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 3002تحديات المسؤولية المهنية في الصحافة العراقية بعد نيسان 
 (أخطار االنخراط في التحريض على العنف والنزاع المسلح)مشروع ميثاق لتجنيب الصحفيين 

 د. أحمد عبد المجيد أ.م.
 كلية االعالم –جامعة بغداد 

 مستخلص    
مرت الصحافة العراقية خالل السنوات الماضية بأصعب واعقد ظروفها . فقد واجهتها        

تحديات غير مسبوقة عصفت بالعاملين بها. مما يتطلب وقفة علمية تضع االمور في نصابها 
يتعين دعوة  وتبعد عنها اهدار مزيد من الفرص والتضحيات الغالية . ومن بين امور عديدة

الصحفيين الى التمسك بمسؤولياتهم المهنية واستخالص ميثاق ملزم يجنبهم مخاطر االنزالق نحو 
التسبب او المشاركة . بأية صورة من الصورة , في النزاعات المسلحة او توظيف اقالمهم في 

اءالتسامح اشاعة انماط مستحدثة من الكراهية واالقصاء . في وقت احوج مايكون بلدهم الى اجو 
والمصالحة التي ال تتحقق اال من خالل التمسك بقواعد االخالقيات المهنية التي تقوم على اساس 
التوازن واالنصاف والدقة والموضوعية . فضال عن تجنيب تهديد مؤسساتهم باالغالق نتيجة ثقل 

 .عاملين فيهاات الصحف او بعض الالتعويضات المالية المطلوبة في الدعاوى التي تقام ضد ادار 
ونقترح في هذا البحث مشروع ميثاق يستجيب الستحقاقات جميع المكونات الصحفية ويمثل 
قاسمًا مشتركًا بينها . ونرى ان صياغة ميثاق بهذه المنزلة وينطوي على مثل هذه الوظيفة 
اليمكن ان يقتصر على الصحفيين حسب. فهو ميثاق يتوزع على اقسام يشكل الجانب المهني. 

ى اتساعه جزاءا واحدا منها. اما االجزاء االخرى فتتوزع بين سياسي وامني وحكومي تشريعي عل
وتنفيذي, ولكل جزء من هذه االجزاء التي وضعنا لها توصيفاتها ومتطلباتها, دور في تعزيز 

 حضور وفاعلية هذا الميثاق . 
ها النجاح كان يعوزها ادراك ان المحاوالت المتواضعة التي جريت طرحًا من هذا النوع ولم يكتب ل

هذه التفاعلية بين اجزاء مشروعنا الذي يهدف الى اشاعة روح المسؤولية المهنية والنأي بالعاملين 
في الحقل الصحفي عن اخطار االنخراط في التحريض على العنف والنزاع المسلح . فقد اكتفت 

و ترجيح المقومات المهنية على التي اتسمت بطابع العجالة ايضا بتحديد ا –تلك المحاوالت  -
ماعداها متجاهلة حقيقة ان المهنة الصحفية في العراق تعرضت الى تهديدات منظمة افقدتها في 
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مرحلة من العنف الدموي االعمى , مقومات الثبات وفي مقدمتها فصل التحيزات الذاتية والحزبية 
 . والطائفية والمناطقية عند صياغة محتوى رسائلها االعالمية 

وفي ضوء ما تقدم يضع مشروع هذا الميثاق الذي يستند الى المعايير والتقاليد المهنية اسسًا 
مستقاة من التجربة العراقية وتداخالتها وصعوباتها بما يسهم في انهاء ازمة القطيعة بين المهنة 

استعادية  والواقع اعتمادا على احاطة كافية بما يجري في بيئتنا عبر مبحثين االول يرسم رؤية
للمشهد الصحفي الذي شهد صراع التيارات الصحفية على الحقيقة من جهة وعلى آليات 

. اما المبحث الثاني فيكرس لشرح مشروع 3002وتنظيمات تشكلها من جهة اخرى بعد نيسان 
الميثاق, الذي وصفناه باالولي. ويهدف الى اشاعة المسؤولية المهنية انطالقا من تحديات 

 العراق .  موضوعية في
وقد حرص المشروع المقترح على االبتعاد عن الطروحات النظرية العائمة ليطرح جملة توصيات 

 ومالحظات واقتراحات قابلة للتطبيق تحقق الهدف المرتجى منه . 
واذ يضع الباحث تصوراته هذه فانه يطمح باغنائها عبر نقاشات ودراسات من جميع االطراف 
المعنية بالمشكلة وصواًل الى صياغة تصور شمولي للمعالجة وتثبيت سياسات مهنية يرتكز اليها 

 عمل الصحافة العراقية في المستقبل .  
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 المقدمة
تطورات دراماتيكية شملت  3002نيسان  9ي ترتبت على الزلزال السياسي الذي ضرب العراق ف

جميع المستويات. وألقت تداعيات غزو العراق بظاللها على المشهد الصحفي واالعالمي مثلما 
ألقت بآثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف فئات الشعب وبينهم المشتغلون في حقل 

ر نتيجة حل مؤسساتهم وترك الصحافة واالعالم الذين كانوا احد الحطامات مجهولة المصي
 جمهرة كبيرة من  عوائلهم عرضة للتشرد, لشهور عدة في االقل.

وبينما كانت عمليات السلب والنهب وحرق المباني الحكومية وغير الحكومية تجري على قدم 
وساق كان الصحفيون يتفرجون على ارثهم الثقافي وتراث بلدهم الحضاري وقد تعرض الى عملية 

تهدف , فيما كانت تهدف اليه,الى محو الهوية االجتماعية العراقية واستبدالها  سطو مقصودة
 .(1)بأقنعة طائفية وانتقامية تمخض عنها عنف غير مسبوق وانتقام وصف بانه مستورد

وفي خضم فوضى سياسية وتخبط اداري ولدت توجهات وانتشرت رؤى تحت غطاء كتل واحزاب 
هد العراقي متخذة من وسائل الصحافة جسرا لتمرير افكارها وهيئات سرعان ما تسللت الى المش

وبرامجها وتوسيع نطاق تحركها في البيئة الجديدة.  )وبينما يكافح العراقيون في حياة الفوضى 
التي عمت عاصمتهم بعد الغزو, فان االمريكيين الذين ارسلوا بهدف معلن هو بناء هذه الدولة 

طلق عليها الصحفي االمريكي راجيف تشاندراسكاران مدينة تقوقعوا داخل شرنقة وسط بغداد ا
والمتعاونين معها من القادة السياسيين  –مقر قوات االحتالل  –الزمرد.. شرنقة المنطقة الخضراء 

العراقيين.. مكاتب وقصور تعج بالمسكرات والملذات والفيالت الفارهة.. حياة مخملية وناعمة 
ث الدماء التي تنزف كل لحظة على االسفلت وجثث القتلى التي العالقة لها بالحياة خارجها حي

واحصت بعض الجهات عدد االحزاب التي    .(3)يتم جمعها كل يوم على سبيل الروتين العادي(
قيل ان معظمها ( 2)حزبًا  00اختلفت في ايديولوجياتها وفلسفاتها ونشطت بعد سقوط النظام بنحو 

قام على أسس طائفية وعرقية وسرعان ما امتلكت ميليشيات مسلحة خاصة بها. ونجم عن بسط 
مبدأ القوة بداًل من القانون وسط الفوضى , سقوط مئات الصحفيين ضحايا مرحلة من العمليات 

المحليين العدائية التي اعطت صورة حية للشبكات الدولية التي تتكون عند توحيد قوى الناشطين 
. فقد آلت على نفسها ان تتفق (4)ومجموعات اخرى على الرغم من االختالف الكلي لمصالحها 

على مبدأ ال انساني  واحد هو االنتقام من اصحاب الكلمة الحرة واالقتصاص  غير العادل 
ضدهم, ليس لجريمة ارتكبوها سوى كونهم رسال يحملون على مناكبهم صلبان الحقيقة.. تلك 
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. ونتيجة تزايد (5)يقة التي قال تعالى في محكم كتابه الكريم عنها )واكثرهم للحق كارهون(الحق
العنف المتصاعد والمعقد ,طبقًا الحصائيات رسمية,  حصدالتورط االقليمي في اوضاع العراق 

تنافس التيارات والقوى السياسية على حصص )الكعكة  ا, فيما بد(0)ألف عراقي  050أرواح نحو 
 اقية( انه لم يكتمل وقد يستمر سنوات اخرى. وهنا تكمن الكارثة.العر 

وتمثل أزمة المسؤولية المهنية للصحفيين وجهًا من وجوه هذا الصراع بل وخندق من خنادقه 
المتقدمة يتعين ان تتضافر الجهود اليجاد حلول لها واالخذ بأيدي الصحفيين لتجنب أي مظهر 
من مظاهر تورطهم في تصعيد وتائره او استخدامهم في تصفية حساباته على أرض العراق.  

