النجف ثناء تغطيته للتظاهرات الغاضبة التي شهدتها أمهدي، 

فراد من قوات أثناء التغطية قام ألقرب من مبنى الحكومة المحلية، والكهرباء المتردي، وبا

لى إدى أما  ؛درة الكاميرا ومعدات أخرىوات، ومصاامكافحة الشغب بضرب المصور بالهر

لى المشفى القريب لتلقي إثرها إصابته بكدمات بليغة في الساق ومنطقة الظهر، ونقل على إ

 العالج.

ثر تعرضه إ ؛براهيم بجروحإمحمد حسن  "روز نيوز"أصيب مراسل وكالة  32/8/3232ــ في 

وضاع االقتصادية تردي األا على ثناء تغطيته للتظاهرات التي انطلقت احتجاجألطلق ناري 

 .قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانيةوتأخير صرف الرواتب في  ،والخدمية

 نور السعيديمن )المراسل ف ؤل  الم   "البغدادية"تعرض كادر قناة  32/02/3232ــ في 

طيتهم ثناء تغبالكرات الحديدية الخاصة بالصيد أصابات طفيفة ( إلبشير عبد الشريفوالمصور 

 للتظاهرات في فلكة التربية بكربالء.

 

 ــ اعتقال واحتجاز:

مراسل و، محمد الفرطوسي مصور "رويترز"شرطة البصرة احتجزت  01/0/0101ــ في 

ثناء تغطيتهم أ ،حمد رائد مصورأ، ومصور "الشرقية" الزميل فؤاد الحلفي "الغدير"قناة 

 .جزهمعلى حطلقت سراحهم بعد ساعة أوالتظاهرات هناك، 

ثناء تغطيته أن محمد ومأمنية المصور الصحفي ماعتقلت القوات األ 01/0/0101ـ في ـ

 لالحتجاجات في محافظة البصرة.

ثناء تغطية ألون المصور الصحفي فاضل المياحي احتجز مسلحون مجهو 01/0/0101ــ في 

 ازه.سراحه بعد حوالي ساعة من احتج وأ طلقزقة مدينة كربالء، أحد أحداث في ألا

الزميل  "بركراف"ربيل مدير تحرير موقع أسايش أاعتقلت قوة من  00/0/0101ــ في 

حد أالعام الماضي حول ملفات فساد خاصة ب انشره تقرير ثرإحمد الصحفي سوركيو م

 بكفالة مالية.طلق سراحه ، ثم أالسياسيين

المراسل )ن من الكردية المكو "NRT"سايش كادر قناة احتجزت قوات األ 07/0/0101ــ في 

حين كانا في مهمة صحفية لتغطية تظاهرة انطلقت في قضاء  (عمر فتاح والمصور زياد كامل

 االحتجاز. منطلق سراحهم بعد ساعتين أدق التابع لمحافظة السليمانية، وسيد صا
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صفاء  "سبل السالم" ذاعةإاحتجزت قوة من استخبارات ذي قار مراسل  00/0/0101ــ في 

 طباء وسط المحافظة.على دار األ ألقيتعبوة محلية الصنع  حادثة انفجارء تغطيته لثناأالكناني 

على  اربيل الصحفي هيمن مامند على خلفية كتابته منشورأاعتقلت شرطة  02/3/0101ــ في 

طلق وأ ،خير صرف رواتب الموظفينأتحول  (فيس بوك)التواصل االجتماعي أحد مواقع 

 .يام من االعتقالأة عشرسراحه بكفالة مالية بعد 

الزميل  اإلخبارية"بغداد اليوم "احتجزت استخبارات البصرة مراسل وكالة  05/3/0101ــ في 

عن قضايا فساد وتالعب بالعقارات في المحافظة،  حسن صباح( على خلفية نشره تقارير)

م نشر  بعد توقيعه على تعهد خطي، بعدال  إولم يطلق سراحه  ،ساعات استمر حجزه لمدة خمسو

 ، ودفع كفالة مالية.القضيةتقارير عن 

ثر إد مداهمة منزله على ربيل الصحفي هيمن مامند بعأاعتقلت شرطة  6/2/0101ــ في 

 .ولم يفرج عنه لغاية اآلن ،"NRT"دلى به لفضائية أتصريح 

نبار نبار، اعتقلوا مدير شبكة األمركز شرطة حصيبة في األ ومنتسب 01/2/0101ــ في 

ثناء حضورهم لمركز الشرطة، أرفقة نقيب الصحفيين في المحافظة ية سعدون شيحان بخباراإل

األمنية في لقوات لساءة المركز ضد الزميل شيحان، بتهم اإلقامها مدير أالتي  ىللنظر في الدعو

 مواقع التواصل االجتماعي.

، المكون من "٤٢كردستان "منية في كركوك كادر قناة احتجزت القوات األ 02/5/0101ــ في 

هواتفهم الشخصية صادرت نوزاد محمد( في مقر اللواء، و مصورالو المراسل هيمن دلوي)

خرى، بعد التغطية المباشرة آلثار حرائق محاصيل الحنطة والشعير يرات والمعدات األوالكام

 ك.وفي كرك "داقوق"التابعة لناحية  "زنقري"، في منطقة المناطق الزراعية التي شهدتها

دهوك كاروان  في "كلي كردستان"مراسل قناة اعتقلت القوات األمنية  06/5/0101ي ــ ف

علي ديوالي ومصورها هجر  "سبيدة"مراسل قناة و، هاتفه الشخصيوصادرت صادق 

خالل تواجدهم قرب  ،حمد خالدأذاعتها إومدير  ،ماهير سكفان" خابير"ومدير قناة  ،برواري

 .فيما بعدسراحهم طلق وأمعداتهم، جميع  صادرتومكان االحتجاجات للتغطية، 

نمار عبد أالزميل  "العراقية"منية مقدم البرامج في قناة أاعتقلت قوة  30/5/0101ــ في 

