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ي العراق جمعية الدفاع
 عن حرية الصحافة ف 

 

 

 

 للدستور واالتصاالت االعالم هيئة انتهاك من عقد

 عالم واالتصاالت العراقيةخروقات عمل هيئة ال عالمي حول  إتقرير رصد 

ة من )   ( 2020_ 2010للفتر
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 :  مقدمة

واالتصاالت  االعالم  هيئة  ف  ؛تأسست  اإلعالمي  الفضاء  تنظيم  أصدره بهدف  بقرار  العراق،  ي 

بول بريمر، على ان يكون هذا القرار مؤقتا   2004الحاكم المدني للسلطة المدنية في العراق سنة  

الدستور الكافل لحرية  ينسجم مع  بما  الهيئة وهيكليتها،  قانون يوضح خطوط عمل  لحين تشريع 

 شكاله.أالعمل اإلعالمي والصحفي بكل 

الو الكبير والمهم  للدور  يؤثر بشكل نظرا  العراقية والذي  تمارسه هيئة االعالم واالتصاالت  ذي 

حرية الصحافة وحرية التعبير   كذلك علىو،  كافة  عالم العاملة في العراق ائل اإل وس مباشر على  

تكون هذه الهيئة مستقلة فعليا وبعيدة عن التجاذبات    ننحن الصحفيين بأ   مناوحرصا  عن الرأي،  

ضرورة ملحة  جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  وجدت  ؛  هائداأ  عةالسياسية التي تؤثر على طبي

عالم خالل عقد من خروقات عمل الهيئة بحق وسائل اإلتقرير الذي يؤشر مجموع  صدار هذا الإل

، غالق القنوات وتعليق رخص إوامر  أمجموعة من  صدار  عبر إ  تمثلت هذه الخروقات و،  الزمن

 جندة سياسية واضحة.أملت وغيرها من القرارات غير المنصفة والتي ح

اإل إلىوتجدر  ظهر    ن  أ  شارة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  عمل  في  الحيادية  غالق  إمع  عدم 

 عالم كانت تعد معارضة لشخوص رؤساء الحكومات.إالحكومات المتعاقبة فضائيات ووسائل 

بشكل   مهني  الال  الهيئة  دور  التظا ب  إجلى  أواتضح  في  ان  انطلقت  التي  عام  كتوبر  أهرات  من 

داة طيعة بيد حكومة  أ، وكانت  قمع حرية الرأي والتعبيرب  تمثلحيث مارست دورا سلبيا    ،2019

أجله؛ مما  من  أنشئت في مخالفة صريحة للغرض الذي    ،عبد المهديرئيس الوزراء السابق عادل  

واضح  ل  شك   )  اوصريح  اانحرافا  رقم  القانون  بموجبه65عن  الهيئة  تعمل  والذي  بعد  (  ن أ، 

أوامر  أص وعربية،  إوسيلة    (19)غالق  بإدرت  محلية  غطت أعالم  التي  القنوات  من  غلبها 

 .التظاهرات 

التقرير  و  لفت  إيهدف  أهمية مراقبة  لى  إعالمية والصحفيين والناشطين  المؤسسات اإل  ظارن ألى 

اإل  هيئة  وعمل  واالتصاالت  مسارعالم  تصحيح  بغية  عليها  للضغط  ولتكون    ،عملها  السعي 

بداية لجهد سيتواصل في  عالم المختلفة، وهو  وحيادية في تعاطيها مع وسائل اإل   تقلةمؤسسة مس

هم المؤسسات التي  أالغاية منه تصحيح هذا االنحراف الحاصل في واحدة من  القريب  المستقبل  

 عالم والنشر في العراق. في مسار حرية الصحافة والعالن وال تؤثر 
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 ملخص االنتهاكات:  

الج )سجلت  الرصد  فريق  خالل  ومن  رخصة  ،غالقإ حالة    (128معية  وفرض    ،وتعليق 

تكليف  إ و  ،غرامات  التسببت    ،للعامليند  وتجمينهاء  هيئة  العشرة  بها  عالم واالتصاالت خالل 

