
العراق

وسائل اإلعالمتوتر بني السلطة و

 وسيلة إعالم، وتعبئة قوية ضد قانون قامع للحريات47السلطات تهدد بإغالق 

28/06/2012–  مراسلون بال حدود 

الذي ال قرار  من ـجهة، اـل مع،  هذا اـلشهر  ها  عراق ذروـت في اـل وسائل اإلعالم واـلسلطات  توترات ـبني   بـلغت اـل
  قناة تلفزة وإذاعة بحجة47يزال بانتظار التطبيق والصادر عن هيئة اإلعالم واالتصاالت والقاضي بإغالق 

في عاملني املـحترفني  أخرى التـعبئة القـوية لـل ومن جـهة  في البالد،  زمة للعـمل  التراخيص الال  أنـها ال متـلك 
في فـي الـبـرلـمان  مت التـصويت علـيه  الذي  "قانون حـقوق الـصحافيني"  مي للمطالـبة بإلـغاء   القـطاع اإلعال

 ويعتبره عدة ناشطني في هذا املجال قامعاً للحريات.2011آب/أغسطس 

قرار مقلق من هيئة مشكوك باستقالليتها

اضي ية والـق صاالت العراـق عن هيئة اإلعالم واالـت صادر  قرار اـل ها إزاء اـل عن قلـق حدود  عرب مـراسلون بال   ـت
  مؤسسة إعالمية تعمل في العراق من دون ترخيص رسمي بحسب هذه الهيئة. وملواجهة الغضب47بحظر 

 ، حتى تسوي2012 حزيران/يونيو 25 يوماً، اعتباراً من 45الذي أثاره هذا القرار، منحت وزارة الداخلية 
وسائل اإلعالم هذه وضعها لدى الهيئة.

  لهذهالوثائق الرسمية عن هذا القرار الذي اتخذ منذ أكثر من شهر، مبرزاً كشف مرصد احلريات الصحفية
في  اية  ذلك23الـغ في  مبا  ية،  ية واألجنـب فزة املحـل نوات التـل قرار اإلذاعات وـق هذا اـل ني  يو. ويـع زيران/يوـن   ـح

ناة سوا، وـق وراديو  كارلو،  ونتي  وراديو ـم كا،  وصوت أمرـي سي،  بي  بي  ية  زيون البريطاـن  هيئة اإلذاعة والتلـف
البغدادية، وقناة الشرقية اإلخبارية، على سبيل املثال ال احلصر.

يه يرون ـف هم  قرار. ـف هذا اـل ية، ـبشدة  اسية العراـق قة السـي من الطـب وجزء  من اـلصحافيني،  ديد  قد الـع  وقد انـت
نه رئيس الوزراء نوري املالكي،  محاولة لتكميم الصحافة، مشيرين إلى أن مدير هيئة اإلعالم واالتصاالت عيّ
 وأن عدة وسائل إعالم ورد ذكرها في القرار تتميّز باستقالليتها إزاء احلكومة ومواقفها املتكررة ضدها، كما

هي حال البغدادية والشرقية.

http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=0&id=876&page=
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/cmc_list.pdf


 مير العراق اآلن بأزمة سياسية، باعتبار أن رئيس الوزراء يواجه معارضة تزداد قوة. وهو يتهم في كثير من
األحيان باملحسوبية والتسلّط والفساد.

 بالرغم من هذا السياق، إال أن هذا القرار ليس قائماً على دوافع سياسية، وفقاً لهيئة اإلعالم واالتصاالت،
الـ ذاعات والقـنوات  شأنه أن يـشجع اإل من  وقد حـرصت الهيئة47ولكـنه  الترخيص.    عـلى تـسديد حـقوق 

 املنظمة على التذكير بأنها بثت إعالناً في كل الصحف في شهر شباط/فبراير، داعيةً وسائل اإلعالم التي ال
إلى التقّم بـطلب بذلك في ـغضون شهرين. وفي هذا اإلطار، أشار ـعضو مـجلس إدارة هيئة  حتمل ترخـيصاً 
 اإلعالم واالتصاالت سالم مشكور لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "عدداً قليالً فقط قد تقدّم بطلب في هذا

 وسيلة إعالم عدم القيام بهذا وعدم تطبيق القانون".39الصدد، فيما فضّلت 

ياً أي ما ال يواجـهون حاـل كا أن موظفيـه وصوت أمرـي سي  بي  بي  ية  زيون البريطاـن  ذكرت هيئة اإلذاعة والتلـف
 مشاكل من السلطات. وقد أكّدت هاتان اإلذاعتان أنهما تعمالن مع الهيئة على جتديد ترخيصهما. أما إذاعة
 راديو سوا التي ـتبث بالـلغة العرـبية واملموّـلة في الواليات املـتحدة، ففوجئت بورودها ـعلى الـئحة هيئة اإلعالم

واالتصاالت مؤكدةً أنها متلك ترخيصاً فعلياً.