ص الباحث عبر ثالثة مباحث تعتمد منهج دراسة الواقع على اقتراح نظرية او الى ذلك يحر 
المتاعب تجنب الوقوع في مخاطر مهنة مشروع لميثاق يتيح لجميع المشتغلين بمهنة التعاطي مع 

او مهاوي النزاع المسلح الدائر حاليا في العراق. وقد تناول المبحث االول رؤية استعادية للمرحلة 
وتمثلت باالنطالق من اسار  3002صراع التيارات الصحفية على الحقيقة بعد نيسان االولى من 

التقييد الى فضاء النشر غير المنضبط , فيما تصدى المبحث الثاني الزمة المسؤولية المهنية 
ومانجم عنها من انتهاك للحريات العامة والشخصية مقدمًا نماذج لضرب بعض الصحفيين تقاليد 

 . (0)المهني عرض الحائط ومواثيق الشرف
أما المبحث الثالث فيقدم خالصة مشروع يمكن وصفه , موضوعيًا, باألولي لميثاق يشيع 
المسؤولية المهنية انطالقًا من تحديات الصحافة المستقلة في العراق ويجنب المشتغلين في 

 وسائلها كافة مهاوي االنخراط في التحريض على العنف والنزاع المسلح .
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 لمبحث االولا
 الصحافة العراقية من االنغالق الى الفوضى

 توصيف الحالة
الصحافة  3002نيسان  9طبعت االوضاع السياسية التي اعقبت االطاحة بنظام الحكم في 

شهد الواقع الصحفي حالة من الفوضى غير المسبوقة, فبعد  حيثخاصة.  بمقومات العراقية 
مظهر من مظاهر المنافسة من القطاع الخاص واالحزاب عقود من اعالم الدولة الذي اقصى اي 

لمؤسسات الصحافة المرئية والمسموعة  الحكومة, وبعد رقابة كاملة وملكية تامة من جانب 
 والمقروءة, انطلقت الصحافة من عقالها او حصارها على شكل فورة تمثلت بـ :

االفراد والجماعات بتولي اصدارها اتساع المطبوعات بكل انواعها أفقيًا وعموديًا وقيام -1
او يفترض انها يجب ان تساعدها  ,مستثمرة غياب القواعد والقوانين التي تنظم هذه العملية

هذه الصناعة التي تهدف الى كسب الرأي العام. وطبقًا الحصائيات  آلياتعلى تنظيم 
صحيفة  300و لعراق بلغ نحامتضاربة فان عدد المطبوعات التي صدرت في اعقاب اجتياح 

توزعت على العاصمة بغداد ومعظم محافظات العراق والسيما تلك التي تتوفر على  (1)ومجلة
 مطابع كالبصرة والموصل والنجف وسواها.

تعدد الجهات التي تشرف على الصحافة في العراق من حيث شرعيتها الدستورية -3
ارة االعالم ومؤسساتها . فقد أصدر وتقاليدها المتعارف عليها دوليًا وذلك بعد ان تم تفكيك وز 

قرارًا يقضي بحل هذه الوزارة وتسريح  3002نيسان  32الحاكم المدني للعراق بول بريمر في 
أصدر كما ,منتسبيها وايقاف جميع الصحف التي كانت تصدر ابان عهد النظام السابق 

ض على العنف او تعليمات جديدة لكل المؤسسات االعالمية في العراق منع بموجبها التحري
وات قتعزيز الكراهية االثنية والدينية او نشر معلومات كاذبة تهدف الى تعزيز مقاومة سلطة 

 . (3)التحالف 

وتعمقت الفوضى في الشهور االولى لهذه المرحلة بغياب قانون ينظم عمل الصحف وتالشي 
في تنظيم العمل الصحفي  مهمتهاالقادرة على اداء  ,دور التنظيمات النقابية والمهنية الفاعلة

ن وجد االف الصحفيين أوضبط قواعد المهنة والدفاع عن حقوق العاملين فيها. وبهذا الش
تقاذف مصيرهم القلق والمجهول على يفي الشارع بال عمل  ,بعد حل مؤسساتهم أنفسهم ,العراقيين
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كانت أول صحيفة  التي (2)قامت بها صحف مستقلة كجريدة )الزمان( الدوليةالرغم من مبادرات 
بغداد بعد ايام من التغيير الذي ضرب العراق. فقد فتحت ابوابها  في تصدر طبعة في البصرة ثم

الستقبال اعداد من الصحفيين السابقين دون النظر الى انتماءاتهم او ارتباطاتهم واشترطت 
 فقط في قبول تعيينهم في مكاتبها في العراق. المعيار المهني
سمي بمجلس الحكم االنتقالي تولى االشراف الشكلي على الصحافة بجميع  وبعد تشكيل ما

وسائلها فيما كان االشراف المباشر يتم عن طريق سلطة التحالف التي اظهرت قسطًا من التشدد 
على بعض الصحف توجتها باغالق صحيفة )الحوزة( الناطقة باسم التيار الصدري والتسبب 

دموية في النجف على عهد حكومة الدكتور اياد عالوي التي  عن تداعياتها احداث تزمة نجمأب
استخدمت القوة العسكرية لبسط سيطرتها على المدينة. وقبل ذلك كانت سلطة التحالف قد 
اسهمت في غلق صحيفة )الساعة( التي كان يصدرها الداعية االسالمي الدكتور احمد 

 .(4)الكبيسي
قاطبة. وادى  االعالموخالل الستة أشهر االولى بعد سقوط النظام السابق تضاعفت اعداد وسائل 

 (5)تنوعها وتعددها االفقي الى تسلل مئات من ادعياء المهنة الصحفية والباحثين عن فرص عمل
تشجيع مكاتب الدعاية االعالمية التابعة للقوات االمريكية وسلطة بريمر ذلك على . وساعد 

ك( الذي اتخذ من قصر المؤتمرات ب)سي بمكتبما عرف  صاف الموهوبين على االنخراط فيأن
 االمريكيين مقرًا له وتولى تنظيم المؤتمرات الصحفية للقادة الميدانيين والمسؤولين والدبلوماسيين

لعرض ارائهم على وفق آلية تستعير الكثير من الصنعة المسرحية. كما اضطر صحفيون اخرون 
كانوا بأمس  اغراءات مادية او اعتباريةبالنخراط في هذا المشهد أما كسبا للعيش او قبوال الى ا

الجيش . وقد كشفت الصحافة االمريكية أساليب تمرير تقارير وقصص اخبارية يقوم الحاجة اليها
وعلى  االمريكي باعدادها تمهيدًا لنشرها في بعض الصحف العراقية المحلية مقابل مبالغ نقدية

 .(0) شكل اعالنات مدفوعة
وكان من الطبيعي ان تتمخض حالة كهذه عن تعدد مزودي الخدمات االعالمية, أفرادًا كانوا أم 

وفق نظم ولوائح معتمدة من على أنماط ملكية مستقرة  غيابشركات أم مؤسسات. وفي 
خرى بالجهات التي مؤسسات دستورية, كان من الطبيعي ان تظهر اجهزة اعالم ترتبط بدرجة او ا

عدد  لىتستطيع توفير الدعم المالي الستمرارية هذه االجهزة التي زاد عددها, كما كان متوقعا, ع
في  تحدياتهاأجهزة االعالم المستقلة لسبب بسيط وهو ان اجهزة االعالم المستقلة التي سنعرض 
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و على االعالنات او على المبحث الثالث تعتمد في تدبير مواردها المالية على مقابل خدماتها ا
 .(0)لم يكن وضعا متاحًا جراء االضطراب االمنــي  مزيج من الموردين, وهو ما

التي غيب بعض عناوينها المعروفة اليوم مسؤولياتها على ان البيئة الراهنة للصحافة العراقية 
الواجب على الالزمة واالطالع المهنية كات المعرفة ر المهنية وتحولت الى منابر تعوزها مد

 احتياجات المشروع العراقي الديمقراطي واجهت اشكاليات عدة:
ظهور نظم وافكار ورؤى سياسية جديدة تمتلك وظائف اتصالية مبتكرة وغير مطروقة  -1

بعد ان  ,بالنسبة لمجتمع حديث عهد باالنفتاح على الفضاء االتصالي وحرية التعبير
فضائيات وال انترنيت والخدمات هواتف  ال.. كان العراق قرية معزولة عن العالم تماماً )

 . (8)(نقالة
ظهور قوة اعالمية اجنبية ذات طابع محلي تسللت هيمنتها الى المؤسسات والمنظمات  -3

انعكست . وربما  (9)غير الحكومية وفعالياتها التي نشطت في بعض أوساط الرأي العام
والها متعاونون مع وسائل في التغطية االعالمية المرتبكة للشأن العراقي التي يت

 .  (10)الصحافة الدولية
دخول الصحافة بكل وسائلها في لب الصراعات االيديولوجية للحركات السياسية بما  -2

اعالمية واضحة تشنها وسيلة ضد وسيلة دون االلتفات الى قواعد  (11)يمثل شكل حرب
مرعية في كسب الرأي العام. فالحياة السياسية اليمكن ان تقوم على  سياقاتمهنية او 

اال اذا اجتمع فيها عنصران متعارضان:  –كما يقول ستيوارت ميل  –اساس صحيح 
والمنافسة بين هذين . عنصر المحافظة على النظام وعنصر التقدم واالصالح 

ئم وادخال مايتطلبه العنصرين اكبر ضامن لالحتفاظ بما هو مفيد في النظام القا
. وقد تورطت معظم (13) المضطرداالصالح المحتوم في الحياة من وسائل التقدم 

وظيفة شمولية هي )التالعب او التأثير  اعادة انتاجوسائل الصحافة العراقية في 
على حساب وظائفها التقليدية )كمراقبة البيئة ( 12)المدروس في العملية السياسية( 

 .  (14)االحداث والقيام بمهمة التنشئة السياسية( الخارجية وتفسير
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 مرجعيات المسؤولية المهنية للصحافة العراقية 
كل االتجاهات وااللوان والمهن واحدا من  ندمين اليها مايشكل انفتاح الصحافة امام الق

وتستدرج احاطة الصحفي بالحماية االجتماعية عينات غير محدودة من  .التهديدات التي واجهتها
 هذه المهنة وسيلة لالرتزاق او التكسب او ممارسة االالعيب. منالذين يريدون 

لقد انتبه الصحفيون الى ظاهرة انتشار العناصر الصحفية السيئة والمتخلفة والال اخالقية, وهبوا 
بما يرونه اسلحة مشروعة لوقف مزيد من تسلل الطارئين في حقب عديدة الى حماية مهنتهم 

الذين يقلل استمرار وجودهم من هيبة الصحافة ويفقدها دورها المطلوب. وتشكل مواثيق العمل 
الصحفي التي باتت تعرف باالخالقيات اهم الصياغات القانونية التي توصلت اليها ارادة 

عليه بالنسبة لهم  اً م المأل لتكون دليل عمل متفقالصحفيين والمعنيين بالمهنة وتم اشهارها اما
وعامل ردع بالنسبة الولئك الذين اليفهمون من الصحافة اال وصفها بانها ممارسة تخدم 

ولقد اراد  . مصالحهم عن طريق ابتزاز الجمهور او االيقاع به او تحقيق منافع لمن يعملون معهم
هار من خاللها, وقد شاءت االستبداديات البكرى الحكام والباحثون عن الوجاهة والسلطان االشت

