
 كردستان العراق

 إلى الهدوء دعوة

 اقتراع محلي تحت ضغط شديد

متصاعدة، تأجيل انتخابات انعدام األمن الحالة حكومة بغداد، بسبب رت فيه في الوقت الذي قر 
في  أشهر على األقل 6لمدة  ،في البلد 0202نيسان /أبريل 02، المقررة يوم المجالس المحلية
، قررت سلطات كردستان العراق إجراءها في موعدها في محافظات المنطقة بعض المحافظات

 (.إربيل، السليمانية ودهوك)الثالث 
عشية االنتخابات المحلية ذات الداللة الرمزية والتاريخية، تشهد العالقات بين حكومتي بغداد 

ربيل حالة من التوتر، خاصة بسبب الوضع الدستوري لمدينة كركوك ن بعض مدن في حين أ. وا 
 .كردستان تنوي عدم إجراء االنتخابات ألسباب أمنية

، تدعو من في الوضعأكثر تخشى حصول تدهور ، التي "مراسلون بال حدود"منظمة لذلك، فإن 
لضمان سالمة الصحافيين والسماح لهم  الالزمةالممكنة و التدابير  كل سلطات المنطقة اتخاذ

ازاة مع ذلك، تذكر المنظمة جميع اإلعالميين أن مصداقيتهم تكمن في مو . بأداء عملهم بحرية
فهم يقفون على الجانب المقابل لجميع السلطات، وليسوا بأي حال فاعلين . تهمواستقالليحيادهم 

 .(الكردية حل االنتخابية مترجما إلىراراجع الدليل العملي في الم)في اللعبة السياسية 
 دستان العراققائمة غير كاملة من العراقيل التي اعترضت حرية اإلعالم مؤخرا في كر 

، ُمنعت فضائية شيرة من تغطية احتفاليات خاصة 0202نيسان /في السادس عشر من أبريل
وقد بدأ هذا  .بمحافظة دهوك التي يحكمها الحزب الديمقراطي الكردستاني باليزيديين في اللش

 .التلفزيون الذي يوجد مقره في أوروبا، في بث برامج حول اليزيديين
في إربيل، وهو صحافي محمود ياسين كردي، الشاب تم توقيف الصحافي عشية هذا التاريخ، 

معروف بقربه من الزعيم السابق لالتحاد اإلسالمي الكردستاني وبمواقفه المنتقدة لحكومة 
أوقف الصحافي من طرف ثالثة . خصوصا لحزب الديمقراطي الكردستانيلكردستان اإلقليمية، و 

ب لدى مصالح االستخبارات أشخاص كانوا على متن سيارة عسكرية، وقد تم اقتياده لالستجوا
 .، ثم أطلق سراحه بعد ساعات(أسايش)



 01للتشويش يوم  حركة التغيير الكرديةالمقربة من  (KNN)تعرضت شبكة األخبار الكردية 
 .قمر نايل سات تحت تسمية أخرى عبربثها نيسان الجاري، األمر الذي أجبر القناة على /أبريل

، التابعة لالتحاد اإلسالمي الكردستاني من Xabirنيسان ُمنعت قناة /بريلفي الرابع عشر من أ
التي ارتكبتها قوات )دخول جامعة زاخو، حيث كانت تجري احتفاالت مخلدة لمجزرة األنفال 

، بحجة أن القناة ال تملك ترخيصا، بينما كان (0811صدام حسين ضد أكراد العراق عام 
 .الحدثهذا الجامعة لتغطية  صحافيوها قد حصلوا على إذن من إدارة

وصحيفة  وسبيدة KNNنيسان، تعرض متظاهرون لصحافيين تابعين لقناتي /في الثامن من أبريل
وقد تم . للمطالبة برواتبهملبشمركة نظمتها ا في مقاطعة رانياحوالتي، جاؤوا لتغطية مظاهرات 

 .الصحافيين حجز معدات
اللجنة العليا لالتحاد الوطني الكردستاني على صحافي تلفزيوني في بداية أبريل، هاجم عضو في 

 .، خالل افتتاح مستشفى المدينة من طرف وزير الصحة(محافظة السليمانية)شمشمال 
 