   . عوام المنصرمةأ

، وهو مجموع  عداد هذا التقريرإلى ضرورة  إذي لفت انتباهنا  هم الإذا ما بدأنا من الحدث ال و

تظاهرات    القرارات  رافقت  التي  الفترة  في  اتخذتها  بإصدار    2019كتوبر  أالتي  قامت  حيث 

)أ بإغالق  إ19وامر  وسيلة  وعربية  (  محلية  تغطية  أعالم  في  شاركت  التي  القنوات  من  غلبها 

الديمقراط المسار  عن  واضح  انحراف  في  العراقي    يالتظاهرات،  للدستور  صارخة  ومخالفة 

 رأي.  الذي كفل حرية التعبير عن ال

  ( حالة انتهاك متنوعة 31ع الحاالت )( فقد بلغ مجمو2020  –  2018  –  2017عوام )أما ال 

)إمنها   قناة محلية وعربية،  24غالق  انتهاك منها  7)  2016فيما سجل عام  (  وامر  أ( حاالت 

قنوات إ البث،  إو  ،غالق  برامج عن  قناة واحدةإ  2015  عام  وشهد يقاف  ي  أولم تسجل    ،غالق 

احتالل داعش  جراء  لى الظرف الذي كان يمر به البلد  إيعود ذلك  ؛ و 2014في عام    حالة انتهاك

تم فرض مبالغ  فقد    2011عام  ما  أقناة،    (45)  بإغالق قامت الهيئة    2012، وفي عام  راضيهأ

جميع مكاتب قناة البغدادية    غلقت الهيئةأعالم كبدل استخدام الطيف، فيما  كبيرة على وسائل ال

 .  2010 عام في 
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 : التقرير السردي

مكاتب قناة البغدادية   بإغالق عالم واالتصاالت  مرت هيئة الأ  2010/ 1/11ـ في  1 

خالل القناة بقواعد ونظم  إ في جميع المدن العراقية ومنعها من مزاولة العمل، بحجة "

 .  "عالمي وخرق النظام العام وتهديدهالبث ال

في  2 ال  2011/ 2/ 9ـ  هيئة  واالفرضت  كبيرة  عالم  مبالغ  وسائل تصاالت    على 

العراق في  المؤسسات   كافة  االعالم  استهدفت  الترددي  الطيف  الستخدام  كأجور 

 العالمية المستخدمة لهذا الطيف والمتمثلة بالذاعات والتلفزيونات المحلية. 

بإغالق قناة السومرية الفضائية    عالم واالتصاالتال هددت هيئة    4/2012/ 8ـ في  3

ب  العراق. ونشرت هيئة  وتوعدتها  بثها وإيقاف عملياتها في  عقوبات وتعليق رخصة 

يه قناة السومرية  بيانا رسميا على موقعها اللكتروني حذرت ف واالتصاالت  العالم  

كو فد واحد" وبرنامج "كالم ليكس"، وقالت أستمرار ببث برنامج "الفضائية من اال

الهيئة مضطرة إلى إتخاذ عقوبات أشد قد تصل إلى تعليق    الهيئة "وبخالفه ستكون 

 رخصة بث القناة وإيقاف عملها في العراق".  

العراقية بوقف بث    2012ـ في حزيران  4 السلطات  البريطانية    قامت  هيئة الذاعة 

ن هيئة  أالناطقة باللغة النكليزية وسمحت بالبث فقط لإلذاعة باللغة العربية، مدعية  

 كافية.   ال تملك ترددات عالم واالتصاالتال

بحجة    ذاعة المحبة، إقناة البغدادية و   غلقت السلطات العراقية أ   2012/ 12/ 17ـ في  5

 الذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة العالم والتصاالت.   ن  أ

يقاف عمل وسائل  إعالم واالتصاالت وثيقة ب صدرت هيئة الأ  6/2012/ 23ـ في  6

هل البيت،  أ )الرافدين، الزهراء، الشرقية نيوز، النعيم،    شملت  جنبية أ عالم محلية و إ

البغدادية،  MCPالحياة   الحنين،  المتحدة،  ديالى،  الفضائية،  البابلية   ،KNN،    ،بيام