ان تحول الصحافة من طبيعتها كسلطة للحرية الى خادم متنفذ, كما ارادت المجاميع البشرية 
واالحزاب والهيئات االجتماعية المختلفة تأسيس انواع الصحف او التعاقد معها من اجل احراز 

 .  (14)تقدم خاص بها
 

  مفهوم المسؤولية المهنية
بل انبثاق قتشذ عن بقية المهن الرائدة  يدرك خبراء االتصال ان الصحافة مهنة ال انليس غريبا 

ء تعبر في محتواها عن ى. فلها ايضا سلوكيات ومباد (15)الصحافة او اكتشاف الطباعة
العالقات بين ممارسيها من ناحية والعالقات بينهم وبين جمهورهم من ناحية ثانية وبينهم وبين 
المجتمع الذي ينتمون اليه من ناحية ثالثة. وهذه السلوكيات والثوابت قد تكون متعارفا عليها وقد 

.  ويمكن القول ان )قسم ابيقور( هو (10)ء ومعايير يضعها التنظيم النقابي للمهنة ىتكون مباد
مهنة تنظيم  من أجلاول ميثاق اخالقي لمهنة عرفها االنسان من اجل انقاذ حياة انسان اخر 

 . (10)عرفت بالطب او النطاسة او الجراحة
وتعرف د. سامية محمد جابر اخالقيات المهنة او قيم الممارسة في االعالم بانها مصطلح يشير 

القواعد الواضحة للسلوك المهني في مؤسسات وسائل االتصال وكذلك االتجاهات الفعالة  الى
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ل واالنجاز. ومن االمثلة على قيم الممارسة, والدعاوى المتصلة بكل ماهو مالئم في اسلوب العم
الفكرة النموذجية التي تتمثل بااللتزام بالموضوعية في اعداد االنباء والدعاوى المتصلة باكثر 

الخاصة الدعاوى كذلك التكنولوجية مالءمة لتحقيق مهمات اتصالية ذات نوعية خاصة و الصور 
  .  (18)بتحديد مقاييس المسلسالت التلفزيونية الجيدة

لممارسة لوقدر تعلق االمر بالصحافة فان خبراء االعالم واالجتماع وضعوا اساسا اخالقيا قيميا 
عبر عن وجود معايير سلوكية اخالقية تنبع من المهنة ذاتها, ومن متطلبات نجاح يالصحفية 

 .  (19)صراحة العمل المهني التزام الممارس بهذا النظام االخالقي او الدستور المهني المتفق عليه
التي شملت العمل في مفاصل قيادية في مطبوعات محلية الشخصية ان تجربتنا الصحفية 

عاما تتيح القول ان العاملين في هذا  35وعربية تصدر داخل العراق وخارجه على مدى نحو 
الميدان اليحتاجون الى ميثاق شرف صحفي او اخالقيات على نطاق الممارسة حسب بل على 

سلوك المهني المطلوب من القائمين بوسائل االتصال االلتزام به عادة, وان ترجمة نطاق ال
 ,الممارسة عن طريق السلوك هو الذي يحقق للصحافة موقعها في التغيير االجتماعي

فاالعتبارات المهنية تشكل ركنا كبيرا في مسألة التماسك الصحفي الجماهيري, وينبغي ان تتوفر 
عنصر من العاملين في الصحيفة وفقًا لطبيعة عمله الصحفي. واذا ما الشروط االساسية لكل 

سماء اشخاص العالقة لهم بالصحافة الحقيقية, اشخاص قادمين من اجل أامتألت الصحف ب
االعتياش او االفادة من ثمرات الصحافة فان النتيجة الحتمية هي تدهور العمل الصحفي وتفشي 

جهدا وتتطلب هذه القضية   .(30) فة المؤثرةيناء وتطور الصحالفساد وضياع التقاليد الالزمة لب
انسجاما مع  3002نيسان  9اضافيا في اعقاب التغييرات السياسية التي حدثت في العراق بعد 

تسويق قضية الديمقراطية التي تطرح نفسها بثقل كبير وجاءت بعد قطيعة تاريخية. وطبقا لما يراه 
العراق كان ديمقراطيا منذ نشأته واال ماشرعت قوانين حمورابي التي د. عبد الستار جواد فان 
ونحن اليوم بحاجة الى تعميق مفهوم مشترك للديمقراطية هل هي حرية  .تنظم العالقات االنسانية

 . (31)التعبير ام هي حرية الممارسة
 بما يدور وما فيهاومن الطبيعي في ضوء ماتقدم ان تتأثر المهنة الصحفية وسلوكيات العاملين 

تمخض وان تتجه الصحافة الى ممارسات قد تكون موضع احتجاج, فالصحفي هو الذي يجسد 
رسالة الصحيفة ومسؤولياتها بعقله وجهده وعالقاته. ويذهب صحفيون الى االعتقاد بوجود صلة 

 .  (33)الصحيفة التي يعمل فيها الصحفي وتذبذب عضوية بين تذبذب
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على خصوصية كونها تخاطب العقول بمختلف ,من بين المهن االخرى  ,وتنطوي الصحافة
المستويات وللكلمة المطبوعة تأثيرها وسحرها وتؤدي المهنة الصحفية بشكل خاص خدمة 

 :(32)اجتماعية كبيرة لعل من ابرز شروطها وخصائصها
بنشاط القيام  ورةر انها تتضمن اهدافًا مجتمعية وتستمد شرعيتها من احاسيس الناس بض -1

 معين من شأنه ان يشبع لهم احتياجاتهم.
 تستند الى اسلوب علمي يواكب التطور. -3
 تنطوي على قاعدة معرفية. -2
 يمارس العمل فيها متخصصون مهنيون يملكون الكفاءة والقدرة. -4
 فيها.المهنية ممارسة لوجود اساس اخالقي قيمي ل -5
المجتمع واالفراد بشأن  اعتراف المجتمع بالمهنة الصحفية ووجود شراكة بينها وبين -0

 تحمل المسؤوليات.
الى اخر  موقعوعلى الرغم من تنوع مدارس ومفاهيم العملية الصحفية وتنوع وظائفها من 

فان مواثيقها ودساتيرها في دول العالم ,( 34)باختالف النظام السياسي ودرجة التقدم الحضاري 
ء عامة او دوائر اخالقية يعمل في حدودها الصحفيون تسمى دوائر المتغيرات ىتشترك بمباد

وتمثل االخالقيات بصفة عامة احد االبعاد المهمة في مفهوم التربية . ( 35)االخالقية الخمس 
االمر الذي يمنحها بعدا اجتماعيا مضافا, فالذي يسيطر على الصحافة هو الذي يسيطر على 

م حرية القول, والصحفيون غالبا مايقولون انهم حراس الجماهير اذ و  يققضية خطيرة في مجتمع 
فمنذ ان وجدت  . والصحافة رسالة قبل ان تكون مهنة( 30)انهم يحمونها من سوء استخدام القوة 

الصحافة وهي جزء من الجهاد السياسي للدولة. وهي في الوقت ذاته اداة مهمة في بناء المجتمع 
 . (30)الميادينحضارة االمم على اختالفها ومرآة لنشاطها في شتى عند كل امة ومقياس ل

 
  ة العراقيةمصادر المسؤولية المهنية للصحاف

 يمكن تحديد مصادر المسؤولية الصحفية في العراق بنوعين رئيسين:
الخارجين المفترضين من الصحفيين او  ضداالول: القوانين التي تنطوي على صفة عقابية 

 111مؤسساتهم التي تخرق قواعد النشر في المطبوع, ويقف في مقدمتها قانون العقوبات العراقي 
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الذي يمثل االحكام التي تتصدى للمسؤولية الجنائية الناجمة عن مخالفة الصحفي  1909لسنة 
 الحكام قانون المطبوعات ولقوانين المؤسسات الحكومية.

نحن مضطرون الى تجاوز هذا النوع من القوانين لتوقف سريانه بموجب قانون خاص اصدره و 
الحاكم المدني االمريكي للعراق بول بريمر ونص على عدم جواز سماع شكاوى النشر اال اذا 

 .  (38)اقترنت بموافقة منه
 بتنظيماتهم الثاني : مواثيق شرف المهنة الصحفية التي تشكل اجماع ارادة الصحفيين ممثال

وتعديالته عام  1909لسنة  108المحلية والقومية, وفي هذا االطار فان قانون نقابة الصحفيين 
ء االخالقية للمهنة كما تضمن ميثاق العمل الصحفي ىتضمن في احد بنوده المباد 1903

 ء اساسية اخرى.ىمباد (39)العربي ودستور اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة
 : (20)على الصحفيفقد حظر 

 استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.-1
 االساءة الى سمعة المهنة الصحفية وافشاء اسرارها.-3
 تجريح اعضاء االسرة الصحفية.-2
 تهديد المواطنين بأية وسيلة او اسلوب من اساليب الصحافة.-4
 جهة معادية.التصريح او التلميح الثابت بما من شأنه ان يفيد -5
)وهذا مفهوم مطاطي قد يقصد به الترهيب أو تكريس امثلة القمع  زعزعة الثقة بالبالد.-0

 الحكومي(.
 استغالل وسائل النشر الصحفي للوشاية او التشهير او اتهام المواطنين.-0
 استغالل الكلمة المكتوبة او المرسومة استغالال خاصة لمنفعة شخصية.-8
 الجمهور.اثارة غرائز -9

 العامة. أومس الحريات الخاصة -10
 تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة. -11
 نشر الوقائع غير المؤكدة. -13
 ترجيح جانب في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات. -12
 نشر المعلومات او البيانات المغلوطة. -14
 اقتباس اي اثر من اثار الغير من دون نص على اسم صاحبه. -15
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ء التي ىورد في المادة )ب( من مجموعة المباد تقدم اليزيد شيئا ذا اهمية و يتعارض مع ما اوم
والمالحظ ان هذا .  (21)31/3/1909تضمنها دستور اتحاد الصحفيين العرب الصادر في 

