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 المقدمة
 

 تطـورات دراماتيكيـة   2003 نيسان 9ترتبت على الزلزال السياسي الذي ضرب العراق في        

وألقت تداعيات غزو العـراق بظاللهـا علـى المشـهد الصـحفي             . شملت جميع المستويات  

عالمي مثلما ألقت بآثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف فئـات الشـعب وبيـنهم               واال

المشتغلون في حقل الصحافة واالعالم الذين كانوا احد الحطامات مجهولة المصير نتيجة حـل              

 .مؤسساتهم وترك جمهرة كبيرة من  عوائلهم عرضة للتشرد، لشهور عدة في االقل

لنهب وحرق المباني الحكومية وغير الحكومية تجري على قدم         وبينما كانت عمليات السلب وا    

وساق كان الصحفيون يتفرجون على ارثهم الثقافي وتراث بلدهم الحضاري وقد تعرض الـى              

عملية سطو مقصودة تهدف ، فيما كانت تهدف اليه،الى محو الهويـة االجتماعيـة العراقيـة                

نف غير مسـبوق وانتقـام وصـف بانـه          واستبدالها بأقنعة طائفية وانتقامية تمخض عنها ع      

 .)1(مستورد

وفي خضم فوضى سياسية وتخبط اداري ولدت توجهات وانتشرت رؤى تحت غطـاء كتـل               

واحزاب وهيئات سرعان ما تسللت الى المشهد العراقي متخذة من وسائل الصـحافة جسـرا               

 يكافح العراقيـون    وبينما.  (لتمرير افكارها وبرامجها وتوسيع نطاق تحركها في البيئة الجديدة        

في حياة الفوضى التي عمت عاصمتهم بعد الغزو، فان االمريكيين الذين ارسلوا بهدف معلـن               

هو بناء هذه الدولة تقوقعوا داخل شرنقة وسط بغداد اطلق عليها الصحفي االمريكي راجيـف               

تعاونين  والم – مقر قوات االحتالل     –شرنقة المنطقة الخضراء    .. تشاندراسكاران مدينة الزمرد  

مكاتب وقصور تعج بالمسكرات والملـذات والفـيالت        .. معها من القادة السياسيين العراقيين    

حياة مخملية وناعمة العالقة لها بالحياة خارجها حيث الدماء التي تنزف كل لحظـة              .. الفارهة

 واحصت   .)2()على االسفلت وجثث القتلى التي يتم جمعها كل يوم على سبيل الروتين العادي            

بعض الجهات عدد االحزاب التي اختلفت في ايديولوجياتها وفلسفاتها ونشـطت بعـد سـقوط               

قيل ان معظمها قام على أسس طائفية وعرقية وسرعان ما امتلكـت            ) 3( حزباً   70النظام بنحو   

ونجم عن بسط مبدأ القوة بدالً من القـانون وسـط الفوضـى ،              . ميليشيات مسلحة خاصة بها   

 ضحايا مرحلة من العمليات العدائية التي اعطت صورة حية للشـبكات     سقوط مئات الصحفيين  

الدولية التي تتكون عند توحيد قوى الناشطين المحليين ومجموعات اخرى على الـرغم مـن               

فقد آلت على نفسها ان تتفق على مبدأ ال انساني  واحـد هـو               . )4(االختالف الكلي لمصالحها    

قتصاص  غير العادل ضدهم، ليس لجريمـة ارتكبوهـا          االنتقام من اصحاب الكلمة الحرة واال     

تلك الحقيقة التي قـال تعـالى فـي         .. سوى كونهم رسال يحملون على مناكبهم صلبان الحقيقة       
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ونتيجة تزايد التـورط االقليمـي فـي        . )5()واكثرهم للحق كارهون  (محكم كتابه الكريم عنها     

 650صائيات رسمية، أرواح نحـو       العنف المتصاعد والمعقد ،طبقاً الح     حصداوضاع العراق   

انه ) الكعكة العراقية ( تنافس التيارات والقوى السياسية على حصص        ا، فيما بد  )6(ألف عراقي   

 .وهنا تكمن الكارثة. لم يكتمل وقد يستمر سنوات اخرى

وتمثل أزمة المسؤولية المهنية للصحفيين وجهاً من وجوه هذا الصراع بل وخندق من خنادقـه           

عين ان تتضافر الجهود اليجاد حلول لها واالخذ بأيدي الصحفيين لتجنب أي مظهر             المتقدمة يت 

.  من مظاهر تورطهم في تصعيد وتائره او استخدامهم في تصفية حساباته على أرض العـراق   

الى ذلك يحرص الباحث عبر ثالثة مباحث تعتمد منهج دراسة الواقع على اقتراح نظريـة او                

المتاعب تجنـب الوقـوع فـي       مهنة  المشتغلين بمهنة التعاطي مع     مشروع لميثاق يتيح لجميع     

وقد تنـاول المبحـث االول رؤيـة        . مخاطر او مهاوي النزاع المسلح الدائر حاليا في العراق        

 وتمثلت  2003استعادية للمرحلة االولى من صراع التيارات الصحفية على الحقيقة بعد نيسان            

نشر غير المنضبط ، فيما تصدى المبحث الثاني الزمة         باالنطالق من اسار التقييد الى فضاء ال      

المسؤولية المهنية ومانجم عنها من انتهاك للحريات العامة والشخصية مقدماً نمـاذج لضـرب      

 . )7(بعض الصحفيين تقاليد ومواثيق الشرف المهني عرض الحائط

ثـاق يشـيع   أما المبحث الثالث فيقدم خالصة مشروع يمكن وصفه ، موضوعياً، بـاألولي لمي        

المسؤولية المهنية انطالقاً من تحديات الصحافة المستقلة في العراق ويجنب المشـتغلين فـي              

 .وسائلها كافة مهاوي االنخراط في التحريض على العنف والنزاع المسلح 
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 توصيف الحالة
 2003 نيسـان    9وضاع السياسية التي اعقبت االطاحة بنظام الحكم في         طبعت اال 

 شهد الواقع الصحفي حالة من الفوضى       حيث.  خاصة بمقومات  الصحافة العراقية   

غير المسبوقة، فبعد عقود من اعالم الدولة الذي اقصى اي مظهر مـن مظـاهر               

ة تامة من جانب    المنافسة من القطاع الخاص واالحزاب ، وبعد رقابة كاملة وملكي         

 لمؤسسات الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة، انطلقت الصحافة من         الحكومة

 :عقالها او حصارها على شكل فورة تمثلت بـ 

اتساع المطبوعات بكل انواعها أفقياً وعمودياً وقيام االفـراد والجماعـات           -1

 او  ،العمليـة بتولي اصدارها مستثمرة غياب القواعد والقوانين التي تنظم هذه          

 هذه الصناعة التي تهدف الى      آلياتيفترض انها يجب ان تساعدها على تنظيم        

وطبقاً الحصائيات متضاربة فان عدد المطبوعـات التـي         . كسب الرأي العام  

توزعـت   )1( صحيفة ومجلـة   200لعراق بلغ نحو    اصدرت في اعقاب اجتياح     

 التي تتـوفر علـى      على العاصمة بغداد ومعظم محافظات العراق والسيما تلك       

 .مطابع كالبصرة والموصل والنجف وسواها

تعدد الجهات التي تشرف على الصحافة في العراق من حيـث شـرعيتها             -2

الدستورية وتقاليدها المتعارف عليها دولياً وذلك بعـد ان تـم تفكيـك وزارة              

 23فقد أصدر الحاكم المدني للعراق بول بريمـر فـي           . االعالم ومؤسساتها   

 قراراً يقضي بحل هذه الوزارة وتسريح منتسبيها وايقاف جميـع           2003نيسان  

أصدر تعليمات جديدة   كما  ،الصحف التي كانت تصدر ابان عهد النظام السابق         

لكل المؤسسات االعالمية في العراق منع بموجبها التحريض على العنـف او            

تعزيـز  تعزيز الكراهية االثنية والدينية او نشر معلومات كاذبة تهـدف الـى             

  .)2(وات التحالف قمقاومة سلطة 

وتعمقت الفوضى في الشهور االولى لهذه المرحلة بغيـاب قـانون يـنظم عمـل               

 مهمتها القادرة على اداء     ،الصحف وتالشي دور التنظيمات النقابية والمهنية الفاعلة      

. في تنظيم العمل الصحفي وضبط قواعد المهنة والدفاع عن حقوق العاملين فيهـا            

 فـي   ، بعد حل مؤسسـاتهم أنفسـهم      ،ن وجد االف الصحفيين العراقيين    أ الش وبهذا
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قامت تقاذف مصيرهم القلق والمجهول على الرغم من مبادرات         يالشارع بال عمل    

 التي كانت أول صـحيفة تصـدر        )3(الدولية) الزمان(بها صحف مستقلة كجريدة     

فقد فتحت  . العراق بغداد بعد ايام من التغيير الذي ضرب          في طبعة في البصرة ثم   

ابوابها الستقبال اعداد من الصحفيين السـابقين دون النظـر الـى انتمـاءاتهم او               

 . فقط في قبول تعيينهم في مكاتبها في العراقالمعيار المهنيارتباطاتهم واشترطت 

سمي بمجلس الحكم االنتقالي تولى االشراف الشكلي على الصحافة          وبعد تشكيل ما  

كان االشراف المباشر يتم عن طريق سلطة التحـالف التـي           بجميع وسائلها فيما    

) الحـوزة (اظهرت قسطاً من التشدد على بعض الصحف توجتها باغالق صحيفة           

 عن تداعياتها احداث دموية في      تزمة نجم أالناطقة باسم التيار الصدري والتسبب ب     

لبسط النجف على عهد حكومة الدكتور اياد عالوي التي استخدمت القوة العسكرية            

وقبل ذلك كانت سلطة التحالف قد اسهمت في غلق صحيفة          . سيطرتها على المدينة  

 .)4(التي كان يصدرها الداعية االسالمي الدكتور احمد الكبيسي) الساعة(

 االعالموخالل الستة أشهر االولى بعد سقوط النظام السابق تضاعفت اعداد وسائل            

لل مئات من ادعياء المهنة الصـحفية       وادى تنوعها وتعددها االفقي الى تس     . قاطبة

تشجيع مكاتب الدعاية االعالميـة     ذلك  على  وساعد   . )5(والباحثين عن فرص عمل   

مـا   التابعة للقوات االمريكية وسلطة بريمر أنصاف الموهوبين على االنخراط في         

الذي اتخذ من قصر المؤتمرات مقراً لـه وتـولى تنظـيم            ) كبسي (بمكتبعرف  

 لعرض   االمريكيين ة للقادة الميدانيين والمسؤولين والدبلوماسيين    المؤتمرات الصحفي 

كما اضطر صحفيون   . ارائهم على وفق آلية تستعير الكثير من الصنعة المسرحية        

اغراءات مادية او   باخرون الى االنخراط في هذا المشهد أما كسبا للعيش او قبوال            

 االمريكية أساليب تمريـر     وقد كشفت الصحافة  .  كانوا بأمس الحاجة اليها    اعتبارية

