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سنوات سبع حصيلة عن تقريراً حدود بال مراسلون تعدّ العراق، من أمريكي قتالي لواء آخر انسحاب على أسبوعني مرور بعد
الصحافة حرية مجال في البلد لهذا األمريكي االحتالل من .

فيمكن بارزاً، تطوراً العراقية اإلعالم وسائل بإحراز وسمح حسني صدام لنظام حداً وضع قد التحالف قوات تدخّل كان إذا
الفعلية باملذبحة بل. بالكارثية احلرب على املترتبة البشرية اخلسائر وصف . 

القى تاريخه، فإلى. الثانية العاملية احلرب منذ الصحافيني إلى بالنسبة دموية الصراعات أكثر من العراق في الثانية احلرب تعدّ
بأشواط يتخطى عدد وهو. 2003 مارس/آذار 20 في النزاع بدء منذ البالد في حتفهم إعالمياً ومعاوناً صحافياً 230 حوالى
اجلزائر في األهلية احلرب أثناء في أو فيتنام في احلرب من عاماً عشرين من أكثر مدى على التاريخ سجّله الذي ذلك .

السبع السنوات هذه خالل في إعالمياً 93 من أكثر اختطاف مت فقد. العالم في الرهائن أسواق أكبر إلى أيضاً البالد وحتوّلت
آخرين 14 مصير جنهل نزال وال اختطافهم بعد 42 عن يقل ال ما تصفية متت فيما .

العراقيني آالف مبئات املذهبي و الطائفي العنف  دفعت أعمال عندما 2006 العام في األسوأ ليبلغ كبير بشكل الوضع تدهور
وقوات العراقية األمنية القوى من كما القاعدة وتنظيم والشيعية السنية امليليشيات من مستهدفني كانوا. بالدهم من الفرار إلى

تنفيذها عن األمريكي اجليش يتورّع لم التي التعسفية االعتقاالت تضاف الفرار، حركة وإلى. املتحدة الواليات بقيادة التحالف
قانوني إطار أي خارج .

أدمى الذي السابقة يوغوسالفيا في النزاع خالل وفي. 1975و  1955 العامني بني صحافياً 63 عن يقل ال ما قتل فيتنام، في
77 صرع اجلزائر، وفي. املهني واجبهم أدائهم أثناء في حتفهم إعالمياً محترفاً 49 القى ،1995و 1991 العامني بني البالد

1996 العام إلى 1993 العام من دامت التي األهلية احلرب خالل في إعالمياً ومعاوناً صحافياً . 



     الصحافة     حرية     على     وعواقبه     العراق     في     األمريكي     التدّخل  -      1     القسم

  اإلعالم     تعددية     بعودة     وعد     ،  2003     العام

النظام متجيد على فيها يقتصر العراقية الصحافة دور كان التي األعوام هذه الواحد، احلزب حكم من عاماً ثالثني نحو مرور بعد
االنتقاد بات ،2003 مارس/آذار من وبدءاً. ممكناً العالم على االنفتاح وأصبح النور فعلية تعددية أبصرت حسني، صدام وقائده

الصحون ومحالت اإللكترونية املقاهي إلى باالندفاع يترَجم اإلعالم إلى العراقيني بتعّطش فإذا. اآلراء تنوّع كما متاماً مسموحاً
.الالقطة

تبادل مبواقع االتصال ممنوعاً وكان. للحكومة تابعة يورولينك، اإلنترنت، خلدمات املزوّدة الوحيدة الشركة كانت السابق، في
إلى تصل عقوبة الفرد يواجه التكرار، حال وفي. القطاً صحناً امتالك يحظر كان كما! ياهو أو هومتايل مثل اخلاصة الرسائل
وعلى. الصحون مبطاردة املروحية الطائرات بقيام األجنبية التأثيرات حسني صدام نظام خشية ترجمت وقد. عام ملدة السجن

كانت بينما 2002 ديسمبر/األول كانون في الالقطة الصحون على املفروض احلظر السلطات كررت بالتحديد، النحو هذا
العراق لغزو تتأهب العسكري بالتدخل األمريكية التهديدات .

عدد جتاوز ،2004 مايو/أيار من األول ففي. ملفت بشكل املطبوعات عدد ازداد حسني، صدام نظام لسقوط التالية األشهر في
الهيئات أبرز أن إلى اإلشارة مع والثقافية، والنسائية الرياضية املجالت احتساب دون من وثمانني خمسة السياسية املنشورات
إحياءها أعادت أو أفكارها لنقل اخلاصة صحيفتها أنشأت قد السياسية .

مؤقتاً الهيئة هذه تولت يونيو،/حزيران مطلع وفي. العراقي اإلعالم شبكة املتحدة الواليات أنشأت ،2003 يناير/الثاني كانون في
للصحافيني التدريب وتوفير جديدة حتتية بنى بناء"بـ مهمتها متثلت وقد. شهر قبل املنحلّة اإلعالم وزارة إلى املوكلة املهام

من تتألف اإلعالم وسائل من مجموعة أيضاً كانت العراقي اإلعالم شبكة ولكن". اإلعالمي املجال في عامة لسياسة والتأسيس
بغداد في الهرتزية الشبكة على البث عملية على فعلي احتكار شبه متارس كانت وبهذا،". الصباح" وجريدة وإذاعتني تلفزة قناة .

تنفذها انتقامية لعمليات التعّرض من خشية سطوتها فرض من الذاتية الرقابة مينع لم املكاسب بعض التعددية حتقيق أن بيد
والبعثيون السياسية األحزاب . 

  الشابة     العراقية     اإلدارة     ثم     ومن     املؤقتة     التحالف     سلطة     قبل     من     الصحافة     حرية     على     املفروضة     القيود

بتوفير" اجلزيرة" وقناة" العربية" قناة سيما وال اإلعالم وسائل بعض األمريكية السلطات اتهمت العراق، في احلرب بداية عند
يونيو/حزيران وفي. املتحدة الواليات إزاء الكراهية مشاعر وتأجيج العراق في السائد للوضع وملتهبة ومثيرة متحيّزة تغطية
يحظر والذي" املعادية اإلعالم وسائل" بشأن الصادر 7 رقم املرسوم برمير بول األمريكية املدنية اإلدارة رئيس تبنّى ،2003

هيئة" التحالف قوات قائد يعتبر بأنه علماً والدينية اإلثنية واألقليات والبريطانية األمريكية القوات ضد العنف على التحريض
احلرية، هذه قيود إلى يهدف ال املرسوم هذا" أن إلى برمير بول أشار ،2003 يونيو/حزيران 11 وفي". اإلعالم وسائل ملراقبة

العراق أمن على احلفاظ(...) و العنف إلى اللجوء من احلد إلى وإمنا ". 

