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عن ان العـراقي، فـض+ً  أمام البر$ جرائم ا$علوماتـية ا$ـرفوع  قانون مكافـحة اـل إلى مـشروع   نـظراً 
بة ضد اـلصحافي% في ا'سابيع ا'ـخيرة، ـتعرب ـمراسلون ب+ حدود عن  ا*نتـهاكات ا$ـتعددة ا$رتـك

.بالغ قلقها إزاء وضع حرية ا(ع+م في العراق

مشروع قانون قامع للحريات

 تعرب مراسلون ب+ حدود عن قلقها بشأن مشروع قانون مكافحة الجرائم ا$علوماتية الذي سيطرح
يوليو. قريبـاً على التصويت أمام البر$ان العراقي  ،2011/ فعلى رغم تبـنّيه في قراءة أولى في تموز

التي ـينص جرائم  ريف اـل سيما أن تـع لى ا*نترنت، *  يـاً لحـرية ا(ع+م ـع ً حقيـق ديدا ثل تـه أنه يـم  إ* 
عليها ا$شروع فضفاض والعقوبات ا$لحوظة فادحة.

ية ية وا*جتماـع ية والعائـل ية وا'خ+ـق بادئ الديـن اكات اـ$ لى انتـه خاص ـع شكل  وضع ـب هذا اـل  وينطـبق 
  وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن مدى.والترويج 'فكار إرهابية

من اـلـقومي أو اـلـوحدة أجل ـتـقويض ا' من  نترنت وأـجـهزة الـكـمبيوتر  استخدام ا(  الـحـياة ـبـسبب 
ا$ادة  ).5(الوطنية، أو في حال نشر معلومات حول ا*تجار بالبشر أو ا$خدرات 

نص هذا اـل إطار  في  اسبة  اية ا$ـن ها بالحـم صادر معلوماـت وسائل ا(ع+م وـم ستفيد    وتم تحميل.* ـت
 الوسطاء التقني% ا$سؤولية عن ا$حتويات التي تنتقل عبر خدماتهم و* يمكن اعتبار ضمانات حماية

البيانات الشخصية للمستخدم% بالكافية.

راجع  ادة الـرسالة ا$فتـوحة( إلى الـسلطات العراقـية مؤسـستا ا$ التي وجهتـها  ناو،19    وأكـسس 
قانون هذا في الـحريات ها ـحيال تأثير ـمشروع اـل ية عـبّرت عن قلـق ها عدة منـظمات ـغير حكوـم  ووقعـت

. )ا'ساسية وحرية التعبير
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بيان تهديدي

أبريل 4في   ، أصدرت وزارة الداخلية بيانـاً موجهـاً إلى مجمل وسائل ا(ع+م العاملة2012/ نيسان
 في العراق، ا$حلية وا'جنبية على حد سواء، متمنيةً عليها أن تذكر دائمـاً مصادرها التي تعمل في
تذكر هذا اـلصدد،  وفي  سريتها.  لى  حافظت ـع ما  دعاوى ـقضائية إذا  رفع  اها ـب هددةً إـي  الوزارة وـم
عن ـمصادر عدم الـكشف  في  حق  راقي ـيضمن لـلصحافي% اـل قانون الـع بأن اـل حدود  راسلون ب+   ـم

معلوماتهم، وأن القرار القضائي فقط قادر، في حا*ت محددة، على إجبارهم على القيام بذلك.

الوزارة تـعد10ّفي  من  صفية الـسهيل أن طلـبات مماثـلة  أبـريل، أعلـنت الـنائب ا$ـستقلة   / نيـسان
عديل إلى ـت ان  ، داعـيةً البر$ الديمقراطي الجـديد ظام  بادئ الـن راقي وـم دستور الـع لروح اـل فة  "مخاـل " 

. من أي تعسف من السلطة التنفيذية "القانون الحالي بشأن حقوق الصحافي% بغية حمايتهم  "

ا"جهزة ا"منية تضايق الصحافي! 