لم يتضمن  1903 عام عن اجتماع بغداد الصادر الدستور وكذلك ميثاق العمل الصحفي
عقوبات محددة كما هو الحال في قانون نقابة الصحفيين الذي خول لجنة االنضباط في النقابة 
توجيه عقوبات بينها التنبيه واالنذار وااليقاف عن العمل وغيرها, غير ان الميثاق المذكور ربط 

 بين حرية الصحفي ومسؤوليته استنادا الى شعار االتحاد )حرية ..مسؤولية(.
ما مضى كتب الدكتور ولبرشرام يقول )اذا كان المجتمع يشترط على الذين يرعون شؤونه  فيو 

في الميدان الصحي وكذلك في الميدان الحقوقي ان يحصلوا على اعداد مهني وان يتقيدوا بقواعد 
مهنية فان تسامحه ازاء اشخاص هم بنشرهم المعلومات مسؤولون في النتيجة عن معارفه وآرائه 

 . (23)ل حماقة من اكبر الحماقات التي يتميز بها القرن العشرون واحفلها باالخطار(يشك
وكان التخصص الصحفي حتى مطلع القرن العشرين مفهوما غامضا غير محدد المعالم, وكان 
باب الصحافة مفتوحا لكل والج من سياسيين وفنانين وعاطلين او المهنة لهم كما ان كثيرين 

 ها.و صحافة وبالسياسة من خالل صحف اصدر ارتبطت شهرتهم بال
لقد بدأ اول تحسس للمسؤولية الصحفية في الربع الثاني من القرن العشرين وعرف المفهوم في 
مضامين وبرز الى حيز الوجود في سنوات الثالثينات واالربعينات من القرن الماضي عندما 

التخصص االكاديمية منذ تالقى العاملون في الحقل الصحفي لتنظيم صفوفهم ووضع اسس 
في جامعة واشنطن واتسعت لتشمل دول العالم قاطبة, وفي العراق بدأ اول قسم صحافة  1809

 .3003ثم تأسست اول كلية لالعالم عام  1904تابع لكلية االداب بجامعة بغداد عام 
واالهتمام العمود الفقري للصحافة باكبر قدر من الدراسة  بوصفهاواستأثرت المسؤولية الصحفية 

فانعقدت من اجلها المؤتمرات والندوات وتألفت اللجان, وكان من ابرزها اللجنة الخاصة التي 
دراسة الحاجات الفنية  1940اوكلت اليها منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم عام 

دا يتناول في والتقنية للصحافة, واوصت في تقريرها باعداد الصحفيين من الناحية المهنية اعدا
وحملهم على العمل بروحها ذلك ان الصحافة اليمكنها  المهنيةطبيعته تلقينهم معنى المسؤولية 

مستوى رسالتها الرفيعة وتقوم بدورها في نقل االنباء واالراء قياما حسنا اال اذا توفرت في ان تبلغ 
 .  (22)ةاالشخاص المشتغلين فيها المزايا المهنية والعملية والخلقية الكافي
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والواقع ان كثيرا من الدول اخذت تفرض قيودًا شديدة على كل طارق جديد لباب الصحافة من 
بينها التحصيل العلمي الجامعي والتاهيل المهني الكافي, واتجهت دول اخرى الى تحرير 
الصحافة من ضغط االعالن المادي. يقول فؤاد مطر )صحيح ان الموهبة وتثقيف الذات بالنسبة 

الصحفي تأتي في المرتبة االساسية وقد تتقدم على الشهادة الجامعية اال ان اقتران هذه  الى
 .  (24)ق نحو القمة(يالموهبة وذاك التثقيف بالدراسة الجامعية معناه ان الصحفي بات على الطر 

وقد تميزت الصحافة العراقية في بعض الحقب بضعف الوسائل واالمكانيات الفنية والطباعية 
العاملين النجاز المهمات الصحفية وبرزت في حقب اخرى ظاهرة الكتابات غير الرصينة  وقلة

 . (25)مثل الشتيمة المقذعة والتراشق بالكالم البذيء والتهم الرخيصة والمهاترات الشخصية
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 المبحث الثاني
 تجاهل المسؤولية المهنية

 في الصحافة العراقية
 مصدر النتهاك الحريات

المبحث  الى معالجة  مشكلة جهل الصحفيين بالمسؤولية المهنية لما يكتبونه يهدف هذا  
وتخلي مايسمى بـ )حراس البوابة( عن مهماتهم في حجب المواد الصحفية التي تمثل عالمة 
صارخة على المرحلة التي بلغتها الصحافة العراقية في ما يتعلق بانتهاك الحريات الشخصية 

ذف والتشهير بحق الشخصيات العامة مع االفتقار الى األدلة الثبوتية للمواطنين أو ممارسة الق
 والقرائن المادية.

وعلى الرغم من ان قوانين النشر الصحفي ومبادىء المسؤولية  المهنية عالجت هذه  
وتسلل الطارئين الى الصحف  (1)المشكلة إال ان التداعيات السياسية ومارافقها من فوضى النشر

لصحف الى أبسط المقومات اسهمت في اتساعها ودفعت بعضهم الى توزيع وافتقار هذه ا
االتهامات يمينًا وشمااًل دون حساب والى انتقال التشهير الى حالة تتسم بالتحريض على القتل 

 اقترنت بموجة االنهيار األمني في البالد وتصاعد ارقام ضحايا العنف االعمى.
 

 صحافة تواجه االزمات
( الناطقةعمدت قوة أمريكية الى دهم مكاتب صحيفة )الحوزة  3002ام في خريف الع   

يومًا بذريعة نشر وقائع غير  00لسان حال التيار الصدري واغالق ابوابها بالشمع األحمر لمدة 
, واذا كانت هذه الحادثة تثبت حقيقة ما, (3)مؤكدة, كما واجهت صحيفتان أو أكثر المصير ذاته

مفعواًل وأبعد أثرًا من الرصاصة. واذا كانت القنبلة تقتل حفنة قليلة أو كبيرة فهي ان الكلمة أقوى 
من االبرياء فان الكلمة في ظروف وعوامل معينة يمكنها ان تطيح بأمن بلد بكامله وتهدد استقرار 

حصل بالفعل في المواجهات المسلحة في النجف ومدينة الصدر  مواطنيه وتهدر دماءهم, وهو ما
 .(2)اغالق الصحيفة وراح ضحيتها المئات من االبرياءونجمت عن 

لقد عبر نابليون بونابرت عن معنى قوة الكلمة بقوله: )انني أرهب صرير القلم أكثر من  
يوم  1090دوي المدافع(. وكان ايمانه القوي بما للكلمة من مفعول ان كتب الى باريس في آب 
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سن ان اليتعرض الصحفيون لملك سردينيا, وان كان قائدًا عامًا لجيش ايطاليا: ) من المستح
الينشروا عنه سخافات بعيدة عن الواقع. هناك شطحات قلم ترتكز على شائعات  خاطئة تسيء 

 .(4)الينا وتخلق لنا االعداء من حيث النريد(
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يتحكم بقدرة القوة الضاربة التي هي الصحافة؟ 
التعبير  مناخمبدئيًا, حرة  يحفظ الدستور لها  ,في الدول  الديمقراطية هيان الصحافة  

وبدون قطاع صحافة  .والنشر في حدود القوانين المرعية التي تحافظ على حرية بقية المواطنين
حرة تقع مسؤولية تحقيق اعالم الشعب وسالمته بالكامل على عاتق الحكومة بمفردها. ويمكن 

. والمؤكد ان بعض (5)عامة هذا ان يقوض أمن البالد ونموها االقتصادي النعدام المشاركة ال
الصحفيين في غياب هذه القوانين تجاهلوا الرسالة التوجيهية للصحافة وتحولوا الى حاملي اخبار 

على )تنبثق من شائعات خاطئة تسيء اليهم. يضيف هوراسس غريلي الصحفي بالقول : 
المخبر الصادق(. ومع ايماننا بان تحوالت كثيرة قد طرأت الصحفي ان يكون المبشر القديس و 

تجاري فان معظم  -على وظيفة الصحافة بعد تحولها الى مؤسسات جماعية ذات منحى صناعي
 دساتير المنظمات الصحفية مازالت تتمسك بتلك المثل واالخالقيات التي ذكرها نابليون وغريلي.

من أهم المؤاخذات على ادائها اليوم هي افتقار وبالنسبة للصحافة العراقية فأن  واحدة  
العاملين فيها الى االعداد المهني الذي تستدعيه المسؤولية الصحفية مما فاقم االوضاع وعمق 

. وكان التخصص الصحفي حتى مطلع القرن العشرين مفهومًا غامضًا (0)الجرح الوطني النازف 
عن الصحافة مؤداه )انها مهنة من  ال مهنة غير محدد المعالم.  ومازال شائعًا مفهوم غريب 

وانه يجوز ان يمتهنها أيضًا المعلم والطبيب ورجل االعمال وبائع الحلويات وهو ما يتنافى  (0)له(
مع كون الصحافة سلطة في كل االحوال سواء كانت مسموحًا بها أم مراقبة أم مقموعة مادامت 

 حقيقية جريئة مقاتلة.
هذه السلطة قيام الجامعات بفتح الكليات والمعاهد التي تعنى وقد ساعد على توسيع   

 . (8)بتخريج مشتغلين بتخصصات عالية
 فأين الصحافة العراقية  من ذلك؟

ان ضعف االعداد أو أفتقاره تمامًا لدى بعض المشتغلين محنة قديمة واجهتها الصحافة 
ذا كانت ثمة محاوالت مخلصة قد قامت بها نقا(9)العراقية بة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع . وا 

اتحاد الصحفيين العرب او منظمات دولية فانها التعدو ان تكون محاوالت يتيمة أو خجلة عنت 
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بالشكليات دون الجوهر والمضمون. وفي أيام كانت مشاركة اصحاب الحظوة من الصحفيين في 
 الصحفيين استحقاقًا.دورات تأهيلية في الخارج مكسبًا يمنح الى المقربين والى أقل 

 
 المسؤولية الصحفية والمعلومات

في ظل اتساع المعلومات وتنوعها وتعدد مصادرها تبرز أهمية المسؤولية الصحفية  
واخالقيات المهنة. وبالنسبة الى المجتمع البشري فان مراجعة مبادىء االخالقيات مرارًا وتكرارًا 

كثيرة وقضايا اجتماعية واقتصادية تتمثل في جزء  بات أمرًا مهمًا تترتب عليه حقوق ومسؤوليات
منها بحرية تدفق المعلومات وحق المعرفة وحرية االعالم وحدود الرقابة والواجبات المنوطة 
بالصحفي ومسؤولياته االجتماعية وحق المساواة والحق في احترام الخصوصية وحق الملكية 

مات الحساسة والتعامل مع اآلخرين كما . ويصدق ذلك على المعلو (10)وحقوق الطبع والتأليف
تلخيصًا بليغًا للمبدأ الذي يمثل األساس في  (11)جاء في الكتاب المقدس )أحب قريبك كنفسك( 

طريقة تعاملنا ومخاطبتنا لآلخرين . والشك في ان كلمة )قريبك( تنصرف الى جميع البشر. فما 
 بالك بالمواطنين في البلد الواحد.