.وإدانتها اإلعالم وسائل مالحقة مخوّلة كانت املؤقتة التحالف سلطة أو األمريكية القوات وحدها القضائي، النظام غياب ظل وفي
معاً آن في وطرفاً حَكَماً التحالف كان وبهذا، .

أياد بالوكالة الوزراء رئيس إلى رسمياً البالد في احلكم مقاليد بغداد في األمريكية اإلدارة سلّمت ،2004 يونيو/حزيران 28 في
بإجماع يحظَ لم دميقراطي أنه على األبيض البيت وقدّمه املنفى في سنة 32 عاش الذي السابق البعثي هذا أن الواقع. عالوي

في" اجلزيرة" فضائية منع حد بلغت اإلعالم وسائل حيال مشبوهة بطريقة تصرّفت احلكومة، نشأة ومنذ. العراقيني الصحافيني
القطرية اإلخبارية القناة تزال وال". الفتنة وإثارة العنف على التحريض"بـ إياها متهمة البالد في العمل من 2004 أغسطس/آب

ميدانياً مراسلوها يؤمنه الذي ذلك على عملها يقتصر حيث العراق في لها مكتب إلى تفتقد .



،2004 نوفمبر/الثاني تشرين ففي. اجلديدة السلطات فرضتها ومحظورات قيود عدة العراقيني الصحافيني اعترضت ما سرعان
اإلعالم وسائل من االنتقالية احلكومة طلبت الفلوجة، في السنة املسلّحني على للقضاء األمريكي-  العراقي االعتداء أثناء في

ال التي اإلعالم وسائل أما". بوضوح العراقيني غالبية تطلعات ميثل الذي احلكومة موقف" وتقدمي" موضوعية"بـ املعارك تغطية
حتدد لم بعقوبات فستواجه الوزراء رئيس مكتب عن صادرة ورقة على التحرير أسر إلى بالفاكس املرسلة التوصيات هذه حتترم

حد على الدولية والصحافة العراقية الصحافة إلى تتوجه وكأنها تبدو األوامر طابع أخذت التي التعليمات هذه وبدت. طبيعتها
.سواء

كما. العنف على بالتحريض إياها متهمةً باستمرار الصحف بعض بإغالق تهدد املالكي نوري حكومة أخذت ،2006 العام في
5 وفي. وقتل دم مشاهد تتضمن أفالم أي عرض من فمنعت والدينية، العرقية املشاعر تفجّر مسؤولية التلفزة قنوات حمِّلَت
يظهر فيلماً لبثهما ،"الدين صالح"و" الزوراء" السنيتني، التلفزة قناتي إغالق الداخلية وزير قرر ،2006 نوفمبر/الثاني تشرين

القناتان هاتان تزال وال. اإلعدام بعقوبة إدانته ضد ويحتجون حسني صدام السابق العراقي للرئيس بصور يلوّحون متظاهرين
هذا يومنا حتى مغلقتني .

مناطق تصوير من الصحافيني السلطات منعت مايو،/أيار ففي. اإلعالم وسائل على جديدة قيود فرضت ،2007 العام في
التركية احلدود عند الواقعة قنديل جبال إلى التوجه أيضاً عليهم حظر العام، ذلك من نوفمبر/الثاني تشرين وفي. االعتداءات
الكردستاني العمال حزب متمرّدي للقاء العراقية .

أن ويبدو. كافة اإلعالميني عمل ظروف ليحسن الصحافيني بحماية يعنى قانون مشروع تبنّي كان السائد، الوضع هذا ظل في
األساسية األسباب أحد هو 2009 سبتمبر/أيلول منذ انقطاع بال املؤجل هذا القانون مشروع في بالنظر البدء في البرملان تأخر

العراقية الصحافة ضد االعتداءات الستمرار .



  احلرب     هذه     إعالم     وسائل     على     البشرية     احلصيلة   –   2     القسم

*   الصحافيون     قتل  م        

سقطوا الذين الصحافيني على سيما ال العراق، في األمريكي العسكري لالحتالل السبع السنوات على حدود بال مراسلون تعود
بعملهم قيامهم ملجرّد النزاع هذا في .

متعمدة؟ اعتداءات ضحية كانوا هل مصرعهم؟ القوا ظروف أي في يعملون؟ كانوا إعالم وسائل أي في كانوا؟ من

للغزو الثالثة الذكرى مبناسبة نشرت واحدة آخر بأن علماً مماثلة دراسة حدود بال مراسلون فيها تعدّ التي الثالثة املرة إنها
2006 مارس/آذار 20 في للعراق األمريكي .

  الزمني     التطور   –   أ

في األمريكي التدخل إثر نشأ الذي النزاع بسبب العراق في مصرعهم صحافياً 172 بينهم من إعالمياً محترفاً 230 نحو القى
البالد من أمريكية قتالية ألوية آخر انسحاب تاريخ ،2010 أغسطس/آب 19و 2003 مارس/آذار 20 بني املمتدة الفترة .

عندما 2004 العام أوائل حتى ذلك بعد قليالً الضحايا عدد وانخفض. صحافياً 12 قتل األمريكي، للتدّخل التاليني الشهرين في
أي العراقيون اإلعالميون يعرف لم ،2007 العام إلى 2004 العام ومن. املسلّحة اجلماعات نفّذتها االعتداءات من موجة شهدنا
أثناء في  الصحافيني  مقتلعدد أخذ التاريخ، هذا من واعتباراً. حتفه يالقي األقل على صحافي كان تقريباً، شهر كل: راحة فترة

ذاته بحد النزاع بسبب 2010 العام بداية منذ واحد أي يقتل فلم. ينخفض املهني واجبهم أدائهم .

الصحافيني عدد مقتل: 1 البياني الرسم  



الصحافيون؟ هؤالء كان من – ب

باملئة 93 بنسبة رجال *
النزاع أثناء في حتفهن القني  باملئة7نساء بنسبة  مقابل) باملئة 93( رجاالً املقتولني الصحافيني معظم كان . 

