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 للعمل الصحفي بيئة أخطربغداد 

 تمهيد:

تؤشر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استمرار االنتهاكات والخروقات 

بذات المستوى المعهود في السنوات السابقة، ضد حرية العمل الصحفي بكل اشكاله، 

  دون ايجاد اية حلول او معالجات.

تضيق حرية التعبير، و قمعيتواصل منهج  ،اليوم العالمي لحرية الصحافة مع حلول

من قبل العديد بالسالح والعنف والتهديد والوعيد، ، الصحفي مساحات العمل الميداني

 من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

( حالة، 63تلتها كركوك )( حالة انتهاك، 77خالل سنة واحدة ) بغداد وحدها سجلت

 – 6/5/8282للفترة ) ( حالة رصدتها الجمعية خالل عام واحد832من مجموع )

نتهاك كانت في هاتين المدينتين. ، أي ما يقارب نصف حاالت اال(8/5/8282

( )حزيران وآب شهري هماهدت تسجيال لحاالت االنتهاك ر التي شهاكثر االشو

 ( حالة انتهاك لكل منهما.52بالمرتبة األولى بتسجيل )

تهديد، وسجن، ودعاوى كيدية، وزعت االنتهاكات خالل هذا العام حيث شملت ت

 بالضرب ومنع تغطية، فضال عن اغالق وسائل اعالم، وتسريح عاملين.واعتداء 

، االحتجاجات انحسار حجم( حالة إصابة على الرغم من 11)وسجلت الجمعية 

، بينما دون أوامر قضائية او مذكرات القاء قبض ( حالة اعتقال واحتجاز33و)

لة ( حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرق111)و ( هجمات مسلحة،11جلت )س  

 .ينصحفي ينلزميلعن تسجيل حالتي تهديد التغطية، هذا فضال 

( دعوى 13وفي اطار المنظومة القانونية الموروثة من النظام السابق، اقيمت )

مجال  ىعل صحفيا، وفقا للقوانين المسلطة 13واحكاما واوامر قبض بحق قضائية 

 تعديلها او الغائها.حرية التعبير المكفولة دستوريا، والتي ال ينوي المشرع العراقي 

( عامال في وسائل االعالم جمعية 82على مستوى االمن الوظيفي، فقد ابلغ )اما 

 من العمل دون سابق انذار. الدفاع عن حرية الصحافة موقف تسريحهم

 



 

 

 

 االنتهاكات التي طالت الصحفيين/ات العراقيين

 

نالحظ من الشكل أعاله ان حاالت منع التغطية واالعتداء بالضرب هي األعلى 

يؤشر عدم اكتراث السلطة للعنف الموجه ضد خالل هذا العام أيضا، وهذا 

من ، وتهديد احوظ في حاالت االعتقال واالحتجازوكذلك االرتفاع الملالصحفيين، 

 كإقليمم الى بيئة امنة الصحفيين وسالمتهم مما يؤدي الى مغادرتهم محل سكناه

وبذلك يفقد البلد الصحفيين وتتراجع حرية الصحافة  ،كردستان او خارج العراق

 اكثر فاكثر.
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 توزيع االنتهاكات التي طالت الصحفيين/ات وفق االشهر

 

 

( 52يبين المخطط أعاله ان اغلب االنتهاكات سجلت خالل شهري حزيران واب بـ)

 ( حالة.55أيار بتسجيل )حالة انتهاك ومن ثم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توزيع االنتهاكات وفق المحافظات:

 

كسابقاتها من السنوات الماضية جاءت بغداد بالمرتبة األولى من حيث اكثر 

( حالة انتهاك وبالمرتبة الثانية كركوك 77المحافظات تسجيال لالنتهاكات بـ )

المدن فان ، التقارير السابقة. وبالمقارنة مع ( حالة انتهاك، ومن ثم البصرة63بـ)

بتسجيلها اعلى حاالت االنتهاك مع عدم إيجاد حلول  االثالثة هي األكثر تكرار

 حقيقية للحد منها.
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 التقرير السردي لالنتهاكات

 