الجيش االمريكي باعدادها تمهيداً لنشرها في بعض       تقارير وقصص اخبارية يقوم     

 .)6(  وعلى شكل اعالنات مدفوعةالصحف العراقية المحلية مقابل مبالغ نقدية

وكان من الطبيعي ان تتمخض حالة كهذه عن تعدد مزودي الخدمات االعالميـة،             

وفـق  على   أنماط ملكية مستقرة     غيابوفي  . أم مؤسسات أفراداً كانوا أم شركات     

نظم ولوائح معتمدة من مؤسسات دستورية، كان من الطبيعي ان تظهـر اجهـزة              
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اعالم ترتبط بدرجة او اخرى بالجهات التـي تسـتطيع تـوفير الـدعم المـالي                

 عـدد أجهـزة     لـى الستمرارية هذه االجهزة التي زاد عددها، كما كان متوقعا، ع         

لمستقلة لسبب بسيط وهو ان اجهزة االعالم المسـتقلة التـي سـنعرض             االعالم ا 

 في المبحث الثالث تعتمد في تدبير مواردها المالية على مقابل خدماتها او             تحدياتها

لم يكن وضعا متاحاً جـراء       على االعالنات او على مزيج من الموردين، وهو ما        

 .)7(االضطراب االمنــي 

التي غيب بعض عناوينها المعروفة اليوم      افة العراقية   على ان البيئة الراهنة للصح    

الالزمـة  المهنية  كات المعرفة   رمسؤولياتها المهنية وتحولت الى منابر تعوزها مد      

واالطالع الواجب على احتياجات المشروع العراقي الديمقراطي واجهت اشكاليات         

 :عدة

تكـرة  ظهور نظم وافكار ورؤى سياسية جديدة تمتلك وظائف اتصالية مب          -1

وغير مطروقة بالنسبة لمجتمع حديث عهد باالنفتاح على الفضاء االتصالي  

 ال..كان العراق قرية معزولة عن العالم تمامـاً         ( بعد ان    ،وحرية التعبير 

 . )8()فضائيات وال انترنيت والخدمات هواتف نقالة

ظهور قوة اعالمية اجنبية ذات طابع محلي تسللت هيمنتها الى المؤسسات            -2

ظمات غير الحكومية وفعالياتها التي نشطت في بعض أوساط الرأي          والمن

انعكست في التغطية االعالمية المرتبكة للشأن العراقـي        وربما   . )9(العام

  . )10(التي يتوالها متعاونون مع وسائل الصحافة الدولية

دخول الصحافة بكل وسائلها في لب الصراعات االيديولوجية للحركـات           -3

 اعالمية واضحة تشنها وسيلة ضد وسيلة )11(ثل شكل حربالسياسية بما يم

.  مرعية في كسب الرأي العـام      سياقاتدون االلتفات الى قواعد مهنية او       

 كما يقول ستيوارت    –فالحياة السياسية اليمكن ان تقوم على اساس صحيح         

عنصر المحافظـة علـى     :  اال اذا اجتمع فيها عنصران متعارضان      –ميل  

والمنافسة بين هذين العنصرين اكبـر      . قدم واالصالح   النظام وعنصر الت  

ضامن لالحتفاظ بما هو مفيد في النظام القائم وادخال مايتطلبه االصـالح            

وقد تورطت معظـم    . )12( المضطردالمحتوم في الحياة من وسائل التقدم       
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التالعـب او   ( وظيفة شمولية هي     اعادة انتاج وسائل الصحافة العراقية في     

على حساب وظائفها التقليديـة     ) 13() روس في العملية السياسية   التأثير المد 

كمراقبة البيئة الخارجية وتفسـير االحـداث والقيـام بمهمـة التنشـئة             (

  . )14()السياسية

 

 مرجعيات المسؤولية المهنية للصحافة العراقية 
دا  كل االتجاهات وااللوان والمهن واح     ندمين اليها م  ايشكل انفتاح الصحافة امام الق    

 وتستدرج احاطة الصحفي بالحماية االجتماعية عينات       .من التهديدات التي واجهتها   

 هذه المهنة وسيلة لالرتـزاق او التكسـب او          منغير محدودة من الذين يريدون      

 .ممارسة االالعيب

لقد انتبه الصحفيون الى ظاهرة انتشار العناصر الصحفية السيئة والمتخلفة والـال            

حقب عديدة الى حماية مهنتهم بما يرونه اسلحة مشروعة لوقف     اخالقية، وهبوا في    

مزيد من تسلل الطارئين الذين يقلل استمرار وجودهم من هيبة الصحافة ويفقـدها             

وتشكل مواثيق العمل الصحفي التي باتت تعرف باالخالقيات اهم         . دورها المطلوب 

يين بالمهنـة وتـم     الصياغات القانونية التي توصلت اليها ارادة الصحفيين والمعن       

 عليه بالنسبة لهم وعامل ردع بالنسـبة        اًاشهارها امام المأل لتكون دليل عمل متفق      

الولئك الذين اليفهمون من الصحافة اال وصفها بانها ممارسة تخدم مصالحهم عن            

 ولقد اراد    .طريق ابتزاز الجمهور او االيقاع به او تحقيق منافع لمن يعملون معهم           

ن عن الوجاهة والسلطان االشتهار مـن خاللهـا، وقـد شـاءت             الحكام والباحثو 

االستبداديات البكرى ان تحول الصحافة من طبيعتها كسلطة للحرية الـى خـادم             

متنفذ، كما ارادت المجاميع البشرية واالحزاب والهيئـات االجتماعيـة المختلفـة            

 .  )14(تأسيس انواع الصحف او التعاقد معها من اجل احراز تقدم خاص بها
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 مفهوم المسؤولية المهنية 

تشذ عن بقيـة المهـن        يدرك خبراء االتصال ان الصحافة مهنة ال       انليس غريبا   

ء ىفلها ايضا سلوكيات ومباد    . )15(بل انبثاق الصحافة او اكتشاف الطباعة     قالرائدة  

تعبر في محتواها عن العالقات بين ممارسيها من ناحية والعالقات بيـنهم وبـين              

.  من ناحية ثانية وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون اليه من ناحية ثالثـة             جمهورهم

ء ومعـايير   ىوهذه السلوكيات والثوابت قد تكون متعارفا عليها وقد تكـون مبـاد           

هو اول ميثـاق    ) قسم ابيقور (ويمكن القول ان    .  )16(يضعها التنظيم النقابي للمهنة     

 تنظيم مهنـة    من أجل حياة انسان اخر    اخالقي لمهنة عرفها االنسان من اجل انقاذ        

  .)17(عرفت بالطب او النطاسة او الجراحة

سامية محمد جابر اخالقيات المهنة او قيم الممارسة في االعالم بانهـا            . وتعرف د 

 القواعد الواضحة للسلوك المهني في مؤسسات وسائل االتصال         الىمصطلح يشير   

بكل ماهو مالئم في اسـلوب العمـل        وكذلك االتجاهات الفعالة والدعاوى المتصلة      

ومن االمثلة على قيم الممارسة، الفكرة النموذجية التي تتمثل بـااللتزام           . واالنجاز

التكنولوجيـة  بالموضوعية في اعداد االنباء والدعاوى المتصلة بـاكثر الصـور           

الخاصة بتحديد  الدعاوى  كذلك  مالءمة لتحقيق مهمات اتصالية ذات نوعية خاصة و       

   . )18(لمسلسالت التلفزيونية الجيدةمقاييس ا

وقدر تعلق االمر بالصحافة فان خبراء االعالم واالجتماع وضعوا اساسا اخالقيـا            

عبر عن وجود معايير سلوكية اخالقية تنبع من المهنـة          يلممارسة الصحفية   لقيميا  

و ذاتها، ومن متطلبات نجاح العمل المهني التزام الممارس بهذا النظام االخالقـي ا          

  . )19(الدستور المهني المتفق عليه صراحة

التي شملت العمل في مفاصل قيادية في مطبوعات        الشخصية  ان تجربتنا الصحفية    

 عاما تتيح القـول     25محلية وعربية تصدر داخل العراق وخارجه على مدى نحو          

ان العاملين في هذا الميدان اليحتاجون الى ميثاق شرف صحفي او اخالقيات على             

 الممارسة حسب بل على نطاق السلوك المهني المطلوب من القائمين بوسائل            نطاق

االتصال االلتزام به عادة، وان ترجمة الممارسة عن طريق السلوك هـو الـذي              

 فاالعتبارات المهنية تشـكل ركنـا       ،يحقق للصحافة موقعها في التغيير االجتماعي     
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ن تتوفر الشروط االساسية    كبيرا في مسألة التماسك الصحفي الجماهيري، وينبغي ا       

واذا ما امتألت   . لكل عنصر من العاملين في الصحيفة وفقاً لطبيعة عمله الصحفي         

سماء اشخاص العالقة لهم بالصحافة الحقيقية، اشخاص قـادمين مـن           أالصحف ب 

اجل االعتياش او االفادة من ثمرات الصحافة فان النتيجة الحتميـة هـي تـدهور               

فة ياد وضياع التقاليد الالزمة لبنـاء وتطـور الصـح         العمل الصحفي وتفشي الفس   

جهدا اضافيا في اعقاب التغييـرات السياسـية        وتتطلب هذه القضية      .)20( المؤثرة

 انسجاما مع تسويق قضية الديمقراطية      2003 نيسان   9التي حدثت في العراق بعد      

عبـد  . دوطبقا لما يراه    . التي تطرح نفسها بثقل كبير وجاءت بعد قطيعة تاريخية        

الستار جواد فان العراق كان ديمقراطيا منذ نشأته واال ماشرعت قوانين حمورابي            

 ونحن اليوم بحاجة الـى تعميـق مفهـوم مشـترك        .التي تنظم العالقات االنسانية   

 . )21(للديمقراطية هل هي حرية التعبير ام هي حرية الممارسة

 فيهـا  وسلوكيات العاملين    ومن الطبيعي في ضوء ماتقدم ان تتأثر المهنة الصحفية        

تمخض وان تتجه الصحافة الى ممارسات قد تكون موضع احتجاج،           بما يدور وما  

. فالصحفي هو الذي يجسد رسالة الصحيفة ومسؤولياتها بعقله وجهـده وعالقاتـه           

  الصحفي وتذبـذب   ويذهب صحفيون الى االعتقاد بوجود صلة عضوية بين تذبذب        

  . )22(الصحيفة التي يعمل فيها

على خصوصية كونها تخاطب العقول     ، من بين المهن االخرى      ،وتنطوي الصحافة 

بمختلف المستويات وللكلمة المطبوعة تأثيرها وسحرها وتؤدي المهنة الصـحفية          

 :)23(بشكل خاص خدمة اجتماعية كبيرة لعل من ابرز شروطها وخصائصها

 ورةرس بض انها تتضمن اهدافاً مجتمعية وتستمد شرعيتها من احاسيس النا         -1

 .القيام بنشاط معين من شأنه ان يشبع لهم احتياجاتهم

 .تستند الى اسلوب علمي يواكب التطور -2

 .تنطوي على قاعدة معرفية -3

 .يمارس العمل فيها متخصصون مهنيون يملكون الكفاءة والقدرة -4

 .فيهاالمهنية ممارسة لوجود اساس اخالقي قيمي ل -5
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شراكة بينها وبـين المجتمـع      اعتراف المجتمع بالمهنة الصحفية ووجود       -6