ر اوردته وكالة انباء)رويترز( عن قيام المجلس الروماني لمكافحة لقد استوقفني خب 
التمييز بفرض غرامة مالية على رئيس بلدية كرايوفا بسبب تصريحات ادلى بها بشأن فريق 
المدينة الذي يلعب في دوري الدرجة االولى لكرة القدم اتهم فيها الالعبين السود بالتسبب في 

المجلس في بيانه ان )حقوق الالعبين االفارقة في الفريق النتائج السيئة للفريق. وقال 
 .(13)انتهكت(

وجاء قرار فرض الغرامة على خلفية حوادث االهانات العنصرية في كرة القدم الرومانية.  
ذا كان الحال لم يترك على عالته في بلد شهد قبل عقد ونصف من السنين تحواًل سياسيًا  وا 

فانه من األجدر أال تمر حوادث القذف والتشهير التي تشهدها مماثاًل لما حدث في العراق, 
الصحافة العراقية بحق الشخصيات الطبيعية والعامة من منطلق االساءة لها أو التحريض على 

 .(12)عزلها وظيفيًا أو اسقاطها سياسيًا واجتماعيًا وقبول تصفيتها جسدياً 
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 تحديات النشر في الصحافة العراقية
 األنفالت غير المسبوق وغياب الجهات المنظمة للعملية الصحفية سؤااًل مؤداه:يطرح  
 من الذي يحمي الصحافة العراقية من بعض مماينشر فيها؟ 
ان اكثر مايهدد حرية الصحافة اليوم هو احتمال اتخاذ جرائم النشر مسوغًا للتضييق  

ها والتأثير في اتساع الصحف على الصحفيين أنفسهم أو إيقاف مدى الحرية التي يتمتعون ب
ذا لم يمارس الصحفيون  الذي يمثل مظهرًا مهمًا من مظاهر الحياة الديمقراطية الناشئة. وا 
مسؤولياتهم المهنية والتزموا باخالقيات الصحافة المدرجة في لوائح القوانين والمواثيق فان مزيدًا 

تعمد بعض الصحف الى نشره  . وما(14)من االصوات ستعلو مطالبة بالتضييق على الصحافة
دون تدقيق أو مراجعة أو تحكيم أو ضوابط أخالقية سيكون الورقة التي تشهر بوجه كل دعوة 

. وستكون الخسارة  (15)الطالق الحريات والسيما ما يتعلق منها بالتعبير وأبداء الرأي والنشر
 .(10)باهظة جدًا 

المهنية في الصحافة هذه األيام الى  ونستطيع ان نعزو ظاهرة كثرة خروقات االخالقيات 
 اآلتي:

أختفاء الجهة المنظمة للعملية االعالمية وعدم وضوح مالمحها وواجباتها لدى العاملين في  -1
الحقل االعالمي والصحفي, واقترانها بمسميات غير مألوفة وانسحاب القائمين عليها عن 

رج العراق تحت ضغط التهديد المشهد الصحفي العراقي برغم اتساعه وفرار بعضهم الى خا
 او الخوف.

ضياع المبادرة من يدي نقابة الصحفيين نتيجة الفوضى التي رافقت سقوط النظام السابق  -3
 .(10)وبروز أفراد أو أكثر موازين للنقابة في منطلقاتها وهيكلها فعمدوا الى شق وحدتها

يتعلق بجرائم النشر والسيما تلك إفتقار العاملين في الصحافة الى الثقافة القانونية في ما  -2
 التي تستهدف الحريات الشخصية للمواطنين.

عدم وضوح الرؤية لدى المواطنين بشأن االساليب الواجب اتباعها أو اعتمادها عند  -4
في  0تعرضهم الى القذف والتشهير في الصحف. وقد أسهم أمر سلطة االئتالف رقم 

رها بول بريمر في حالة اقامة شكوى الذي تضمن اشتراط االذن من مدي 10/0/3002
جزائية عن جرائم النشر, في خلق وهم لدى بعض الصحفيين بوجود حصانة تمنع تعرضهم 
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الى المساءلة أذا ما اقدموا على خرق قواعد النشر وتجاوزوا اخالقيات المهنة ومارسوا 
 .(18)القذف والتشهير ضد المواطنين دون أسانيد أو ادلة مادية 

هديدات االمنية وتنوع مصادرها حال دون اقدام المستهدفين بجرائم النشر على أتساع الت -5
تقديم شكاوى قضائية ضد الصحف التي تنشر ما يهدد كراماتهم ومصالحهم وحرياتهم. 

بفرض غرامة  3000ولكن صدور قرار قضائي من محكمة بداءة الكرخ أواخر آذار 
كذلك صدور قرار قضائي من محكمة و  (الصباح)صحيفة  بحقألف دينار  050مقدارها 

ماليين  0مطالبًا اياها بتعويض مادي مقداره  (البينة الجديدة)جريدة  بحقبداءة االعظمية 
قد ( 19)في مجلس النواب الدكتور عدنان الدليمي السابق كتلة التوافق  رئيسدينار لصالح 

 ساعد على تحقيق غايتين:
 مراجعة ماينشر بدقة بالنسبة للصحيفة. -أ

تشجيع المستهدفين في حاالت مماثلة ومن خالل صحف أخرى برفع دعاوى   -ب
 قضائية النصافهم أو االقرار بتعرضهم الى االساءة .

جهل معظم الصحفيين والسيما العاملين في الصحف الناشئة معايير ومبادىء السلوك  -0
ليها ميثاق االخالقي للمهنة أو مايسمى بـ )اخالقيات ممارسة المهنة الصحفية( التي نص ع
 الشرف الصحفي التحاد الصحفيين العرب وبعض بنود قانون نقابة الصحفيين.

تطور منافذ ومنابر النشر في مقابل افتقار بعضها الى لوائح االخالقيات المهنية والسيما  -0
بالنسبة لالنترنت حيث يلجأ بعضهم الى استخدام هذه الوسيلة االتصالية المفيدة في اشاعة 

والتشهير باآلخرين أو المس بكراماتهم وتاريخهم العائلي والشخصي. وقد شجع  روح االنتقام
على ذلك افتقار القانون العراقي الى العقوبات الخاصة بجرائم النشر االلكتروني بالنظر 
لحداثة هذا الميدان الذي بدأ عمليًا مطلع العقد الماضي. وتتعرض وسائل الصحافة العراقية 

اخباري غير مسبوق يتضمن بيانات لجهات مجهولة وشخصيات  هذه االيام الى تدفق
 وهمية واخبارًا كاذبة في محاولة لتوريطها او اسقاط صدقيتها عند النشر.

أفتقار معظم الصحف العراقية الى التمويل واشتداد المنافسة في سوق التوزيع مما يضطرها  -8
لسلبية وانعكاساتها على سمعة الى اعتماد عنصر االثارة والتهويل دون االكتراث لالثار ا

الصحافة وعلى نفوس المواطنين. وهو مايتنافى مع شعار )الحرية.. مسؤولية( ومع دساتير 
الدول الديمقراطية التي نادت بالمسؤولية االجتماعية في الصحافة.والحق فان نقاشات حادة 
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شأن هذه الحرية جرت بين المفكرين والسياسيين ورجال الصحافة في مختلف انحاء العالم ب
وفي ما اذا كانت حرية شخصية كحرية االعتقاد أم انها حرية تتعلق بحقوق االنسان 
السياسية . اال ان صدور االعالن العالمي لحقوق االنسان قد حسم هذه النقاشات لصالح 

 .  (30)الحريات السياسية
العراقية تعيش  ولم يكن من الصعب على الصحفيين ان يدركوا منذ البداية ان الصحافة 

أزمة طاحنة.. أزمة معنوية ومادية.. أزمة يشترك في دفع ضريبتها الجمهور الواسع ومعهم 
المنخرطون في المهنة الذين فقدوا ارواحهم جراء ما تسببته فوضى النشر الصحفي في الحياة 

كل االفكار . ويتطلب ذلك من كل منهما جهدًا هائاًل للخروج منها. جهد يجمع نتاج (31)اليومية 
واآلراء واالتجاهات بغير تفرقة أو اقصاء ألن االزمة تفوق جهد فرد واحد أو تنظيم واحد. ولحسن 
الحظ فان وراء ظهور الصحافة العراقية  تاريخًا طوياًل وتراثًا مجيدًا يسند الحق في الدفاع عن 

لكائن من كان ان حرية الصحافة والحريات العامة بما فيها الحريات الشخصية التي اليجوز 
 يطمسها أو يلوثها بالتشهير والتجريح واالساءة المتعمدة.