 .شفى الكنديستبعد االنتهاء من التغطية الصحفية في م، العزيز

مدة لالمقر في  ،"سبيدة"سايش في السليمانية كادر قناة احتجزت شرطة األ 0/6/0101ــ في 

تجاوزت عليهم كما ، رافضة إلجراءات الحظر المشددة لتظاهرات تهمثالث ساعات، بعد تغطي

 .، وحذفت كل ما وثقته الكاميراالكادربالسب والشتم، وسحبت معدات 

 ومااإلعالمي قارمان شكري زين الدين، اعتقلت القوات األمنية في دهوك  07/6/0101ــ في 

 .نلغاية اآل زال مصيره مجهوالي

سوران  "02كردستان "منية في كركوك مراسل قناة احتجزت القوات األ 0/8/0101ــ في 

 في المحافظة. تظاهرة الفالحية التي انطلقتللثناء تغطيتهم ، أنوزاد محمد اكامران، ومصوره
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بريار الزميل  "NRT"سايش في دهوك مراسل قناة احتجزت قوات األ 00/8/0101ــ في 

احتجاجا على  ؛التي انطلقت خالل تغطيتهم للتظاهرة، هاب بنيامينالو حجي والمصور عبد

 تردي الوضع المعيشي.

موقع ، الذي يعمل في هزار رشيدالصحفي ت القوات األمنية اعتقل 00/8/0101ــ في 

"sibeiy" واحمد سيف الدين مصور قناة ، اإللكتروني"NRT"  ساعات في مقر  أربعلمدة

محمد خليل شواني من امام بارك شانيدر التي كان من خر اآل قناةالمصور وكويسنجق،  قضاء

 .ذاته بعد منتصف اليوم متم االفراج عنهو، رض ان يكون تجمع المتظاهرين فيهاالمفت

بيوار حلمي ر الكردية "NRT" احتجزت قوة من االسايش مدير مكتب قناة 00/8/0101ــ في 

ذكر لألسباب، وهم كل من المونتير ريوار وجميع الزمالء العاملين فيه دون اي  ،نور الدين

من ، علي صالح، وموظف االستعالمات احمد عدنان خالد، وسائق الخدمة شريف محمد سليم

 دون مذكرة امر اعتقال بحقهم، واطلقت سراحهم بعد ساعات.

( في قضاء كالر Dengاحتجزت قوة من االسايش مراسلة راديو صوت ) 02/8/0101ــ في 

توزيع استمارات استبيان حول ثقة المواطنين ، اثناء ة السليمانية ريناس صالحالتابع لمحافظ

واطلق سراحها بعد وساطات ومراعاة تلك األجهزة لمعايير حقوق االنسان،  األمنية،باألجهزة 

 عدة.

اعتقلت في زاخو في كردستان عدد من الصحفيين، فاعتقلت القوات األمنية  01/8/0101ــ في 

مما دعاه الى االضراب  ،في السجن دون معرفة التهمة الموجه له واودع عمرفاروق الصحفي 

نقل الى المستشفى على اثر ذلك، كما اعتقلت فحالته الصحية  توتدهور ،عن الطعام لمدة يومين

احمد زاخوي ولم تسمح لمحاميه بلقائه إال بعد أسبوع  "NRT"القوات األمنية مراسل قناة 

 شكري.وقارمان اوميد بروشكي، األمنية أيضا الصحفيان  واعتقلت القواتتقريبا، 

في  "NRT"قناة قليم مراسلين تابعين لمكتب منية في اإلأقوة اعتقلت  01/8/0101ــ في 

واستولت على كاميراتهم  ،منطقتي العمادية وزاخو، وهم كل من نهاد اورماري واحمد زاخوي

 ة تجسس تركية دون طيار في االقليم.ومعدات اخرى، على اثر تغطيتهم لحادثة سقوط طائر

دفاع هركي في قضاء عقرة  "KNN"اعتقلت قوة من االسايش مراسل  01/8/0101ــ في 

ظهر تالتابع لمحافظة السليمانية، على خلفية نشره لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي 

واجبرته على صعود تعتدي بالضرب على المحتجين في اإلقليم، وهي فيه قوات من االسايش 

بعد ان صادرت هاتفه المحمول، ولم تطلق سراحه إال بعد دفع مبلغ مالي مقدراه  االسيارة معه

 من الشهر ذاته لغرض التحقيق معه. 31وحضوره يوم  ،خمسة ماليين دينار
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الزميل شوان  "NRT"اعتقلت القوات األمنية في السليمانية مدير مكتب قناة  0/1/0101ــ في 

دعوى مرفوعة من قبل شاناز ابراهيم احمد، شقيقة هيرو ابراهيم عقيلة رئيس على اثر  عادل،

الجمهورية االسبق الراحل جالل الطالباني بتهمة التشهير، بعد نشر القناة تقريرا يشير إلى 

التهمة االخرى تتعلق بحقوق نشر رفعها احد المواطنين مدعيا انه ، وشراكتها في مشروع سكني

 ق الفيديو وان القناة سرقته منه.يمتلك حقو

من المراسل قتادة عادل المؤلف  "فاقآ"احتجزت شرطة االنبار كادر قناة  5/1/0101ــ في 

واستولت على معداتهم، تجارية،  استهدف محال   اوالمصور محمد جمال، اثناء تغطيتهم انفجار

 نة ثالث ساعات. داخل مركز القطاواعادتها لهم بعد مسح ما وثقوه، ودام احتجازهم 

اعتقلت قوة امنية من االسايش الكاتب الصحفي بهروز جعفر في مدينة  00/1/0101ــ في 

ممثل  ، حيث اشتكىكتبه عن رئيس الجمهورية برهم صالح مقال ناقد  نشر  السليمانية على خلفية

ية على الصحفي بداعي التشهير، وصدور امر قضائي بحجزه لمدة ثمان هناكرئيس الجمهورية 

 ايام على ذمة التحقيق.

