


"مدينة املوصل من (الجانب 

االن) ويظهر هنا قلعة باش 

طابيا التاريخية  املطلة عىل 

نهر دجلة". 

(الصورة من ارشيف مجلس 

محافظة نينوى) 



تحولت مدينة املوصل العراقية منذ ان سيطر عليها تنظيم "داعش" يف حزيران عام ٢٠١٤ اىل مقربة  اىل مقربة 

محتمة للصحفي العامل فيها، بعد ان استوىل التنظيم عىل جميع املؤسسات االعالمية يف املدينة، 

وكنه من الحصول عىل قوائم كاملة باسء وعناوين العامل يف املؤسسات الصحفية، من خالل 

امللفات الخاصة املحفوظة داخل تلك املؤسسات، ليبدء بعدها التنظيم بحملة مالحقة أمنية كبة 

لجميع العامل يف قطاع االعالم بـقرار من محكمته الرشعية، التي وجهت اتهامات للصحفي 

خالفة التعليت وترسيب معلومات من داخل املدينة لوسائل إعالم محلية واجنبية، ليبث 

التنظيم الرعب ب العامل يف وسائل اإلعالم وإخافة الصحفي ومنعهم من أداء عملهم، وجعلهم  

يصارعون مخاوفهم بعيداً عن األضواء. 

) ومراسلون بال حدود رصدتا يف هذا التقرير، الذي استغرق اعداده 

يصارعون مخاوفهم بعيداً عن األضواء. 

مرصد الحريات الصحفية (JFO) ومراسلون بال حدود رصدتا يف هذا التقرير، الذي استغرق اعداده ) ومراسلون بال حدود رصدتا يف هذا التقرير، الذي استغرق اعداده 

مدة ثالثة اشهر متتالية، جميع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "الدولة االسالمية" املعروف باسم 

"داعش" بحق الصحفي ومساعديهم، يف املنطقة الشلية من العراق، ووثق مرصد الحريات 

الصحفية رشيك منظمة مراسلون بال حدود يف العراق، من الفرتة املمتدة من العارش من حزيران/ 

يونيو ٢٠١٤ حتى تاريخ نرش التقرير، اختطاف ٤٨ صحافياً ومساعدا اعالمياً وطالب اعالم من قبل 

التنظيم املتطرف بعد سيطرته عىل املدينة، حيث عمد إىل اعدام ١٣ منهم بطرق وحشية مختلفة 

بتهمة "الخيانة والتجسس"، في يكتنف الغموض مص ١٠ آخرين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين 

يف سجن التسفات، وسجن بادوش، ومعسكر الغزال، بين ادت وساطات عشائرية وقبلية اىل  يف سجن التسفات، وسجن بادوش، ومعسكر الغزال، بين ادت وساطات عشائرية وقبلية اىل  

األفراج عن ٢٥ منهم بعد تعرضهم للتعذيب الشديد وتعهدهم بعدم مرسة اي نشاطات 

صحفية. 

في استطاع عنارص التنظيم املتطرف يف يومهم االول من احتالل محافظة نينوى من السيطرة عىل في استطاع عنارص التنظيم املتطرف يف يومهم االول من احتالل محافظة نينوى من السيطرة عىل 

٨ مؤسسات اعالمية اذاعية وتلفزونية بكامل اجهزتها ومعداتها الفنية، واستغلوا تقنياتها الحديثة 

لتصوير الظهور االول لزعيمهم املتشدد "ابو بكر البغدادي" بكامات قناة "س املوصل" التي 

تلكها املحافظ السابق للمدينة اثيل النجيفي، حيث وثقت املواقع االلكرتونية التابعة للتنظيم 

تلك الخطبة الدينية يف جامع النوري الكب، وسط املوصل، وعملت عىل انتاجها "مؤسسة الفرقان" 

وموقع "اعق" و"البيان" و"الحياة"، في اطلق التنظيم اذاعة "البيان" وقناة "دابق" عىل ترددات 

ارضية، مستغال بذلك معدات ومرسالت مؤسسات شبكة االعالم العراقي ومؤسسات اعالمية اخرى. 
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توثيق لسة ٤٨ إعالمياً مختطفاً و١٣ صحفياً أُعدموا 
عىل يد تنظيم "داعش 



وعمد التنظيم، الذي يتزعمه ابراهيم عواد البدري امللقب بابو بكر البغدادي، اىل قطع جميع 

االتصاالت وخدمة الهاتف النقال واالنرتنيت عن جميع مناطق املوصل. 

وشهدت مدينة املوصل هروب جعي للصحفي، حيث غادر املدينة أك من ٦٠  صحافياً   صحافياً 

ومساعداً إعالمياً، ١٥ منهم هاجروا خارج البالد، في توزع البقية منهم ب العاصمة بغداد وإقليم 

كردستان، فضالً عن وجود مايقارب ٢٠ آخرين ما زالوا عالق داخل املدينة التي يسيطر عليها 

التنظيم بشكل كامل. وفقا الحصائية اعدها مرصد الحريات الصحفية (JFO) عرب قاعدة بيانات 

وثقها عىل مدى عام كامل.  

وكان تنظيم "داعش" قد توعد من خالل تعليت نرشها يف مراكزه االعالمية كل من ينقل وكان تنظيم "داعش" قد توعد من خالل تعليت نرشها يف مراكزه االعالمية كل من ينقل 

املعلومات واالنباء من داخل املدينة "سيواجه املوت"، حسب توجيهات ما يسمى املحكمة 

الرشعية، التي وجهت للصحفي اتهامات خالفة التعليت ومرسة العمل الصحفي وترسيب 

معلومات من داخل املدينة لوسائل إعالم محلية واجنبية، وهذا مايثبت بان مقاتيل التنظيم 

املتشدد كانوا عازم عىل تصفية جميع الصحفي يف املدينة. 