 :ضد منازل صحفيين ومقار وسائل إعالم اقتحام او مداهمة او هجوم مسلحــ 

عراق في العاصمة  MBCمقر قناة  السياسية جمهور احدى الجهاتاقتحم  12/5/8181ــ في 

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

 "اسيا"استهدف مسلحون مجهولون منزل محرر النشرة االخبارية في قناة  81/5/8181ــ في 

الشعب، قة 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  18/2/8181ــ في 

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

، في دهوك "NRT"قناة عناصر من االسايش بمداهمة مكتب  تقام 19/2/8181ــ في 

 .جميع معداته، بعد ان اخرجت جميع العاملين فيه صادرتو

وامهلت العاملين  "NRT"داهمت قوة من الشرطة في أربيل مكتب قناة  81/2/8181ــ في 

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

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

وكسروا جميع معداته، وأضرموا النار  "دجلة"مقر قناة العشرات اقتحم  31/2/8181ــ في 

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

  .من شهر محرم

ى اضرار مادية بسبب قصف صاروخي ال "روسكزا"تعرض مكتب قناة  13/9/8181ــ في 

 . مةتسببت بأضرار جسي، المنطقة الخضراءاستهدف المكتب ب

داهمت قوة تابعة لالسايش منزل الكاتب الصحفي شيروان شيرواني في  7/11/8181ــ في 

، بعد مصادرتهم لهاتفه المحمول بقت مجهولة حتى عرضه على المحاكماربيل، واقتادته لجهة 

  فضال عن مسحهم لتسجيالت كاميرات المنزل. وحاسوبه الشخصي

 الفضائية في السليمانية "NRT"مقر قناة ” سايشاال”داهمت قوة امنية تابعة لـ 7/18/8181ــ في 

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

بصرف المستحقات في  المطالبة لالحتجاجات، اثر تغطيتها العاملين من المقر، واغلقت األبواب

  المحافظة.



 

اقدم مجهولون على حرق سيارة مقدم البرامج في شبكة االعالم العراقي  8181/ 83/18ــ في 

 . الزميل احمد شكري من امام منزله ببغداد

  صابات:إــ 

جراء استخدام  ؛ض عدد من الزمالء من وكاالت مختلفة لالختناقتعر   25/3/8282ــ في 

 ،المربد ومراسل) :همللدموع الخاص بتفريق المحتجين. والزمالء، القوات األمنية الغاز المسيل 

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

 ى مجلس النواب في البصرة لتغطية أحداث التظاهرات هناك. مام مبنحيث كانوا أ

بشار  "زاغروس"اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب على مصور قناة  87/7/8282في 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  ؛وات، ومصادرة الكاميرا ومعدات أخرىابضرب المصور بالهرمكافحة الشغب 

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  83/2/8181ــ في 

وضاع االقتصادية تردي األثناء تغطيته للتظاهرات التي انطلقت احتجاجا على ألطلق ناري 

  .قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانيةوتأخير صرف الرواتب في  ،والخدمية

ؤلَّف  "البغدادية"تعرض كادر قناة  83/11/8181ــ في   نور السعيديمن )المراسل الم 

ثناء تغطيتهم بالكرات الحديدية الخاصة بالصيد أة صابات طفيف( إلبشير عبد الشريفوالمصور 

  للتظاهرات في فلكة التربية بكربالء.

أصيب مراسل وكالة ناس الزميل زيد السالمي اثناء أداء مهماه الصحفية  15/3/8181ــ في 

في النجف  جراء استخدام القوات االمنية للغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجينباختناق شديد 

 شرف. اال

بجروح طفيفة اثر إصابة بكرات حديدية اطلقتها  INEWSأصيب كادر قناة  19/3/8181ــ في 

 القوات األمنية اثناء تغطيتهم للتظاهرات في محافظة بابل. 

 

  مذكرات قبض:وحكام أــ رفع دعاوى قضائية و

أمر رئيس شبكة االعالم العراقي فضل فرج الله بإحالة كادر اعالمي مكون  81/5/8181ــ في 

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.
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كردستان بغلق قناة  بإقليماوصى االدعاء العام في اربيل وزارة الثقافة  88/3/8181ــ 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  31/2/8181ــ في 

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

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

بحق الصحفية العراقية ومراسلة موقع صدرت مذكرة إلقاء قبض قضائي  88/11/8181ــ في 

Middle East Eye 133المادة تأتي ضمن ليه إالجريمة المسندة ، وأن الدولي سؤدد الصالحي 

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

 يصدر فيها مذكرة قبض على خلفية دعوى تشهير من دون إبالغ المتهم. 