 طواقماحتجزت عناصر امنية تابعة للشرطة االتحادية في بغداد  07/01/0101ــ في 

اثناء تغطيتهم للتظاهرات التي انطلقت امام مقر ، "رووداو"و  ز"آي نيو" و "العهد"فضائيات 

 الحزب الكردستاني وسط بغداد.

بحق الصحفية العراقية ومراسلة موقع لقاء قبض قضائي إصدرت مذكرة  00/01/0101ــ في 

Middle East Eye المادة تأتي ضمن ليه إالجريمة المسندة ن ، وأالدولي سؤدد الصالحي

، وهي حالة تحصل للمرة األولى في العراق، من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف 233

 هم.بالغ المتمن دون إالتي يصدر فيها مذكرة قبض على خلفية دعوى تشهير 

 "التغيير"كادر قناة  احتجزت قوة امنية تابعة الستخبارات محافظة ذي قار 7/00/0101ــ في 

اثناء تغطيتهم الصحفية وسط  ،سعد الركابيوالمصور  ايهاب الخفاجيالمكون من المراسل 

ثم اطلقت سراحهم  ،م لمدة نصف ساعةمعهوحققت الى مركز الشرطة، واقتادتهم ، المحافظة

 ساطات إعالمية.بعد تدخل و

اعتقلت قوة امنية من االسايش مدير موقع ديجيتال ميديا ومراسل راديو  01/00/0101ــ في 

السليمانية، واطلق سراحهم ثناء اداء مهامهم وتغطية االحتجاجات في امحمد محمود الزميل دنك 

 بعد ساعات من اعتقالهم.

المكون من الكردية  "العراقية"اة احتجزت قوات تابعة لالسايش كادر قن 00/00/0101ــ في 

اثناء اداء عملهم ونقلهم  ،السليمانيةفي سيروان برزاني المصور امين احمد و المراسل

 . للتظاهرات التي عمت المدينة

هوار محمد كان المكون من المراسل  "پيام"احتجزت االسايش فريق قناة  00/00/0101ــ في 

 التابع لمحافظة السليمانية. جاجات في قضاء كالراثناء تغطية االحت ،المصور آكو جمعةو
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الزميل  "NRT"اعتقلت القوات االمنية في السليمانية مراسل قناة  00/00/0101ــ في 

 واقتادته الى جهة مجهولة. اثناء تغطية االحتجاجات في السليمانية كارزان طارق

اليا المكون من د "02كردستان "اعتقلت قوة من االسايش كادر قناة  00/00/0101ــ في 

عداد حدى األسواق الشعبية في السليمانية، إلإاثناء تواجدهم ب، كمال، هردي حسن، برهم جمال

، قبل ان تقتادهم الى احدى المقار صادروا معدات الكادروتقرير عن الوضع المعيشي هناك، 

 .االمنية

زوسيك الزميل  اعتقلت قوة من االسايش مراسل وكالة "روز نيوز" 03/00/0101ــ في 

منشور كتبه على صفحته الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي، ، في أربيل، على خلفية جومان

بعد اعتقالها عشرات الناشطين والصحفيين  قمع الحريات من قبل سلطة اإلقليم،والذي انتقد فيها 

 اإلقليم.خالل التظاهرات التي عمت اغلب مناطق  ،في منطقة ام قصر باربيل

اعتقلت القوات االمنية في محافظة كركوك عددا من المراسلين  02/00/0101 ــ في

مراسل ، وهم الصحفيين اثناء اداء مهامهم في احدى قرى المحافظة، واقتيادهم الى جهة مجهولة

سوران محمد، ومراسل ” روز نيوز“وكالة مراسل اوجين عمران، و” األناضول التركية“وكالة 

هلمت حسن، ومراسل ” ئيستا االخبارية“ن عبدالكريم، ومراسل موقع سورا” زيان ميديا“موقع 

في ” سركران“التابعة لناحية ” بلكانه“اكام وزيري، اثناء تواجدهم في قرية ” ستاندر“موقع 

 واعتقلواقضاء الدبس، والتي تضم عدد من األراضي المتنازع عليها بين األقليات في كركوك، 

ات الرسمية الروتينية من قيادة عمليات المحافظة والجيش بتهمة عدم حصولهم على الموافق

 للتغطية في القرية.

اعتقلت عناصر من امن مطار السليمانية رئيس مؤسسة ناليا اإلعالمية  05/00/0101ــ في 

الزميل "اوات علي" فور وصوله من السويد الى مطار السليمانية واقتادوه الى جهة مجهولة، 

 ات من اعتقاله.واطلقوا سراحه بعد ساع

 

 : عالميةإهجمات مسلحة طالت صحفيين ومؤسسات ــ 

داهمت قوة من وزارة الداخلية يرافقها ممثل هيئة االعالم واالتصاالت  07/0/0101ــ في 

ببغداد بعد ساعات على قرار الحكومة االردنية ايقاف عمل القناة في عمان  "دجلة"مكتب قناة 

ة من الموظفين وضيوف نشرة بعد منتصف الليل مغادرة القناة، لمدة شهر، وطلبت القوة المداهم

 .حها مرة اخرىاوعدم العودة الفتت

mailto:freedompress2@gmail.com


 

محاولة الزميلة اشتياق عادل ل "اسيا"تعرضت مقدمة البرامج في قناة  30/0/0101ــ في 

نار لحظة خروجها من منزلها ال عليها أطلقحيث  ،نين مجهولياغتيال فاشلة من قبل مسلح

 .برضوض في الساق وحالة اغماء نتيجة الهلع إلصابتهاأدى  ماببغداد، 

في الكوفة الى استهداف صاروخي  "الوفاء"تعرض مكتب اذاعة وتلفزيون  1/3/0101ــ في 

 .مادية جسيمة ااضرار امن قبل مسلحون مجهولون، مسبب

مة عراق في العاص MBCمقر قناة  جمهور احدى الجهات السياسيةاقتحم  08/5/3232ــ في 

 .ردا على محتوى بثته القناة اعتبرته بعض الجهات مسيئا، بغداد

 "اسيا"استهدف مسلحون مجهولون منزل محرر النشرة االخبارية في قناة  32/5/3232ــ في 

قة الشعب، محلية الصنع، وضعت امام منزله الكائن في منط بعبوة صوتية ،الزميل علي درعم