وتحدث صحفيون محليون من داخل املوصل وخارجها، ملرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن وتحدث صحفيون محليون من داخل املوصل وخارجها، ملرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن 

"جميع االعالمي ممن  يغادروا املدينة، التزموا بشكل قاطع بتعليت التنظيم بعدم مرسة 

املهنة او االتصال باي وسيلة إعالم، سواء كانت عراقية او اجنبية، حتى قبل سلسلة اإلعتقاالت 

واإلعدامات التي طالت صحفي يف املدينة". 

العديد من الصحفي الذين غادروا مدينة املوصل بعد سلسلة املالحقات التي طالتهم،  اضطر العديد من الصحفي الذين غادروا مدينة املوصل بعد سلسلة املالحقات التي طالتهم،  اضطر 

بعضهم للعودة إىل املدينة، بعد أهل السلطات االتحادية والتجمعات النقابية لهم، وعدم كنهم 

من العيش يف العاصمة بغداد او إقليم كردستان، حيث تعرضوا بعد عودتهم للقتل من قبل 

املحاكم الرشعية لتنظيم "داعش". 

  



حاالت القتل واالعدام  

ادت حملة البحث التي قادها التنظيم منذ سيطرته عىل مدينة املوصل وحصوله عىل السجالت التي 

تحتوي عىل معلومات العامل يف جميع وسائل االعالم املحلية واالجنبية اىل مقتل واعدام ١٣ صحفيا 

ومساعدا اعالميا من ضمنهم طالب يدرسون االعالم يف جامعة املوصل. حسب توثيق فريق عمل 

 .(JFO) مرصد الحريات الصحفية
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١- يف تاريخ ٢٩-٦-٢٠١٤ تم اعدام اإلعالمية ميسلون الجوادي، من 
قبل التنظيم بعد اسابيع من اختطافها واحتجازها داخل سجن بادوش، 

وتم تسليم جثتها إىل دائرة الطب العديل. 
 (JFO) ووفقا للمعلومات التي توفرت لدى مرصد الحريات الصحفية
فأن الجوادي تعرضت للتعذيب عىل يد عنارص داعش قبل اعدامها 

رميا بالرصاص. 
وكانت الجوادي، التي تبلغ من العمر ٤٢ عاما، تعمل مقدمة برامج يف  عاما، تعمل مقدمة برامج يف 

قناة "املوصلية" الفضائية، منذ عام ٢٠٠٩. 

٢- يف ١٥-٧-٢٠١٤ تم اعدام الكاتب الصحفي فاضل الحديدي بعد ان 
احتجزه "داعش" ملدة ١٢ يوما . بعدما اختطفه من منزله يف منطقة 

"وادي حجر" جنوب املوصل يف يوم ٣-٧-٢٠١٤  واقتادته هو وابنه 

"سيف" إىل احد مراكز االحتجاز وسط املدينة. 

مصادر صحفية من داخل مدينة املوصل ابلغت مرصد الحريات مصادر صحفية من داخل مدينة املوصل ابلغت مرصد الحريات 

الصحفية (JFO)، ان التنظيم قام بتعذيب الحديدي، قبل اعدامه، 

وهذا ما أكده ايضاً مصدر طبي بدائرة الطب العديل اطلع عىل جثة 

الحديدي، قبل تسليمها إىل ذويه. 

وكان الحديدي، الذي يبلغ من العمر ٥٣ عاما، قد عمل يف العديد من 

وسائل اإلعالم املطبوعة يف املوصل، وهو من كتاب املقال املعروف 

عىل املستوى املحيل يف املدينة، ك عمل يف إعالم ديوان املحافظة. 



٣- يف ٢٤-٨-٢٠١٤ اعدم التنظيم نايف الشمري مدير إدارة قناة س 
املوصل، بعد اختطافه من منزله يف الجانب االيرس من املدينة، 

وتعرضه للتعذيب عىل مدى اسبوع من احتجازه. 

    
الشمري البالغ من العمر ٥٠ عاماً سلمت جثته إىل دائرة الطب العديل  عاماً سلمت جثته إىل دائرة الطب العديل 

بعد أن اعدمه التنظيم يف إحدى مواقع اإلعدامات عسكر الغزال 

جنو املدينة. 

٤- يف ١٣-٩-٢٠١٤ اعدم التنظيم املتشدد وليد اسعيل عبد الله 
الذي يعمل بصفة فني بث تلفزو يف مكتب قناة العراقية يف 

املوصل، بعدما اختطفه التنظيم، من منزله رشقي املدينة.  

ويبلغ عبد الله من العمر ٥١ عاما، وكان قد عمل موظفاً فنياً منذ  عاما، وكان قد عمل موظفاً فنياً منذ 

انينات القرن املايض يف تلفزيون العراق/ املوصل. و يتمكن ذويه 

حينها من الوصول إىل أية معلومات تقودهم اىل مكان احتجازه او 

تدل عىل بقاءه عىل قيد الحياة. اال ان التنظيم نرش اسمه ضمن 

قاة "املعدوم" املعروفة بقاة الـ ٢٠٧٠ التي علقها التنظيم يف 

عدة مناطق يف املوصل، ليعلن التنظيم بذلك مقتله دون أن يسلم 

جثته إىل ذويه.  

٥- يف ٨-٢-٢٠١٥ أبلغ صحفيون من مدينة املوصل، مرصد الحريات 
الصحفية (JFO)، ان تنظيم داعش أعدم مراسل قناة "س املوصل" 

قيس طالل رمياً بالرصاص وسط املدينة. 
وقال احد الصحفي يف املوصل، ان تنظيم "داعش" وجه له تهمة 

التخابر والتواصل مع وسائل اعالم حكومية، وبقى الك من أربعة 

اشهر محتجزا". 

ويبلغ طالل، من العمر ٢٧ عاما، وعمل يف مجال الصحافة منذ عام  عاما، وعمل يف مجال الصحافة منذ عام 

٢٠١١، بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة  قسم اإلخراج 

املرسحي، حيث عمل مراسال صحفيا لعدد من وسائل االعالم منها 

وكالة انباء "شفق نيوز" وقناة "الرشيد" وصحيفة "البينة الجديدة". 