الحرة في  امر استقدام بحق مراسل قناة بكربالءمركز شرطة عون  أصدر 13/11/8181ــ في 

كربالء الزميل حيدر هادي على خلفية تغطيته لتظاهرة نظمها طالب جامعة وارث االنبياء 

 إثر مشاركته بالتظاهرات.   احتجاجا على فصل زميل لهم

اقدم مسؤول في وزارة الداخلية على رفع دعوة قضائية ضد مقدم البرامج  85/1/8181ــ في 

بسبب كشفه عن ملفات فساد في اروقة عمل وزارة وذلك  في قناة الشرقية عزيز الربيعي

 . الداخلية واسماء لمسؤولين متورطين بتهم فساد

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة استقدام بحق الزميل حيدر زكي بناًء  3/8/8181ــ في 

على دعوى رفعها وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء وعضو الهيئة التطبيعية 

 دم والالعب نشأت اكرم بداعي القذف والتشهير. لكرة الق

شيروان شيرواني وكوهدار الصحفيين  محكمة الجرائم باربيل علىحكمت  13/8/8181ــ في 

من قانون العقوبات العراقي بتهمة  12، 17وفق المواد بالسجن لمدة ستة سنوات  زيباري

 . محاولة اسقاط الحكومة

 

 

  ــ اعتقال واحتجاز:

، المكون من "٤٢كردستان "منية في كركوك كادر قناة احتجزت القوات األ 25/5/8282ــ 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  23/5/8282ــ في 

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

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

 فيما بعد.سراحهم وأطلق معداتهم، جميع صادرت ومكان االحتجاجات للتغطية، 

نمار عبد أالزميل  "العراقية"منية مقدم البرامج في قناة أاعتقلت قوة  62/5/8282ــ في 

  .شفى الكنديستبعد االنتهاء من التغطية الصحفية في م، العزيز

لمدة المقر في  ،"سبيدة"سايش في السليمانية كادر قناة احتجزت شرطة األ 8/3/8282ــ في 

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

  .، وحذفت كل ما وثقته الكاميراالكادربالسب والشتم، وسحبت معدات 

وما اإلعالمي قارمان شكري زين الدين، ألمنية في دهوك اعتقلت القوات ا 87/3/8282ــ في 

  ن.لغاية اآل زال مصيره مجهوالي

سوران  "85كردستان "منية في كركوك مراسل قناة احتجزت القوات األ 8/2/8282ــ في 

  في المحافظة. تظاهرة الفالحية التي انطلقتللثناء تغطيتهم ، أنوزاد محمد اكامران، ومصوره

بريار الزميل  "NRT"سايش في دهوك مراسل قناة احتجزت قوات األ 28/2/8282ــ في 

احتجاجا على  ؛التي انطلقت خالل تغطيتهم للتظاهرة، الوهاب بنيامين حجي والمصور عبد

  تردي الوضع المعيشي.

موقع ، الذي يعمل في هزار رشيدالصحفي ت القوات األمنية اعتقل 28/2/8282ــ في 

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

محمد خليل شواني من امام بارك شانيدر التي كان من اآلخر قناة المصور وكويسنجق،  قضاء

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

بيوار حلمي ر الكردية "NRT" ر مكتب قناةاحتجزت قوة من االسايش مدي 28/2/8282ــ في 

وجميع الزمالء العاملين فيه دون اي ذكر لألسباب، وهم كل من المونتير ريوار  ،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 ) 25/2/8282ــ في 

توزيع استمارات استبيان حول ثقة المواطنين ، اثناء التابع لمحافظة السليمانية ريناس صالح

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

 عدة. 
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اعتقلت في زاخو في كردستان عدد من الصحفيين، فاعتقلت القوات األمنية  21/2/8282ــ في 

مما دعاه الى االضراب  ،في السجن دون معرفة التهمة الموجه له واودع فاروق عمرالصحفي 

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"مراسل قناة  القوات األمنية

 شكري. وقارمان اوميد بروشكي، واعتقلت القوات األمنية أيضا الصحفيان تقريبا، 

في  "NRT"قناة قليم مراسلين تابعين لمكتب منية في اإلأقوة اعتقلت  82/2/8282ــ في 

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

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

دفاع هركي في قضاء عقرة  "KNN"اعتقلت قوة من االسايش مراسل  82/2/8282ــ في 

ظهر تمقطع فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي التابع لمحافظة السليمانية، على خلفية نشره ل

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

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

 .غرض التحقيق معهمن الشهر ذاته ل 62وحضوره يوم  ،خمسة ماليين دينار

الزميل شوان  "NRT"اعتقلت القوات األمنية في السليمانية مدير مكتب قناة  8/1/8282ــ في 

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

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

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

  يمتلك حقوق الفيديو وان القناة سرقته منه.