اجلنس حسب التوزيع: 2 البياني الرسم

• باملئة 87 بنسبة عراقيون

عراقيي كانوا النزاع أثناء في املقتولني الصحافيني من باملئة 87 فإن. احلرب هذه في األغلى الثمن العراقيون الصحافيون دفع
 .اجلنسية 

اجلنسية حسب التوزيع: 3 البياني الرسم  



دراستها حدود بال مراسلون أجرت عندما ،2005 مايو/أيار ففي. الزمن عبر النزعة هذه تطورت أدناه، املنحنى يظهره كما
77 ميثلون باتوا ،2006 مارس/آذار وفي. املقتولني الصحافيني مجمل من باملئة 66 ميثلون العراقيون الصحافيون كان األولى،
 .باملئة

اجلنسية حسب الصحافيني عدد مقتل تطور: 4 البياني الرسم

مع 2003 أبريل/ونيسان مارس/آذار في وبالتحديد النزاع من األولى األيام في مصرعهم تقريباً اخلاصني املوفدين كل القى
ومنذ. شيبوتاييف دمييتري الروسي الصحافي املصور حالة وهي 2007 مايو/أيار 6 إلى تعود األخيرة احلالة أن إلى اإلشارة
اجلنسية عراقيي البالد في املقتولني اإلعالميني كل كان التاريخ، ذلك . 

في يغرق العراق كان كلما. مختلفة بعوامل النزاع تقدّم مع املقتولني األجانب الصحافيني عدد في التراجع هذا تفسير ميكن
في قرروا، أجانب صحافيني عدة أن الواقع. النزاع من األولى باألشهر مقارنةً ينخفض األجانب الصحافيني عدد كان احلرب،

األجانب الصحافيني عدد تدنّي مع أنه الواضح ولكن. التحالف بقوات" ملتحقني" املهني واجبهم يؤدوا أن املتنامية، األخطار ظل
واملعاونون الصحافيون كان التي املخاطر على يعتمد اإلعالم أصبح العاصمة، من" املحمية" املناطق على تواجدهم واقتصار

التخاذها استعداد على العراقيون .

حاملي الصحافيني بقدر احلرب هذه في لألذى التحالف بقوات امللتحقون الصحافيون يتعّرض لم السائدة، لالعتقادات خالفاً
دول من صحافياً 15 كان النزاع، بداية منذ قتلوا الذين اإلعالميني واملعاونني الصحافيني من 230 وعلى. أخرى سفر جوازات
للصحافيني احلماية توفر وال الصدد هذا في حاسم بعامل اجلنسية فليست. املتحدة الواليات بقيادة التحالف قوات إلى تنتمي

.األجانب



   يعملون؟     كانوا     إعالم     وسائل     أي     في   –   ج

• ومسموعة مرئية إعالم وسيلة في مبعظمهم يعملون
أو تلفزة قناة في يعملون املقتولني الصحافيني من باملئة 46 فكان. العراق في فادحة خسائر مختلفة إعالم وسيلة 83 شهدت
هذا من نسبياً نفدوا فقد اإلذاعة، صحافيو أما. املكتوبة الصحافة قطاع في يعملون باملئة 36 مقابل ومسموعة مرئية أنباء وكالة

منهم ثمانية مقتل مع النزاع . 

اإلعالم وسيلة نوع حسب التوزيع: 5 البياني الرسم  

سنوات مدى على مصرعهم صحافييها من عشر أربعة القى فقد. تضرراً األكثر التحرير أسرة هي الوطنية" العراقية" قناة إن
العراقية السلطات إلى تسليمها قبل البنتاغون وموّلها أنشأها التي العراقي اإلعالم شبكة إلى القناة هذه وتنتمي. السبع النزاع
عليها يشرف مستقالً إدارة مجلس أن إلى اإلشارة مع .

هذه حوّل ما املتحدة، العربية اإلمارات في مقرها يقع التي" العربية" قناة من صحافيني خمسة بينهم من موظفني ستة قتل
أكبر شهدت التي الغربية اإلعالم وسيلة فهي البريطانية" رويترز" وكالة أما. األجنبية الصحافة ضحايا أبرز إلى العربية املحطة
فيها العاملني من أربعة مقتل مع الضحايا من عدد .

في حتفهم صحافييها من ستة القى فقد. العراقية" الصباح" جريدة هي هذه العنف أعمال جراء من تضرراً األكثر الصحيفة إن
مراسليها من أربعة خسرت اللبنانية" السفير" جريدة أن حني في النزاع خالل .

وراء كان اإلعالم لوسائل العرقي أو السياسي االنتماء أن يبدو ولكنه. املعتدين دوافع معرفة تصعب اجلدي، التحقيق غياب في
استمرت الدولة أو الدينية احلركات أو السياسية األحزاب من مباشرة املدعومة اإلعالم وسائل إن القول ويجدر. الضحايا اختيار

وسائل أبرز أن في شك وال. لها الداعمة لتلك املعارضة اجلماعات وكراهية لعنف معرّضني كانوا فيها العاملني أن مع العمل في
اجلديدة العراقية احلكومة أو األمريكي الوجود معارضة على دامغاً دليالً تشكل كانت املستهدفة اإلعالم .

يعتبر اإلنكليزية باللغة ناطقة إعالم وسائل مع يتعاونون الذين سيما ال خاص، بشكل مستهدفني األجنبية الصحافة مراسلو كان
املحتل مع تتعاون" أنها املتمردون ".

كان الواقع، في. اخلاصة اإلعالم وسائل من أكثر عنف أعمال ملواجهة الدولة من املموّلة العراقية اإلعالم وسائل اضطرت
وهذه. وأعداء خونة يعتبرهم العراقي التمرّد مؤيدو كان كما األمريكية املسلّحة القوات حلساب بالعمل أيضاً متهمني موظفوها

ولكن. حسني صدام بنظام اإلطاحة بعد التحالف قوات أنشأتها التي" ديالى" املحلية التلفزة قناة كما" العراقية" قناة حال هي
أيضاً بشدة تضررتا" البغدادية"و" الشرقية" اخلاصتني التلفزة قناتي .