 .وأسفرت عن خسائر مادية

واحتجزت مدير  في دهوك "NRT" مقر مكتب قناةداهمت قوة من االسايش  03/8/3232ــ في 

 وأغلقت المكتب بالكامل.، دون مذكرة امر اعتقال بحقهم، ، وجميع العاملينمكتبهم

، في دهوك "NRT"قناة عناصر من االسايش بمداهمة مكتب  تقام 01/8/3232ــ في 

 .ملين فيهجميع معداته، بعد ان اخرجت جميع العا صادرتو

وامهلت العاملين  "NRT"داهمت قوة من الشرطة في أربيل مكتب قناة  32/8/3232ــ في 

ثالث ساعات لمغادرة المكان، حيث رفض العاملين المغادرة كون القوة ال تمتلك أي سند 

 دون مبرر.من قانوني، ومن ثم عادت القوات األمنية وارغمتهم على ترك القناة واغالقها 

وكسروا جميع معداته، وأضرموا النار  "دجلة"مقر قناة العشرات اقتحم  20/8/3232ــ في 

وبالتزامن مع ليلة العاشر  "دجلة طرب"داخل المبنى كرد على المحتوى الغنائي الذي بثته قناة 

 .من شهر محرم

الى اضرار مادية بسبب قصف صاروخي  "روسكزا"تعرض مكتب قناة  02/1/3232ــ في 

 .مةتسببت بأضرار جسي، المنطقة الخضراءب استهدف المكتب

داهمت قوة تابعة لالسايش منزل الكاتب الصحفي شيروان شيرواني في  7/02/3232ــ في 

، بعد مصادرتهم لهاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي فضال عن اربيل، واقتادته لجهة مجهولة

 مسحهم لتسجيالت كاميرات المنزل.

 الفضائية في السليمانية "NRT"مقر قناة ” سايشاال”ية تابعة لـداهمت قوة امن 7/03/3232ــ في 

طردت جميع  كمااجهزة البث، وعبثت بمحتوياتها، قبل ان تصادر معدات القناة،  تفصلو

بصرف المستحقات في  المطالبة ، اثر تغطيتها لالحتجاجاتالعاملين من المقر، واغلقت األبواب

 المحافظة.

هولون على حرق سيارة مقدم البرامج في شبكة االعالم العراقي اقدم مج 3232/ 32/03ــ في 

 .الزميل احمد شكري من امام منزله ببغداد
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 ــ اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية: 

الزميل مصطفى شاهين من  "المربد"منعت القوات االمنية مراسل راديو  01/0/0101ــ في 

معادات التصوير الخاصة به وتهديده  تغطية االحتجاجات في البصرة كما قامت بتكسر

 .باالعتقال

عمار الطائي اثناء الفضائية  "دجلة"اعتدت شرطة بابل على مراسل قناة  00/0/0101ــ في 

 .تواجده في ساحة االحتجاجات

الفضائية المكون من  "دجلة"بابل كادر قناة  طرد تجمع للتيار الصدري في 02/0/0101ــ في 

 .نظمها التيارعلوان والمصور علي حيدر بعد تغطيتهم لتظاهرة المراسل مازن 

المكون  "االتجاه"اعتدى احد متظاهري البصرة بالضرب على كادر قناة  05/0/0101ــ في 

التظاهرات  ألحداثاثناء تغطيتهم المباشرة  ،من المراسل علي البطاط والمصور مصطفى منذر

 هناك.

المراسل سيف انور )المكون من  "سبيدة"كادر قناة منعت شرطة كركوك  07/0/0101ــ في 

حين كانا في مهمة صحفية لتغطية تظاهرة للفالحين في قضاء عين الدبس  (والمصور اياد حمه

 لحسم قضية االراضي الزراعية هناك.

الذي  "في الميدان"عدد من متظاهري ساحة التحرير كادر برنامج منع  07/0/0101ــ في 

المكون من المراسل احمد الركابي والمصور علي ثائر ومساعد شيد"، ويعرض في قناة "الر

من التغطية واالعتداء عليهم لفظيا ومطالبتهم بايقاف البث والخروج من  ،المصور علي هاتف

 ساحة بذريعة عملهم لجهة حكومية معادية للمتظاهرين.ال

اثناء لعنف لفظي مد الزميلة ايمان مح "العراقية"مراسلة قناة تعرضت  0/0/0101ــ في 

 يقاف التغطية ومغادرة الساحة.ما اضطرها إل ،تظاهرات في محافظة بابلللتغطيتها 

 المكون من المراسل علي عبد "الفلوجة"اعتداء بالضرب طال كادر قناة  0/0/0101ــ في 

خالل  ،من قبل مجموعة مسلحة في ساحة التحرير وسط بغداد ،الكريم والمصور حسن الخفاجي

 .من قبل مجموعة مسلحة اقتحام المطعم التركيثة حاد

اعتدى مجموعة من المتواجدين في ساحة التحرير لفظيا على كادر قناة  3/0/0101ــ في 

 .، ومنعتهما من التغطيةمن المراسلة منة الله طاهر والمصور مروان محمودالمؤلف العراقية 
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من تغطية تظاهرة عديدة العالم منعت القوات االمنية كوادر وسائل ا 08/0/0101ــ في 

، NRTووسائل االعالم هي )قناة الرشيد، روداو الكردية،  ،شهدتها احدى االسواق في كركوك

k24  الكردية، التركمانية الفضائية، كركوك الفضائية، بيان الكردية، اي نيوز، ووكالتي