٦- يف ١٦-٢-٢٠١٥ اعدم التنظيم املصور الصحفي ارشف شامل 
العبادي، وابلغ اقارب العبادي مرصد الحريات الصحفية (JFO) بانهم 

علموا من مصادر خاصة بان التنظيم قد أعدم العبادي، إال انه رفض 

اإلعالن عن قتله او تسليم جثته اىل ذويه. 

٨- يف ٢٦-٤-٢٠١٥ أعدم التنظيم ثائر العيل بتهمة "التخابر مع وسائل 
إعالم معادية للتنظيم"، بعد تحقيقات معه دامت ألك من أسبوع، 

ح اكتشف التنظيم ان هاتف العيل النقال يحتوي عىل أرقام هواتف 

وسائل إعالم محلية وأسء مسؤول حكومي يف املحافظة، وسلم 

التنظيم جثته لعائلته. 

وكان مرصد الحريات الصحفية تلقى بالغاً يف يوم ٧-٤-٢٠١٥ من وكان مرصد الحريات الصحفية تلقى بالغاً يف يوم ٧-٤-٢٠١٥ من 

ممثله يف املوصل، يفيد بأن عنارص داعش اختطفوا الصحفي ثائر 

العيل، الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، اثناء تواجده يف إحدى مقاهي 

شارع "الدواسة" ركز مدينة املوصل، عندما "كان يجري اتصاالت 

هاتفية مع وسائل إعالم محلية وتزويدها باألخبار". 
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٧- يف ١٥-٣-٢٠١٥ أبلغ صحفيون موصليون مرصد الحريات الصحفية 
(JFO)   بأن التنظيم أقدم عىل إعدام املصور الصحفيٍ عمر يونس 

الغافقي بعد اختطافه من منزله رشقي مدينة املوصل، و يسلم جثته 

لذويه، واكتفى التنظيم فقط باخبارهم بتنفيذ حكم االعدام بحق 

ابنهم ملخالفته اوامر املحكمة الرشعية وترسيب املعلومات لوسائل 

االعالم املحلية واالجنبية. 

وعمل الغافقي، الذي يبلغ من العمر ٢٣ عاما، كمصور صحفي يف  عاما، كمصور صحفي يف 

العديد من وسائل اإلعالم املرئية داخل املوصل، حتى استقر عمله 

بالقسم االعالمي يف مقر ديوان محافظة نينوى. 



٩- يف ١٧-٥-٢٠١٥ اعدم تنظيم "داعش" املنسق الصحفي فراس ياس 
الجبوري امللقب بفراس البحر، بعد اختطافه من منزله يف منطقة 
القادسية الثانية شل رشقي املوصل، مصادراً اجهزة هواتفه النقالة 

وكمبيوتره الشخيص. 
وابلغ محمد صالح، وهو أحد أقارب البحر، مرصد الحريات الصحفية، إن وابلغ محمد صالح، وهو أحد أقارب البحر، مرصد الحريات الصحفية، إن 
"عنارص التنظيم كانوا يتحدثون عن معلومات وتقارير صحفية تخرج من 

املدينة إىل وسائل إعالم يف العاصمة بغداد وأخرى أجنبية". 
عائلة الضحية الصحفي فراس البحر تلقت بالغاً، يف ام الساعة الواحدة عائلة الضحية الصحفي فراس البحر تلقت بالغاً، يف ام الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل، يف ١٧ من آيار/مايو ٢٠١٥ يخربهم برضورة الحضور 
إىل دائرة الطب العديل التابع ملستشفى الجمهوري يف املدينة، الستالم 
جثة ولدهم التي بدت عليها آثار الرصاص يف منطقة الرأس والصدر، ألنه 

"اعدم بتهمة الخيانة والتجسس". 
والبحر، الذي يبلغ ٣١ عاما من العمر، عمل كمنسق صحفي لالخبار  عاما من العمر، عمل كمنسق صحفي لالخبار 
والربامج يف العديد من القنوات الفضائية يف املوصل منها "املوصلية" و 

"نينوى الغد". 

١٠- يف ١٦-٧-٢٠١٥ اعدم تنظيم "داعش" املصور الصحفي جالء عدنان 
العبادي وابلغ عائلته بالتوجه إىل دائرة الطب العديل يف مستشفى 
الجمهوري وسط املوصل، لتسلم جثته، ليرتك خلفه زوجة وطفل. 
املصور الصحفي جالء عدنان العبادي كان احد العائدين إىل املوصل، املصور الصحفي جالء عدنان العبادي كان احد العائدين إىل املوصل، 
بعد أن غادرها عقب احتجازه من قبل التنظيم الك من اربعة ايام يف 
منتصف حزيران/يونيو ٢٠١٤، والذي اطلق رساحه بعد توقيع  العبادي 

عىل تعهد بعدم مرسة أي نشاط إعالمي. 
ويروي رئيس مؤسسة نينوى لإلعالم يارس الحمدا ملرصد الحريات ويروي رئيس مؤسسة نينوى لإلعالم يارس الحمدا ملرصد الحريات 
الصحفية، ماعاناه جالء بعد اختطافه األول يف حزيران ٢٠١٤، حيث 

"تعرض جالء لشتى أنواع التعذيب عىل يد التنظيم عىل مدى ثالثة أيام، 
ثم قدمه يف اليوم الرابع ملا يسمى بـ"املحكمة الرشعية" التابعة للتنظيم، 
والتي افرجت عن العبادي بعد تعهده بعدم العمل مجدداً بوسائل 

اإلعالم". 
ويقول الحمدا، الذي هرب من املدينة عندما دخلها املتطرفون واستقر ويقول الحمدا، الذي هرب من املدينة عندما دخلها املتطرفون واستقر 

يف اقليم كردستان، أنه التقى العبادي يف محافظة دهوك (شيل 
املوصل) بعد هروبه من املدينة، الول مرة، ثم التقاه بعد أقل من ثالثة 
أشهر، يف نفس املدينة، حيث اخربه العبادي بأنه سيعود للموصل حتى 
لو كلفه ذلك حياته، بعد ما عجز من الحصول عىل عمل او مساعدة من 

التجمعات الصحفية النقابية يف بغداد او كردستان. 