من المراسل قتادة عادل المؤلف  "فاق"آاحتجزت شرطة االنبار كادر قناة  5/1/8282ــ في 

واستولت على معداتهم، تجارية،  استهدف محال   اجاروالمصور محمد جمال، اثناء تغطيتهم انف

 داخل مركز القطانة ثالث ساعات. واعادتها لهم بعد مسح ما وثقوه، ودام احتجازهم 

اعتقلت قوة امنية من االسايش الكاتب الصحفي بهروز جعفر في مدينة  88/1/8282ــ في 

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

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

 .ايام على ذمة التحقيق

 طواقماحتجزت عناصر امنية تابعة للشرطة االتحادية في بغداد  27/22/8282ــ في 

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

 الحزب الكردستاني وسط بغداد.

 "التغيير"كادر قناة  احتجزت قوة امنية تابعة الستخبارات محافظة ذي قار 7/28/8282ــ في 

اثناء تغطيتهم الصحفية وسط  ،سعد الركابيوالمصور  ايهاب الخفاجيالمكون من المراسل 

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

  بعد تدخل وساطات إعالمية.



 

 

اعتقلت قوة امنية من االسايش مدير موقع ديجيتال ميديا ومراسل راديو  22/28/8282ــ في 

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

 بعد ساعات من اعتقالهم. 

المكون من الكردية  "العراقية"احتجزت قوات تابعة لالسايش كادر قناة  22/28/8282ــ في 

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

 . للتظاهرات التي عمت المدينة

هوار محمد كان المكون من المراسل  "پيام"يق قناة احتجزت االسايش فر 22/28/8282ــ في 

  التابع لمحافظة السليمانية. اثناء تغطية االحتجاجات في قضاء كالر ،المصور آكو جمعةو

الزميل  "NRT"اعتقلت القوات االمنية في السليمانية مراسل قناة  22/28/8282ــ في 

  اقتادته الى جهة مجهولة.و اثناء تغطية االحتجاجات في السليمانية كارزان طارق

اليا المكون من د "85كردستان "اعتقلت قوة من االسايش كادر قناة  28/28/8282ــ في 

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

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

 األمنية.

زوسيك اعتقلت قوة من االسايش مراسل وكالة "روز نيوز" الزميل  26/28/8282ــ في 

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

ين والصحفيين بعد اعتقالها عشرات الناشط 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  25/28/8282ــ 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” التركيةاألناضول “وكالة 

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

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

 واعتقلوامن األراضي المتنازع عليها بين األقليات في كركوك،  قضاء الدبس، والتي تضم عدد

بتهمة عدم حصولهم على الموافقات الرسمية الروتينية من قيادة عمليات المحافظة والجيش 

  للتغطية في القرية.

اعتقلت عناصر من امن مطار السليمانية رئيس مؤسسة ناليا اإلعالمية  85/28/8282ــ في 

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

 واطلقوا سراحه بعد ساعات من اعتقاله. 

اعتقلت قوة امنية كادر قناة زاكروس الفضائية اثناء تغطية االحتجاجات في  2/2/8282ــ في 

 ساحة الحبوبي وسط الناصرية. 
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المراسل هردي محمد المكون من ) اة روداواحتجزت قوة امنية فريق قن 28/8/8282ــ في 

 ، كما استولت على ادواتهم. في كركوك اثناء اداء مهامهم( نجات حسين والمصور احمد

م تحسين قاسم مراسلهالمكون من ) احتجزت قوة امنية كادر قناة روداو 81/8/8181ــ في 

ر، واستولت القوة األمنية التي تعدي اثناء اداء مهامهم في قضاء سنجا( والمصور نايف عيدوا

 انتمائها الى الحشد الشعبي على معدات الكادر. 