 .رويترز وكركوك ناو(

المكون من المراسل  "العراقية"ر قناة طالب جامعة ذي قار يطردون كاد 08/0/0101ــ في 

  .اثناء تواجدهم داخل الحرم بمهمه صحفية ،محمد الهاللي والمصور محمد صادق

 ،نبز مقداد فخر الدينفي كركوك الكردية " "NRTمكتب تعرض مدير  03/0/0101ــ في 

ثناء ، اللضرب من قبل القوات االمنية، والمصور علي نوردي ،ومراسل القناة ديار محمد

 .تغطيتهم لتظاهرة نضمها اهالي منطقة حي النصر، قرب مستشفى الوالدة في المنطقة

في قناة الفرات، منعت القوات االمنية ببغداد كادر برنامج "قريب جدا"  08/3/0101ــ في 

المكون من المقدم ليث الجزائري والمصور حسن دويج من المرور لتصوير الحلقة بحجة حظر 

لرغم من ان خلية االزمة استثنت الصحفيين والمنتسبين في وزارة الصحة على ا ،التجوال

  .والقوات االمنية من قرار الحظر الوقائي

اثناء  "اي نيوز"عرقل احد افراد القوات االمنية ببغداد عمل كادر قناة  08/3/0101ــ في 

قام حيث عدن،  وتطبيق مقررات خلية االزمة في ساحة ،تغطيتهم المباشرة لسير اجواء الحظر

 العمل، بإيقافلة التصوير، بعد ان طالب الكادر آباقتحام مكان التصوير، والتشويش على 

 .ومغادرة المكان فورا

اعتدت القوات االمنية بالضرب المبرح على مدير قناة الملوية الزميل  30/3/0101ــ في 

، بحجة مخالفته سامراءالصحفي )محمد قادر السامرائي( اثناء توجهه الى عمله في محافظة 

 . أوامر الحظر

في ميسان المكون من المراسل حيدر  "العراقية"منعت قوة امنية كادر قناة  3/2/0101ــ في 

 .من الوصول الى مكان عملهم، وتجاوزت عليهم لفظيا ،الجيزاني والمصور حسين نجم

مراسل طارق الربيعي المكون من ال "اسيا"منعت القوات االمنية كادر قناة  3/2/0101ــ في 

 تطبيق حظر التجوال ببغداد.  مدى من تغطية ،والمصور رائد فؤاد

هادي  "السومرية"السب والشتم على مراسل قناة بانهال مدير صحة ديالى  8/2/0101ــ في 

 عن الواقع الصحي في المحافظة.  امتلفز االعنبكي اثر اعداده تقرير

الزميل ابراهيم  "الرشيد"رب على مصور قناة اعتدى شرطي مرور بالض 1/2/0101ــ في 

 عبد الله، اثناء توجهه لتغطية سير حظر التجوال، في احدى السيطرات االمنية في كركوك.

المكون من المراسل  "دجلة" قناة كادر قار ذي لشرطة تابعة قوة منعت 08/2/0101ــ في 

 التظاهر ساحات الى المحتجين ةلعود المباشرة التغطية من ،السعيدي كريم والمصور نور راسم

 الرفاعي في ذي قار. منطقة في
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لشرطة صالح الدين كوادر فضائيات )دجلة منعت قوة امنية تابعة  0/5/0101ــ في 

امنية في  امقارمن تغطية اثار هجمات تعرضت له والسومرية والفرات والملوية واالتجاه( 

 .تكريت

إدارة معمل أسمنت الفلوجة التابع لوزارة منع المقاول المسؤول عن  2/5/0101ــ في 

تغطية سير العمل من الصناعة والمعادن كوادر قنوات )دجلة، والشرقية، والفلوجة، واالنبار( 

 في مبنى المعمل، على خلفية نشر تقارير عن قضايا فساد، وتالعب في كمية المنتج.

مراسل وكالة رويترز  ،االنبارمنعت قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات محافظة  2/5/0101ــ في 

له والسماح له بالمرور، رغم انه رفضت التحدث ، والمحافظة فيالمرور من  كمال العياش

 .العملياتموافقات التصوير الصادرة من قيادة وكتاب  يفيةبرز هوياته التعرا

منعت القوات األمنية الصحفيين والكوادر اإلعالمية من الوصول الى  02/5/0101ــ في 

 أماكن عملهم على الرغم من ان قيادة عمليات بغداد استثنت الصحفيين من قرار حظر التجوال.

منعت نقاط التفتيش في الكرادة ببغداد، صحفيتين من الوصول الى أماكن  02/5/0101ــ في 

 .عملهم

امر قائد عمليات مدينة كربالء اللواء الركن علي الهاشمي نقاط التفتيش  07/5/0101ــ في 

كوادر فضائيات )الشرقية نعت ، حيث م  افة بمنع الصحفيين من التجوال في المدينة ألداء عملهمك

 .نيوز، دجلة، زاكروس، النجباء( من مرور عجالتهم، والوصول الى أماكن عملهم

بالضرب  ،اعتدى افراد من حماية وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز 08/5/0101ــ في 

خالل تغطيته الصحفية للزيارة التي قام بها ( لية )زياد الصميدعيعلى مراسل قناة الموص

والعب المنتخب  ،الوزير الى مدينة الموصل برفقة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

 وعدد من الشخصيات الحكومية. ،الوطني السابق يونس محمود

، من الصحفيينمجموعة ( في كركوك ١٦منعت قوة امنية تابعة للواء ) 01/5/0101ــ في 

وصادرت  ،روداو، وكالة كركوك ناويعملون في قنوات العهد، والشرقية، وكلي كردستان، و

في سايلو كركوك للمطالبة بتسهيل جمع من الفالحين ، اثناء تغطيتهم لتظاهرة أقامها معداتهم

 .عمل تسويق محاصيلهم الزراعية

المكون من المراسل  "UTV"قناة  منع امن مستشفى الحسين التعليمي كادر 0/6/0101ــ في 

حادثة الحرق التي تعرضت لها فتاة تغطية من الدخول و ،وليد الصالحي والمصور بالل امين

 معنفة اسريا.
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محمد صالح من  "دجلة"مراسل قناة  ١٦منع منتسب امني تابع الى لواء  0/6/0101ــ في 

 .التغطية في كركوك

بالضرب  "NRT"و "سبيدة"ى كادر قناتي اعتدت شرطة االسايش عل 0/6/0101ــ في 

اثناء تغطيتهم للتظاهرة  ،وحذف المواد المصورة ،بالعصا الكهربائية وسحب معدات التصوير

 الرافضة الجراءات الحظر المشددة في السليمانية.