وعاد "جالء" للموصل عرب االلتفاف من الحدود السورية، وبعد اربعة أشهر 

تقريباً من عودته، اقتحم عنارص التنظيم منزله يف الرابع من حزيران/يوليو 

٢٠١٥، ليتم اختطافه بعد ان عصبوا عينيه ومصادرة هاتفه املحمول 

وحاسوبه الشخيص، واقتادوه الحدى مراكز االحتجاز وسط املدينة، لينفذوا 

حكم االعدام به مبارشة. 

١١- يف ٥-٨-٢٠١٥ اعدم تنظيم "داعش" الكاتب الصحفي عائد غازي 
العبيدي بعد ان اختطفه التنظيم واحتجزه الك من اسبوع قبل ان يبلغ 

ذويه برضورة استالم جثته من الطب العديل بعد اعدامه باطالق ناري. 

العبيدي، الذي يبلغ من العمر ٦٥ عاما، أشتهر بكتابته لعمود ثابت يف عدد 

من الصحف املحلية يف املوصل، تحت عنوان "ياسيدي يا صاحب الحوت"، 

باإلشارة اىل النبي يونس الذي يعد ابرز معاملها، وكان مهت بقضايا الفساد 

املايل يف عادته وربطها لف العنف واالرهاب. 

١٢- يف ٩-٨-٢٠١٥ اعدم التنظيم املتشدد طالب اإلعالم يف جامعة املوصل 
زه كنان النحاس، بعد أقل من اسبوع عىل اختطافه من منزله يف منطقة 

املثنى رشقي املوصل. 

النحاس البالغ من العمر ٢٠ عاماً، طالب إعالم  يف جامعة املوصل باملرحلة  عاماً، طالب إعالم  يف جامعة املوصل باملرحلة 

الثانية وهو االبن الوحيد ألهله، كان قد التقط صورة صحفية من داخل 

منزله الحدى العجالت املتفحمة، عند استهدافها من طان التحالف الدويل، 

وقد انترشت الصورة التي التقطها يف وسائل االعالم املحلية ، وكانت السبب 

وراء اعدامه. 

١٣- يف ١٦-٨-٢٠١٥ أقدم تنظيم "داعش" عىل إعدام املراسل الصحفي 
يحيى الخطيب، بعد مرور ١٣ يوماً عىل االحتفال بدخول ربيعه الثامن 

والعرشين من عمره. 

الخطيب عمل مراسالً رياضياً ومقدماً للربامج يف الفضائية املوصلية، ثم انتقل 

للعمل يف قناة نينوى الغد الفضائية، حتى وقوع املدينة بيد داعش االجرامي. 

الخطيب غادر مدينة املوصل يف نهاية عام ٢٠١٤ متوجهاً للعاصمة بغداد، ثم  متوجهاً للعاصمة بغداد، ثم 

عاد اىل اربيل شيل العراق بعد ثالثة اشهر بعد ان عجز عن االلتحاق 

باحدى وسائل اإلعالم يف العاصمة أو الحصول عىل اي مساعدة مالية او 

معنوية من قبل نقابة الصحفي العراقي. 
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وانتقل بعدها اىل عاصمة اقليم كردستان ومكث  الك من ستة أشهر 

هناك، ليقرر بعدها العودة اىل املوصل، ومواجهة مصه أمام التنظيم. 

واخرب صحفي موصيل يقطن يف اربيل، رفض االفصاح عن اسمه، مرصد 

الحريات الصحفية (JFO)، أن الخطيب اخربه قبل مغادرته اربيل عائداً 

إىل املوصل بان "سك داعش ارحم لديه من استجداء لقمة العيش". 

وتش اإلحصائيات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ وتش اإلحصائيات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ 

عام ٢٠٠٣، عن مقتل ٦٠ صحفيا عراقيا يف املوصل من العامل يف املجال 

اإلعالمي، بضمنهم ٣٧ صحفياً و فنيا ومساعدا إعالميا لقوا مرصعهم أثناء 

اداء مهامهم الصحفية، في شهدت املدينة ذاتها اعدام ١٣ صحفيا 

ومساعدا اعالميا عىل يد تنظيم "داعش" بعد سيطرته عىل املدينة، في 

شهدت املدينة عىل مدار العقد املايض مقتل ١٠ صحفي وفني اخرين 

 يات استهدافهم بسبب عملهم الصحفي.  

االختطاف والتعذيب 

استمر تنظيم "داعش" الحقة الصحفي والعامل يف وسائل اإلعالم، السي مع استمرار تدفق 

املعلومات من داخل املدينة، لوسائل اإلعالم املحلية واألجنبية، م دفع التنظيم اىل التشديد عىل متابعة 

مصادر املعلومات والصور املرسبة والبحث عن مصادرها. 

حيث عمد التنظيم اىل اختطاف ٤٨ صحافياً ومساعدا اعالمياً من ضمنهم ٤ طالب يدرسون االعالم يف  صحافياً ومساعدا اعالمياً من ضمنهم ٤ طالب يدرسون االعالم يف 

جامعة املوصل، يعتقد أن اغلبهم مازالوا محتجزاً يف سجن التسفات، وسجن بادوش، ومعسكر الغزال، 

بين ادت وساطات عشائرية وقبلية اىل األفراج عن ٢٥ منهم بعد تعرضهم للتعذيب الشديد. 