 .واالفراد بشأن تحمل المسؤوليات

 موقعوعلى الرغم من تنوع مدارس ومفاهيم العملية الصحفية وتنوع وظائفها من            

فـان مواثيقهـا    ،) 24(الى اخر باختالف النظام السياسي ودرجة التقدم الحضـاري          

ـ     ىودساتيرها في دول العالم تشترك بمباد      ة يعمـل فـي     ء عامة او دوائر اخالقي

وتمثـل  . ) 25(حدودها الصحفيون تسمى دوائر المتغيـرات االخالقيـة الخمـس           

االخالقيات بصفة عامة احد االبعاد المهمة في مفهوم التربية االمر الذي يمنحهـا             

بعدا اجتماعيا مضافا، فالذي يسيطر على الصحافة هو الذي يسيطر على قضـية             

حفيون غالبا مايقولون انهـم حـراس       م حرية القول، والص   ّوخطيرة في مجتمع يق   

والصحافة رسـالة قبـل ان      ) 26(الجماهير اذ انهم يحمونها من سوء استخدام القوة         

وهي .  فمنذ ان وجدت الصحافة وهي جزء من الجهاد السياسي للدولة           .تكون مهنة 

في الوقت ذاته اداة مهمة في بناء المجتمع عند كل امة ومقياس لحضـارة االمـم                

 . )27(الميادينها ومرآة لنشاطها في شتى على اختالف

 

  ة العراقيةمصادر المسؤولية المهنية للصحاف
 :يمكن تحديد مصادر المسؤولية الصحفية في العراق بنوعين رئيسين

 الخارجين المفترضـين مـن      ضدالقوانين التي تنطوي على صفة عقابية       : االول

لمطبوع، ويقف في مقدمتها    الصحفيين او مؤسساتهم التي تخرق قواعد النشر في ا        

 الذي يمثـل االحكـام التـي تتصـدى          1969 لسنة   111قانون العقوبات العراقي    

للمسؤولية الجنائية الناجمة عن مخالفة الصحفي الحكام قانون المطبوعات ولقوانين          

 .المؤسسات الحكومية

ونحن مضطرون الى تجاوز هذا النوع من القوانين لتوقف سريانه بموجب قانون            

ص اصدره الحاكم المدني االمريكي للعراق بول بريمر ونص على عدم جواز            خا

  . )28(سماع شكاوى النشر اال اذا اقترنت بموافقة منه

مواثيق شرف المهنة الصحفية التي تشكل اجماع ارادة الصحفيين ممـثال           : الثاني  

 178 بتنظيماتهم المحلية والقومية، وفي هذا االطار فان قانون نقابـة الصـحفيين           
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ء االخالقية للمهنة   ى تضمن في احد بنوده المباد     1972 وتعديالته عام    1969لسنة  

كما تضمن ميثاق العمل الصحفي العربي ودستور اتحاد الصحفيين العـرب فـي             

 .ء اساسية اخرىى مباد)29(القاهرة

  :)30(فقد حظر على الصحفي

 .استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع-1

 .االساءة الى سمعة المهنة الصحفية وافشاء اسرارها-2

 .تجريح اعضاء االسرة الصحفية-3

 .تهديد المواطنين بأية وسيلة او اسلوب من اساليب الصحافة-4

 .التصريح او التلميح الثابت بما من شأنه ان يفيد جهة معادية-5

و تكريس  وهذا مفهوم مطاطي قد يقصد به الترهيب أ        (.زعزعة الثقة بالبالد  -6

 ).امثلة القمع الحكومي

 .استغالل وسائل النشر الصحفي للوشاية او التشهير او اتهام المواطنين-7

 .استغالل الكلمة المكتوبة او المرسومة استغالال خاصة لمنفعة شخصية-8

 .اثارة غرائز الجمهور-9

 . العامةأومس الحريات الخاصة -10

 .تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة -11

 .نشر الوقائع غير المؤكدة -12

 .ترجيح جانب في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات -13

 .نشر المعلومات او البيانات المغلوطة -14

 .اقتباس اي اثر من اثار الغير من دون نص على اسم صاحبه -15

 

من مجموعة  ) ب(ورد في المادة     تقدم اليزيد شيئا ذا اهمية و يتعارض مع ما         وما

ء التـي تضـمنها دسـتور اتحـاد الصـحفيين العـرب الصـادر فـي                 ىالمباد

 والمالحظ ان هذا الدستور وكذلك ميثـاق العمـل الصـحفي          .  )31(21/2/1969

 لم يتضمن عقوبات محددة كما هو الحال في         1972  عام  عن اجتماع بغداد   الصادر

ينهـا  قانون نقابة الصحفيين الذي خول لجنة االنضباط في النقابة توجيه عقوبات ب           
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التنبيه واالنذار وااليقاف عن العمل وغيرها، غير ان الميثاق المذكور ربط بـين             

 ).مسؤولية..حرية (حرية الصحفي ومسؤوليته استنادا الى شعار االتحاد 

اذا كان المجتمع يشترط على الـذين       (ما مضى كتب الدكتور ولبرشرام يقول        فيو

دان الحقوقي ان يحصلوا علـى      يرعون شؤونه في الميدان الصحي وكذلك في المي       

اعداد مهني وان يتقيدوا بقواعد مهنية فان تسامحه ازاء اشـخاص هـم بنشـرهم               

المعلومات مسؤولون في النتيجة عن معارفه وآرائه يشـكل حماقـة مـن اكبـر               

 . )32()الحماقات التي يتميز بها القرن العشرون واحفلها باالخطار

لعشرين مفهوما غامضا غير محـدد      وكان التخصص الصحفي حتى مطلع القرن ا      

المعالم، وكان باب الصحافة مفتوحا لكل والج من سياسيين وفنانين وعـاطلين او             

المهنة لهم كما ان كثيرين ارتبطت شهرتهم بالصحافة وبالسياسة من خالل صحف            

 .هاواصدر

لقد بدأ اول تحسس للمسؤولية الصحفية في الربع الثاني مـن القـرن العشـرين               

فهوم في مضامين وبرز الى حيز الوجـود فـي سـنوات الثالثينـات              وعرف الم 

واالربعينات من القرن الماضي عندما تالقى العاملون في الحقل الصحفي لتنظـيم            

 فـي جامعـة واشـنطن       1869صفوفهم ووضع اسس التخصص االكاديمية منذ       

 واتسعت لتشمل دول العالم قاطبة، وفي العراق بدأ اول قسم صحافة تـابع لكليـة              

 .2002 ثم تأسست اول كلية لالعالم عام 1964االداب بجامعة بغداد عام 

 العمود الفقري للصحافة باكبر قـدر مـن         بوصفهاواستأثرت المسؤولية الصحفية    

الدراسة واالهتمام فانعقدت من اجلها المؤتمرات والندوات وتألفت اللجان، وكـان           

االمم المتحدة للتربية والثقافـة     من ابرزها اللجنة الخاصة التي اوكلت اليها منظمة         

 دراسة الحاجات الفنية والتقنية للصحافة، واوصت في تقريرها         1947والعلوم عام   

باعداد الصحفيين من الناحية المهنية اعدادا يتناول فـي طبيعتـه تلقيـنهم معنـى               

 وحملهم على العمل بروحها ذلك ان الصحافة اليمكنها ان تبلـغ            المهنيةالمسؤولية  

رسالتها الرفيعة وتقوم بدورها في نقل االنباء واالراء قياما حسـنا اال اذا             مستوى  

  . )33(توفرت في االشخاص المشتغلين فيها المزايا المهنية والعملية والخلقية الكافية



 14

والواقع ان كثيرا من الدول اخذت تفرض قيوداً شديدة على كل طارق جديد لبـاب        

لجامعي والتاهيل المهني الكـافي، واتجهـت       الصحافة من بينها التحصيل العلمي ا     

يقـول فـؤاد مطـر      . دول اخرى الى تحرير الصحافة من ضغط االعالن المادي        

صحيح ان الموهبة وتثقيف الذات بالنسبة الى الصحفي تأتي في المرتبة االساسية            (

وقد تتقدم على الشهادة الجامعية اال ان اقتران هذه الموهبة وذاك التثقيف بالدراسة             

  . )34()ق نحو القمةيلجامعية معناه ان الصحفي بات على الطرا

وقد تميزت الصحافة العراقية في بعض الحقب بضعف الوسائل واالمكانيات الفنية           

والطباعية وقلة العاملين النجاز المهمات الصحفية وبرزت في حقب اخرى ظاهرة           

م البـذيء والـتهم     الكتابات غير الرصينة مثل الشتيمة المقذعة والتراشق بـالكال        

 . )35(الرخيصة والمهاترات الشخصية
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يهدف هذا المبحث  الى معالجة  مشكلة جهل الصحفيين بالمسؤولية المهنية  

عن مهماتهم في حجب المواد ) حراس البوابة(ى بـ لما يكتبونه وتخلي مايسم

الصحفية التي تمثل عالمة صارخة على المرحلة التي بلغتها الصحافة العراقية في 

ما يتعلق بانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين أو ممارسة القذف والتشهير بحق 

 .الشخصيات العامة مع االفتقار الى األدلة الثبوتية والقرائن المادية

وعلى الرغم من ان قوانين النشر الصحفي ومبادىء المسؤولية  المهنية  

 )1(عالجت هذه المشكلة إال ان التداعيات السياسية ومارافقها من فوضى النشر

وتسلل الطارئين الى الصحف وافتقار هذه الصحف الى أبسط المقومات اسهمت 

ماالً دون حساب والى في اتساعها ودفعت بعضهم الى توزيع االتهامات يميناً وش

انتقال التشهير الى حالة تتسم بالتحريض على القتل اقترنت بموجة االنهيار األمني 

 .في البالد وتصاعد ارقام ضحايا العنف االعمى

 