يضا مجموعة من  أ  قرار اليقاف  نبار، الديار( وتضمنكركوك، الوحدة، الشعب، ال

باللغة االنكليزية،    BBCقبل،  ذاعات وهي )السماوة، صوت العراق، الحياة، المست ال

الجن  صوت  الملتقى،  النور،  الكوثر،  العام،  محافظة الرأي  السفير،  راديو  وب، 

ن الكريم من العتبة الحسينية،  آـ هيئة استثمار البصرة، جامعتنا، الناس، القرة  البصر

ال الصدى،  ميسان،  كربالء،  المحافظة  المكفوفين،  جيال،  مونتي  BBCبرار،   ،

 طيافهم الترددية. أ ذريعة عدم تسجيلهم ، ب كارلو(
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قنوات فضائية    10عالم واالتصاالت تعليق عمل قررت هيئة ال  2013/ 28/4في    ـ7

ني  والشرقية  والشرقية،  طائفياً" وهي )بغداد،  والبابلية، وصالح  لـ"تبنيها خطاباً  وز، 

 ، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة، والغربية(.  2نوار الدين، وال 

قناة “البغ  2013/ 9/ 14ـ في  8 الداخلية مكتب  تابعة لوزارة  دادية” في  أغلقت قوات 

ال جهاز  وصادرت  الـبغداد،  ال  ،SNGرسال  "هيئة  تعليمات،  تنفيذ  عالم  بذريعة 

 يقاف البث. إواالتصاالت"، بهدف 

عالم بذريعة  ذاعة كلية ال إعالم واالتصاالت  غلقت هيئة الأ   2013/ 11/ 30ـ في  9

رسوم تسديد  من    عدم  الرغم  على  الترددي،  ت  إنها  أ الطيف  تجريبية  ستخدم  ذاعة 

 .  البيالط   غراض التدريبل

مطلع  10 في  الأ  2015يار  أـ  هيئة  واالتصمرت  ب عالم  بغداد  إاالت  قناة  غالق 

ت  ؛  الفضائية عدم  البث  بسبب  أجور  حوالي    سديد  تصل  التي  ألف   400الفضائي 

 دوالر.  

في  11 هيئة  هد    2016/ 12/2ـ  الجديد  الدت  العالم  صحيفة  واالتصاالت  عالم 

ط رئيس الهيئة بمخالفات ور  يتضمن ت  ابالحجب والمالحقة على خلفية نشرها تقرير

 ، ونتيجة ذلك جرت مالحقة قضائية للعاملين فيها.مالية

في  12 الأ  2016/ 16/3ـ  القوات  على  غلقت  البغدادية  قناة  مكاتب  قرار  إمنية  ثر 

 .  2014غالقها في عام إواالتصاالت ب   عالمصادر من هيئة ال

في  13 ووكاالت    3/2016/ 26ـ  فضائية  وقنوات  صحفيين  الشرطة  قوات  منعت 

الدي مدينة  في  انطلقت  التي  التظاهرات  تغطية  كتاب  إخبارية من  بحجة وجود  وانية 

القنوات العالم واالتصمن هيئة ال عالمية لي نشاط قد االت، يمنع تغطية بعض 

 محافظة.يحدث داخل ال
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تظر ناصر" بتوصية من هيئة  نهاء تكليف الصحفي "منتم إ  2016/ 3/4ـ في  14

( من قانون شبكة االعالم العراقي رقم 20عالم واالتصاالت لمخالفته المادة )ال

 لكترونية مستقلة.  أ، كونه يرأس تحرير جريدة 2015( لسنة  26)

برنامج    يقاف بث  إب   اعالم واالتصاالت قرارً صدرت هيئة ال أ   4/2016/ 26ـ في  15

السومرية والـ   قناتي  الذي يبث على  لمدة  ال  DW"البشير شو"  سبوع واحد  ألمانية 

 خالقية".  ة "مخالفته المعايير المهنية وال بذريع

في  16 الأ   2016/ 28/4ـ  هيئة  قرارً مرت  واالتصاالت  ب عالم  قناة  إا  مكتب  غالق 

ناقش  و ررة والمتعمدة لقناة الجزيرة  الجزيرة في بغداد، "على خلفية المخالفات المتك

السلوك الهيئة  مجلس   وقواعد  لمدونات  القناة  مخالفات  بحق  المتخذة  الجراءات 

وقر   العالم،  لوسائل  المكتبين    ر  المهني  لكال  العراق  في  الجزيرة  قناة  مكاتب  غلق 

  عادة النظر في القرار، بعد مراجعةالنكليزي، ومنحها حق تقديم طلب لالعربي وا

 وتقييم خطابها الموجه للعراق مستقبال".  