وغالباً ما تكون عمليات اختطاف الصحفي يف املوصل عنيفة وتتضمن الرضب واإلساءات ومصادرة 

مقتنيات من يكون املستهدف. 

وروى املصور الصحفي هشام الحرباوي قصة اختطافه من قبل عنارص تنظيم "داعش" عندما الحقوه 

واختطفوه ملدة اسبوع مع مساعده الذي قتل الحقاً. 

وقال الحرباوي، يف لقاء له مع مرصد الحريات الصحفية (JFO)، انه وزميله جالء العبادي تعرضا )، انه وزميله جالء العبادي تعرضا 

لالختطاف من قبل مسلح متطرف وسط املوصل يف منطقة الجامعة الثقافية بتاريخ  ١٨-٦-٢٠١٤ 

عندما كانا يوثقان الحياة اليومية للمدينة ، بعد سيطرة التنظيم املتطرف عليها، عندما الحقهم عنارص 

من التنظيم واقتادهوما اىل مقر قيادة عمليات املوصل، الذين سيطروا عليه وحولوه ملركز اعتقال بعدما 

انسحب الجيش العراقي منه، عندما كان يعمل لقناة "التغي" ووكالة "ع" وقناة "الرشقية". 



وكشف الحرباوي عن عمليات تعذيب مستمرة تعرض لها بغية انتزاع اعرتافات منه عن آلية عمل 

الصحفي يف املدينة والتواصل مع مؤسساتهم. 

واطلق التنظيم رساح الحرباوي، الذي يبلغ من العمر ٢٥ عاما، بعد دفعه فدية مالية بلغت ٢٠ 

الف دوالر امري الحد اعضاء التنظيم، الذي كفله امام املحكمة الرشعية باتفاق غ معلن.  

ليغادر بعدها املدينة، اال انه قال بنربة حزينة للغاية، ان مسلحي التنظيم "عادوا بعد ان هربت 

من املدينة للبحث عن صديقي جالء العبادي وقتلوه".    

ويف حملة مالحقة واحدة استمرت مدتها ثالثة ايام، من الفرتة ماب السابع والعرشين من ترشين ويف حملة مالحقة واحدة استمرت مدتها ثالثة ايام، من الفرتة ماب السابع والعرشين من ترشين 

االول/ اكتوبر ٢٠١٤ حتى الثالث من الشهر ذاته، كن التنظيم من اختطاف ١٤ صحفيا ومساعدا 

اعالمياً، بينهم مراسل ومصورين وفني عامل يف مجاالت الهندسة الضوئية واملونتاج وادارة 

املؤسسات االعالمية. 

وأخرب أحد الصحفي املحلي ممن كن من الهرب من مدينة املوصل، مرصد الحريات الصحفية، وأخرب أحد الصحفي املحلي ممن كن من الهرب من مدينة املوصل، مرصد الحريات الصحفية، 

أن "الحملة الجعية لالختطاف التي قام بها مسلحون متطرفون ينتمون لتنظيم "داعش" 

استهدفت العامل يف فضائية "س املوصل" تحديدا، التي كان يرأس مجلس إدارتها محافظ نينوى 

أثيل النجيفي وول من خزينة الحكومة املحلية، قبل ان يسيطر عليها مسلحيي "داعش" يف 

العارش من حزيران ٢٠١٤". 

ويقول الصحفي، الذي يسكن حاليا يف مدينة بغداد، ان "مفارز جوالة من التنظيم توزعت عىل ويقول الصحفي، الذي يسكن حاليا يف مدينة بغداد، ان "مفارز جوالة من التنظيم توزعت عىل 

عدد من مناطق املدينة، حيث قاموا  داهمة منازل الصحفي والقاء القبض عليهم، والقوا 

معاملة سيئة قبل اصطحابهم لسجن التسفات الذي كان يتخذه التنظيم مركزاً لالعتقال وسط 

املدينة". 

وكن مرصد الحريات الصحفية (JFO)، من تحديد هوية ١١ شخصا من ب ١٤ من الذين مازلوا  من الذين مازلوا 

يقعون تحت االحتجاز التعسفي، املصور وليد العكيدي العامل يف قناة "س املوصل"، واحمد رافع 

وايثار رافع اللذين يعمالن يف قسم املونتاج، وصالح حس ومحمد يونس ويارس القييس ويارس 

الحاج هاشم ومحمود شاكر وهم من القسم الفني، فضالً عن املكنى "أبو شهد" الذي تجاوز عقده 

الخامس والذي يعمل مسؤوال ادارياً يف قناة "س املوصل". باالضافة اىل املراسل قيس طالل 

واملصورأرشف شامل العبادي، الذان قتال بعد اختطافه. 

وقال مراسل محيل، مازال محارص داخل املدينة، أن "عملية االختطاف الجعي  لفريق عمل قناة وقال مراسل محيل، مازال محارص داخل املدينة، أن "عملية االختطاف الجعي  لفريق عمل قناة 

"س املوصل" جاءت بعد "اتهامات وجهها لهم التنظيم بتزويد  فضائية "نينوى الغد" بالتقارير 

الصحفية واالخبار العاجلة من داخل املدينة"، وفضائية "نينوى الغد" تعود ملكيتها ملحافظ نينوى 

السابق اثيل النجيفي وتتخذ من كردستان العراق مقرا لها.  
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املراسل املحيل، الذي كان يتحدث مع مرصد الحريات الصحفية من اطراف مدينة املوصل بحذر 

شديد خوفا من ان يراه مسلحيي "داعش" وهو يستخدم الهاتف النقال، كشف عن اطالق رساح 

تسعة من املختطف من مجموع االربعة عرش مختطف من قناة "س املوصل"، بعد شهر تقريبا، 

حيث افرج التنظيم  يف العرشين من ترشين الثا/نوفمرب ٢٠١٤، عن كل من وليد العكيدي، 

واحمد رافع، وايثار رافع، اضافة إىل صالح حس، ومحمد يونس، ويارس القييس، ويارس الحاج 

هاشم، ومحمود شاكر، فضالً عن املكنى "أبو شهد". 