؟  مصرعهم     القوا     ظروف     أي     في   –   د  

  
 بغداد في أساسي بشكل  

بالنسبة الثانية السوداء واملنطقة. العاصمة من قريبة مناطق في أو بغداد في املجموع، في 77 وهم الصحافيني، معظم قتل
7 أي حاالت 9( وأربيل) ٪ 7 أي حاالت 9( وكركوك) ٪ 17 أي حالة 25( املوصل سيما وال العراق شمال هي الصحافة لقطاع

الفترات من لفترة كانا) واليوسفية واملحمودية اللطيفية بني" (املوت مثلث"و) العاصمة غرب شمال( السني املثلث أن الواقع). ٪
الصحافة على محظورين .



 باملئة 70 بنحو مستهدفة اعتداءات في

املستهدفة االغتياالت نسبة: 6 البياني الرسم   

املستهدفة االغتياالت عدد تطور: 7 البياني الرسم  

كانت إذا. 2005 العام في احلاصل التغيير سيما وال الزمن مر على الصحافيني وفاة ظروف في التغيير مالحظة جتدر
2004 العام في املراسلني حياة على األساسي اخلطر مصدر تشكل العراقية املدنية العصابات وهجمات اإلرهابية االعتداءات

وذلك. 2005 العام من ابتداء املستهدفة االعتداءات محلّها حلّت فقد ،)2004 العام في مصرعهم الصحافيني من ٪ 65 القى(
اإلعالميني املحترفني منازل اقتحام عن املسلّحة اجلماعات تتردد لم املظلمة، الفترة هذه خالل وفي. 2007 العام نهاية حتى

عائالتهم حضور في وقتلهم . 



بشكل املستهدفني الصحافيني مثل املقتولني الصحافيني عدد انخفاض مع ،2008/2009 العام في يتراجع االجتاه هذا بدأ
.2008 فبراير/شباط في التميمي شهاب الصحافيني نقابة رئيس اغتيل فقد: تبدّل أي تشهد لم الواقعة احلقيقة أن إال. متعمّد
العراق في املقتولني الصحافيني ذكرى إلحياء سنوياً موعداً فبراير/شباط 27 تاريخ النقابة اختارت احلني، ذلك ومنذ . 

في عليه كان مما بكثير أعلى املعدل وهذا. عمداً مستهدفني كانوا الصحافيني بأن حدود بال مراسلون تثق احلاالت، من ٪ 68 في
النزاع تغطية وضعت العراق، ففي. طائشة رصاصات أو عشوائية اعتداءات ضحايا الصحافيون وقع حيث السابقة النزاعات
العنف ألعمال أهدافاً شكّلوا فقد محليني، أو أجانب الصحافيون هؤالء كان سواء. الواجهة في الصحافيني اإلعالمية .

118 من حالة 114 املستهدفة، االعتداءات من باملئة 97( املستهدفة االغتياالت ضحايا أبرز العراقيون الصحافيون كان ).  

املعتدين دوافع معرفة دون حتول احلقيقية التحقيقات وغياب. الصحافيني اغتيال في بضلوعها تقرّ جهة من ما . 

املكان معرفة ويستحيل. مكانها من نقلت قد اجلثامني أن فيبدو. مجلية غير اإلعالميني املحترفني بعض مقتل ظروف تزال ال
 .والظروف

• أساسي بشكل الهوية مجهولة مسلّحة جماعات ضحايا

نصّبتها التي العراقية والسلطات التحالف قوات ضد تقاتل مسلّحة جماعات إلى الصحافيني قتلة ينتمي احلاالت، من ٪ 83 في
احلكم في املتحدة الواليات .

القاتل حسب التوزيع: 8 البياني الرسم



قاتل لكل وفقاً املقتولني عدد تطور: 9 البياني الرسم

اعترف وقد. املقتولني الصحافيني من ٪ 9 يعادل ما صحافياً، 16 عن يقل ال ما مقتل عن أيضاً مسؤولة التحالف قوات أن إال
"اخلطأ طريق عن النار إطالق" بحجة متذرّعني القضايا هذه من كبير عدد في األمريكي اجليش بضلوع البنتاغون قادة

وفقاً" تصرّفت قواته أن التكرار عن العراق في األمريكي األركان قائد يتوقف لم السنوات، هذه مدى وعلى. اجلانبية واألضرار
كافية ليست التفسيرات هذه ولكن". املشروع الدفاع حالة في" أو" احلرب لقواعد . 

   :  احلاالت     هذه     لبعض     توضيح

فإذا. بغداد في الدولية الصحافة يأوي كان الذي فلسطني فندق على أمريكية قذيفة سقطت ،2003 أبريل/نيسان 8 في -
جوزيه تيليسينكو مبصور نفسه املصير وحلّ. املستشفى إلى نقله أثناء في يتوفى رويترز، وكالة مصور ،بروتسيوك بتاراس 

بيد. بغداد على األمريكي العدوان يغطيان هذان الصحافة شهيدا كان آخرين، صحافيني عدة كما. العمليات غرفة في ولكن وكوز
مع وبالتعاون. املتعمد النار إطالق حجة رافضني تصاريحهم كل في املشروع الدفاع نظرية على حافظوا األمريكيني املسؤولني أن
قتل جرميتا" بعنوان 2004 يناير/الثاني كانون في ماري بول – جان تقرير حدود بال مراسلون نشرت ،"أوبسرفاتور نوفيل لو"

العدالة قررت ،2010 يوليو/متوز 29 وفي". بغداد في الدولية الصحافة فندق على األمريكية القذيفة إطالق حول حتقيق: لكذبة
متورطني أمريكيني جنود ثالثة ضد جديدة دولية توقيف مذكرات إصدار إليها مرة غير القضية كوزو أسرة رفعت التي اإلسبانية

الصحافيني مقتل في . 