في  17 منع  أ  11/2016/ 21ـ  واالتصاالت  العالم  هيئة  صحيفة  أعلنت  نشطة 

في   مكتبها  وغلق  العراق،  في  الوسط”  نشرها إ“الشرق  خليفة  على  كردستان  قليم 

 . امفبرك  اتقرير

ي بغداد  شرقية فعالم واالتصاالت مكتب قناة البلغت هيئة ال أ   2/2017/ 23ـ في  18

 بسبب عدم ترخيصها.  ؛راضي العراقيةبحظر عملها في ال

في  19 الهد    2017/ 30/7ـ  هيئة  فضائية  دت  واالتصاالت  بيان في    NRTعالم 

الفضائية، مطالبة  إ  باتخاذ قانونية بحق  التعاقد مع إجراءات  ببيان نوع وطبيعة  ياها 

 البرنامج الساخر “البشير شو”.  

د عمل ثالثة عاملين في جريدة  جم  عالم واالتصاالت ت  ليئة اه   2017/ 4/12ـ في  20

 .  ارسمي  امهم اعتذاريفي الجريدة وتقد ئا خاط  االصباح على خلفية نشرهم خبر

  غالق مكاتب قناة الشرقية في إوامر ب أنبار  ال  صدر محافظ أ  2017/ 12/ 16ـ في  21

ال هيئة  كتاب  على  بناء  سنواتالمحافظة  في  الصادر  واالتصاالت  سابقة،    عالم 

 راضي العراقية. يقضي بمنع عملها داخل ال
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في  22 هيئة  أ  7/2018/ 23ـ  أمرً واالتصاالت عالم  الصدرت  برنامج  ،  بإيقاف  ا 

)حديث الناس( الذي يقدمه ماجد سليم على قناة هنا بغداد الفضائية، بحجة التحريض  

 على التظاهر. 

في  23 ال  2018/ 1/11ـ  هيئة  صالتجاوزت  واالتصاالت  التنظيمية  عالم  حياتها 

 عالم المرخصة يلزمها بعدم المساس بـ  لى وسائل الإعماما إالبحتة بتوجيهها 

 

بحق   تصدر  إساءة  أي  إيقاف  ضرورة  على  الكتاب  وينص  الوطنية”.  “الرموز 

وتبن والدينية  الوطنية  الالرموز  نقل  في  والشفافية  الموضوعية  وااللتزام  ي  حداث 

 سة المهنة الصادرة عن الهيئة. بمبادئ المهنة ومدونات ممار

في  24 ال  2019/ 2/9ـ  هيئة  قناة علقت  مكاتب  عمل  رخصة  واالتصاالت  عالم 

ثالثة   لمدة  العراق  في  و أالحرة  موقفها  "شهر  تصويب  إعادة  لحين  أنشطتها  إيقاف 

 . "حيال التعاطي مع الشأن العراقي

في  25 إ  2019/ 10/ 25ـ  ه تم  قبل  من  الفضائية  دجلة  قناة  بث  عالم  اليئة  يقاف 

 ت لمخالفته لوائح البث.  واالتصاال

في  26 إ  10/2019/ 26ـ  قناة  تم  مكتب  هيئة  غالق  قبل  من  سوا  وراديو  الحرة 

 عالم واالتصاالت.  ال

في  27 الأ  11/2019/ 24ـ  هيئة  ب صدرت  قرارا  واالتصاالت    9غالق  إعالم 

الحدث،   )العربية  الرNRT  ،anbفضائيات  الفلوجة،  الشرقية،  دجلة،  هنا  ،  شيد، 

ثالثة   لمدة  و أبغداد،  ال إشهر،  المحطات  سوا،  غالق  الناس،  )راديو  ذاعة إذاعية 