في قال أقارب أحد املختطف، انهم " تعرضوا لتعذيب شديد من قبل التنظيم قبل االفراج عنهم، في قال أقارب أحد املختطف، انهم " تعرضوا لتعذيب شديد من قبل التنظيم قبل االفراج عنهم، 

محاول ارغامهم عىل االعرتاف بتعاملهم مع وسائل إعالم محلية واجنبية وترسيب معلومات عن 

الوضع العام يف املدينة".  

واخرب صحفيون محليون يف مدينة املوصل، مرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان تنظيم "داعش" 

املتشدد أقدم عىل اختطاف االخوين صميم ومحمد ابراهيم، صباح االربعاء املصادف ٣١ كانون 

األول/ ديسمرب ٢٠١٤ من داخل منزله يف منطقة حي النور، شل رشق املوصل، قبل ان 

يقتادهم الحدى مراكز االختطاف الخاصة بالتنظيم". 

وبعد قرابة أسبوع من االحتجاز أفرج التنظيم املتشدد عن املصور الصحفي صميم إبراهيم، وبعد قرابة أسبوع من االحتجاز أفرج التنظيم املتشدد عن املصور الصحفي صميم إبراهيم، 

الذي رسعان ما غادر املدينة متوجهاً إىل إقليم كردستان العراق، في اليزال مص شقيقه محمد 

مجهوالً. 

ويعمل محمد ابراهيم، الذي ولد يف ١٥ آيار/ مايو١٩٧١ مراسالً لوكالة "ع االخبارية" إىل جانب 

شقيقه صميم الذي يعمل مصوراً فوتغرافياً يف املؤسسة ذاتها. 

ويف الرابع من كانون الثا/ يناير ٢٠١٥، اقدم التنظيم املتشدد عىل إختطاف عبد العزيز محمود  ، اقدم التنظيم املتشدد عىل إختطاف عبد العزيز محمود  

مراسل قناة "املوصلية"  من منزله يف حي الجزائر وسط املدينة، وانهالوا عليه بالرضب قبل ان 

يعصبوا عينيه ويقتادوه إىل جهة مجهولة.  

وبعد سلسلة اتصاالت من شخصيات قبلية تب ان التنظيم احتجز محمود يف احد منازل 

املسؤولي الحكومي السابق التي يتخذها املقاتل املتشددين مقرا امنياً لهم، وكنت تلك 

الوساطات من إقناع التنظيم إطالق رساحه بعد تسعة أيام من اختطافه وتعرضه للتعذيب، وهو 

ما دفعه ملغادرة املدينة خلسة متوجهاً إىل خارج البالد، بحسب صحفي محلي. 



ويف ٢٥ اب / اغسطس أقدم التنظيم عىل اختطاف املصور الصحفي عادل الصائغ من منطقة باب 

الطوب وسط املدينة. 

الصائغ، البالغ من العمر ٤٠ عاما، عمل مصوراً صحفياً لفضائية صالح الدين يف املوصل، لسنوات 

عديدة، حتى اجرب عىل ترك عمله بشكل نها خوفاً من بطش التنظيم املتشدد، وذهب ملزاولة 

مهنة بسيطة يف احد اسواق املدينة، واطلق التنظيم رساحه بعد اسبوع، بعد التحقيق معه 

وتعرضه للتعذيب. 

ويتحفظ مرصد الحريات الصحفية، عن ذكر أسء وقضايا  ١٣ صحفياً ومساعداً إعالمياً تعرضوا  صحفياً ومساعداً إعالمياً تعرضوا 

لالختطاف والتعذيب، قبل ان يفرج عنهم، خالل الفرتة املمتدة من العارش من حزيران/ يونيو 

٢٠١٤ حتى تاريخ نرش التقرير، استجابة لرغبتهم بحجب اسءهم، خوفاً من أية عمليات انتقامية 

تتعرض لها عوائلهم التي ما زالت ممنوعة من مغادرة املدينة. 

االحتجاز القرسي 
  

وتُظهر أبحاث مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن بعض الصحفي املختطف من قبل "داعش" )، أن بعض الصحفي املختطف من قبل "داعش" 

غالباً ما يصبحون مجهويل املص، حيث ما يزال ١٠ صحفي ومساعدين اعالمي خطفوا يف اوقات 

متفاوتة  يعلن عن مصهم.  

١- حيث مازال مص الكاتب والصحفي جل املرصي مجهوالً، منذ ٤ وز ٢٠١٤، لكن يرجح  
بعض الصحفي املحلي من داخل املوصل، أن املرصي مازال محتجزاً لدى التنظيم و يتم 

اعدامه. 

املرصي البالغ من العمر ٥٠ عاماً، عمل كمقدم برامج سياسية يف قناة املوصلية، وكان يدير  عاماً، عمل كمقدم برامج سياسية يف قناة املوصلية، وكان يدير 

حوارات مع قيادات من االجهزة االمنية، منتقدا خاللها افعال الجعات املسلحة، احتجزه 

التنظيم هو وابنه الكب بعد مداهمة منزله، في اطلق رساح ابنه يف اليوم التايل، وابقى عليه 

محتجزا بهدف التحقيق معه. 

٢- بين أعتقل يف الثالث عرش من آب/أغسطس ٢٠١٤ الصحفي مهند العكيدي، الذي عمل يف  
العديد من وكاالت االنباء املحلية، وعمل ايضاً مونتاً يف فضائيات محلية، بعد مداهمة منزله 

واقتياده اىل احدى مراكز احتجاز جنو املوصل.  