نار إطالق ضحية العزيز عبد علي" العربية" قناة ومصور اخلطيب علي املراسل وقع ،2004 مارس/آذار 18 في -
أبريل/نيسان 19 وفي. بغداد في احلياة برج ضد بالصواريخ هجوم أعقاب بتغطية يقومان كانا بينما تفتيش نقطة من بالقرب 

النيران، األمريكي اجليش إطالق في مصرعهما" العراقية" قناة في العاملني صالح حسنيو كاظم أسد من كل القى ،2004
آخران صحافيان أن ويبدو. رويترز وكالة من ادن مازنو" اجلزيرة" قناة من أيوب طارق بسببها سقط التي نفسها النيران هذه

نيوز سي بي آي( اللهيبي محمد وبرهان) أن تي أي( لويد تيري :هما األمريكية النيران جراء من توفيا ). 
وليد رويترز وكالة في الصوت فني بينهم من إعالميني ثالثة مقتل مسؤولية األمريكي اجليش حتّمل ،2005 العام في -

،البكري وائل أحمد شأن ذلك في وشأنه صدره في وأربعة وجهه في رصاصة 2005 أغسطس/آب 28 في تلقى الذي خالد
الشرقية" مدير ". 



شرق في حتفهما) عاماً 40( شماغ سعيد وسائقه) عاماً 22( الدين نور منير املصور القى ،2007 يوليو/متوز 12 في -
اجلوي الهجوم خالل في أنه يظهر فيديو شريط ويكيلياكس موقع بث ،2010 أبريل/نيسان 5 وفي. املصدر مجهولة بنيران بغداد
لالستهداف آخرين أشخاص عشرة وحوالى رويترز وكالة موظفي من اثنان تعرّض بغداد، على األمريكي اجليش شنّه الذي

 .والقتل

ومترجمه نيراك فريديريك" أن تي آي" قناة في العامل الفرنسي املصور بينهم من صحافيني، عدة مصير جنهل نزال ال أخيرًا،
األمريكية القوات بني للنيران تبادل ضحية وقعا أن بعد. 2003 مارس/آذار 22 منذ اختفيا اللذين عثمان حسني اللبناني

العراقي املصور عن أخبار من ما كذلك،. جثتيهما على العثور يتم لم البصرة، منطقة في احلرب من الثاني اليوم في والعراقيني
2004 أغسطس/آب 15 منذ الشومري محسن عصام سويدوستميديا األملانية اإلنتاج شركة في العامل .  
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.32 تصفية متت فيما ساملني 47 عن يقل ال ما سراح أطلق. النزاع هذا خالل في إعالمياً ومعاوناً صحافياً 93 من أكثر خطف
الفترة هذه خالل في اختطفوا األقل على عراقياً إعالمياً محترفاً 14 مصير جنهل نزال وال .

تشرين في اختطاف حالة أول سجّلت وقد. اخلطف عمليات فيها تكثر مراحل تليها هدنة مراحل األحداث تاريخ يبنيّ
عندما ،2008 سبتمبر/أيلول 13 إلى األخيرة القضية وتعود. احلرب بداية على أشهر ثمانية مرور بعد أي ،2003 نوفمبر/الثاني

إلى اللجوء أصبح وبهذا،. املوصل في وتصفيتهم" الشرقية" اخلاصة التلفزة قناة عمل فريق من أفراد أربعة اختطاف مت
السوداء الريادة أن إال. وحده العام هذا في منها عملية عشرين من أكثر تنفيذ مع 2004 العام في روتينية ممارسة االختطاف

إعالمياً 25 من أكثر اختطاف شهد الذي 2007 للعام تبقى .

االختطاف عمليات عدد تطور: 10 البياني الرسم

من وبدءاً. الشريرة األعمال خانة في تصب منهم، األجانب سيما وال الصحافيني، اختطاف عملية كانت الوقت، من لفترة
إخالء وميكن هويتهم إلى التعرّف يسهل الذين األجانب الصحافيني من الرهائن أخذ عمليات عدد ازداد ،2004 أبريل/نيسان
وإيطالية وفرنسية وتشيكية وأمريكية وتركية بريطانية من جنسية أي تدخر فلم. اخلارجية احلكومات ابتزاز طريق عن سبيلهم
خط في أصبحوا العراقيني معاونيهم فإن البداية، في استهدافاً األكثر هم األجانب اخلاصون املوفدون كان إذا ولكن،. ويابانية
تدريجاً اجلبهة .

اختطف فقد. التحالف إلى ينتمي ال بلد وهو فرنسا هو االختطاف عمليات من تضرراً األكثر) العراق باستثناء( األجنبي البلد إن
الصدفة غير لها تفسير ال أنه يبدو غريبة معلومة وهي احلرب، خالل في فرنسيني صحافيني تسعة .

إنزو األجنبي الصحافي وحده. معافني ساملني العراقيني ومعاونيهم كرهائن املحتجزين الفرنسيني الصحافيني كل عن أفرج
املستقلة األسبوعية مع يتعاون العمر من سنة 56 البالغ اإليطالي املستقل الصحافي هذا كان. خاطفيه يد على صفّي بالدوني

2004 أغسطس/آب 27-26 ليل في أعدم وقد". سيتيمانا ديال دياريو" .
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  *     العراقيني     قبل     من

احلرب هذه إطار في أيام أو ساعات لعدة الصحافيني عشرات اعتقال على العراقية السلطات أقدمت .

  *     األمريكية     السلطات     قبل     من

تقدّم ومع. النزاع خالل في روتينية بصورة للتوقيف تعرّضوا العراقية التمرّد حركة مع بتعاونهم املشتبه العراقيني الصحافيني إن
مختصة هيئة أي في يحاكموا أو يدانوا أن دون من تطول احتجازهم فترة أخذت زمنياً، احلرب رحى . 

مارس/آذار 20 من املمتدة الفترة في األمريكية القوات لدى املحتجزين الصحافيني لعدد دقيق رقم على احلصول املستحيل من
كانون أوائل وفي. 2008 العام في أساسي بشكل متت حالة ثالثني ليتخطى ارتفع ولكنه. 2010 أغسطس/آب 19 إلى 2003
سجن أكبر) قصر وأم البصرة مدينتي بني العراق جنوب الواقع( بوكا معسكر احتجاز مركز أصبح ،2006 يناير/الثاني

األوسط الشرق في للصحافيني . 

فضح على رويترز موظفي من ثالثة شّجع 2004 مارس/آذار في غريب أبو سجن في العراقيني السجناء تعذيب عن الكشف إن
في محتجزين كانوا بينما 2004 يناير/الثاني كانون في أمريكيون جنود لها أخضعهم التي ودينياً جنسياً املهينة املعاملة سوء
املستقل والصحافي العريبي سالم املصور توقيف مت فقد). فولتورنو األمامية العمليات قاعدة( الفلوجة مدينة قرب عسكرية قاعدة
حادث بتغطية يقومون كانوا بينما 2004 يناير/الثاني كانون 2 في البدراني جبار ستار والسائق البدراني حسني محمد أحمد

ضدهم تهمة أي توجّه أن دون من أيام ثالثة بعد الثالثة الرجال سبيل وأخلي. املدينة من بالقرب أمريكية مروحية طائرة حتطم . 