المكون  "داوورو"منع المدير المسؤول عن إدارة سايلو كركوك فريق قناة  6/6/0101ــ في 

عقدته لجنة  من تغطية مؤتمر صحفي ،يوا حسام الدين والمصور احمد نجاتمن المراسل ه

 الزراعة في المحافظة.

 "السومرية"منع رجل المرور في احد نقاط التفتيش في الجادرية مراسل قناة  7/6/0101ــ في 

إال ان  ،على الرغم من ابرازه هوياته التعريفية الزميل علي خشان من الوصول الى مكان عمله

 جل المرور اصر على مغادرته المكان.ر

و"دجلة من  "البغداديةكوادر "قوات مكافحة الشغب وحفظ االمن  منعت 8/6/0101ــ في 

تحطيم واقدمت على تغطية التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف للمطالبة بإقالة محافظها، 

 الكاميرات ومعدات البث.

الكردية اجي  "العراقية"ركوك مراسل قناة منعت القوات األمنية في ك 8/6/0101ــ في 

 تظاهرة في المدينة.هزار رشيد من تغطية  "شفق نيوز"جوهر، ومراسل وكالة 

عبور عجالتهم من  "NRT"مراسل قناة منعت القوات االمنية في كركوك  1/6/0101ــ في 

 .للوصول الى مقار عمله

، "الرشيد"اذاعة من يل شهاب احمد الزم منعت القوات االمنية في البصرة 03/6/0101ــ في 

واالتجاه علي البطاط وفؤاد الحلفي، في مناطق الجبيلة والطويسة  "اي نيوز"مراسلي قناة و

مع انطالق تظاهرات مطالبة بإقالة المحافظ  ، بالتزامنوالعشار، من الوصول الى مقار عملهم

 األمنيين.ومجموعة من القادة 

رفعت ها ومصور هيونس حم "سبيدة"قناة سايش مراسل منعت شرطة اال 08/6/0101ــ في 

من تغطية تظاهرة غاضبة انطلقت في مدينة شقالوة، نظمها سكان المناطق العشوائية  ،محمد

 .ضد قرار الحكومة المحلية القاضي بهدم منازلهم

من وسائل االعالم من العمل  امنعت خلية االزمة في البصرة عدد 03/6/0101ــ في 

وحصرت االستثناءات للمؤسسات واالعالمين  ،الل فترة حظر التجوال الجزئيوالتجوال خ

وادى ذلك لمنع العديد من الكوادر من ممارسة المخولين من قبل نقابة الصحفيين حصرا، 

 مهامهم.

منع افراد من وحدة االستعالمات التابعة لمستشفى الديوانية التعليمي مراسل  2/7/0101ــ في 

الذي إقامته العتبة الحسينية  ،ناية المشفىتغطية بمن الدخول و ،ياء المهجةض "المربد"اذاعة 

 ، على الرغم من استحصاله للموافقات.لغرض العزل الصحي للمصابين بوباء كورونا
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كوادر قنوات )أي نيوز، الغدير، هنا البصرة، منع ديوان محافظة البصرة  05/7/0101ــ في 

خول الى موقع المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى من الدالنجباء، ووكالة رويترز( 

 في المحافظة، على الرغم من دخول باقي الزمالء وتغطيتهم للمؤتمر.الكاظمي 

 "كلي كردستان"مراسل قناة  ٦١القوات االمنية التابعة الى اللواء منعت  0/8/0101ــ في 

الحية انطلقت في محافظة ، من تغطية تظاهرة ف”NRT“وكادر قناة ( الزميل )ازاد شكور

 كركوك.

منع افراد من القوات االمنية المسؤولة عن حماية المستشفى التركي في  01/8/0101ــ في 

بعد يوم  من تغطية حادث الحريق الذي اندلع في داخل المستشفى "التغيير"كادر قناة  ،كربالء

 من افتتاحه.

بالضرب المبرح على كادر قناة أربيل  فياعتدت قوة امنية تابعة لالسايش  00/8/0101ــ في 

المطلب خوشوي ويونس  عبدوالمصورين  عمران امير)المراسل الزميل  المكون من "پيام"

رجال الدين للمطالبة بفتح دور حيث تجمع  ،قرب مسجد الصواف مفور وصولهوذلك (، عبدالله

 اإلقليم.العبادة وتحسين الواقع االقتصادي في 

المكون من )المراسل  "NRT" كادر قناةرت القوات االمنية معدات صاد 00/8/0101ــ في 

 في أربيل. ومنعتهم من التصوير (اوميد جوماني والمصور نجم صديق

 "الحرة"كادر قناة اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على  06/8/0101ــ في 

تغطيتهم الصحفية  المكون من )المراسلة نجاح العابدي والمصور محمد الهاللي(، اثناء

لالحتجاجات في منطقة مناوي باشا وسط البصرة، ومنعتهم قوات مكافحة الشغب من التغطية، 

 ، وصادرت معداتهم.واعتدت عليهم بالضرب المبرح

على والسب والقذف اعتدت عناصر من قوات سوات بالضرب المبرح  00/8/0101ــ في 

من قرب طيته للتظاهرة التي شهدتها البصرة بالبعد تغ مصطفى الشاهين، "المربدإذاعة "مراسل 

به من العجلة ارتقا اثناء مكتب مجلس النواب، احتجاجا على مقتل الناشطة ريهام يعقوب،

 .الخاصة به

)العهد، النجباء، العالم( من الدخول  كوادر فضائياتاألمنية قوات المنعت  03/8/0101ــ في 

 لتحالف الدولي من القاعدة.قوات االتاجي وتغطية انسحاب  الى معسكر

المكون  "السومرية"فريق قناة على محافظ كربالء نصيف الخطابي انهال  03/8/0101ــ في 

بالسب والشتم، وقام بطردهم، ومنع كادر القناة  ،من المراسل أنور مالك والمصور بالل امين
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ج الصباحية بسبب من الدخول الى المحافظة على خلفية تأخر لقاء مباشر له مع احدى البرام

 خلل فني لم يتفهمه المحافظ.