توجيه   عن  فضال  عراق(،  الحرة  نوا،  )السومرية،  إاليوم،  من  لكل  نهائية  نذارات 

 .  "مخالفة مدونات السلوك المهني" سيا، روداو، سكاي نيوز، قناة اور( بذريعة آ

في  28 الهيئ   2019/ 11/ 26ـ  باقتحام  أصدرت  أوامر  من  قو ة  مشتركة  أمنية  ات 

جهزة  أوفصلت جميع    ةهيئة مقر قناة دجلالمن الوطني برفقة فريق من  الداخلية وال

 البث فيها. 

mailto:freedompress2@gmail.com


 

في  29 الداخلية  2020/ 27/1ـ  وزارة  من  قوة  ال  داهمت  هيئة  ممثل  عالم  يرافقها 

يقاف  إردنية  لواالتصاالت مكتب قناة دجلة ببغداد بعد ساعات على قرار الحكومة ا

عمل القناة في عمان لمدة شهر، وطلبت القوة المداهمة من الموظفين وضيوف نشرة 

 خرى.  أ، وعدم العودة الفتتحاها مرة بعد منتصف الليل مغادرة القناة

صاالت ونقابة  عالم واالت زمة االستعانة بهيئة القررت خلية ال  2020/ 4/2ـ في  30

ال واتحاد  الالصحفيين  الصحفيين  أمن    ؛ ميةسالذاعات  استثناء  تحديد  جل 

الوال وسائل  في  والعاملين  قانونية  عالميين  مخالفة  الخطوة  هذه  وتعد  عالم، 

 صريحة. 

في  31 ال   2020/ 3/4ـ  هيئة  لثالثة  علقت  رويترز  وكالة  عمل  واالتصاالت  عالم 

)أ مقدرها  مالية  دينار(  25شهر، وفرضت غرامة  الوكالة  إ  مليون    اعدادً أثر كشف 

 صابين بوباء كورونا.  ن الم  أغايرة لما تعلنه الحكومة العراقية بشم

في  32 الأ  2020/ 24/6ـ  هيئة  على  قدمت  واالتصاالت  ذاعة إ  22غالق  إعالم 

الديون المترتبة بذمتها. محلية على ال بداعي عدم تسديد  قل في بغداد والمحافظات 

البال للعشرات من  الهيئة  المقابل سمحت  باالذاعات  العمل على  خرى  ستمرار في 

 الرغم من وجود ديون مالية بذمتها العتبارات تبدو سياسية.  
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 الخاتمة: 

و أالحظ  ي   على مصالح  مبنية  كانت  الهيئة  قرارات  معظم  كما  أن  سياسية،  ن أجندة 

مع في  تتجلى  الالمزاجية  وسائل  ضد  الصادرة  القرارات  تعدها ظم  التي  عالم 

 رضة لمنهجها. الحكومات معا

( الذي أصدره الحاكم المدني بول  65مر الخاص بها )أن الهيئة تعدت اليالحظ  كما  

وال للهيئةبريمر،  قانون  تشريع  لحين  بشكل مؤقت  العراقي ؛  ذي كتب  المشرع  لكن 

تلكأ كثيرا في تشريع قانون للهيئة التي دخلت نفق المحاصصة السياسية، والمصالح 

ن أصادية، وعقود تراخيص الهاتف النقال التي كانت يفترض  الحزبية، واللجان االقت 

 عالم واالتصاالت. التكون من مهمة وزارة االتصاالت وليس هيئة 

ما سبق  لكل  فإووفقا  في  ؛  والصحفي  العالمي  العمل  لحرية  الهيئة شكلت طوقا  ن 

وشكلت   من  إحدى  العراق،  بدال  الدستوري  الخرق  أداةً أأدوات  تكون  لحماية   ن 

و الدس تقييدها  ال  تنظيمها  خالل  من  الصحفية  والحريات  وفق إتور  على  غالقها 

 جندات سياسية. أ
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