رويترز وكالة مصور جسام، ابراهيم هو عنه األمريكية القوات أفرجت عراقي صحافي آخر إن .

     اإلنسان     حلقوق     الدولية     املبادئ     ينتهك     إجراء

أكّدت املتحدة الواليات أن مع اإلنسان وحقوق جنيف اتفاقيات ملبادئ موصوفة انتهاكات االعتباطية االعتقاالت هذه تشكل
الدولية املعايير مع يتوافق مبا العراق في األفراد هؤالء احتجاز . 

هذا فإن. بإجراءاته املشكوك املشترك واإلفراج املراجعة مجلس: األفراد هؤالء احتجاز في تنظر واحدة خاصة محكمة كانت
والداخلية العدل وزارات من كل عن اثنني( عراقيني ممثلني ستة من ويتألف العراقية احلكومة مع باالشتراك أنشئ املجلس
في املدرج املحتجزين مراجعة بإجراء يفترض وكان. العراق في اجلنسيات املتعددة القوة من ضباط وثالثة) اإلنسان وحقوق

180 كل ثانية مراجعة أساس على يتواصل أن على عليهم القبض إلقاء بعد يوماً 90 غضون في يتم أن 2004 أغسطس/آب
فردي بشكل السجناء فيها ميثل ال التي اإلدارية اإلجراءات من وهو. يوماً . 

املعتقل أن رأى ما إذا االحتجاز استمرار أو بكفالة، أو شرط أو قيد بال باإلفراج يوصي املشترك واإلفراج املراجعة مجلس كان
العراق في املركزية اجلنائية املحكمة إلى أيضاً القضية إحالة وميكن". العراق في واألمن التحالف لقوات حتمياً تهديداً" يشكل
تعود األخيرة الكلمة أن بحيث استشارية بقيمة سوى يتمتع يكن لم املجلس هذا ولكن. املتهم ضد كافية أدلة تتوفر كانت ما إذا

العراق في اجلنسيات املتعددة القوة عام قائد إلى . 

والقرارين الرابعة جنيف اتفاقية من 78 للمادة طبقاً املشترك واإلفراج املراجعة مجلس أنشئ اجلنسيات، املتعددة للقوة وفقاً
الضمانات متاماً جتاهلت اجلنسيات املتعددة القوة أن إال. املتحدة لألمم التابع األمن مجلس عن الصادرين 1637و 1546

على للتطبيق والقابلة – جنيف اتفاقيات بني املشتركة - 3 املادة أن والواقع. معتقل ألي الدولي القانون مينحها التي القانونية
بصفة مشكلة محكمة تتوالها مسبقة محاكمة دون من اإلعدامات وتنفيذ األحكام إصدار" حتظر العراق، في السائد الوضع

عنها غنى ال أنه املتحضرة الشعوب تعتبر قضائية بضمانات ومكفولة قانونية ".  



أي أو إدانة بأي إشعار أي يتلقوا لم أو قانونية مساعدة أي من يستفيدوا لم) السجناء كل مثل( املحتجزين الصحافيني أن إال
يضمن املشترك واإلفراج املراجعة مجلس في اجلنسيات املتعددة القوة من ضباط وجود يكن ولم سرية اجللسات كانت. محاكمة

الرابعة جنيف اتفاقية من 2-84 املادة في الوارد احلكم" ونزاهة استقاللية" .

     األمثلة     بعض

ومعصوبي اليدين مكبّلي الفرنسية" بلوس كنال" قناة عمل فريق أعضاء باحتجاز األمريكي اجليش قام ،2004 مايو/أيار في
االعتذار مع سراحهم يطلق أن قبل ساعة 24 عن تزيد ملدة العينني . 

في عليه القبض وألقي أصيب عندما" نيوز أس بي سي" شبكة مع يتعاون كان. مستقل مصور هو حسني يونس األمير عبد
معسكر إلى نقل يوليو،/متوز 7 وفي. غريب أبو سجن إلى أحيل ثم ومن يوماً 15 ملدة احتجز. 2005 أبريل/نيسان 8 في املوصل
قضية في النظر العراق في املركزية اجلنائية املحكمة رفضت أغسطس،/آب 25 وفي. البصرة قرب يقع أمريكي سجن وهو بوكا،

باستمرار املجلس أوصى ،2005 سبتمبر/أيلول 20 وفي. قضيته بحث املشترك واإلفراج املراجعة مجلس فتولى. الصحافي
قاهرة أمنية ألسباب احتجازه . 

أن سيما ال الشفافية بغياب" نيوز أس بي سي" شبكة نددت وقد. القضية هذه على فعلي قانوني غموض خيّم أشهر، مدى على
يوماً تعلن لم الصحافي إلى املوجهة التهم . 
تشرين من األول في مككاين جون األمريكي السيناتور إلى كتاباً هيوارد أندرو" نيوز أس بي سي" رئيس وجه الصدد، هذا وفي

طريق إلى" توعيته" إلى حكومتنا تسعى بلد إلى مثل إلعطاء غريبة طريقة" أنها إلى فيه أشار 2005 نوفمبر/الثاني
 ."الدميقراطية

العربية، قناة مراسلي وأبرز رويترز وكالة مع املتعاون املستقل املراسل حميد، ماجد توقيف مت ،2005 سبتمبر/أيلول 15 في
سجن إلى نقل نوفمبر،/الثاني تشرين 2 وفي. مترّد عمليات في بتورّطه االشتباه خلفية على أقاربه أحد جنازة يحضر كان بينما
500 نحو برفقة 2006 يناير/الثاني كانون 15 في سراحه أطلق. بوكا معسكر في االعتقال مركز إلى إحالته قبل غريب أبو

التي األدلة عن يكشف لم األمريكي اجليش ولكن. إدانتهم دون من اجلنسيات املتعددة القوة أيدي بني وقعوا آخر عراقي سجني
أسرته أفراد من فرد أي أو ميثله محام أي أو عمله رب لقاء من يتمكن لم اعتقاله، مدة خالل وفي. ضده يحملها كان . 