وحتى يتحقق مانتمناه لهذه الصحافة والمواطنين فاننا نشارك ضحايا التشهير والتجريح  
 والقذف واالساءة اوجاعهم ونتساءل :

 من ينصف الضحايا ؟ من ؟ 
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 المبحث الثالث
 الصحافة المستقلة .. تحديات الواقع

)مشروع ميثاق الشاعة المسؤولية المهنية وتجنيب الصحفيين أخطار االنخراط في التحريض 
 على العنف والنزاع المسلح(

يلزم الواقع في العراق المشتغلين في مؤسسات صناعة الرأي العام والسيما المستقلة منها استنباط 
ف زحف اثارها البعيدة. مشروع ميثاق صحفي مستمد من رؤية وطنية تدرك ابعاد االزمة وتوق

ويمثل هذا الميثاق, في واقع األمر نظرية أو رؤية جديدة من نظريات او رؤى المسؤولية المهنية 
للصحافة تضاف الى ماعهدناه من مواثيق لم تفلح في بسط نفوذها بين الصحفيين العراقيين 

المتشددة  (1)قاليدهاوتعقد مصالحة وطنية بين مؤسساتهم بحيث تعيد النظر بجميع مسلماتها وت
 السابقة.

واننا اذ نقدم هذا المشروع نعتقد جازمين بانه قابل لالضافة والتعديل بحيث يستجيب, في ما بعد 
, الى اكبر عدد من المكونات الصحفية ويمثل قاسمًا مشتركًا لها. ونحن ايضًا نذهب الى 

يقتصر بأي حال من االحوال االعتقاد بأن صياغة ميثاق ينطوي على هذه االهمية اليمكن ان 
على الصحفيين حسب, ذلك ان ميدان الصحافة بعد ان شهد فتوحات تكنولوجية جديدة بات 
يتسع اليوم ليشمل نواحي النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافة داخل البالد 

 وخارجها.
 ويتكون مشروع الميثاق المقترح من اربعة اقسام هي:

عنى بتطوير ادوات وعناوين الصحافة ومالكاتها البشرية من حيث الحقائق اوال: قسم مهني ي
النفسية والمعيشية والوطنية ويفرض قواعد الممارسة المهنية المبنية على االنصاف والتوازن والدقة 

شاعر عند صياغة محتوى التقارير مذلك ان اهم قواعد االحتراف تتمثل بفصل ال (3)والموضوعية
ل هذا الترابط مرده ماحصل للعراق من اغراق منظم وقسري ومسنود بقوة واالخبار.  ولع

الجماعات المسلحة لتسييد صحافة الطائفة بداًل من صحافة الوطن الذي ينزف يوميًا ويعاني 
عالمًا  330هول الكارثة االنسانية التي يتعرض اليها. حيث تذكر االحصائيات انه تم اغتيال 

ًا,كما قتل فيه من الصحفيين ثالثة أضعاف من قتلوا خالل حرب فيتنام ومفكرًا واكاديميًا عراقي
سنوات . ونشرت صحيفة )النسيت( البريطانية تقرير جامعة جونز  10التي استمرت نحو 

ألف شخص بين نيسان  050هويكنز االمريكية الذي يفيد بان عدد القتلى من العراقيين يبلغ 
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مة )حرية المرأة( العراقية ان عدد النساء المخطوفات , واعلنت منظ3000وتشرين االول  3002
امرأة عراقية  90بلغ ألفي امرأة . كما اكد تقرير لالمم المتحدة ان اكثر من  3002نيسان  9منذ 

ألف أرملة فيما يعيش اكثر من نصف مليون  200تترمل يوميًا ويوجد في بغداد وحدها نحو 
  .(2)عب المتواصل داخل العراقطفل تحت وطأة االمراض النفسية بسبب الر 

فضاًل على ذلك فان حجم هذه الكارثة يتسع اذا نظرنا الى خارج الحدود لمأساة يتعرض اليها 
ماليين مهاجر تركوا العراق بحثًا عن مالذ آمن هربًا من العنف الدموي االعمى.  2اكثر من 

ع العريض سواء من حيث وبهذا الخصوص تتحمل الصحافة العراقية مسؤولية اهمال هذا القطا
تجاهل معاناته أم عدم ايصال صوت الوطن اليه. ان مشروعنا مبني على االعتقاد وااليمان 

والتسامح ( 4)بقدسية رسالة الصحافة في عقد المصالحة بين الداخل والخارج والتزام روح الوسطية 
ثقافة مستوردة كرسها بدياًل عن ثقافة العنف واالقصاء التي يتفق معظم العراقيين على عدها 

االحتالل واالعالم الوافد والتدفق الصحفي الدولي الذي اطاح بآمال الصحفيين العراقيين في نشر 
التفاؤل واألمل والسلم األهلي في ربوع العراق. فاذا كان اليأس والدعاية المضللة المتواصلة قد 

على الصحافة العراقية انحرفت ببعض الشعوب تحت ضغط ظروف معيشية قاسية, فانه يتعين 
ان تعمل بسرعة واخالص حتى التتكرر مأساة الحروب االهلية في بقاع اخرى من عالمنا. نحن 
نطالب الصحافة اذن بان تخلع رداء السلبية عنها وان تدخل ميدان المعركة الكبرى مع نفسها 

صحافة وبين كفاح لكي تؤدي دورها االيجابي الذي يحتمه عليها االرتباط الوثيق بين تاريخ ال
 .  (5)الشعوب وتقدمها

ومن هنا, نقترح اآلتي في الصعيد المهني لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحافة المستقلة , 
 واالستجابة الستحقاقات المرحلة المقبلة:

ضرورة اعتماد المهنية الرصينة واستحضار مواثيق الشرف الصحفية في معالجة كل  -1
 شأن عراقي.

التعاطي مع الخيارات المستقبلية المفتوحة, والسيما مايتعلق منها بتغليب التعاون في  -3
المصلحة الوطنية والمسؤولية االجتماعية, من دون ان يعني ذلك المساس بسقف 

 الحريات العامة والخاصة.
االلتزام بقواعد النشر المكفولة بالمواثيق الصحفية الدولية, والنأي عن التشهير والتجريح  -2

ألحقاد والنعرات أيًا كان شكلها او مصدرها بخاصة الطائفية منها. فضاًل على واثارة ا
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اختيار ادارات صحفية كفوءة . فالخلل االداري مهما كان بسيطًا ينعكس مباشرة على 
 . (0)الصفحات المطبوعة

أما القسم الثاني فهو سياسي يستعيد الثوابت والمبادىء الوطنية ويسعى لتكريسها لمواجهة 
 والت تغييب الهوية لحساب أهداف اخرى. وهنا نقترح اآلتي:محا

وضع مصلحة العراق في مقدمة األهداف واألولويات, وتغليب الهوية الوطنية على ما  -1
عداها, من دون أي انتقاص من الهويات االخرى, أو أي استعالء على الخصوصيات 

 الثقافية لفرد أو جماعة أو مذهب أو قومية.
شكال الوصاية على الصحافة ووسائل االعالم األخرى, من أي رفض أي شكل من أ -3

 طرف, حزبيًا كان أم حكوميًا.
التمتع بأقصى درجات الوعي وكشف محاوالت الدس أو التدليس الخبري والتسريبات  -2

التي من شأنها االساءة الى بعض األطراف السياسية واالجتماعية أو االيقاع برموزها 
 ضوعية.العتبارات أنانية وغير مو 

ضمان حرية عمل المشتغلين في الصحافة ووصولهم الى المعلومات الغراض العمل  -4
الصحفي البحت ورفض استخدام الصحافة والصحفيين لخدمة مرامي بعض االجهزة 
االستخبارية التي تعمل ضد مصلحة العراق والتفريق بين النزاهة الصحفية واالنحياز 

جهات  سياسية أو استخبارية عابثة بهذه المبيت لصالح تبني طروحات او مواقف 
 المهنة.

كشف مصادر التمويل والعمل على االرتقاء بالصحافة من خالل رفض مساومتها  -5
 .(0)مالياً 

 
وعلى الصعيد األمني وهو القسم الثالث من المشروع فاننا نقترح االتي انطالقًا من ايماننا بان 

 ا لتأمين استقرار العراق وتحقيق أمن مواطنيه.الصحافة تمتلك الضمير والدور اللذين يؤهالنه
التزام رفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وتجنب الوقوع في شراك المتورطين  -1

باستخدام العنف بكل انواعه ومصادره من اغتيال وتفجير وتخريب , بذريعة الحصول 
 على معلومات.
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واحباط العمليات الضارة العمل على تحصين المواطنين من محاوالت االيقاع بهم  -3
 بالمجتمع وكشف السياسيين المتورطين في االغتيال السياسي وتدبير التفجيرات.

التدقيق في نشر األخبار والتقارير وتحاشي التعامل مع االخبار والتقارير والبيانات  -2
 .(8)الملفقة والمفتعلة والمفبركة وغير الدقيقة 

 
 ع على الصعيد الحكومي:كما نقترح في القسم الرابع من المشرو 

اعالن التزام الحكومة بعدم استخدام وسائل الصحافة الحكومية ضد الصحافة الوطنية  -1
ولتنفيذ هذه الغاية  .وعد ذلك نوعًا من أنواع أرهاب الدولة (9)المستقلة والصحفيين المستقلين

 يتعين:
دارات العامة صحفي للحصول على االعالنات من الوزارات واال -أ: تشكيل تكتل اعالمي

بأساليب مشروعة ووقف زحف المافيات التي تتخذ من معاقل الفساد االداري وسائل في 
 االستحواذ على مصادر التمويل ومنها االعالنات.

ب: مكافحة الفساد في الوزارات واالدارات العامة بما يتعلق باالعالن, واستخدامه وسيلة للكسب 
الحسابات, وحث مفوضية النزاهة ودوائر المفتشيات العامة غير المشروع أو االبتزاز أو تصفية 

في الوزارات واالدارات بشكل عام على مراقبة التزام هذه الوزارات واالدارات بالضوابط القانونية 
 في نشر االعالن.