 

 داء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية:ــ اعت

منع المقاول المسؤول عن إدارة معمل أسمنت الفلوجة التابع لوزارة  5/5/8282ــ في 

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

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

مراسل وكالة رويترز  ،منعت قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات محافظة االنبار 5/5/8282ــ 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  85/5/8282ــ في 

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

منعت نقاط التفتيش في الكرادة ببغداد، صحفيتين من الوصول الى أماكن  85/5/8282ــ في 

 .عملهم

امر قائد عمليات مدينة كربالء اللواء الركن علي الهاشمي نقاط التفتيش  87/5/8282ــ في 

ات )الشرقية كوادر فضائينعت ، حيث م  كافة بمنع الصحفيين من التجوال في المدينة ألداء عملهم

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

بالضرب  ،اعتدى افراد من حماية وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز 82/5/8282ــ في 

خالل تغطيته الصحفية للزيارة التي قام بها ( على مراسل قناة الموصلية )زياد الصميدعي

والعب المنتخب  ،دينة الموصل برفقة وزير الشباب والرياضة عدنان درجالالوزير الى م

  وعدد من الشخصيات الحكومية. ،الوطني السابق يونس محمود

، مجموعة من الصحفيين( في كركوك ١٦منعت قوة امنية تابعة للواء ) 81/5/8282ــ في 

وصادرت  ،ة كركوك ناوروداو، وكاليعملون 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"منع امن مستشفى الحسين التعليمي كادر قناة  2/3/8282ــ في 

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

 معنفة اسريا. 

محمد صالح من  "دجلة"مراسل قناة  ١٦منع منتسب امني تابع الى لواء  2/3/8282ــ في 

  .من دون مبرر التغطية في كركوك

بالضرب  "NRT"و "سبيدة"اعتدت شرطة االسايش على كادر قناتي  8/3/8282ــ في 

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

  الرافضة الجراءات الحظر المشددة في السليمانية.

المكون  "داوورو"منع المدير المسؤول عن إدارة سايلو كركوك فريق قناة  3/3/8282ــ في 

دته لجنة عق من تغطية مؤتمر صحفي ،من المراسل هيوا حسام الدين والمصور احمد نجات

  الزراعة في المحافظة.

 "السومرية"منع رجل المرور في احد نقاط التفتيش في الجادرية مراسل قناة  7/3/8282ــ في 

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

 رجل المرور اصر على مغادرته المكان.

و"دجلة" من  "البغداديةكوادر "قوات مكافحة الشغب وحفظ االمن  منعت 2/3/8282ــ في 

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

 الكاميرات ومعدات البث.

الكردية اجي  "العراقية"منعت القوات األمنية في كركوك مراسل قناة  2/3/8282ــ في 

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

عبور عجالتهم من  "NRT"مراسل قناة منعت القوات االمنية في كركوك  1/3/8282ــ في 

 . للوصول الى مقار عمله

، "لرشيدا"اذاعة من الزميل شهاب احمد  منعت القوات االمنية في البصرة 26/3/8282ــ 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 منعت شرطة االسايش مراسل  22/3/8282ــ في 

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

  .ضد قرار الحكومة المحلية القاضي بهدم منازلهم
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من وسائل االعالم من العمل  امنعت خلية االزمة في البصرة عدد 86/3/8282ــ في 

وحصرت االستثناءات للمؤسسات واالعالمين  ،والتجوال خالل فترة حظر التجوال الجزئي

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

 مهامهم. 

يوانية التعليمي مراسل منع افراد من وحدة االستعالمات التابعة لمستشفى الد 5/7/8282ــ في 

الذي إقامته العتبة الحسينية  ،ناية المشفىتغطية بمن الدخول و ،ضياء المهجة "المربد"اذاعة 

  ، على الرغم من استحصاله للموافقات.لغرض العزل الصحي للمصابين بوباء كورونا

البصرة،  كوادر قنوات )أي نيوز، الغدير، هنامنع ديوان محافظة البصرة  25/7/8282ــ في 

من الدخول الى موقع المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى النجباء، ووكالة رويترز( 

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

 "كلي كردستان"مراسل قناة  ٦١القوات االمنية التابعة الى اللواء منعت  8/2/8282ــ في 

، من تغطية تظاهرة فالحية انطلقت في محافظة ”NRT“وكادر قناة ( كورالزميل )ازاد ش

  كركوك.

منع افراد من القوات االمنية المسؤولة عن حماية المستشفى التركي في  22/2/8282ــ في 

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

  من افتتاحه.