 "كركوك"مراسل قناة منع عناصر من الحشد العشائري في كركوك  06/8/0101ــ في 

التركية أوجين رمضان  "أناضول"ومراسل وكالة  هيمن دلوي، "k24"ومراسل  يوسف مراد

 ني فيمن تغطية حادث انفجار بعبوة محلية الصنع استهدف موكب عزاء حسي صالح،

 مجموعة منهم بضرب الصحفيين والحاق االضرار بمعداتهم.المحافظة، كما قامت 

 محمد الفريد "اسيا"قناة منع افراد من الشرطة في سيطرة الصقور مراسل  3/1/0101ــ في 

لتسليط الضوء على األماكن الترفيهية  ،من الدخول الى محافظة االنبار ،عالء جبارر المصوو

 السيطرة منعتهم القوات األمنية. ستتباب األمني فيها، وفور وصولهم الى مداخلفي المنطقة واال

، المكلف بحماية المنطقة الخضراء، ٦١اعتدت عناصر امنية تابعة للواء  02/1/0101ــ في 

ومنعتهم من تغطية التظاهرات التي نظمها الخريجين  "،النجباء"بالضرب على فريق قناة 

 بالقرب من وزارة الخارجية. للمطالبة بإيجاد عمل لهم

مسنودة بقوة من جهاز االمن والوطني منعت هيئة االعالم واالتصاالت  7/01/0101ــ في 

والحقت عجالت  العديد من الفضائيات العراقية من تغطية مراسيم زيارة االربعين في كربالء

الترددات بسبب عدم تجديد تراخيص البث، ودفع اجور  وأوقفتها(، SNGالبث المباشر )

 الممنوحة لها من قبل الهيئة.

عبد القادر  "تركمان ايلي"مراسل قناة  ١٦تابع الى لواء  أمنىمنع منتسب  7/01/0101ــ في 

تغطية تظاهرة نظمها محتجين من أهالي كركوك ضد وزير الخارجية االسبق هوشيار  من ،فؤاد

بمنعه من التصوير،  أمنىمنتسب  زيباري، وفور وصوله الى شارع فلكة المحافظة، تفاجأ بقيام

 وهدده بكسر كاميرا القناة.

من اللقاء مع  "العراقية"كادر قناة بمنع امت حماية محافظة البصرة ق 02/01/0101ــ في 

 مواطنين ومراجعين الى مبنى المحافظة.

حيدر  "المربد"على مراسل راديو  بالضرب اعتدت قوات مكافحة الشغب 6/00/0101ــ في 

محمد الفرطوسي، ومنعتهم من تغطية تظاهرة انطلقت في  "رويترز"ني ومصور وكالة الموزا

 .البصرة

مراسل قناة اعتدت عناصر من قوات البيشمركة بالضرب على  00/00/0101ــ في 

، اثناء ، وصادروا الكاميرا الخاصة بالقناةحرقهاالقناة ثم ” لوغو“كسر و بختيار قادر "داوورو"

 حتجاجات في محافظة السليمانية.تغطية المراسل لال

مرا يقضي بمنع مراسل قناة أاصدر محافظة ديالى مثنى التميمي  03/00/0101ــ في 

 عداده تقارير  إعلى خلفية ، حسن الشمري من الدخول الى مقر المحافظة واداء عمله "التغيير"

 في المحافظة. وضاع المعيشية والخدميةعن سوء األ
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 IQمن ملعب البصرة الدولي مراسل وكالة مجموعة تابعة أل منعت 03/00/0101ــ في 

news منعه من التغطية، و ثناء تواجده داخل الملعبأداء مهامه أمن  الزميل احمد خير الله

 .الملعب مغادرةعلى  وأرغموهلفظيا، التجاوز عليه و

ل علي منع عدد من مسؤولي وزارة النقل مراسل قناة العراقية الزمي 06/00/0101ــ في 

 األحمد من الدخول مقر الوزارة والتصوير، دون معرفة األسباب.

منعت قيادة شرطة ذي قار مراسل قناة دجلة الزميل راسم السعيدي من  06/00/0101ــ في 

 أداء مهامه الصحفية في المحافظة.

 

 ــ تهديد بالقتل والتصفية الجسدية:

وشي( تهديدا صريحا بالقتل عن طريق تلقى الزميل الصحفي )منتظر الكرك 8/2/0101ــ في 

منشوره عبر مواقع رسالة نصية، من قبل احد الضباط االمنيين في محافظة البصرة، اثر 

 التواصل االجتماعي عن الوضع األمني بالبصرة.