ج: ان االعالن هو المصدر الرئيس لتمويل وسائل الصحافة المستقلة, وحجبه عنها, يؤثر في 
ويحرم العاملين فيها من مرتبات وأجور تليق بمكانتهم االجتماعية وتتناسب تطورها ونموها 

والمخاطر التي يواجهونها في اداء رسالتهم االعالمية بأمانة وشرف ومسؤولية . لذلك يتعين 
العمل على رفض ماتقوم به بعض اطراف الحكومة من استخدام غير مشروع لالعالنات 

 قربين وهيئات سمسرة تعمل لصالح مسؤولين يتخفون وراءها.وتوزيعها لخدمة احزاب ووزراء وم
حث الحكومة على تعزيز سلطة الصحافة بمحاسبة االفراد والجهات التي تحاول النيل من  -3

 .(10)وسائل الصحافة ومنعها من اداء دورها الرقابي النقدي
حث الحكومة على مساعدة المؤسسات االعالمية في الحصول على مستلزماتها  -2

الدول بعض نولوجية والمادية من خالل اعفاءات كمركية وضريبية أسوة بما هو جار في التك
 االوربية.
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مطالبة الحكومة بالحصول على مزيد من فرص التدريب في العراق وخارجه للعاملين في  -4
 .(11)المؤسسات الصحفية. والسيما في مجال )التليماتيك(

العراقي الممولة من المال العام والمؤسسات وضع ضوابط للمنافسة بين شبكة االعالم  -5
 االعالمية المملوكة للقطاع الخاص ومنابر النفع العام.

االلتزام بمنح وسائل االعالم فرص ايفاد منتسبيها مع الوفود الحكومية واالفادة من مجاالت  -0
 الدعم الحكومي في هذا المجال.

, من استثمار مجال الدعم تمكين المؤسسات الصحفية التي التملك مطابع خاصة بها -0
 .(13)لمطابع شبكة االعالم العراقي وخلق فرصة المنافسة مع المطابع األهلية

دراسة إمكانية منح المؤسسات الصحفية الواعدة فرص استثمار منشآت وزارة االعالم  -8
رة المنحلة بشروط ميسرة وعقود مساطحة, واالفادة من المالكات الهندسية الفنية التي ألحقت بوزا

 الثقافة وصارت عبئًا عليها, لعدم توفر درجات وظيفية تالئم اختصاصاتها.
سن قانون يحرم المس بحرية الصحفي أو مضايقته أو تهديده بأي شكل من األشكال  -9

 المادية واألمنية.
ان االعتداءات والتصفيات والتهديدات والمضايقات يتداول الصحفيون القول )وفي هذا االطار 
اليها الصحفيون في العراق, ليس مصدرها الجماعات االرهابية والعصابات التي يتعرض 

المسلحة حسب, بل عناصر بعض األحزاب ومسؤولون في أجهزة مدنية وعسكرية, وجماعات 
 (.طائفية
إطالق سراح الصحفيين المحتجزين حاليا ألي سبب من أسباب النشر, سواء  -10

قوات العراقية وعدهم مشمولين بالقانون الدولي المحتجزين منهم لدى القوات االمريكية أم ال
 .(12)االنساني بغية حمايتهم من الضرر

تقديم المساعدة الالزمة لمراسلي الصحف في المحافظات وتوفير عناصر الحماية  -11
يصال أصوات المواطنين بأمانة ودقة  .(14)الالزمة لهم لتمكينهم من اداء رسالتهم وا 

عالم العراقي بوضع المؤسسات االعالمية التابعة للقطاع الزام وزارة الثقافة وشبكة اال -13
الخاص في أولوية اهتماماتها عند توفر الفرص التدريبية والتمويلية والمشاركة في المهرجانات 

 والملتقيات الخارجية.
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إنشاء جمعية تعنى بمؤسسات  النشر الصحفي المستقلة في العراق وتتولى االطالع على  -12
االت النشر االعالمي ورعاية مجموعات العمل المنبثقة عنها وتدريب آخر التقنيات في مج

المختصين في مجال الصحافة وتطوير العالقات مع  المنظمات النظيرة في الشرق األوسط 
 . (15)والعالم
االستفادة من خبرات وتجارب منظمة الصليب األحمر الدولية في مجال حماية المدنيين  -14

)في حال وجود ارادة سياسية مقترنة بغياب االمكانيات او الخبرة والسيما الصحفيين ذلك انه 
 .(10)الالزمة يمكن للجنة الدولية تقديم انشطة دعم من بينها تعزيز الطاقات المحلية(

 
 

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

لما في ذلك من ضمانات تجنبهم مخاطر االنزالق الى التداعيات الصحفيين بمسؤوليتهم المهنية , 
التي تنجم عادة عن النزاعات الطائفية المسلحة, وتوظيف هذه المسؤولية لمساعدة الضحايا 
واشاعة اجواء التسامح والمصالحة من خالل مبادىء االخالقيات المهنية التي تقوم على أساس 

 ة .التوازن واالنصاف والدقة والموضوعي
اال بميثاق يتفق الجميع عليه ويترجمه المشتغلون في المهنة الصحفية ذلك لن يتحقق وربما 

باعتماد مقومات االحتراف الصحفي الذي يفصل المشاعر عند صياغة محتوى التقارير 
واالخبار. وقد اقترح الباحث نظرية او رؤية اولية قابلة للتعديل أو المناقشة لبلوغ هذه الغاية في 

 د ينزف وسيستنزف دون رحمة.بل
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 الهوامش
 المقدمة

كثير ما يصرح السياسيون العراقيون بذلك لتأكيد تورط استخبارات دول الجوار باالوضاع  -1
 العامة في البالد.

انظر عرضًا للكتاب  ,الحياة االمبريالية في مدينة الزمرد: من داخل المنطقة الخضراء ببغداد -3
وكذلك في الملخص التنفيذي  . 8/0/3000عدد  3402في صحيفة )الوطن( السعودية 

المستقبل العربي , مركز دراسات  –واالستنتاجات والتوصيات لتقرير منتدى السياسة العالمي 
 .13, ص3000, تموز  241الوحدة العربية, العدد 

 .12/9/3002عدد  1008)الزمان(  -2
القاهرة  ,الحروب غير المتكافئة من منظور القانون االنساني والعمل االنساني  ,ي بفانير تون -4
 .02ص ,3000 ,االحتجاز الدين , 3005مختارات من المجلة الدولية للصليب االحمر ,
 .00سورة )المؤمنون(  ,القرآن الكريم  -5
ألف قتيل, منهم  055اكثر من  اشارت دراسة الى ان عدد المدنيين القتلى من العراقيين بلغ -0

, بحسب احصائية أوردتها وكالة انباء االسيوشيتدبرس . 3000قتلوا خالل شهر حزيران  1040
بينما ذكرت تقديرات الجيش االمريكي ان عدد المدنيين العراقيين, الذين سقطوا منذ بدء التدخل 

ائفي, وعدد الجثث التي تم ألفًا . أما ضحايا العنف الط 00العسكري في العراق, يزيد على 
, فقد  3000العثور عليها منذ بدء العمل بالخطة االمنية في بغداد التي بدأت منتصف شباط 

جثة خالل نيسان .  429خالل شهر ايار و 040جثة خالل شهر حزيران و 521بلغ أكثر من 
دد المهجرين اكاديميًا . وبلغ ع 230وبلغ عدد االكاديميين الذين تم اغتيالهم في العراق 

والالجئين داخل العراق نحو مليوني عراقي حتى الخامس من حزيران من العام ذاته  , في حين 
ارتفع عدد المهاجرين خارج العراق من نحو نصف مليون قبل الحرب الى أكثر من مليوني 

 .8/0/3000عدد  1009عراقي بعد الحرب. )المشرق البغدادية( 
اعداد  , 3000)تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام  تداعيات ذلك تجده في : -0

القاهرة( . وقد احتل العراق المرتبة  ,اللجنة الدائمة للحريات في االتحاد العام للصحفيين العرب 
 .19ص ,المقدمة في خرق مقياس الحريات 
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 المبحث االول 
لستة االولى, صحيفة خالل الشهور ا 300 – 180تفيد بعض المصادر بصدور نحو  -1

صحيفة, وبعد مضي عامين  325وبعد مضي عام على عراق مابعد الحرب بلغ العدد 
صحيفة منها صحف يومية ومنها مايصدر مرتين او اكثر في  240بلغ عدد الصحف 

االسبوع او اسبوعية او نصف شهرية او شهرية. وذهبت بعض المصادر الى القول ان 
فظات العراق كافة. وهو قول نتحفظ على صحيفة صدرت في محا 000مايقرب من 

مبالغته بالنظر لوجودنا انذاك في خضم هذه الفوضى وكنا نتابع صدورها يوميًا بحكم 
 عالقة ذلك بمسؤوليتنا رئيسًا لتحرير طبعة العراق من جريدة )الزمان(.

 .30/8/3002خدمة واشنطن بوست, الشرق االوسط عدد  -3
ويرأس  1990نيسان  10ول مرة في لندن في يومية سياسية عربية دولية صدرت أ -2

 3002نيسان  9تحريرها االعالمي المعروف سعد البزاز. وقد أصدر طبعة البصرة يوم 
ا حاليا بطبعة مقبل ان يتم دمجه 3002نيسان  39ثم تالها اصدار طبعة بغداد في 

 واحدة باسم )طبعة العراق(.
 ة الوطنية الموحدة( وأصدر تنظيم )الحرك 3002أسس بعد نيسان داعية اسالمي  -4

واضطر الى غلقها نتيجة   13/0/3002بترخيص من سلطة االئتالف في الجريدة 
 ,تدهور االوضاع االمنية ومغادرته العراق واالقامة في دولة االمارات العربية المتحدة 

وعمد عاملون فيها الى اصدار جريدة تحمل االسم ذاته مما حدا بالكبيسي الى  دبي.
نشر بيان يعلن فيه انهاء عالقتهم بها متهمًا اياهم بالعبث بالمطبوع واالساءة الى 

 الحركة وشخصية رئيسها.
ميز مارك فرانسوا بيرنييه في كتابه )اخالقية ومسلكية الصحافة( بين الصحفي وسواه  -5

 ( البغداديةالمؤتمر)راجع عرضًا للكتاب في :  ,ون في الحقل االتصالي ممن يعمل
 .31/9/3005في  935

  2/13/3005وكالة الصحافة الفرنسية  -0
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ورقة مقدمة من قبل جامعة الدول  ,تنمية االعالمي العراقي –جامعة الدول العربية  -0
ت حول حرية التعبير العربية الى المؤتمر الدلي الذي اقامته هيئة االعالم واالتصاال
كانون الثاني  10 -8والتنمية االعالمية في العراق الذي عقد في باريس للمدة من 

3000. 
 ,كلمة موجهة الى اجتماع ممثلي المكاتب االعالمية في الوزارات  ,نوري المالكي  -8

 .30/5/3000عدد  1133 ( البغدادية الصباح)
مركز بيروت ,  ,االعالم النسق القيمي وهيمنة القوة  ,للمزيد راجع: صباح ياسين  -9

 .3000 ,دراسات الوحدة العربية 
عدد  1200المؤتمر  ,حرب العراق والتغطية االعالمية المرتبكة  ,دانتي تشيني  -10

5/0/3000. 
 ,ثقافتنا  , 3002وسائل االعالم العراقية وأثرها في التغيير بعد عام  ,بيان العريض -11

 . 10ص, 3000العدد الثالث  ,ة الثقافة العراقية وزار بغداد, 
 بغداد, ,جمع وتنفيذ شهاب احمد الحميد  ,حرية الرأي والفكر  ,عبد الفتاح ابراهيم -13

 .100ص , 3004  ,العصر الحديث 
13- Doris A.Gorber –Media and American spoliti Washington 

conqressional Quarterlg prees – second Edition – 1984- p.5. 