 صحافة تواجه االزمات

 عمدت قوة أمريكية الى دهم مكاتب صحيفة 2003في خريف العام    

دري واغالق ابوابها بالشمع األحمر لمدة لسان حال التيار الص) الناطقةالحوزة (

 يوماً بذريعة نشر وقائع غير مؤكدة، كما واجهت صحيفتان أو أكثر المصير 60

، واذا كانت هذه الحادثة تثبت حقيقة ما، فهي ان الكلمة أقوى مفعوالً وأبعد )2(ذاته

ياء فان واذا كانت القنبلة تقتل حفنة قليلة أو كبيرة من االبر. أثراً من الرصاصة

الكلمة في ظروف وعوامل معينة يمكنها ان تطيح بأمن بلد بكامله وتهدد استقرار 

حصل بالفعل في المواجهات المسلحة في النجف  مواطنيه وتهدر دماءهم، وهو ما

 .)3(ومدينة الصدر ونجمت عن اغالق الصحيفة وراح ضحيتها المئات من االبرياء

انني أرهب صرير : (وة الكلمة بقولهلقد عبر نابليون بونابرت عن معنى ق 

وكان ايمانه القوي بما للكلمة من مفعول ان كتب الى ). القلم أكثر من دوي المدافع

من المستحسن ان : (  يوم كان قائداً عاماً لجيش ايطاليا1796باريس في آب 

. اليتعرض الصحفيون لملك سردينيا، وان الينشروا عنه سخافات بعيدة عن الواقع
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شطحات قلم ترتكز على شائعات  خاطئة تسيء الينا وتخلق لنا االعداء من هناك 

 .)4()حيث النريد

من الذي يتحكم بقدرة القوة الضاربة التي : والسؤال الذي يطرح نفسه هو 

 هي الصحافة؟

 مبدئياً، حرة  يحفظ الدستور لها ،ان الصحافة في الدول  الديمقراطية هي 

د القوانين المرعية التي تحافظ على حرية بقية  التعبير والنشر في حدومناخ

 وبدون قطاع صحافة حرة تقع مسؤولية تحقيق اعالم الشعب وسالمته .المواطنين

ويمكن النعدام المشاركة العامة هذا ان . بالكامل على عاتق الحكومة بمفردها

والمؤكد ان بعض الصحفيين في غياب . )5(يقوض أمن البالد ونموها االقتصادي 

ذه القوانين تجاهلوا الرسالة التوجيهية للصحافة وتحولوا الى حاملي اخبار تنبثق ه

على (: يضيف هوراسس غريلي الصحفي بالقول . من شائعات خاطئة تسيء اليهم

ومع ايماننا بان تحوالت ). الصحفي ان يكون المبشر القديس والمخبر الصادق

لى مؤسسات جماعية ذات كثيرة قد طرأت على وظيفة الصحافة بعد تحولها ا

 تجاري فان معظم دساتير المنظمات الصحفية مازالت تتمسك -منحى صناعي

 .بتلك المثل واالخالقيات التي ذكرها نابليون وغريلي

وبالنسبة للصحافة العراقية فأن  واحدة من أهم المؤاخذات على ادائها اليوم  

ستدعيه المسؤولية الصحفية مما هي افتقار العاملين فيها الى االعداد المهني الذي ت

وكان التخصص الصحفي حتى . )6(فاقم االوضاع وعمق الجرح الوطني النازف 

ومازال شائعاً مفهوم .  مطلع القرن العشرين مفهوماً غامضاً غير محدد المعالم

 وانه يجوز ان يمتهنها )7()انها مهنة من  ال مهنة له(غريب عن الصحافة مؤداه 

لطبيب ورجل االعمال وبائع الحلويات وهو ما يتنافى مع كون أيضاً المعلم وا

الصحافة سلطة في كل االحوال سواء كانت مسموحاً بها أم مراقبة أم مقموعة 

 .مادامت حقيقية جريئة مقاتلة

وقد ساعد على توسيع هذه السلطة قيام الجامعات بفتح الكليات والمعاهد   

 . )8(يةالتي تعنى بتخريج مشتغلين بتخصصات عال

 فأين الصحافة العراقية  من ذلك؟
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ان ضعف االعداد أو أفتقاره تماماً لدى بعض المشتغلين محنة قديمة 

وإذا كانت ثمة محاوالت مخلصة قد قامت بها نقابة . )9(واجهتها الصحافة العراقية

الصحفيين العراقيين بالتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب او منظمات دولية فانها 

 ان تكون محاوالت يتيمة أو خجلة عنت بالشكليات دون الجوهر التعدو

وفي أيام كانت مشاركة اصحاب الحظوة من الصحفيين في دورات . والمضمون

 .تأهيلية في الخارج مكسباً يمنح الى المقربين والى أقل الصحفيين استحقاقاً

 

 المسؤولية الصحفية والمعلومات

عدد مصادرها تبرز أهمية المسؤولية في ظل اتساع المعلومات وتنوعها وت 

وبالنسبة الى المجتمع البشري فان مراجعة مبادىء . الصحفية واخالقيات المهنة

االخالقيات مراراً وتكراراً بات أمراً مهماً تترتب عليه حقوق ومسؤوليات كثيرة 

وقضايا اجتماعية واقتصادية تتمثل في جزء منها بحرية تدفق المعلومات وحق 

 وحرية االعالم وحدود الرقابة والواجبات المنوطة بالصحفي ومسؤولياته المعرفة

االجتماعية وحق المساواة والحق في احترام الخصوصية وحق الملكية وحقوق 

ويصدق ذلك على المعلومات الحساسة والتعامل مع اآلخرين . )10(الطبع والتأليف

يصاً بليغاً للمبدأ الذي  تلخ)11() أحب قريبك كنفسك(كما جاء في الكتاب المقدس 

) قريبك(والشك في ان كلمة . يمثل األساس في طريقة تعاملنا ومخاطبتنا لآلخرين 

 .فما بالك بالمواطنين في البلد الواحد. تنصرف الى جميع البشر

عن قيام المجلس الروماني ) رويترز(لقد استوقفني خبر اوردته وكالة انباء 

ية على رئيس بلدية كرايوفا بسبب تصريحات لمكافحة التمييز بفرض غرامة مال

ادلى بها بشأن فريق المدينة الذي يلعب في دوري الدرجة االولى لكرة القدم اتهم 

وقال المجلس في بيانه ان . فيها الالعبين السود بالتسبب في النتائج السيئة للفريق

 .)12()حقوق الالعبين االفارقة في الفريق انتهكت(

غرامة على خلفية حوادث االهانات العنصرية في كرة وجاء قرار فرض ال 

وإذا كان الحال لم يترك على عالته في بلد شهد قبل عقد ونصف . القدم الرومانية

من السنين تحوالً سياسياً مماثالً لما حدث في العراق، فانه من األجدر أال تمر 
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ات الطبيعية حوادث القذف والتشهير التي تشهدها الصحافة العراقية بحق الشخصي

والعامة من منطلق االساءة لها أو التحريض على عزلها وظيفياً أو اسقاطها سياسياً 

 .)13(واجتماعياً وقبول تصفيتها جسدياً

 

 تحديات النشر في الصحافة العراقية

يطرح األنفالت غير المسبوق وغياب الجهات المنظمة للعملية الصحفية  

 :سؤاالً مؤداه

 افة العراقية من بعض مماينشر فيها؟من الذي يحمي الصح 

ان اكثر مايهدد حرية الصحافة اليوم هو احتمال اتخاذ جرائم النشر مسوغاً  

للتضييق على الصحفيين أنفسهم أو إيقاف مدى الحرية التي يتمتعون بها والتأثير 

. في اتساع الصحف الذي يمثل مظهراً مهماً من مظاهر الحياة الديمقراطية الناشئة

ا لم يمارس الصحفيون مسؤولياتهم المهنية والتزموا باخالقيات الصحافة وإذ

المدرجة في لوائح القوانين والمواثيق فان مزيداً من االصوات ستعلو مطالبة 

وما تعمد بعض الصحف الى نشره دون تدقيق أو . )14(بالتضييق على الصحافة

شهر بوجه كل دعوة مراجعة أو تحكيم أو ضوابط أخالقية سيكون الورقة التي ت

 . )15(الطالق الحريات والسيما ما يتعلق منها بالتعبير وأبداء الرأي والنشر

 .)16(وستكون الخسارة باهظة جداً 

ونستطيع ان نعزو ظاهرة كثرة خروقات االخالقيات المهنية في الصحافة  

 :هذه األيام الى اآلتي

 مالمحها وواجباتها أختفاء الجهة المنظمة للعملية االعالمية وعدم وضوح -1

لدى العاملين في الحقل االعالمي والصحفي، واقترانها بمسميات غير مألوفة 

وانسحاب القائمين عليها عن المشهد الصحفي العراقي برغم اتساعه وفرار 

 .بعضهم الى خارج العراق تحت ضغط التهديد او الخوف

رافقت سقوط ضياع المبادرة من يدي نقابة الصحفيين نتيجة الفوضى التي  -2

النظام السابق وبروز أفراد أو أكثر موازين للنقابة في منطلقاتها وهيكلها 

 .)17(فعمدوا الى شق وحدتها
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إفتقار العاملين في الصحافة الى الثقافة القانونية في ما يتعلق بجرائم النشر  -3

 .والسيما تلك التي تستهدف الحريات الشخصية للمواطنين

اطنين بشأن االساليب الواجب اتباعها أو عدم وضوح الرؤية لدى المو -4

وقد أسهم أمر . اعتمادها عند تعرضهم الى القذف والتشهير في الصحف

 الذي تضمن اشتراط االذن من 10/6/2003 في 7سلطة االئتالف رقم 

مديرها بول بريمر في حالة اقامة شكوى جزائية عن جرائم النشر، في خلق 

ة تمنع تعرضهم الى المساءلة أذا ما وهم لدى بعض الصحفيين بوجود حصان

اقدموا على خرق قواعد النشر وتجاوزوا اخالقيات المهنة ومارسوا القذف 

 .)18(والتشهير ضد المواطنين دون أسانيد أو ادلة مادية 

أتساع التهديدات االمنية وتنوع مصادرها حال دون اقدام المستهدفين بجرائم  -5

لصحف التي تنشر ما يهدد كراماتهم النشر على تقديم شكاوى قضائية ضد ا

ولكن صدور قرار قضائي من محكمة بداءة الكرخ . ومصالحهم وحرياتهم

 صحيفة بحق ألف دينار 750 بفرض غرامة مقدارها 2006أواخر آذار 

 بحق وكذلك صدور قرار قضائي من محكمة بداءة االعظمية )الصباح(

 ماليين دينار 7ادي مقداره  مطالباً اياها بتعويض م)البينة الجديدة(جريدة 

في مجلس النواب الدكتور عدنان الدليمي السابق  كتلة التوافق رئيسلصالح 
 :قد ساعد على تحقيق غايتين) 19(