وقد عراق.  في اـل ها  تب ـل املذكورة مـك وسائل اإلعالم  عد لـبعض  لم ـي رويترز،  الة  ذلك، بحـسب وـك  عالوة عـلى 
ومرة ـعلى أن هيئة اإلعالم ها ال حتـمل ترخـيصاً   وردت إذاعة صوت اـلعراق مرـتني ـعلى الالـئحة (مرة ـعلى أـن

واالتصاالت قامت بتعليق ترخيصها).

روضة للحـصول عـلى رسوم املـف كون اـل ضمان أن ـت إلى  صاالت  حدود هيئة اإلعالم واالـت  تدعو مـراسلون بال 
تتراوح ـبـني ـوبة لـلـسنة اـملـاضية  كانت اـملـبالغ املطـل ـية،  ـقاً ـلـصحيفة إيالف اإللكتروـن  الترخيص معـقـولة. وـف

يون دوالر (ـبني 1.5 و180000 باهظ لـبعض1.1 و145000 مـل لغ اـل تالي، ميـكن للمـب يورو). وباـل يون    مـل
بأنه يـفترض وسائل اإلعالم تـسديد الـرسوم، علـماً  رفض  سبب  في بـعض األحـيان   التراخيص أن يفـسّر 
إلى أعمال الـعنف املمارسة ضد الصحافة، أن تكرّس جزءاً مهماً  ـبوسائل اإلعالم العاـملة في العراق، نظراً 

من موازنتها لضمان سالمة موظفيها ومكاتبها.

عام  في اـل وقد تلـقت الهيئة2004تأسـست هيئة اإلعالم واالتـصاالت  سلطة االئتالف املؤقـتة.  من    مبـبادرة 
إلى اـلـسلطات إلى أن ـتـصبح هيئة تنظيـمـية غـير ـهـادفة لـلـربح وـمـستقلة متـاماً، مـنذ ـنـقل اـلـسلطة   املوـجـهة 
ها من ـبعض ها أن تطلـب بالغ الباـهظة التي ميكـن استقالليتها، واـمل قادات ـبشأن عدم  كثير من االنـت ية، اـل  العراـق

وسائل اإلعالم ولكن أيضاً بشأن بعض القرارات التي تشكل انتهاكاً حقيقياً حلرية الصحافة.



تعبئة اإلعالميني ضد "قانون حقوق الصحافيني"

 تقدّم ـمراسلون بال حدود دعمها إلى اـلصحافيني العراقـيني اـملصممني ـعلى التعبير عن استيائهم من حكومة
أكثر عزماً على خنق حرية اإلعالم في البالد.

ية الدفاع عن ـحقوق اـلصحافينيبإـيعاز من  قامع للـحريات. وقدجمـع قانون اـل غاء هذا اـل  ، ـطلب املـعارضون إـل
  منهم بياناً يدعو رئيس املحكمة العليا العراقية، مدحت املحمود، إلى القبول بإعادة النظر700وقع أكثر من 

في كان  (الذي  صحافيني"  "قانون حـقوق اـل ضمن  الواردة  أجل إبـطال األحـكام التنظيمـية  من  نص،   في اـل
البرملان في  يه في  اية اـلصحافيني"). وـبعد أن مت الـتصويت عـل بـ"قانون حـم   آب/أـغسطس9اـلسابق مـعروفاً 

، حقق تراجعاً ملحوظاً في مجال حقوق العاملني املحترفني في القطاع اإلعالمي.2011

رقم  سجّل  صـحافيني (طـلب ـم جاهلوا طـلب اـل ماء العراقـيني أن يـت اريخ 34ال ميـكن للحـك  26/04/2012 بـت
  الذي ندـدوا بـموجبـه بـعـدم شرعية القانون الذي ينتهك عدة مواد)www.uragency.netبحـسب موقـع 

 ، وااللـتزامات الدولية التي وقّعتها الدولة العراـقية، مبا في46  و38 و14 و13دستورية، ال سيما املواد 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.19ذلك املادة 

ول/سبتمبر ـل إلى أي حتـسني،  2011      في أـي يؤدي  "لن  قانون  هذا اـل ماد  تبرت ـمراسلون بال حدود أن اعـت  ، اـع
رية اـلصحافة واإلعالم".                                                  ديداً ـعلى ـح أنه سـيشكل ـخطراً ـج حتى 

عام  عد اـل صحافة واإلعالم ـب جال حـرية اـل في ـم سبة  في احلـقوق املكـت كبير  بتراجع  قاد  يد الـن   وقد.2003يـف
شوارع في  ظاهر  املالكي، بالـت اسة حكـومة  واستنكروا سـي موافقتهم  عدم  من األصوات جـهاراً  عدد   أعـلن 

). 20/06/2012العراق (تظاهرة في بغداد في 

http://en.rsf.org/iraq-new-law-fails-to-protect-06-09-2011,40930.html
http://www.uragency.net/
http://www.ijrda.org/