علي الحاج( الى تهديد )تعرض مراسل قناة الشرقية الزميل الصحفي  06/2/0101ــ في 

ه شيخ عشيرة قبيلة المياح عبر رسالة نصية على خلفية صريح بالقتل من شخص وسم نفس

 ي تعرضت لها الفتاة مالك في النجف. تعن حادثة الحرق، ال ااعداده تقرير

 

 :غالق قنوات وتسريح العاملينإــ 

 .الدعم المالي غياباالخبارية بسبب  "الصدى نيوز"اغلقت وكالة  7/0/0101ــ في 

، وفرضت أشهرم واالتصاالت عمل وكالة رويترز لثالثة علقت هيئة االعال 3/2/0101ــ في 

مغايرة لما اعتبرتها الحكومة  اكشف الوكالة اعداد إثر مليون دينار(، 05غرامة مالية مقدرها )

 .01بفيروس كوفيد المصابين  بشأنتعلنه 

اذاعة محلية على االقل  00اقدمت هيئة االعالم واالتصاالت على اغالق  02/6/0101ــ في 

بالمقابل سمحت الهيئة ، ي بغداد والمحافظات بداعي عدم تسديد الديون المترتبة بذمتهاف

للعشرات من االذاعات االخرى باالستمرار في العمل على الرغم من وجود ديون مالية بذمتها 

 .العتبارات تبدو سياسية
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ا تهديدات من تلقيه إثرإغالق مكتبها في بغداد  "UTV"أعلنت إدارة قناة  06/7/0101ــ في 

تستقل سيارات رباعية الدفع وعناصر مسلحة، فور انتهاء عرض حلقة  جهة مسلحة مجهولة

دى الشخصيات االسالمية دون ان حبرنامج شهادات خاصة، تناولت معلومات اعتبرت مسيئة إل

 يسمونها.

 اةالنجف وميسان والديوانية ايقاف عمل مكاتب قن كل من: محافظواعلن  31/8/0101ــ في 

، على في مدنهم، بينما وجه قائد شرطة ذي قار بعدم التعاون مع الزمالء العاملين في القناة دجلة

 اثر محتوى غنائي بثته القناة ليلة العاشر من محرم.

طرب لعام كامل  "دجلة"علقت هيئة االعالم واالتصاالت رخصة عمل قناة  02/1/0101ــ في 

، استجابة لطلب النائب ماجد الوائلي الى هيئة ن دينارمليو 51مة مالية مقدارها مع فرض غرا

االعالم واالتصاالت، كما أصدرت الهيئة قرارات أخرى تخص مؤسسة اطلس للبث التلفزيوني 

 التابعة الى القناة.

أصدرت وزارة الثقافة في اقليم كردستان قرارا يقضي بتمديد فترة اغالق  06/00/0101ــ في 

سبوع اخر جاء بالتزامن مع ومنعها من مزاولة عملها الصحفي ألفي االقليم  "NRT"قناة 

ورافقها اعتقال  ،االحتجاجات التي انطلقت في مدينة السليمانية واالقضية والنواحي التابعة لها

 .العشرات من المحتجين والصحفيين

 

 وامر مذكرات القبض:أحكام صادرة وأــ رفع دعاوى قضائية و

شبكة االعالم العراقي فضل فرج الله بإحالة كادر اعالمي  أمر رئيس 00/5/0101ــ في 

مكون من )علي جواد ونصير الزم وعلي مفتن وحسام فالح وحيدر جواد( الى الدائرة القانونية 

 للتحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي عمت مدن وسط وجنوب البالد.

كردستان بغلق قناة  بإقليميل وزارة الثقافة اوصى االدعاء العام في ارب 00/6/0101ــ في 

"NRT  الصحية في االقليم وارتفاع اعداد المصابين بوباء  األوضاععلى خلفية نشر تقارير عن

 .كورونا

قناة أصدرت محكمة تحقيقات الرصافة مذكرة قبض وتحري بحق مالك  30/8/0101ــ في 

، وذلك تي يتولى ادارتها مشاعر المسلمينجمال الكربولي، بداعي عدم احترام القناة ال "دجلة"

 على اثر محتوى غنائي بثته قناة دجلة طرب ليلة العاشر من محرم.

امر استقدام بحق مراسل قناة الحرة  بكربالءمركز شرطة عون  أصدر 06/00/0101ــ في 

ء في كربالء الزميل حيدر هادي على خلفية تغطيته لتظاهرة نظمها طالب جامعة وارث االنبيا

 مشاركته بالتظاهرات.  إثر احتجاجا على فصل زميل لهم
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 :2417مع  2424مقارنة انتهاكات 

 

 سرة الصحفيةشهداء األ

3201  (4) 

3232 (4) 

 

 تهديد بالقتل والتصفية الجسدية

 3201 (45 ) 

 3232  (3) 

 

 اختطاف صحفيين عراقيين 

3201 (3) 

3232 (2) 

 

 حتجازاالعتقال واال

3201  (23) 

3232 (74) 
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 إصابات الصحفيين/ات خالل التغطية

3201 (05) 

3232 (02) 

 

 عتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطيةا

3201 (302) 

3232 (027) 

 

 الهجمات المسلحة التي طالت الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية

3201 (32) 

3232 (04) 

 

 غالق قنوات ومؤسسات إعالميةإ

3201 (32) 

3232 (20) 

 

 احكام صادرة واوامر مذكرات القبضرفع دعاوى و

3201 (01) 

3232 (2) 
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 الخاتمة:

، نلحظ ارتفاعا في عمليات االعتقال واالحتجاز بحق 3201بالمقارنة مع انتهاكات العام 

الصحفيين، واغالق قنوات ومؤسسات إعالمية، وانخفاضا في الهجمات المسلحة والتهديد بالقتل 

لعام، الذي أوسمناه بـ"عام االنتكاسة في مجال حرية التعبير واالختطاف التي شهدها ذلك ا

 والصحافة".

وي الحظ أيضا سير الحكومة االنتقالية على خطى الحكومة المستقيلة، في عدم محاسبة او مالحقة 

حكومية وأخرى  ،وأمنية ،من تورط بهذا الكم الهائل من االنتهاكات، من قبل جهات مسلحة

 إدارية أو سياسية.و

اف لذلك عدم جدية العراق في إحراز أي تقدم بملف "اإلفالت من العقاب"، بعد ان غيبت يض

 (.3232و  3201يين خالل العامين )صحف 8االغتياالت 
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