 .مراجعة ماينشر بدقة بالنسبة للصحيفة - أ

 تشجيع المستهدفين في حاالت مماثلة ومن خالل صحف أخرى  - ب

 .هم الى االساءة برفع دعاوى قضائية النصافهم أو االقرار بتعرض

جهل معظم الصحفيين والسيما العاملين في الصحف الناشئة معايير ومبادىء  -6

) اخالقيات ممارسة المهنة الصحفية(السلوك االخالقي للمهنة أو مايسمى بـ 

التي نص عليها ميثاق الشرف الصحفي التحاد الصحفيين العرب وبعض بنود 

 .قانون نقابة الصحفيين

ر النشر في مقابل افتقار بعضها الى لوائح االخالقيات تطور منافذ ومناب -7

المهنية والسيما بالنسبة لالنترنت حيث يلجأ بعضهم الى استخدام هذه الوسيلة 
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االتصالية المفيدة في اشاعة روح االنتقام والتشهير باآلخرين أو المس 

وقد شجع على ذلك افتقار القانون . بكراماتهم وتاريخهم العائلي والشخصي

العراقي الى العقوبات الخاصة بجرائم النشر االلكتروني بالنظر لحداثة هذا 

وتتعرض وسائل الصحافة . الميدان الذي بدأ عملياً مطلع العقد الماضي

العراقية هذه االيام الى تدفق اخباري غير مسبوق يتضمن بيانات لجهات 

 اسقاط مجهولة وشخصيات وهمية واخباراً كاذبة في محاولة لتوريطها او

 .صدقيتها عند النشر

أفتقار معظم الصحف العراقية الى التمويل واشتداد المنافسة في سوق التوزيع  -8

مما يضطرها الى اعتماد عنصر االثارة والتهويل دون االكتراث لالثار 

وهو . السلبية وانعكاساتها على سمعة الصحافة وعلى نفوس المواطنين

ومع دساتير الدول الديمقراطية التي ) ةمسؤولي.. الحرية(مايتنافى مع شعار 

والحق فان نقاشات حادة جرت بين .نادت بالمسؤولية االجتماعية في الصحافة

المفكرين والسياسيين ورجال الصحافة في مختلف انحاء العالم بشأن هذه 

الحرية وفي ما اذا كانت حرية شخصية كحرية االعتقاد أم انها حرية تتعلق 

اال ان صدور االعالن العالمي لحقوق االنسان قد . اسية بحقوق االنسان السي

  . )20(حسم هذه النقاشات لصالح الحريات السياسية

ولم يكن من الصعب على الصحفيين ان يدركوا منذ البداية ان الصحافة  

أزمة يشترك في دفع .. أزمة معنوية ومادية.. العراقية تعيش أزمة طاحنة

مهور الواسع ومعهم المنخرطون في المهنة الذين فقدوا ارواحهم ضريبتها الج

ويتطلب ذلك من . )21(جراء ما تسببته فوضى النشر الصحفي في الحياة اليومية 

جهد يجمع نتاج كل االفكار واآلراء . كل منهما جهداً هائالً للخروج منها

.  أو تنظيم واحدواالتجاهات بغير تفرقة أو اقصاء ألن االزمة تفوق جهد فرد واحد

ولحسن الحظ فان وراء ظهور الصحافة العراقية  تاريخاً طويالً وتراثاً مجيداً يسند 

الحق في الدفاع عن حرية الصحافة والحريات العامة بما فيها الحريات الشخصية 

التي اليجوز لكائن من كان ان يطمسها أو يلوثها بالتشهير والتجريح واالساءة 

 .المتعمدة
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حقق مانتمناه لهذه الصحافة والمواطنين فاننا نشارك ضحايا وحتى يت 

 :التشهير والتجريح والقذف واالساءة اوجاعهم ونتساءل 

 من ينصف الضحايا ؟ من ؟ 
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يلزم الواقع في العراق المشتغلين في مؤسسات صناعة الـرأي العـام والسـيما              

المستقلة منها استنباط مشروع ميثاق صحفي مستمد من رؤية وطنية تدرك ابعـاد             

 واقع األمر نظرية أو     ويمثل هذا الميثاق، في   . االزمة وتوقف زحف اثارها البعيدة    

رؤية جديدة من نظريات او رؤى المسؤولية المهنية للصحافة تضاف الى ماعهدناه            

من مواثيق لم تفلح في بسط نفوذها بين الصحفيين العراقيين وتعقد مصالحة وطنية             

 . المتشددة السابقة)1(بين مؤسساتهم بحيث تعيد النظر بجميع مسلماتها وتقاليدها

هذا المشروع نعتقد جازمين بانه قابل لالضـافة والتعـديل بحيـث            واننا اذ نقدم    

يستجيب، في ما بعد ، الى اكبر عدد من المكونات الصحفية ويمثل قاسماً مشتركاً              

ونحن ايضاً نذهب الى االعتقاد بأن صياغة ميثاق ينطوي على هذه االهميـة             . لها

ذلـك ان ميـدان     اليمكن ان يقتصر بأي حال من االحوال على الصحفيين حسب،           

الصحافة بعد ان شهد فتوحات تكنولوجية جديدة بات يتسع اليوم ليشـمل نـواحي              

 .النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافة داخل البالد وخارجها

 :ويتكون مشروع الميثاق المقترح من اربعة اقسام هي

البشـرية مـن    قسم مهني يعنى بتطوير ادوات وعناوين الصحافة ومالكاتها         : اوال

حيث الحقائق النفسية والمعيشية والوطنية ويفرض قواعد الممارسة المهنية المبنية          

 ذلك ان اهم قواعـد االحتـراف        )2(على االنصاف والتوازن والدقة والموضوعية    

ولعل هذا التـرابط    .  شاعر عند صياغة محتوى التقارير واالخبار     متتمثل بفصل ال  

ظم وقسري ومسنود بقوة الجماعات المسـلحة       مرده ماحصل للعراق من اغراق من     

لتسييد صحافة الطائفة بدالً من صحافة الوطن الذي ينزف يومياً ويعـاني هـول              

 220حيث تذكر االحصائيات انه تم اغتيـال        . الكارثة االنسانية التي يتعرض اليها    

تلوا عالماً ومفكراً واكاديمياً عراقياً،كما قتل فيه من الصحفيين ثالثة أضعاف من ق           

) النسـيت (ونشرت صـحيفة    .  سنوات   10خالل حرب فيتنام التي استمرت نحو       

البريطانية تقرير جامعة جونز هويكنز االمريكية الذي يفيد بان عدد القتلـى مـن              

، واعلنت  2006 وتشرين االول    2003 ألف شخص بين نيسان      650العراقيين يبلغ   

 بلغ  2003 نيسان   9خطوفات منذ   العراقية ان عدد النساء الم    ) حرية المرأة (منظمة  

 امرأة عراقيـة تترمـل      90كما اكد تقرير لالمم المتحدة ان اكثر من         . ألفي امرأة   
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 ألف أرملة فيما يعيش اكثر مـن نصـف          300يومياً ويوجد في بغداد وحدها نحو       

مليون طفل تحت وطأة االمراض النفسـية بسـبب الرعـب المتواصـل داخـل               

  .)3(العراق

فان حجم هذه الكارثة يتسع اذا نظرنا الى خارج الحدود لمأسـاة            فضالً على ذلك    

 ماليين مهاجر تركوا العراق بحثاً عن مالذ آمن هربـاً           3يتعرض اليها اكثر من     

وبهذا الخصوص تتحمل الصحافة العراقية مسـؤولية       . من العنف الدموي االعمى   

يصال صـوت   اهمال هذا القطاع العريض سواء من حيث تجاهل معاناته أم عدم ا           

ان مشروعنا مبني على االعتقاد وااليمان بقدسية رسالة الصحافة في          . الوطن اليه 

والتسامح بديالً عن   ) 4(عقد المصالحة بين الداخل والخارج والتزام روح الوسطية         

ثقافة العنف واالقصاء التي يتفق معظم العراقيين على عدها ثقافة مستوردة كرسها            

د والتدفق الصحفي الدولي الذي اطاح بآمـال الصـحفيين          االحتالل واالعالم الواف  

فاذا كان اليأس   . العراقيين في نشر التفاؤل واألمل والسلم األهلي في ربوع العراق         

والدعاية المضللة المتواصلة قد انحرفت ببعض الشعوب تحت ضـغط ظـروف            

تى معيشية قاسية، فانه يتعين على الصحافة العراقية ان تعمل بسرعة واخالص ح           

نحن نطالب الصـحافة    . التتكرر مأساة الحروب االهلية في بقاع اخرى من عالمنا        

اذن بان تخلع رداء السلبية عنها وان تدخل ميدان المعركة الكبرى مع نفسها لكـي     

تؤدي دورها االيجابي الذي يحتمه عليها االرتباط الوثيق بين تاريخ الصحافة وبين            

  . )5(كفاح الشعوب وتقدمها

ا، نقترح اآلتي في الصعيد المهني لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحافة ومن هن

 :المستقلة ، واالستجابة الستحقاقات المرحلة المقبلة

ضرورة اعتماد المهنية الرصينة واستحضار مواثيق الشرف الصحفية في  -1

 .معالجة كل شأن عراقي

ما مايتعلق التعاون في التعاطي مع الخيارات المستقبلية المفتوحة، والسي -2

منها بتغليب المصلحة الوطنية والمسؤولية االجتماعية، من دون ان يعني 

 .ذلك المساس بسقف الحريات العامة والخاصة
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االلتزام بقواعد النشر المكفولة بالمواثيق الصحفية الدولية، والنأي عن  -3

التشهير والتجريح واثارة األحقاد والنعرات أياً كان شكلها او مصدرها 

فالخلل . فضالً على اختيار ادارات صحفية كفوءة .  الطائفية منهابخاصة

  .)6(االداري مهما كان بسيطاً ينعكس مباشرة على الصفحات المطبوعة

أما القسم الثاني فهو سياسي يستعيد الثوابت والمبادىء الوطنية ويسعى لتكريسها 

 : اآلتيوهنا نقترح. لمواجهة محاوالت تغييب الهوية لحساب أهداف اخرى

وضع مصلحة العراق في مقدمة األهداف واألولويات، وتغليب الهوية  -1

الوطنية على ما عداها، من دون أي انتقاص من الهويات االخرى، أو أي 

 .استعالء على الخصوصيات الثقافية لفرد أو جماعة أو مذهب أو قومية

رفض أي شكل من أشكال الوصاية على الصحافة ووسائل االعالم  -2

 .، من أي طرف، حزبياً كان أم حكومياًاألخرى

التمتع بأقصى درجات الوعي وكشف محاوالت الدس أو التدليس الخبري  -3

والتسريبات التي من شأنها االساءة الى بعض األطراف السياسية 

 .واالجتماعية أو االيقاع برموزها العتبارات أنانية وغير موضوعية

لهم الى المعلومات ضمان حرية عمل المشتغلين في الصحافة ووصو -4

الغراض العمل الصحفي البحت ورفض استخدام الصحافة والصحفيين 

لخدمة مرامي بعض االجهزة االستخبارية التي تعمل ضد مصلحة العراق 

والتفريق بين النزاهة الصحفية واالنحياز المبيت لصالح تبني طروحات او 

 .مواقف جهات  سياسية أو استخبارية عابثة بهذه المهنة

شف مصادر التمويل والعمل على االرتقاء بالصحافة من خالل رفض ك -5

 .)7(مساومتها مالياً

 