بالضرب المبرح على كادر قناة في أربيل اعتدت قوة امنية تابعة لالسايش  28/2/8282ــ 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. الواقع االقتصادي في  العبادة وتحسين

المكون من )المراسل  "NRT" كادر قناةصادرت القوات االمنية معدات  28/2/8282ــ في 

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

 "الحرة"كادر قناة اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على  23/2/8282ــ في 

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

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

  ، وصادرت معداتهم.واعتدت عليهم بالضرب المبرح

على القذف والسب واعتدت عناصر من قوات سوات بالضرب المبرح  82/2/8282ــ في 

من قرب بعد تغطيته للتظاهرة التي شهدتها البصرة بال مصطفى الشاهين، "المربدإذاعة "مراسل 

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

  .الخاصة به



 

العالم( من الدخول )العهد، النجباء،  كوادر فضائياتاألمنية قوات المنعت  86/2/8282ــ في 

 قوات التحالف الدولي من القاعدة. التاجي وتغطية انسحاب  الى معسكر

المكون  "السومرية"فريق قناة على محافظ كربالء نصيف الخطابي انهال  86/2/8282ــ في 

بالسب والشتم، وقام بطردهم، ومنع كادر القناة  ،من المراسل أنور مالك والمصور بالل امين

الى المحافظة على خلفية تأخر لقاء مباشر له مع احدى البرامج الصباحية بسبب من الدخول 

 خلل فني لم يتفهمه المحافظ. 

 "كركوك"مراسل قناة منع عناصر من الحشد العشائري في كركوك  83/2/8282ــ في 

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

 تغطية حادث انفجار بعبوة محلية الصنع استهدف موكب عزاء حسيني في من صالح،

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

 محمد الفريد "اسيا"قناة منع افراد من الشرطة في سيطرة الصقور مراسل  6/1/8282ــ في 

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

  السيطرة منعتهم القوات األمنية. في المنطقة واالستتباب األمني فيها، وفور وصولهم الى مداخل

، المكلف بحماية المنطقة الخضراء، ٦١اعتدت عناصر امنية تابعة للواء  25/1/8282ــ في 

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

 بالقرب من وزارة الخارجية.  للمطالبة بإيجاد عمل لهم

الوطني از االمن مسنودة بقوة من جهمنعت هيئة االعالم واالتصاالت  7/22/8282ــ في 

والحقت عجالت  ءالعديد من الفضائيات العراقية من تغطية مراسيم زيارة االربعين في كربال

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

  الممنوحة لها من قبل الهيئة.

عبد القادر  "تركمان ايلي"مراسل قناة  ١٦تابع الى لواء  أمنىمنع منتسب  7/22/8282ــ في 

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

بمنعه من التصوير،  أمنىزيباري، وفور وصوله الى شارع فلكة المحافظة، تفاجأ بقيام منتسب 

  وهدده بكسر كاميرا القناة.

من اللقاء مع  "العراقية"كادر قناة بمنع امت حماية محافظة البصرة ق 25/22/8282ــ في 

  مواطنين ومراجعين الى مبنى المحافظة.

حيدر  "المربد"على مراسل راديو  بالضرب اعتدت قوات مكافحة الشغب 3/22/8282ــ في 

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

  .البصرة

مراسل قناة اعتدت عناصر من قوات البيشمركة بالضرب على  28/22/8282ــ في 

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

  تغطية المراسل لالحتجاجات في محافظة السليمانية.
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مرا يقضي بمنع مراسل قناة أاصدر محافظة ديالى مثنى التميمي  26/28/8282ــ في 

 عداده تقارير  إلفية على خ، حسن الشمري من الدخول الى مقر المحافظة واداء عمله "التغيير"

  في المحافظة. وضاع المعيشية والخدميةعن سوء األ

 IQمن ملعب البصرة الدولي مراسل وكالة منعت مجموعة تابعة أل 26/28/8282ــ في 

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

  .الملعب مغادرةوأرغموه على لفظيا، التجاوز عليه و

منع عدد من مسؤولي وزارة النقل مراسل قناة العراقية الزميل علي  83/28/8282ــ في 

 األحمد من الدخول مقر الوزارة والتصوير، دون معرفة األسباب.

منعت قيادة شرطة ذي قار مراسل قناة دجلة الزميل راسم السعيدي من  83/28/8282ــ في 

 أداء مهامه الصحفية في المحافظة. 

منع مسؤول االعالم في قيادة شرطة واسط مراسل مؤسسة المربد في واسط  1/2/8282ــ في 

 الكوت الجويةمراسيم استعراض عسكري اقيم داخل قاعدة من تغطية  نصير الكبجيالزميل 

 مهددا إياه بكسر معداته الصحفية. 

منع المدير المسؤول عن شعبة االمتحانات في تربية البصرة عباس والي  26/2/8282ــ في 

المكون من )المراسل عدنان علي والمصور مرتضى عبدالحسين( من تغطية  كادر قناة الرشيد

 خاصة حول إجراءات التقديم الخارجي لطالب البصرة. 

