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باإخبار  املحاكم  الأع��ل��ى  الق�ضاء  جمل�س  األ���زم 
نقابة ال�ضحافيني باأي �ضكوى اأو ا�ضتدعاء �ضد اأي 
�ضحايف، بعد ت�ضاعد وترية اعتقال ال�ضحافيني اأو 
ا�ضتدعائهم للتحقيق معهم خا�ضة من يعملون يف 

ملفات ك�ضف الف�ضاد يف موؤ�ض�ضات الدولة.
وجاء يف بيان جمل�س الق�ضاء الأعلى ، اأن املحاكم 
باأي  العراقيني  ال�ضحافيني  نقابة  باإخبار  األزمت 
مرتبط  هو  وما  ال�ضحايف  �ضد  ا�ضتدعاء  اأو  �ضكوى 
مبمار�ضة عمله املهني، وذلك تطبيقًا لأحكام املادة 
 )21( رقم  ال�ضحافيني  حقوق  قانون  من   )10(

ل�ضنة 2011.
و�ضّدد على اأنه ل ميكن ا�ضتدعاء ال�ضحايف اأو منعه 
ممثل  وح�ضور  النقابة  بعلم  اإل  عمله  ممار�ضة  من 

عنها اإىل دار الق�ضاء.
الالمي،  موؤيد  العراقيني،  ال�ضحافيني  نقيب  وعّلق 
املهني  ال���دور  "يوؤكد  اأن���ه  معترباً  ال��ق��رار،  على 
وما  ال�ضحافية،  الأ�رسة  به  تنه�س  الذي  والوطني 
واجبها  تاأدية  اأثناء  ج�ضام  ت�ضحيات  من  قدمته 
يف  الدميقراطية  اأ�ض�س  اإر�ضاء  يف  الفاعل  ودوره��ا 

العراق اجلديد". 
"القرار  اأن  �ضعنون  مهدي  العراقي  الإعالمي  وراأى 
ت�ضهم  الق�ضاء  قبل  من  مهمة  التفاتة  ذات��ه  بحد 
على  وحتافظ  ال�ضحافيني،  نقابة  دور  تعزيز  يف 
بالدعاوى  مهددة  اأ�ضبحت  التي  ال�ضحايف  مكانة 
نفوذ  لديهم  م�ضوؤولون  يرفعها  التي  الق�ضائية 
تخ�ضهم  ف�ضاد  ملفات  ُك�ضفت  اأو  لالنتقاد  تعر�ضوا 

ب�ضكل مبا�رس اأو غري مبا�رس".
اإىل  حتتاج  اخلطوة  "هذه  اأن  اإىل  �ضعنون  واأ�ضار   
خطوات اأخرى من قبل الق�ضاء العراقي"، كما �ضدد 
العراقَيني  والربملان  احلكومة  عمل  �رسورة  على 
على اإقرار قانون حماية ال�ضحافيني الذي ل تزال 

م�ضودته مهملة ومن�ضية.
 38 )املادة  بعدما طالب حتالف  القرار  هذا  وجاء 
الد�ضتورية( الذي ي�ضم ع�رسات املنظمات الإعالمية 
جمل�س  رئي�س  و�ضحافيني  ونا�ضطني  واملدنية 
الق�ضاء الأعلى بالتدخل املبا�رس، واإيقاف اإجراءات 
باإقامة  الق�ضاء  وا�ضتغالل  والت�ضييق  املالحقات 

دعوى كيدية، يف يونيو/حزيران املا�ضي.
"الإعالميني  اأن  اإىل  له  بيان  يف  التحالف  واأ�ضار 

جمانية  خدمة  يقدمون  العراق  يف  وال�ضحافيني 
العام  امل��ال  �رسقات  عن  والك�ضف  احلقيقة  بنقل 
واملطالبة بحقوق ال�ضعب وتوفري معلومات قانونية 
واملوؤ�ض�ضات  الإعالمي  واأ�ضبح  والدولة...  للق�ضاء 
والرتغيب  امل�ضايقات  من  يعانون  ال�ضحافية 
العراقيني  ال�ضحافيني  لكن  والبتزاز،  والرتهيب 
مب�ضاندتهم  واجلرحى  ال�ضهداء  من  املئات  قدموا 
بالتغطية املبا�رس للمعارك �ضد الإرهاب والتطرف 
وي�ضتحقون  الأخ��رية،  الأرب��ع  ال�ضنوات  يف  خا�ضة 

وقفة اإجالل ملوقفهم امل�رسف".
التا�ضع  يف  اأق��ر  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س  وك��ان 
حماية  ق��ان��ون   2011 ع��ام  اآب  اأغ�ضط�س/  م��ن 
ال�ضحافيني، بعد جدال بني ال�ضحافيني العراقيني 
املوؤ�ض�ضات  رف�س  يف  متثل  �ضنوات  لعدة  ا�ضتمر 
لهذا  ال�ضحافيني  حقوق  ع��ن  املدافعة  الدولية 
يف  ال�ضحايف  للعمل  حم��دداً  باعتباره  القانون، 

العراق.
"مرا�ضلون  منظمة  اأ�ضدرته  اّلذي  املوؤ�رس  وبح�ضب 
 ،2018 لعام  ال�ضحافة  حرية  حول  حدود"  بال 
بلداً   180 يف  ال�ضحافة  اأو���ض��اع  يقي�س  ال��ذي 
اإىل  نظراً   ،160 املرتبة  العراق  احتل  العامل،  حول 
واإجبار  ال�ضحافيني هناك  تواجه  التي  العتداءات 

موؤ�ض�ضات اإعالمية عدة على الإقفال. 
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