وعلى الصعيد األمني وهو القسم الثالث من المشروع فاننا نقترح االتي انطالقاً من 

ايماننا بان الصحافة تمتلك الضمير والدور اللذين يؤهالنها لتأمين استقرار العراق 

 .وتحقيق أمن مواطنيه
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تزام رفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وتجنب الوقوع في ال -1

شراك المتورطين باستخدام العنف بكل انواعه ومصادره من اغتيال 

 .وتفجير وتخريب ، بذريعة الحصول على معلومات

العمل على تحصين المواطنين من محاوالت االيقاع بهم واحباط العمليات  -2

 المتورطين في االغتيال السياسي الضارة بالمجتمع وكشف السياسيين

 .وتدبير التفجيرات

التدقيق في نشر األخبار والتقارير وتحاشي التعامل مع االخبار والتقارير  -3

 .)8(والبيانات الملفقة والمفتعلة والمفبركة وغير الدقيقة 

 

 :كما نقترح في القسم الرابع من المشروع على الصعيد الحكومي
م استخدام وسائل الصحافة الحكومية ضد اعالن التزام الحكومة بعد -1

 وعد ذلك نوعاً من )9(الصحافة الوطنية المستقلة والصحفيين المستقلين

 : ولتنفيذ هذه الغاية يتعين.أنواع أرهاب الدولة

 صحفي للحصول على االعالنات من الوزارات -تشكيل تكتل اعالمي: أ

 التي تتخذ من معاقل واالدارات العامة بأساليب مشروعة ووقف زحف المافيات

 .الفساد االداري وسائل في االستحواذ على مصادر التمويل ومنها االعالنات

مكافحة الفساد في الوزارات واالدارات العامة بما يتعلق باالعالن، واستخدامه : ب

وسيلة للكسب غير المشروع أو االبتزاز أو تصفية الحسابات، وحث مفوضية 

العامة في الوزارات واالدارات بشكل عام على مراقبة النزاهة ودوائر المفتشيات 

 .التزام هذه الوزارات واالدارات بالضوابط القانونية في نشر االعالن

ان االعالن هو المصدر الرئيس لتمويل وسائل الصحافة المستقلة، وحجبه : ج

عنها، يؤثر في تطورها ونموها ويحرم العاملين فيها من مرتبات وأجور تليق 

تهم االجتماعية وتتناسب والمخاطر التي يواجهونها في اداء رسالتهم بمكان

لذلك يتعين العمل على رفض ماتقوم به . االعالمية بأمانة وشرف ومسؤولية 

بعض اطراف الحكومة من استخدام غير مشروع لالعالنات وتوزيعها لخدمة 

 .راءهااحزاب ووزراء ومقربين وهيئات سمسرة تعمل لصالح مسؤولين يتخفون و
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حث الحكومة على تعزيز سلطة الصحافة بمحاسبة االفراد والجهات التي  -2

تحاول النيل من وسائل الصحافة ومنعها من اداء دورها الرقابي 

 .)10(النقدي

حث الحكومة على مساعدة المؤسسات االعالمية في الحصول على  -3

ة مستلزماتها التكنولوجية والمادية من خالل اعفاءات كمركية وضريبي

 .الدول االوربيةبعض أسوة بما هو جار في 

مطالبة الحكومة بالحصول على مزيد من فرص التدريب في العراق  -4

والسيما في مجال . وخارجه للعاملين في المؤسسات الصحفية

 .)11()التليماتيك(

وضع ضوابط للمنافسة بين شبكة االعالم العراقي الممولة من المال العام  -5

 .المملوكة للقطاع الخاص ومنابر النفع العاموالمؤسسات االعالمية 

االلتزام بمنح وسائل االعالم فرص ايفاد منتسبيها مع الوفود الحكومية  -6

 .واالفادة من مجاالت الدعم الحكومي في هذا المجال

تمكين المؤسسات الصحفية التي التملك مطابع خاصة بها، من استثمار  -7

 وخلق فرصة المنافسة مع مجال الدعم لمطابع شبكة االعالم العراقي

 .)12(المطابع األهلية

دراسة إمكانية منح المؤسسات الصحفية الواعدة فرص استثمار منشآت  -8

وزارة االعالم المنحلة بشروط ميسرة وعقود مساطحة، واالفادة من 

المالكات الهندسية الفنية التي ألحقت بوزارة الثقافة وصارت عبئاً عليها، 

 .ة تالئم اختصاصاتهالعدم توفر درجات وظيفي

سن قانون يحرم المس بحرية الصحفي أو مضايقته أو تهديده بأي شكل  -9

 .من األشكال المادية واألمنية

ان االعتداءات والتصفيات والتهديدات (يتداول الصحفيون القول وفي هذا االطار 

والمضايقات التي يتعرض اليها الصحفيون في العراق، ليس مصدرها الجماعات 

ابية والعصابات المسلحة حسب، بل عناصر بعض األحزاب ومسؤولون في االره

 ).أجهزة مدنية وعسكرية، وجماعات طائفية
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إطالق سراح الصحفيين المحتجزين حاليا ألي سبب من أسباب  -10

النشر، سواء المحتجزين منهم لدى القوات االمريكية أم القوات العراقية 

 .)13(ي بغية حمايتهم من الضرروعدهم مشمولين بالقانون الدولي االنسان

تقديم المساعدة الالزمة لمراسلي الصحف في المحافظات وتوفير  -11

عناصر الحماية الالزمة لهم لتمكينهم من اداء رسالتهم وإيصال أصوات 

 .)14(المواطنين بأمانة ودقة

الزام وزارة الثقافة وشبكة االعالم العراقي بوضع المؤسسات  -12

ع الخاص في أولوية اهتماماتها عند توفر الفرص االعالمية التابعة للقطا

 .التدريبية والتمويلية والمشاركة في المهرجانات والملتقيات الخارجية

إنشاء جمعية تعنى بمؤسسات  النشر الصحفي المستقلة في العراق  -13

وتتولى االطالع على آخر التقنيات في مجاالت النشر االعالمي ورعاية 

نها وتدريب المختصين في مجال الصحافة مجموعات العمل المنبثقة ع

  .)15(وتطوير العالقات مع  المنظمات النظيرة في الشرق األوسط والعالم

االستفادة من خبرات وتجارب منظمة الصليب األحمر الدولية في  -14

في حال وجود ارادة (مجال حماية المدنيين والسيما الصحفيين ذلك انه 

و الخبرة الالزمة يمكن للجنة الدولية سياسية مقترنة بغياب االمكانيات ا

 .)16()تقديم انشطة دعم من بينها تعزيز الطاقات المحلية
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 الخالصة

 
يخلص الباحث الى ان تحديات الواقع الصحفي تتطلب من بين امور عديدة تمسكاً             

من الصحفيين بمسؤوليتهم المهنية ، لما في ذلك من ضـمانات تجنـبهم مخـاطر               

ق الى التداعيات التي تنجم عادة عن النزاعات الطائفية المسلحة، وتوظيف           االنزال

هذه المسؤولية لمساعدة الضحايا واشاعة اجواء التسامح والمصالحة مـن خـالل            

مبادىء االخالقيات المهنية التي تقوم على أساس التـوازن واالنصـاف والدقـة             

 .والموضوعية 

جميع عليه ويترجمه المشتغلون في المهنـة       اال بميثاق يتفق ال   ذلك  لن يتحقق   وربما  

الصحفية باعتماد مقومات االحتراف الصحفي الذي يفصل المشاعر عند صـياغة           

وقد اقترح الباحث نظرية او رؤية اولية قابلة للتعـديل          . محتوى التقارير واالخبار  

 .أو المناقشة لبلوغ هذه الغاية في بلد ينزف وسيستنزف دون رحمة
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 امشالهو
 المقدمة

 كثير ما يصرح السياسيون العراقيون بذلك لتأكيد تورط استخبارات دول الجوار باالوضاع العامـة فـي                 -1

 .البالد

 انظر عرضاً للكتاب في صحيفة      ،من داخل المنطقة الخضراء ببغداد      : الحياة االمبريالية في مدينة الزمرد    -2

 الملخص التنفيذي واالستنتاجات والتوصيات لتقريـر        وكذلك في   .8/7/2007 عدد   2473السعودية  ) الوطن(

، 2007 ، تمـوز     341 المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربيـة، العـدد            –منتدى السياسة العالمي    

 .12ص

 .13/9/2003 عدد 1608) الزمان (-3

مختـارات  ،القاهرة   ،  الحروب غير المتكافئة من منظور القانون االنساني والعمل االنساني         ، توني بفانير    -4

 .73 ص،2006 ، االحتجاز الدين، 2005من المجلة الدولية للصليب االحمر 

 .70) المؤمنون( سورة ، القرآن الكريم -5

 قتلـوا   1640 ألف قتيل، منهم     655 اشارت دراسة الى ان عدد المدنيين القتلى من العراقيين بلغ اكثر من              -6

بينما ذكـرت تقـديرات     .  أوردتها وكالة انباء االسيوشيتدبرس      ، بحسب احصائية  2007خالل شهر حزيران    

الجيش االمريكي ان عدد المدنيين العراقيين، الذين سقطوا منذ بدء التدخل العسكري في العراق، يزيـد علـى         

أما ضحايا العنف الطائفي، وعدد الجثث التي تم العثور عليها منذ بدء العمل بالخطة االمنيـة فـي                  .  ألفاً   66

 خالل شـهر    747 جثة خالل شهر حزيران و     531 ، فقد بلغ أكثر من       2007اد التي بدأت منتصف شباط      بغد

وبلغ عـدد   .  اكاديمياً   326وبلغ عدد االكاديميين الذين تم اغتيالهم في العراق         .  جثة خالل نيسان     439ايار و 

ن العام ذاته  ، في حـين        المهجرين والالجئين داخل العراق نحو مليوني عراقي حتى الخامس من حزيران م           

ارتفع عدد المهاجرين خارج العراق من نحو نصف مليون قبل الحرب الى أكثر من مليـوني عراقـي بعـد                    

 .8/7/2007 عدد 1009) المشرق البغدادية. (الحرب

 اعداد اللجنة الدائمـة     ، 2006تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام         (:تداعيات ذلك تجده في      -7

وقد احتل العراق المرتبة المقدمة في خرق مقيـاس         ) .  القاهرة ،ريات في االتحاد العام للصحفيين العرب       للح

 .19 ص،الحريات 

 

 

 المبحث االول 
 صحيفة خالل الشهور الستة االولى، وبعد مضـي         200 – 180تفيد بعض المصادر بصدور نحو       -1

 346ضي عامين بلغ عدد الصـحف        صحيفة، وبعد م   235عام على عراق مابعد الحرب بلغ العدد        