2005 أغسطس/آب 8 في منزله في رويترز، وكالة مع املتعاون املستقل املراسل املشهداني، ابراهيم عمر علي على القبض ألقي
غريب أبو سجن إلى الصحافي فأحيل. الرمادي مدينة في بها تقوم األمريكية القوات كانت روتينية تفتيش عملية خالل في

املشترك واإلفراج املراجعة مجلس أوصى أغسطس،/آب 31 وفي. العراقيني املتمرّدين مع عالقات بإقامته يشتبه أمني كمعتقل
على بأنه تفيد معلومات إلى استناداً التحالف وقوات العراقي الشعب ألمن تهديداً" ميثل ألنه الصحافي احتجاز في باالستمرار

يناير/الثاني كانون 15 في منه سبيله أخلي الذي بوكا معسكر إلى الحق وقت في الصحافي ونقل". للعراق معادية بقوات صلة
2006. 

توقيفه مت. السجن في يوماً 735 أمضى أن بعد 2008 أبريل/نيسان 16 في حسني بالل برس أسوشيتد وكالة مصور عن أفرج
وكان. إليه" اإلرهاب" تهم توجيه خلفية على املارينز قوات نفذتها عملية خالل في الرمادي مدينة في 2006 أبريل/نيسان 12 في

على شهراً 19 مرور بعد 2007 نوفمبر/الثاني تشرين في عراقية محكمة أمام ضده رسمية بشكوى تقدّم قد األمريكي اجليش
.اجلديد العفو قانون مبوجب الصحافي عن باإلفراج عراقيني قضاة أربعة أمر ،2008 أبريل/نيسان 7 وفي. اعتقاله تاريخ

القومي لألمن تهديداً" يشكل ال الصحافي هذا بأن االعتراف لتقبل عامني العراق في األمريكية السلطات واستغرقت ". 

وأطلق تكريت سجن في واحتجز منزله في 2008 يونيو/حزيران 4 في للتوقيف نوري أحمد برس أسوشيتد وكالة مصور تعرّض
-23 ليلة في عليه القبض فألقي املجون أحمد الدين صالح في الصحافيني نقابة رئيس أما. 2008 أغسطس/آب 23 في سراحه

وفي. يونيو/حزيران 28 في عنه ليفرج) تكريت شمال كلم 15 بعد على الواقعة( سبايكر قاعدة في واعتقل. 2008 يوليو/متوز 24
وأخلي. األمريكي التدخل بداية منذ التوالي على الثالثة للمرة املشهداني علي رويترز مصور توقيف مت ،2008 يوليو/متوز 26

يوماً 26 بعد سبيله . 

من األول في جسام ابراهيم رويترز وكالة مصور اعتقال على بغداد جنوب والعراقية األمريكية القوات من مشتركة فرقة أقدمت
وضعت ،2008 نوفمبر/الثاني تشرين 30 وفي). بغداد مطار من بالقرب( كروبر معسكر في واحتجازه 2008 سبتمبر/أيلول

رفض األمريكي اجليش ولكن. عنه باإلفراج وأمرت الصحافي ضد املرفوعة للدعوى حداً العراق في املركزية اجلنائية املحكمة
لألمن تهديداً" الصحافي ميثل األمريكية، السجون عن املسؤولة السلطات باسم املتحدث فيشر، لنيل وفقاً. املصور سبيل إخالء



ذلك بعد نقل الذي الصحافي إلى املوجهة التهم عن النقاب األوقات من وقت أي في تكشف لم األمريكية السلطات ولكن". القومي
2010 فبراير/شباط 10 في إال عنه يفرج ولم. االحتجاز مركز إغالق بعد كروبر معسكر إلى مجدداً إحالته قبل بوكا سجن إلى
إليه تهمة أي توجه أن دون من .

     الصحافيني     عمل     بخصوصية     االعتراف     عدم

املهني واجبهم أن حني في اخلاص الصحافيني بوضع االعتراف رفض لطاملا البنتاغون أن جلياً يبدو األمثلة، هذه ضوء على
العمليات ميدان في التواجد عليهم ميلي . 

صحافي مع للتعامل مدرّبني غير األمريكيون فاجلنود. اخلطورة غاية في قضية الصحافيني عمل بخصوصية االعتراف عدم إن
مع األمريكية القوات تعامل وطريقة العراق في احلرب أن في شك وال. جانبهم إلى األحداث لتغطية العمليات ساحة في يتواجد

أو فيديو شريط أو كاميرا حيازة اعتبار ميكن ال أنه واضحة، بتعليمات اجلنود، إبالغ ضرورة على لتدالن العراقيني الصحافيني
قواعد في النظر إعادة من بدّ وال. األحوال من حال بأي السالح الكاميرا تشبه فال. قانوني غير نشاط أي على دليالً تصوير آلة

لذلك وفقاً النار إطالق . 

الصحافيني حماية حول 1738 القرار ويعيد. مقاتلني غير مدنيني الصحافيني تعتبر جنيف اتفاقيات بأن حدود بال مراسلون تذّكر
منع ضرورة على التأكيد 2006 ديسمبر/األول كانون 23 في املتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبناه الذي املسلحة النزاعات في

برصاص املقتولني أو املعتقلني الصحافيني عشرات أن الواضح ومن. اجلناة ومحاكمة الصحافيني ضد املرتكبة العنف أعمال
هامة تساؤالت يثيرون األمريكي اجليش . 

حتمَّل فلم. القضايا هذه مختلف في جدي حتقيق أي األمريكية السلطات إجراء عدم عن حدود بال مراسلون تتساءل الواقع، في
الصحافيني حيال تنتهجه مسلك أي حتديد إلى األمريكية السلطات تعمد ولم كان أي إلى املسؤولية .
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أو تهديدهم أو استهدافهم إثر املنفى درب سلكوا العراقيني املواطنني من كغيرهم العراقيني الصحافيني من كبيراً عدداً إن
أساسياً مفترقاً 2006 العام وكان. موت أو حياة مسألة الرحيل كان. املستقر غير األمني الوضع من بالتعب شعورهم أو خطفهم
والعاصمة العراق شمال في كردستان إلى معظمها جلأ وقد. لالحتماء مكاتبه منها مهم عدد أقفل التي العراقية اإلعالم لوسائل
بال مراسلون منظمة وساعدت. أوروبا في لها ملجأ أيضاً منها العشرات وجدت فيما دمشق السورية والعاصمة عمان األردنية
الالزمة باحلماية وحتظى آمن مكان في االستقرار من لتتمكن فرنسا، في سيما ال وقانونياً، مالياً منها أربعني حوالى حدود . 