ية مة العرـب إطار الـق في  خذة  ية ا$ـت عل ا(جراءات ا'مـن لة ا$نهجـية بـف مل اـلصحافي% للعرـق عرّض ـع  ـت
في  قدت  في . 29الذي ـع مارس  صحافي/ آذار يان  راقي،ـب رصد الحـريات اـلصحفية الـع شرح ـم  ، 

مع ـحة  ـقة وـق ـصرفت بطرـي ـية ـت من العراـق قوات ا' حدود، أن  ـراسلون ب+  شريكة ـ$ ـمة   وهو منـظ
عن عن التـصوير، بـغض النـظر   الـصحافي%، وعرقـلت عملـهم، وأغلـقت مـحاور الطـرقات، ومنعتـهم 
ية قوى ا'مـن من اـل اصر  بأن عـن صحافي% ا$ـرصد  لغ بـعض اـل وقد أـب الذي يحقـقون فـيه.   ا$ـوضوع 
ية بإعـاقة عـمل أمرت ا'جـهزة ا'مـن ية  في القـمة العرـب عن ا'من  هم أن اللجـنة ا$ـسؤولة   أوضحوا ـل

الصحافي% في ا$يدان بكل الوسائل ا$تاحة.

مارس، ألقى30 في: بالرغم من انتهاء القمة العربية، إ* أنه يبدو أن الوضع ما زال مستمراً  / آذار
 عناصر من قوات مكافحة الشغب القبض على الصحافي سليم الخليفاوي العامل في وكالة ا'نباء
الدين رجل  صار  ها أـن ظاهرة نظّـم في خ+ل ـت  ، قار ظة ذي  في محاـف غداد  في جـنوب ـب سعودية  )اـل ) 
 الشيعي محمود الحسني الصرخي. فاعتدى الشرطيون عليه بالعصي، واستولوا على كاميرته، وثم

أمروه بمغادرة ا$كان، مع أن الصحافي أبرز بطاقته الصحافية وأن شارته كانت واضحة للعيان.

http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=860&page=


ً   فتحققوا من.بعد هذه الحادثة، وبينما كان الصحافي يغادر ا$وقع، اعتقلته ا'جهزة ا'منية مجددا
 بطاقته الصحافية وتأكدوا من ا$علومات. ومن ثم، نقل الصحافي إلى مركز الشرطة لتسجيل هويته.
 وتم ضبط بطاقة انتسابه إلى نقابة الصحافي% العراقي%. وبعد ذلك، اقتادوه عناصر الشرطة إلى
أبريل، خضع للمحاكمة  /مكان مجهول حيث تم احتجازه $دة ث+ثة أيام. وفي صباح ا'ول من نيسان
ابة تالي، أـطلق سراحه، وأجبر ـعلى ترك ـمعداته بمـث يوم اـل  أمام محـكمة استئناف الـناصرية. وفي اـل

كفالة.

أـبـريل5في  من الـجـيش الـعـراقي بتوـقـيف اـلـصحافي اـ$ـستقل ـبـشار2012/نـيـسان قام ـجـنود   ، 
 ا$ند*وي ومراسل مجلة لو بوان الفرنسي مارك نكسون عند نقطة تفتيش لعدة ساعات. كانا يأم+ن
 في إعداد تقرير وإجراء مقابلة في جنوب غرب العاصمة. وقد رافقهما ضابط مخابرات حتى مكان

موعدهما وحضر ا$قابلة.

وحة إلى رـئيس الوزراء نوري ا$الكي، يوم نـفسه، توجه اـلصحافي سعد ا'وسي ـبرسالة مفـت  في اـل
عرّض له من أـنصاره، و* سيما من أـجهزة ا*ستخبارات الذي يـت ها وقف ا*ضطهاد  نه فـي  .يـطلب ـم

سعد ا'وسي قد أـمضى في اـلسجن  16   وكان  شهراً  ريل     أـب من نـيسان أـغسطس2010/،  إلى آب  / 
، بسبب مقالة انتقد فيها ظروف وصول رئيس الوزراء العراقي إلى السلطة.2011

ريل 6في  أـب ناة اـلسومرية2012/ نـيسان زيوني من ـق  ، حاولت شرطة مكاـفحة اـلشغب ـمنع طاقم تلـف
الذي قوة كاميرا ـفريق الـعمل  غداد. وصادر عـناصر اـلشرطة ـباستخدام اـل  عن تغـطية ـمظاهرة في ـب

تمكّن من استعادتها بعد اشتكاء قادة القناة لدى السلطات ووعدهم بعدم التصوير.