صحيفة منها صحف يومية ومنها مايصدر مرتين او اكثر في االسـبوع او اسـبوعية او نصـف                  

 صحيفة صـدرت فـي      700وذهبت بعض المصادر الى القول ان مايقرب من         . شهرية او شهرية  

ه الفوضى  وهو قول نتحفظ على مبالغته بالنظر لوجودنا انذاك في خضم هذ          . محافظات العراق كافة  
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وكنا نتابع صدورها يومياً بحكم عالقة ذلك بمسؤوليتنا رئيساً لتحرير طبعة العـراق مـن جريـدة                 

 ).الزمان(

 .20/8/2003خدمة واشنطن بوست، الشرق االوسط عدد  -2

 ويـرأس تحريرهـا     1997 نيسـان    10يومية سياسية عربية دولية صدرت أول مرة في لندن في            -3

 ثم تالهـا اصـدار      2003 نيسان   9 وقد أصدر طبعة البصرة يوم       .االعالمي المعروف سعد البزاز   

 ).طبعة العراق(ا حاليا بطبعة واحدة باسم م قبل ان يتم دمجه2003 نيسان 29طبعة بغداد في 

بترخيص  الجريدة   وأصدر  ) الحركة الوطنية الموحدة  ( تنظيم   2003أسس بعد نيسان    داعية اسالمي    -4

ضطر الى غلقها نتيجة تدهور االوضاع االمنية ومغادرته         وا  12/6/2003من سلطة االئتالف في     

 وعمد عاملون فيها الى اصدار جريـدة        . دبي ،العراق واالقامة في دولة االمارات العربية المتحدة        

تحمل االسم ذاته مما حدا بالكبيسي الى نشر بيان يعلن فيه انهاء عالقتهم بها متهماً ايـاهم بالعبـث      

 .لحركة وشخصية رئيسهابالمطبوع واالساءة الى ا

بين الصحفي وسواه ممن يعملون     ) اخالقية ومسلكية الصحافة  (ميز مارك فرانسوا بيرنييه في كتابه        -5

 .21/9/2005 في 925 البغدادية) المؤتمر(:  راجع عرضاً للكتاب في ،في الحقل االتصالي 

  3/12/2005وكالة الصحافة الفرنسية  -6

 ورقة مقدمة من قبل جامعة الدول العربيـة الـى           ،المي العراقي  تنمية االع  –جامعة الدول العربية     -7

المؤتمر الدلي الذي اقامته هيئة االعالم واالتصاالت حول حرية التعبير والتنميـة االعالميـة فـي     

 .2007 كانون الثاني 10 -8العراق الذي عقد في باريس للمدة من 

) الصـباح ( ،العالمية فـي الـوزارات      كلمة موجهة الى اجتماع ممثلي المكاتب ا       ،نوري المالكي    -8

 .26/5/2007 عدد 1122 البغدادية 

مركز دراسات الوحدة    ،بيروت   ، االعالم النسق القيمي وهيمنة القوة       ،صباح ياسين   : للمزيد راجع  -9

 .2006 ،العربية 

 .5/6/2007 عدد 1360 المؤتمر ، حرب العراق والتغطية االعالمية المرتبكة ،دانتي تشيني  -10

وزارة  ، بغـداد ، ثقافتنا ، 2003 وسائل االعالم العراقية وأثرها في التغيير بعد عام        ،ن العريض   بيا-11

  .10ص، 2007 العدد الثالث ،الثقافة العراقية 

 العصر الحديث   ،بغداد ، جمع وتنفيذ شهاب احمد الحميد       ، حرية الرأي والفكر     ،عبد الفتاح ابراهيم    -12

 .106 ص، 2004  ،

13-Doris A.Gorber –Media and American spoliti Washington conqressional 
Quarterlg prees – second Edition – 1984- p.5. 

 ، 1985 ،دار افـاق عربيـة       ،بغداد   ،مباديء الصحافة في عالم المتغيرات      ،   عزيز السيد جاسم   -14

 .7ص

 تاريخ الصحافة في    ،احمد واخرون   عبد السالم   .  للمزيد حول الصحافة قبل ظهور الطباعة راجع د        -15

 .14 ، 10 ص، 2002 ،مكتب دارا  ،بغداد  ، كلية االعالم ،العراق 

محمد محمد الباوي، االطار التربوي لقضية االخالقيات المهنية في وسائل االتصال الجماهيريـة    .  د -16

 .208 ص،1997 ، العدد االول ، المجلة المصرية لبحوث االعالم  ،جامعة القاهرة  ،

 .ينص قسم ابيقور على الصدق في القول وعدم خداع المريض او افشاء سره والعناية االنسانية -17
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دار المعرفـة    ،االسـكندرية    ، االتصال الجماهيري والمجتمـع الحـديث        ،سامية محمد جابر    . د -18

 .275 ص،1984 ،الجماهيرية 

 ، 1984 ،دار المعـارف     ،سـكندرية   اال ، االعالم من المنظور االجتمـاعي       ، محمد سيد فهمي     -19

 .82ص

 .12 ص، مصدر سابق ذكره ، عزيز السيد جاسم -20

  وللمزيـد  11 ص، 2004ندوة مركز البزاز للثقافة والراي بغداد  ،   الممارسة العراقية الديمقراطية     -21

ـ           ،خير الدين حسـيب     . د: بشأن الموضوع راجع   ر  مسـتقبل العـراق، االحـتالل، المقاومـة ، التحري

 . ومابعده209 ص، 2004 ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  ،والديمقراطية 

 ، 1964 بيـروت    ، مؤسسـة بـدران      ، ترجمة مروان الجابري     ، الصحافة اليوم    ، توماس بيري    -22

 .20ص

 .82 ص، مصدر سابق ذكره ، محمد سيد فهمي -23

 ،1998 ،عـالم الكتـب     ،  القـاهرة    ،حافة  مدخل الى علم الص   ،   راجع بهذا الشأن فاروق ابو زيد        -24

 .6ص

 .218ص ،  مصدر سابق ذكره ،محمد محمد الباوي .  د-25

 ، ترجمة احسان محمد الحسن واخـرون        ، اتجاهات جديدة في علم االجتماع       ، ميشيل هاراالمبوس    -26

 .542 ص، 2001 ،بيت الحكمة ، بغداد 

 .24 ص، 1960 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ازمة الضمير الصحفي ،عبد اللطيف حمزة .  د-27

 مطبوع بااللة الكاتبة محفوظ في وثائق النقابـة ،          ، انظر قانون نقابة الصحفيين في القطر العراقي         -28

 ، 1980 – 1958تطور النظام الصحفي في العـراق  ، وائل عزة البكري . د: ويمكن االطالع عليه في     

 .259 ص ،1994 ،دار الشؤون الثقافية ، بغداد 

 25 -17 ميثاق العمل الصحفي الذي اقره المؤتمر الثالث التحاد الصحفيين العرب وعقد في بغداد               -29

 .107 ص، 1981 الحريات الصحفية ، 1972نيسان 

 . مصدر سابق ذكره، من قانون نقابة الصحفيين 25 المادة -30

ـ      ،صالح خليل ابو اصبع     .  د -31  دار ارام   ،عمـان    ،ات المعاصـرة     االتصال واالعالم فـي المجتمع

 .265 ص، 1995 ،للدراسات والتوزيع والنشر 

 .14 ص، بال تاريخ ،المؤسسة االهلية ، بيروت  ، الصحفي المحترف ، دون هوهنبرغ – 32

 ، 1990 ، مركز الكتاب االردنـي      ، ترجمة الفرد عصفور     ، مسؤولية الصحافة    ، شمول روبرت    -33

 .13ص

 .15ص، سابق ذكره  مصدر،جون هوهنبرغ 

ـ ، 2003 ، 1963 هموم العرب حاكمين ومحكومين      ،خليل أحمد خليل     -34  المؤسسة  ،بيروت   ، 1 ج

 . 502 ص، 2004 ،العربية للدراسات والنشر 

 تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة العراقية منذ نشأتها حتى           ،عدنان عبد المنعم ابو السعد       -35

 .20 ص، 1983 ،ارة الثقافة واالعالم وز، بغداد  ، 1917عام 
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 المبحث الثاني 
 ، 2003 سعد الدين خضر، صحف العراق بعد العاشر من نيسان :  راجع المرحلة بشأن مالمح هذه -1

 نيسان 9 الصحافة العراقية في عامين من ،مؤيد الخفاف . د ، وكذلك 2006 الموصل ، –تطبيق وتوثيق 

 العدد الثاني حزيران ، كلية االعالم بجامعة بغداد ،الباحث االعالمي ،غداد ب ، 2005 وحتى نيسان 2003

 . ومابعدها43 ص ،2006

 دعت فيه الى قتل كل من يتعاون 13/7/2003لنشرها مقاال في ) المستقلة(اغلقت سلطة التحالف صحيفة -2

 .مع االمريكيين ولكنها عادت وسمحت لها بالصدور

 حيث وافق السيد 2004 أيار ولغاية االول من آب 9حوادث النجف للمدة  من  راجع التغطية الصحفية ل-3

مقتدى الصدر على خطة عرضها المرجع الديني السيد علي السيستاني انهت اعتصام انصار الصدر في 

 .الروضة الحيدرية واوقفت اطالق النار مع القوات االمريكية والعراقية المشتركة

 .5 ص،  مصدر سابق، جون هوهنبرغ -4

 .25/6/2007 عدد 1372 المؤتمر ،حرية الصحافة في االنظمة الديمقراطية ، ألين هيوم -5

 يلقي رؤساء وسائل اعالم عراقية على الحكومة والكتل السياسية مسؤولية عمليات االغتيال التي يتعرض -6

د جميع هذه الحوادث ضد لها الصحفيون العراقيون وقضوا باعمال عنف خالل السنوات االربع الماضية، وتقي

القوات االمريكية مسؤولية ) مرصد الحريات الصحفية(مجهولين فيما حملت منظمة تطلق على نفسها اسم 

تقرير كتاب اليوم العالمي للصحافة . ( صحفياً والقوات العراقية مقتل صحفيين اثنين بطريق الخطأ17مقتل 

 ).ن مختلفة صحفيين قتلوا بنيرا109 وتضمن اسماء 2/5/2006في 

 .وا مناصب سابقة في نقابة الصحفيين العراقيينأو قول يتداوله صحفيون تب-7

 وزارة التعليم العالي – قانون االعالم نظرية جديدة في الدراسات االعالمية الحديثة ، ابراهيم الداقوقي -8

 .9 ص ، بال تاريخ ، جامعة بغداد ،والبحث العلمي 

وكذلك  . 1993 ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، االعالم الدولي والعربي ،ياس خضير البياتي :  راجع-9

 عن المجلس 1979في كتاب صدر بالقاهرة عام ) التنوع الثقافي الخالق(نشير الى جهود اليونسكو في مجال 