منع منتسب امني تابع الى اللواء السابع في الشرطة االتحادية كوادر قناتي  23/2/8282في  ــ

 السومرية والطليعة من تغطية احتجاجات أهالي السيدية امام مجمع المحبة الكسني ببغداد. 

اعتدى منتسب امني تابع الى الشرطة االتحادية بالضرب على كادر قناة  23/2/8282ــ في 

ون من )المراسل محمد فريد والمصور عالء جبار( كما كسر معداتهم الصحفية اسيا المك

والهواتف المحموله اثناء تواجد الكادر في منطقة السيدية ببغداد لتغطية احتجاجات األهالي امام 

 مجمع المحبة السكني. 

 منع ضابط امن تابع لحماية شركة نفط كركوك كادر وكالتي كركوك ناو 82/2/8282ــ في 

واناضول التركية المكون من )مراسل كركوك ناو الزميل كاروان الصالحي ومراسل االناضول 

  التركية الزميل اوجين رمضان( من تغطية احتجاجات طالبية مطالبة بالتعيين.

منع عميد كلية العلوم في جامعة البصرة مراسل قناة التلفزيون العربي  85/2/8282ــ في 

االضراب الذي نظمه طالب الجامعة، كما طلب مسؤول االعالم في مازن الطيار تغطية 

الجامعة من المراسل التوقيع على تعهد خطي ينص على عدم دخوله الكلية مرة اخرى، اال انه 

  رفض ذلك.

 



 

 

منع رئيس جامعة سومر كوادر قنوات افاق والنجباء واالتجاه المتكونة من  2/8/8282ــ في 

االتجاه، ازهر االزرفي مصور قناة افاق، أسماء الشعالن مراسلة  )حسين الخفاجي مراسل قناة

قناة النجباء ومصورها حيدر حنون( من دخول الجامعة وتغطية ندوة اقامتها هيأة الحشد 

الشعبي، بحسب توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح لوسائل االعالم من 

 اقية. دخول الجامعات باستثناء قناة العر

اعتدى رئيس نادي الطلبة عالء كاظم بالضرب المبرح على مراسل برنامج  7/8/8282ــ في 

ونقل على اثرها الى المستشفى  كورة احمد العطواني اثناء تاديته مهامه ما ادى الى كسر انفه

 لتلقي العالج. 

فرضت تشريفات رئاسة الوزراء إجراءات غريبة على الصحفيين  3/6/8282ــ في 

المتواجدين لتغطية زيارة بابا الفاتيكان الى النجف ومنعتهم من التغطية وسمحت فقط لقناة 

العراقية بالتغطية، الصحفيين الذين منعوا هم )معتز العبودي مراسل قناة زاكروس، سلمان امين 

، والء الغزالي مراسل BBCومحمد الصواف مصوري الوكالة الفرنسية، قسام الكعبي مصور 

 عالم، وقاص الفتالوي مراسل قناة بالدي(. قناة ال

تعرض مراسل راديو المربد الزميل ضياء المهجة الى الضرب المبرح  7/6/8282ــ في 

وتهديد باالالت الحادة من قبل محتجين غاضبين اثناء تغطيته للتظاهرات الي شهدتها محافظة 

 الديوانية. 

ب على كادر قناة اسيا المكون من اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضر 25/6/8282ــ في 

على الرغم من ابرازهم هوياتهم التعريفية اثناء  (زيد السالمي)المراسل حيدر صالح والمصور 

 تغطيته للتظاهرات المطالبة بإقالة محافظ النجف ونائبه

مراسل وكالة االنباء العراقية حيدر فرمان من تغطية منعت قوات سوات  23/6/8282ــ في 

 ، بعد ان تجاوز عليه احد افراد القوة بالسب والشتم. ت في النجفالتظاهرا

منع ضابط امن ببغداد كوادر قنوات )افاق، البغدادية، الرشيد، الغدير( من  85/6/8282ــ في 

تغطية تظاهرة نظمها موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات للمطالبة بصرف 

 مستحقاتهم المالية. 

اعتدى ضابط امن في مجلس النواب بالضرب على كادر قناة الشرقية  62/6/8282 ــ في

المكون من )المراسل محمد سعد والمصور احمد لبيب( اثناء تغطيتهم لجلسة إقرار الموازنة كما 

 قام بتكسير معداتهم التصويرية دون معرفة األسباب. 