اعتداءات إرهابية

أكثر خـطــورة أهدافـاً 'عـمال عـنف  قد يكـونون أيـضـاً  في الـعراق   10 ففي. ثـبت أن الـصحافي% 
ريل  أـب سان ص+ح2012/مـي ظة  في محاـف يال  استهدف اـلصحافي خـميس الخــزرجي بمحـاولة اغـت  ، 

رجل الـنار عـلى دياره عـندما أطـلق  إلى  كان مـراسل فـضائية العـهد يـعود  شمالي بـغداد.   الدين 
سيارته. وتمكّن هذا الصحافي من الفرار، من دون أن يتمكن من تحديد ا$عتدي عليه.
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أبريل 2في ا$نطقة نفسها، في   ، تعرّض كاميران ص+ح الدين الذي كان يعمل منذ  2012  / نيسان
  في قناة ص+ح الدين التلفزيونية، (صابة مميتة بفعل انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت2005العام 

سيارته.

 ، في جنوب تكريت، نجا مصور صحافي من انفجار كان ليودي2012/أبريل في ا'ول من نيسان
بحياته. وفقـاً *لسومرية نيوز، أصابت القنبلة التي وضعت بالقرب من منزله أحد أفراد أسرته.

عة باني تاـب لى ـم سقطتا ـع قذيفت%  بأن  يوز  سومرية ـن أفادت اـل وصل،  في اـ$ كن  سه، وـل يوم نـف  في اـل
، ما أسفر عن إصابة حارسلفضائيتي العراقية وا$وصلية في أحياء ا$دينة الشرقية  )حي الكرامة ) 

أمن.

إيقاف بث برامج تلفزيونية

أبريل 3في   ، أمرت هيئة ا(ع+م وا*تصا*ت بإيقاف بث برنامج% يعرضان على قناة2012/ نيسان
تم توقـيف مر الـصادر.  لم تمتـثل ل) هذه القـناة إذا   الـسومرية العراقـية، مـهددةً بـسحب ترخـيص 
بار الهيئة هائي، *عـت فة ـبشكل ـن الذي ـيعرض أـخبار طرـي فد واحد  أكو  طابع  كاهي اـل امج الـف "البرـن " 

. خادشة للحياء والذوق العام با(ضافة الى بالعرقيات والقوميات "أنه  "

ثاني  امج اـل تمأما البرـن مع، فـقد  في ا$جـت داولة  ساعة أو مـت الذي يعـالج مـواضيع اـل كس  "ك+م لـي " 
في عن الكـنائس ا(نجيلـية  أعدت  قة  في أعـقاب حـل قرار  هذا اـل صدر  وقد  شهر.  دة   إيـقاف بـثه $
 العراق. ولدى ا*عتبار أن البرنامج قد تسبب با$س بقيم الطائفة، عند عدة قساوسة إلى رفع دعوى

ضد القناة.

ناة ـمرصد الـحريات اـلصحفية في اـلعراق أن اـلسومرية ـتشعر ـبوجود استهداف  أـبلغ ـموظف من الـق
أمام ستفرع الـقـضية  لذلك، ـقـبل أن ـيـوضّح أن ا(دارة  الدوافع الحقيـقـية  من دون مـعـرفة   للـقـناة 

  أما ا'ستاذ حسن شعبان، رئيس مركز الحماية القانونية التابع $رصد الحريات الصحفية،.القضاء
ادت%  مع ا$ نافى  قرارات الهيئة تـت إلى أن  أشار  ضمنان46 و38ـف لت% ـت راقي اـل دستور الـع من اـل   

. تحديد ا(ساءة الى الدين او ا*خ+ق او ا&داب العامة قضية مبهمة "حرية الصحافة، مضيفـاً أن  "
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