 .جابر عصفور. االعلى للثقافة تقديم د

 كلية ، الباحث االعالمي ،اق رؤى وافاق  تشريعات الصحافة في العر،وائل عزة البكري :  للمزيد انظر-10

  .2006 العدد الثاني حزيران ،االعالم وجامعة بغداد 

 .27 عدد ، 10 فصل ، انجيل لوقا ، الكتاب المقدس -11

 .27/4/2005 رويترز -12

:  انظر ، اوقف بول بريمر العمل بقانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر في التشريعات العراقية -13

 ).7( االمد رقم 6/10/2003 في 3978الوقائع العراقية 

الدولية التي تسبب بها اربعة ) الزمان(الفضائية وصحيفة ) الشرقية( نشير بهذا الشأن الزمة اغالق قناة -14

 يمكن مراجعة نص مذكرة موجهة الى رئيس المجلس وبيان المجلس بخصوص ،من اعضاء مجلس النواب 

 وكالة الصحافة ، والتوصية بمعاقبتهما 2006/ 16/10 في 96ؤسستين المذكورتين رقم التغطية االعالمية للم
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 وبيان مرصد الحريات الصحفية العراقي الذي عد تحذيرات البرلمان مخالفة 17/10/2006الفرنسية في 

 .18/10/2006 رويترز ،للقوانين 

غة مشروع قانون ينظم العملية االعالمية حتى االن الى صيا) البرلمان( لم يلتفت مجلس النواب العراقي -15

 .في العراق على الرغم من اتساع المطالبة به من مختلف االوساط

 بالمئة من جلسات البرلمان اليسمح 90ان ) الصباح الجديد( يقول اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة -16

جموعات المسلحة على المناطق وان عملية توزيع الصحف محكومة بسيطرة  الم. لوسائل االعالم بتغطيتها 

ان ماقرب (واضاف . حيث هي التي تقرر اي جريدة يجب ان توزع او تمنع في المنطقة التي تسيطر عليها

) .  موزعاً للصحف تم اغتيالهم بواسطة المجموعات المسلحة كما ان العديد من الموزعين تم اختطافهم18من 

 .18/6/2007اصوات العراق : انظر

 تأسيس تنظيم نقابي بديل 2003ط من الصحفيين المنفيين الذين عادوا الى العراق بعد نيسان  حاول ره-17

وقد .  برعم كون صحفيي النظام السابق هم الذين يهيمون عليها 1959لنقابة الصحفيين التي تأسست عام 

تنظيمية واالجرائية المشلول حاليا من الناحية ال) اتحاد الصحفيين العراقيين(تمخض هذا المسعى عن تأسيس 

 .نتيجة هجرة رئيسه الى خارج البالد

 ، 2007 ، بغداد ، دار الحنش ، في بحوث ومقاالت 2005الدستور العراقي لسنة ، طارق حرب -18

 .379 وص 288ص

 دعوى رفعت ضد عدد من الصحفيين ومؤسساتهم من قبل مسؤولين 17 امام القضاء العراقي اكثر من -19

، أغلق ملف أربع قضايا منها حتى االن بينما ماتزال البقية تنتظر الحسم في ساحات حكوميين وامنيين 

ويمكن االشارة الى القضية التي رفعها وزير االتصاالت ) 28/5/2007 –مرصد الحريات الصحفية (القضاء 

د وقضية وزير الكهرباء كريم وحيد ض) الزمان(االسبق حيدر العبادي وشركة نفط الجنوب ضد جريدة 

 .البغدادية) المدى(صحيفة 

 المركز العراقي للتنمية والحوار ،تعبئة الرأي العام لتعزيز حقوق االنسان والمصالحة الوطنية :  انظر-20

 .24 -4 ص ، بغداد ، 2006 تموز ،الدولي 

 فيما 2003 صحفياً وموظفاً اعالمياً قتلوا منذ نيسان 227 تفيد احصائيات نقابة الصحفيين العراقيين بأن -21

 .12/6/2007 وكالة الصحافة الفرنسية ، اخرين غير معروف حتى االن 15اليزال مصير 

  

 المبحث الثالث 
نظمت شبكة االعالم العراقي ملتقى لبلورة ميثاق شرف اعالمي قاطعته بعض الصحف الحزبية  -1

ها لم تكن  النجاح مبادرة المصالحة الوطنية ولكن2006وتمخضت عنه مسودة اقرت مطلع العام 

 .ملزمة

هذه المقومات وردت على لسان شيربل هاليبرتن رئيسة مؤسسة البث العام االمريكية التي قادت  -2

برامج تكريس االخالقيات في العمل االعالمي ومحاربة الشائعات في عهد الرؤساء جورج بوش 

 تبثه قناة الحرة حوار معها في برنامج داخل واشنطن(االب وخليفته بيل كلنتون وجورج بوش االبن 

 ).7/7/2007مساء السبت 
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توجه ومزاج فكري وبانها اسلوب لحل النزاعات واحتواء التطرفات المدمرة فضال عن كونها  -3

  .8/7/2007 عدد 889البغدادية ) المدى: (انظر. مصلحة اجتماعية واقتصادية وسياسية 

 .5/6/2007 عدد 1107الدستور البغدادية  -4

 .251ص. 1968 ، مصر ، دار المعارف،فة والسالم العالمي  الصحا،مختار التهامي  -5

 ،مدرسة التضامن لتدريب وتأهيل الصحفيين ،  ترجمة ايمان احمد ، ادارة الصحيفة ،تسوكاسوف .أ -6

 .3 ص، 1985 ،بغداد 

 االعالن مصدر الستمرار صدور ، أزمة التمويل في الصحافة العراقية ،احمد عبد المجيد : راجع -7

  . بغداد -  2006  ،  73 ، العدد  مجلة اآلداب ،بغداد  ،لة الصحف المستق

يخضع المفكر اللبناني حسن عجمي مفهوم العنف الى معادلة التكنولوجيا والعلم ويرى ان االول  -8

:  انظر  ،بيروت  .فالشعب المتخلف هو شعب يمارس العنف واالرهاب. اليختلف عن التخلف 

 .13 ص،2007 ، ناشرون ،لعربية للعلوم  الدار ا، السوبر تخلف ،حسن عجمي 

قدم كبار الصحفيين العرب واالجانب عصارة خبراتهم ومبادئهم في هذا المجال ويمكن االستفادة بهذا  -9

 هموم العرب حاكمين ،خليل احمد خليل : الشأن من تجربة الصحفي المعروف فؤاد مطر في 

 .2004 ، للدراسات والنشر المؤسسة العربية،بيروت   ، 1جـ ، 2003 -963ومحكومين 

تعهدت حكومة المالكي بجملة من المباديء واالسس في برنامجها السياسي الذي قدمته لمؤتمر شرم  -10

العهد الدولي مع العراق رؤية :  انظر،الشيخ في مصر تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق

مايمكن عده التزامات ازاء حرية  الملحق االول وقد ورد بين ثناياه ،مشتركة والتزامات متبادلة 

 .التعبير والرأي والمعتقدات

وعد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية الصحفيين بعد تزايد عمليات استهدافهم واغتيالهم بسن  -11

 .تشريعات تكفل حمايتهم ولكن لم يتحقق شيء من ذلك

فية العراقية رغم تدهور راجع بشأن تطورات التقنية الطباعية التي شهدتها بعض المؤسسات الصح -12

 37 العدد ، السنة الرابعة ،مجلة الطباع ، دبي  ،الصحف تنجو من آثار العنف .. العراق : االوضاع

 .64 -63 ص، 2007 تموز آب ،

 ،أرمان وميشال ماتالر : انظر. مفهوم جديد يترجم التزاوج المتزايد بين الكومبيوترات واالتصاالت -13

 المنظمة ، 3 ط،ترجمة نصر الدين العياض والصادق رابح ، روت بي ،تاريخ نظريات االتصال 

 .143 ص– 2005 ،العربية للترجمة 

يتعرض المراسلون الى  مضايقات بينها رفع دعاوى قضائية ضدهم كما حدث لمراسلي صحيفة  -14

في الكوت علي العالق وفي البصرة عبد البطاط وفي الناصرية باسم الركابي بذريعة نشر ) الزمان(

 .خبار تسيء لعشيرة او جماعة سياسية او مؤسسة حكوميةا

قدمت هيئة االعالم واالتصاالت مقترحات للسياسة المتعلقة باالعالم في العراق تم تكليف مركز  -15

 10 -8ستانهوب باعدادها وجرى توزيعها في مؤتمر دولي عقد بالتعاون مع اليونسكو بباريس في 

 المفيدة السيما في مجال بناء االمكانيات البشرية ، تضمنت بعض الرؤى2007كانون الثاني 

والمؤسساتية ومن بينها تأسس جمعية لالعالميين المهنيين، قالت انها ستحسن االستشارات بين الهيئة 

 .58ص. واالعالميين 
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 مختارات من المجلة الدولية ،عمل اللجنة الدولية وراء القضبان :  حماية المحتجزين ،االن ايشليمان  -16

 .20 ص، االحتجاز الرسمي ، 2005ليب االحمر للص

 

 

 المصادر
 الكتب العربية : اوال

 

 القرآن الكريم -1

  انجيل لوقا،الكتاب المقدس  -2

 ، االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصـرة        ،ابو أصبع، صالح خليل      -3

 .1995  ، دار آرام للدراسات والتوزيع والنشر :عمان

تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة       ،ابو السعد، عدنان عبد المنعم       -4

 ، وزارة الثقافـة واالعـالم       :بغداد ، 1917العراقية منذ نشأتها حتى عام      

1983. 

 كليـة   :بغـداد  ، تاريخ الصحافة في العراق      ،احمد، عبد السالم واخرون      -5

 .2002  ،االعالم 

 :بيـروت  ، ترجمة مروان الجـابري      ، الصحافة اليوم    ،بيري ، توماس     -6

 .1964  ، بدران مؤسسة

 ، 1980 ،1958 تطور النظام الصحفي في العـراق        ،البكري، وائل عزة     -7

 .1994  ،دار الشؤون الثقافية :بغداد 

بغـداد   ، جامعة بغـداد  ، االعالم الدولي والعربي   ،البياتي ، ياس خضير      -8

 .1993  ،كلية االداب :

االسكندرية  ، االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث      ،جابر، سامية محمد     -9

 .1984  ،دار المعرفة الجماهيرية :

: بغداد   ، مباديء الصحافة في عالم المتغيرات       ،السيد جاسم، عزيز   -10

 .1985  ،دار افاق عربية 
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 قانون االعالم نظرية جديـدة فـي الدراسـات          ،الداقوقي، ابراهيم    -11

  بـال    ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي       : بغداد   ،االعالمية الحديثة 

 .تاريخ

  ،المؤسسة االهلية   :بيروت   ، الصحفي المحترف    ،هوهنبرغ، دون    -12

 .بال تاريخ

: بغـداد  ، اتجاهات جديدة في علم االجتماع       ،مار االمبوس، ميشيل     -13
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