العالم من التغطية داخل مخيم منعت وزارة الهجرة والمهجرين وسائل ا 82/5/8282ــ في 

الجدعة في نينوى ومخيم االمل في عامرية الفلوجة وعدم السماح لهم بإجراء المقابالت 

 .الصحفية مع النازحين دون معرفة األسباب
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  :غالق قنوات وتسريح العاملينإــ 

االقل اذاعة محلية على  88اقدمت هيئة االعالم واالتصاالت على اغالق  85/3/8282ــ في 

بالمقابل سمحت الهيئة ، في بغداد والمحافظات بداعي عدم تسديد الديون المترتبة بذمتها

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

  .العتبارات تبدو سياسية

تلقيها تهديدات من  ثرإإغالق مكتبها في بغداد  "UTV"أعلنت إدارة قناة  83/7/8282ــ في 

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

شخصيات االسالمية دون ان دى الحبرنامج شهادات خاصة، تناولت معلومات اعتبرت مسيئة إل

 . ، ولكنها عاودت عملها بعد وساطاتتم تسمية هذه الشخصيةي

 النجف وميسان والديوانية ايقاف عمل مكاتب قناة كل من: محافظواعلن  62/2/8282ــ في 

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

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

لعام كامل  "دجلة طرب"علقت هيئة االعالم واالتصاالت رخصة عمل قناة  25/1/8282ــ في 

الى هيئة  عضو مجلس نواب، استجابة لطلب مليون دينار 52مة مالية مقدارها مع فرض غرا

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

 ة، الستمرار بثها االغاني في ايام عاشوراء.التابعة الى القنا

أصدرت وزارة الثقافة في اقليم كردستان قرارا يقضي بتمديد فترة اغالق  23/28/8282ــ في 

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

ورافقها اعتقال  ،والنواحي التابعة لهااالحتجاجات التي انطلقت في مدينة السليمانية واالقضية 

  .العشرات من المحتجين والصحفيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة:
 

وعدم اكتراث من ، الجهات الرسمية بخرق الدستوريالحظ من كل ما تقدم، تورط 

الجهات المختصة بحماية الدستور وثوابته، كرئيس الجمهويرية، وعدم التزام رئيس 

التعبير والعمل الصحفي، فضال عن السكوت على الوزراء بتعهداته لحماية حرية 

ملف اإلفالت من العقاب، اذ ما يزال قتلة الصحفيين، ومنفذي الهجمات المسلحة 

  على وسائل االعالم احرار طلقاء.

ما يواجهه الصحفيين من ضرب واعتداء من قبل يضاف لذلك سكوت السلطة عن

حماية الالزمة لوسائل االعالم، منتسبي القوات االمنية، فضال عن عدم توفيرها ال

بعد ان سجل العراق ابشع عمليات االقتحام والحرق والتخريب لعدد من المؤسسات 

 اإلعالمية.

بتفعيل القوانين الموروثة من الحقبة  الدستور، على االلتفافيالحظ أيضا 

ً  ، وتعمد التضييق على حرية العمل الصحفي المكفولةالسابقة الدكتاتورية  .دستوريا

 تذيل العراق قائمة الدول في مجال حرية العمل الصحفي، ال سيما وان ذلك يبرر

بحق الصحفي الكردي شيروان شيرواني،  شهد هذا العام صدور حكم قضائي البلد

نه كتب مقاالت انتقد فيها تهمه التجسس والعمالة لتخريب النظام السياسي، فقط ألب

 سلوك ونهج حكومة اقليم كردستان.

ك في ظل غياب شبه تام لدور النقابات واالتحادات الصحفية، وعدم اكتراثها يأتي ذل

هي االخرى ازاء ما تتعرض له حرية العمل الصحفي، وايضا سكوتها ازاء غياب 

 االمن الوظيفي للصحفيين العاملين في وسائل االعالم المحلية.

تكتل جديد ويبرز من كل ما ذكر أعاله، حاجة الصحفيين الى التكاتف، وإيجاد 

يواجه التحديات المتزايدة إزاء حرية العمل الصحفي، وتوسيع المساحات التي 

اغلقتها السلطات المتعاقبة النتعاش الصحافة المستقلة، وانهاء هيمنة األحزاب 

السياسية النافذة على الفضاء العراقي، ومالحقة كل من يثبت تورطه بخرق الدستور 

 قضائيا.

 

 

 