صحفيون محليون داخل وخارج املوصل، أبلغوا مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن العكيدي صحفيون محليون داخل وخارج املوصل، أبلغوا مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن العكيدي 

ما يزال محتجزاً لدى التنظيم، ويعتقد أحد أقارب العكيدي بان يكون محتجزاً خارج املدينة 

وتحديدا يف سجن قضاء تلعفر. 
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٣- التنظيم املتشدد استمر الحقة صحفيي املوصل، حيث أقدم يف الثالث من أيلول/سبتمرب ٢٠١  
عىل إختطاف املصور الصحفي عيل النوفيل، الذي تجاوز عقده الخامس، جنو املوصل. 

وأخرب حينها أحد أقارب النوفيل مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن "عنارص من داعش 

املتشدد استوقفوا النوفيل قرب منزله يف منطقة وادي حجر جنو املدينة، وطلبوا منه الرتجل 

من دراجة نارية كان يستقلها، ثم اقتادوه إىل احدى مراكز االحتجاز وسط املدينة". 

عمل النوفيل كمصور صحفي فوتغرايف يف العديد من وسائل اإلعالم املحلية يف املدينة، وله عمل النوفيل كمصور صحفي فوتغرايف يف العديد من وسائل اإلعالم املحلية يف املدينة، وله 

العديد من املعارض الفوتغرافية داخل وخارج البالد، كان اخرها يف اململكة االردنية الهاشمية. 

وبحسب املعلومات املتوفرة لدى مرصد الحريات الصحفية (JFO)،  فإن النوفيل ما يزال 

محتجزاً لدى التنظيم منذ اك من عام من اختطافه، و يصل ذويه أي إشعار باعدامه، ك  

يظهر اسمه ضمن قاة الـ ٢٠٧٠ ضحية، من املعدوم التي علقها التنظيم يف عدة مناطق يف 

املوصل ملدني كان قد اختطفهم التنظيم ونفذ بحقهم حكم االعدام منذ العارش من حزيران / 

يونيو ٢٠١٤ وحتى تاريخ نرشها، يف وز/ يوليو املايض، بينهم صحفي. 

٤- استمر التنظيم باعتقاالته للصحفي وخالل منتصف كانون الثا/ يناير ٢٠١٥، اختطف التنظيم  استمر التنظيم باعتقاالته للصحفي وخالل منتصف كانون الثا/ يناير ٢٠١٥، اختطف التنظيم  

الصحفي رياض الحيايل رئيس تحرير جريدة "دجلة" بعد ان داهموا منزله. 

مصادر صحفية داخل املوصل، أبلغت مرصد الحريات الصحفية بأن "الحيايل" مازال عىل قيد 

الحياة، وهو محتجز لدى التنظيم يف احد مراكز االحتجاز وسط املدينة. 

٥- ويف الثالث من شباط / فرباير ٢٠١٥ اقدم التنظيم عىل اختطاف رئيس تحرير جريدة "امليزان"  
املحلية ذاكر خليل، بتهمة "الخيانة والتجسس" ونقل األنباء من داخل املدينة بالضد من 

التنظيم املتشدد. 

٦- في ال يزال مراسل وكالة "ع االخبارية" محمد ابراهيم مجهول املص منذ ان اختطف من  في ال يزال مراسل وكالة "ع االخبارية" محمد ابراهيم مجهول املص منذ ان اختطف من  
قبل مسلحي "داعش" يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤ من داخل منزله يف منطقة حي النور، 

شل رشق املوصل قبل ان يقتادهم الحدى مراكز االختطاف الخاصة بالتنظيم". 

ويتحفظ التقرير عىل ذكر اربعة حاالت اخرى نزوال لرغبة عوائلهم الذين مازالوا محارصين 

داخل مدينة املوصل. 



االستيالء عىل املؤسسات االعالمية  

بعد العارش من حزيران/ يونيو ٢٠١٤ استغل تنظيم "داعش" انهيار القطعات العسكرية واالمنية 

امام الهجوم الذي شنه عىل املوصل وادى اىل سيطرته بالكامل عىل املدينة، حيث سارع التنظيم 

املتشدد اىل البحث عن جميع املؤسسات االعالمية هناك. 

واستوىل مسلحو التنظيم عىل جميع مقار املؤسسات الصحفية واإلعالمية ومحتوياتها، وركز بشكل واستوىل مسلحو التنظيم عىل جميع مقار املؤسسات الصحفية واإلعالمية ومحتوياتها، وركز بشكل 

خاص عىل املؤسسات االذاعية والتلفزونية، واحتل مقارها قبل ان يصيبها أي أذى جراء املعارك 

التي دارت بينه وب القوات العراقية. 

ومنذ الساعات االوىل من انتشار عنارصه داخل مدينة املوصل كن من وضع يده بالكامل عىل ٨ ومنذ الساعات االوىل من انتشار عنارصه داخل مدينة املوصل كن من وضع يده بالكامل عىل ٨ 

مؤسسات بث اذاعية وفضائية واخرى تلفزونية ارضية، ليضيف التنظيم الذي يهتم بشكل كب 

بجميع اصداراته املرئية واملسموعة تقنيات حديثة حصل عليها من فضائيات "س املوصل، 

ونينوى الغد، واملوصلية فضالً عن قناة نينوى األرضية التابعة لشبكة اإلعالم العراقي، باالضافة 

لسيطرته عىل  "إذاعة نينوى، إذاعة الرشيد، إذاعة نينوى FM، وإذاعة دار السالم. 

ويقول املهندس التقني املتخصص بالبث التلفزو والفضا عصام اديب، الذي غادر املدينة ويقول املهندس التقني املتخصص بالبث التلفزو والفضا عصام اديب، الذي غادر املدينة 

ويعيش اآلن ب اربيل وبغداد، ان تنظيم "داعش"  استخدم االجهزة الفنية والتقنية املتطورة  

للمؤسسات اإلعالمية بعد االستيالء عليها، عند الظهور العلني لزعيمه أبو بكر البغدادي يف السابع 

من وز/ يوليو ٢٠١٤ وهو يعتيل منرب جامع النوري الكب وسط املوصل، وتصويره بطريقة تقنية 

عالية. 