عمان إلى حدود بال مراسلون توجهت العراق، على األمريكي الهجوم لبداية اخلامسة الذكرى مبناسبة ،2008 مارس/آذار في
إلى دخول تأشيرات على احلصول عن لعجزها دمشق في بالالجئني هاتفياً اتصلت وقد. البالد من فروا عراقيني صحافيني للقاء

 .سوريا

عدد 200بـ حدود بال مراسلون قدّرت ،2008 العام وفي. املنفى في للعراقيني املفضلة الوجهة األردن كانت البداية، في
بعمان فإذا. فيه اإلقليمية مكاتبها إقامة إلى عراقية إعالم وسائل عدة عمدت وقد. البلد هذا في املتواجدين العراقيني الصحافيني
موظفيها من اثنني مقتل بعد 2007 العام في األردن في" بغداد" قناة استقرت. العراقية اإلعالم لوسائل خلفية قاعدة تستحيل

"الشرقية" قناة نقلت فيما األردنية العاصمة في لها مكتباً الرسمية" العراقية" قناة وفتحت. آخرين 17 وإصابة العراق في
العراقية العاصمة في مكاتبها إقفال إثر 2006 العام في عمان إلى موظفيها . 

في رسمياً املستقرة العراقية اإلعالم وسائل لدى املعتمدين للصحافيني إال إقامة بطاقة متنح تكن لم األردنية السلطات أن إال
أن ضرورة أجنبي، توظيف أرادوا ما إذا األردنيني، العمل أرباب على فرضت أنها ومبا. أجنبية وكالة حلساب العاملني أو األردن
العمل من العراقيني الصحافيني من قليل عدد سوى يتمكن فلم املعني، املنصب يشغل أن األردني للصحافي ميكن ال أنه يثبتوا
أردنية إعالم وسائل في . 

الفارين للصحافيني األساسية الوجهة دمشق أصبحت العراقيني، وجه في حدودها األردن أغلقت أن وبعد ،2006 العام نهاية في
اإلعالم وسائل ولكن. العراقيني على دخول تأشيرة على احلصول شرط البالد فرضت لو حتى ،2007 العام من بدءاً العراق من

الصحافيني عمل فرص من قلّص ما سوريا، في تواجداً أقل كانت العراقية . 

املادية، والصعوبات االستبدادية اإلدارية واألوضاع الطويل االنتظار من التعب فبعد. املحارب سعي نهاية املنفى ليس عام، بوجه
العراق إلى الصحافيني بعض عاد . 

أو أجنبية إعالم وسائل في العربية اللغة قسم في كصحافيني عمل على العثور من متكنوا البعض أن إال أقلية، كانوا لو وحتى
حدود بال مراسلون مثل دولية ومنظمات السابق عملهم رب من بدعم املتحدة الواليات أو أوروبا في التدريب استئناف .
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املستهدفة االغتياالت كانت وقت في الصحافيني حماية عن عجزها العراقية احلكومة أثبتت حسني، صدام نظام سقوط غداة
الذي القصاب حسيب محمود حالة شأن بتهديدات املسبوقة االغتياالت بعض تفادي ميكن وكان. فيه تزداد اخلطف وعمليات
2007 مايو/أيار 28 في مصرعه القى . 

فقد: الصحافيني حماية عن السلطات عجز تترجم 2008 فبراير/شباط في املالكي نوري حكومة اتخذتها التي التدابير وكانت
سالح حمل رخصة الصحافيني منح الداخلية وزارة قررت . 

كان الذي العقاب من لإلفالت حد لوضع ملموسة خطوات أول العراقية السلطات اتخذت ،2008 أكتوبر/األول تشرين في أنه إال
قتل جرائم في التحقيق تتولى خاصة وحدة تنشئ بها فإذا. البالد في منه يستفيدون الصحافيني مئات ضد العنف أعمال مرتكبو

غير بها طالباني جالل العراقي الرئيس حدود بال مراسلون طالبت خاصة عمل فرقة وهي. العراقية الشرطة داخل الصحافيني
الصحفية احلريات مرصد مع بالتعاون للخطر املعرّضني لإلعالميني ساخناً خطاً الداخلية وزارة كرّست أسابيع، بضعة وبعد. مرة
أرجاء في اإلعالميني حركة وتسهيل لتحسني بتدابير املبادرتان هاتان وترافقت. حدود بال ملراسلون الشريكة املنظمة العراق، في

كافة البالد . 

حتقيقات بفتح العراقية الداخلية وزارة بدأت حسني، صدام نظام سقوط على سنوات أربع نحو بعد أي ،2007 العام من وابتداء
حتى ولكنه. العراق في العدالة إلى وإحالتهم اجلناة على والعثور متعمّدة اعتداءات ضحية اإلعالميني مئات وقوع ظروف لتوضيح
مشكلة يطرح ما العقاب، من تام بإفالت ينعمون القتلة معظم يزال وال. توقيفات إلى أدى القضايا من ضئيل عدد وحده اآلن،
املستقبل في دميقراطي عراق إقامة مسار تعرقل فعلية .

املقتولني الصحافيني مجموع من املحددين املذنبني حصة: 11 البياني الرسم
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 rsf@rsf.org بريد إلكتروني:

afrique@rsf.org – أمبرواز بيار مكتب إفريقيا:
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140  صحافياً وتتعاون مع12 إن مراسلون بال حدود منظمة دولية تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة. تراقب االنتهاكات املرتكبة ضد حرية الصحافة في العالم وتفضحها. يتألف فريق عملها من
مراسالً لتحلل األخبار وتتدخل عن طريق الصحافة واملراسالت والتحقيقات امليدانية والتوصيات لتنبه الرأي العام إلى االنتهاكات املرتكبة ضد الصحافيني وحرية التعبير والضغط على املسؤولني

 السياسيني.

  –  األمني العام: جان فرانسوا جوليار