اديب كشف عن دخوله للجامع "فضوال" منه ليشاهد ان الفريق االعالمي الذي صور خطبة اديب كشف عن دخوله للجامع "فضوال" منه ليشاهد ان الفريق االعالمي الذي صور خطبة 

البغدادي "استخدم ٤ كامات و الـ (Crane shot) لقناة "س املوصل"، التي كانت مملوكة 

ملحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قبل ان يستويل عليها التنظيم. 

سكان محليون ابلغو ممثل مرصد الحريات الصحفية (JFO)، أن مقرات الفضائيات واإلذاعات 

املوصلية، اتخذها التنظيم ملراكز ونقاط اعالمية تابعة له. 

واستغل التنظيم مرسالت اذاعية ارضية، تابعة لشبكة االعالم العراقي، ليطلق منها اذاعة (البيان)، واستغل التنظيم مرسالت اذاعية ارضية، تابعة لشبكة االعالم العراقي، ليطلق منها اذاعة (البيان)، 

وهي اذاعة موجهة اىل منارصيه تبث محارضات ونرشات وعظية وأفكاره الجهادية، اضافة اىل 

االناشيد الحسية وخطب زعيمه ابو بكر البغدادي عىل موجة (إف إم). 

وشغل التنظيم املؤسسات االعالمية التلفزونية االخرى ليطلق منها قناة "دابق"، التي تبث 

تسجيالت عن املعارك يف العراق وسوريا، باالضافة لبث الخطب واالناشيد الحسية. 
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توصيات منظمة مراسلون بال حدود لتحس حالة حرية 

اإلعالم يف العراق وتوف حية أفضل للصحفي: 

تُذكِّر مراسلون بال حدود بأن جميع أطراف النزاع - دُوالً كانت أم جهات غ حكومية - ملزمة 

بحية الصحفي. فالقانون الدويل، ا يف ذلك اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوالتها اإلضافية، 

يحظر عىل األطراف الحكومية وغ الحكومية االستهداف املتعمد للمدني، ن فيهم وسائل 

اإلعالم والصحفي، حيث تدخل الهجت ضد األهداف املدنية يف عداد جرائم الحرب. 

إىل السلطات العراقية: 

• وضع تداب لحية الصحفي املضطرين إىل الفرار من منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة يف • وضع تداب لحية الصحفي املضطرين إىل الفرار من منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة يف 

بلدهم، وخاصة نحو منطقة الحكم الذا الكردية، جرّاء الرصاع وبسبب نشاطهم املهني. 

• التحقيق بشكل منهجي وشفاف يف الهجت املرتكبة عىل أراضيها ضد الصحفي، حتى عندما 

يُشتبه يف ضلوع مسؤول محلي. 

إىل بلدان "امللجأ األول": 

• حية الصحفي املنفي الذين يطلبون اللجوء عىل أراضيها من املناورات االضطهادية أو 

العمليات االنتقامية التي قد تقوم بها بعض الجعات املسلحة. 

• منح تصاريح عمل لالجئ الصحفي الراغب يف مواصلة أنشطتهم املهنية لتمكينهم من إعالة • منح تصاريح عمل لالجئ الصحفي الراغب يف مواصلة أنشطتهم املهنية لتمكينهم من إعالة 

أنفسهم. 

إىل بلدان إعادة التوط واللجوء: وخصوصاَ الواليات املتحدة والدول األعضاء يف 
االتحاد األورو: 

• إعطاء األولوية مللفات الصحفي العراقي املنفي. 

• تسهيل الوصول إىل مكاتبها القنصلية وإيداع طلبات التأشة اإلنسانية للصحفي املضطرين إىل 

الفرار من بلدهم بسبب أنشطتهم املهنية. 

• السح للصحفي العراقي املنفي بتقديم طلبات اللجوء إىل سفاراتها يف بلدان العبور حيث • السح للصحفي العراقي املنفي بتقديم طلبات اللجوء إىل سفاراتها يف بلدان العبور حيث 

يوجدون وضن وصولهم الرسيع إىل أراضيها، يف حال قبول الطلب. 



إىل األمم املتحدة: 

• لجوء مجلس األمن إىل املحكمة الجنائية الدولية للنظر يف الجرائم املرتكبة ضد الصحفي يف 

العراق، وذلك بهدف وضع حد لإلفالت من العقاب. فمن خالل نداء أطلقته مراسلون بال حدود يف 

أبريل\نيسان ٢٠١٥، ناشدت املنظمة مجلس األمن الدويل إلحالة الوضع يف سوريا والعراق إىل 

املحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب املرتكبة ضد الصحفي يف كال البلدين، باعتبار أن 

تلك الجرائم تدخل يف اختصاصات هذه املحكمة. 

• تعي ممثل خاص لألم العام لألمم املتحدة بشأن مسألة حية الصحفي، عىل أن يتمثل دوره • تعي ممثل خاص لألم العام لألمم املتحدة بشأن مسألة حية الصحفي، عىل أن يتمثل دوره 

يف رصد مدى التزام الدول األعضاء بالحرص عىل سالمة الصحفي من وجهة نظر القانون الدويل. 

• استصدار قرار يؤكد عىل رضورة قيام الدول األعضاء بحية ومساعدة الصحفي، املحرتف منهم 

وغ املحرتف، الذين يطلبون اللجوء يف تلك البلدان. 

• إنشاء آلية إنذار لفائدة الصحفي الالجئ يف كل مكتب من مكاتب املفوضية السامية لألمم • إنشاء آلية إنذار لفائدة الصحفي الالجئ يف كل مكتب من مكاتب املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئ، وذلك لضن االستفادة بشكل أفضل من تداب الحية الشخصية 

املناسبة وإجراءات إعادة التوط يف حاالت الطوارئ وآلية اإلخالء املؤقت يف الدول اآلمنة األعضاء 

يف األمم املتحدة. 
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