 ,دار افاق عربية بغداد ,  ,مباديء الصحافة في عالم المتغيرات , عزيز السيد جاسم -14
 .0ص , 1985

تاريخ  ,للمزيد حول الصحافة قبل ظهور الطباعة راجع د. عبد السالم احمد واخرون  -15
 .14 , 10ص , 3003 ,مكتب دارا بغداد ,  ,كلية االعالم  ,الصحافة في العراق 

د. محمد محمد الباوي, االطار التربوي لقضية االخالقيات المهنية في وسائل االتصال  -10
 ,1990 ,العدد االول  ,المجلة المصرية لبحوث االعالم  جامعة القاهرة ,  ,الجماهيرية 

 .308ص
ينص قسم ابيقور على الصدق في القول وعدم خداع المريض او افشاء سره والعناية  -10

 االنسانية.
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دار االسكندرية ,  ,االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث  ,د.سامية محمد جابر  -18
 .305ص ,1984 ,المعرفة الجماهيرية 

 ,دار المعارف االسكندرية ,  ,االعالم من المنظور االجتماعي  ,محمد سيد فهمي  -19
 .83ص , 1984

 .13ص ,مصدر سابق ذكره  ,عزيز السيد جاسم  -30
  11ص , 3004ندوة مركز البزاز للثقافة والراي بغداد , الممارسة العراقية الديمقراطية  -31

مستقبل العراق, االحتالل, المقاومة ,  ,وللمزيد بشأن الموضوع راجع: د. خير الدين حسيب 
 ومابعده. 309ص , 3004 ,مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ,  ,التحرير والديمقراطية 

بيروت  ,مؤسسة بدران  ,ترجمة مروان الجابري  ,الصحافة اليوم  ,ماس بيري تو  -33
 .30ص , 1904

 .83ص ,مصدر سابق ذكره  ,محمد سيد فهمي  -32
 ,عالم الكتب القاهرة ,  ,مدخل الى علم الصحافة , راجع بهذا الشأن فاروق ابو زيد  -34

 .0ص ,1998
 .318ص , مصدر سابق ذكره  ,د. محمد محمد الباوي  -35
ترجمة احسان محمد الحسن  ,اتجاهات جديدة في علم االجتماع  ,ميشيل هاراالمبوس  -30

 .543ص , 3001 ,بيت الحكمة بغداد ,  ,واخرون 
 1900 ,القاهرة  ,دار الفكر العربي  ,ازمة الضمير الصحفي  ,د. عبد اللطيف حمزة  -30
 .34ص ,

مطبوع بااللة الكاتبة محفوظ في  ,العراقي انظر قانون نقابة الصحفيين في القطر  -38
تطور النظام الصحفي في , وثائق النقابة , ويمكن االطالع عليه في : د. وائل عزة البكري 

 .359ص  ,1994 ,دار الشؤون الثقافية بغداد ,  , 1980 – 1958العراق 
ميثاق العمل الصحفي الذي اقره المؤتمر الثالث التحاد الصحفيين العرب وعقد في  -39

 .100ص , 1981الحريات الصحفية  , 1903نيسان  35 -10بغداد 
 مصدر سابق ذكره. ,من قانون نقابة الصحفيين  35المادة  -20
 عمان , ,االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة  ,د. صالح خليل ابو اصبع  -21

 .305ص , 1995 ,دار ارام للدراسات والتوزيع والنشر 
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 ,بال تاريخ  ,المؤسسة االهلية بيروت ,  ,الصحفي المحترف  ,دون هوهنبرغ  – 23
 .14ص
 ,مركز الكتاب االردني  ,ترجمة الفرد عصفور  ,مسؤولية الصحافة  ,شمول روبرت  -22

 .12ص , 1990
 .15ص,مصدر سابق ذكره  ,جون هوهنبرغ 

بيروت  , 1جـ , 3002 , 1902هموم العرب حاكمين ومحكومين  ,خليل أحمد خليل  -24
 . 503ص , 3004 ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ,

تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة العراقية منذ  ,عدنان عبد المنعم ابو السعد  -25
 .30ص , 1982 ,وزارة الثقافة واالعالم بغداد ,  , 1910نشأتها حتى عام 

 
 المبحث الثاني 

سعد الدين خضر, صحف العراق بعد العاشر من نيسان  راجع :  المرحلة بشأن مالمح هذه -1
الصحافة العراقية في  ,د. مؤيد الخفاف , وكذلك  3000الموصل ,  –, تطبيق وتوثيق  3002

كلية االعالم  ,الباحث االعالمي بغداد , , 3005وحتى نيسان  3002نيسان  9عامين من 
 ومابعدها. 42ص  ,3000العدد الثاني حزيران  ,بجامعة بغداد 

دعت فيه الى قتل  12/0/3002اغلقت سلطة التحالف صحيفة )المستقلة( لنشرها مقاال في -3
 كل من يتعاون مع االمريكيين ولكنها عادت وسمحت لها بالصدور.

 3004أيار ولغاية االول من آب  9لحوادث النجف للمدة  من راجع التغطية الصحفية  -2
حيث وافق السيد 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.
 .5ص ,ق مصدر ساب ,جون هوهنبرغ  -4
 .35/0/3000عدد  1203المؤتمر  ,حرية الصحافة في االنظمة الديمقراطية ,ألين هيوم  -5
يلقي رؤساء وسائل اعالم عراقية على الحكومة والكتل السياسية مسؤولية عمليات االغتيال  -0

التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون وقضوا باعمال عنف خالل السنوات االربع الماضية, 
وتقيد جميع هذه الحوادث ضد مجهولين فيما حملت منظمة تطلق على نفسها اسم )مرصد 
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صحفيًا والقوات العراقية مقتل صحفيين  10القوات االمريكية مسؤولية مقتل  الحريات الصحفية(
 109وتضمن اسماء  3/5/3000اثنين بطريق الخطأ. )تقرير كتاب اليوم العالمي للصحافة في 

 صحفيين قتلوا بنيران مختلفة(.
 وا مناصب سابقة في نقابة الصحفيين العراقيين.أو قول يتداوله صحفيون تب -0
وزارة  –قانون االعالم نظرية جديدة في الدراسات االعالمية الحديثة  ,ابراهيم الداقوقي  -8

 .9ص  ,بال تاريخ  ,جامعة بغداد  ,التعليم العالي والبحث العلمي 
 ,كلية االداب  ,جامعة بغداد  ,االعالم الدولي والعربي  ,راجع: ياس خضير البياتي  -9

اليونسكو في مجال )التنوع الثقافي الخالق( في كتاب صدر . وكذلك نشير الى جهود  1992
 عن المجلس االعلى للثقافة تقديم د. جابر عصفور. 1909بالقاهرة عام 

الباحث  ,تشريعات الصحافة في العراق رؤى وافاق  ,للمزيد انظر: وائل عزة البكري  -10
 . 3000العدد الثاني حزيران  ,كلية االعالم وجامعة بغداد  ,االعالمي 

 .30عدد  , 10فصل  ,انجيل لوقا  ,الكتاب المقدس  -11
 .30/4/3005رويترز  -13
 ,اوقف بول بريمر العمل بقانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر في التشريعات العراقية  -12

 (.0االمد رقم ) 0/10/3002في  2908انظر : الوقائع العراقية 
قناة )الشرقية( الفضائية وصحيفة )الزمان( الدولية التي  نشير بهذا الشأن الزمة اغالق -14

يمكن مراجعة نص مذكرة موجهة الى رئيس  ,تسبب بها اربعة من اعضاء مجلس النواب 
في  90المجلس وبيان المجلس بخصوص التغطية االعالمية للمؤسستين المذكورتين رقم 

وبيان  10/10/3000سية في وكالة الصحافة الفرن ,والتوصية بمعاقبتهما  3000/ 10/10
رويترز  ,مرصد الحريات الصحفية العراقي الذي عد تحذيرات البرلمان مخالفة للقوانين 

18/10/3000. 
لم يلتفت مجلس النواب العراقي )البرلمان( حتى االن الى صياغة مشروع قانون ينظم  -15

 مختلف االوساط. العملية االعالمية في العراق على الرغم من اتساع المطالبة به من
بالمئة من جلسات  90يقول اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة )الصباح الجديد( ان  -10

البرلمان اليسمح لوسائل االعالم بتغطيتها . وان عملية توزيع الصحف محكومة بسيطرة  
المجموعات المسلحة على المناطق حيث هي التي تقرر اي جريدة يجب ان توزع او تمنع في 
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موزعًا للصحف تم اغتيالهم بواسطة  18قة التي تسيطر عليها. واضاف )ان ماقرب من المنط
المجموعات المسلحة كما ان العديد من الموزعين تم اختطافهم( . انظر: اصوات العراق 

18/0/3000. 
تأسيس  3002حاول رهط من الصحفيين المنفيين الذين عادوا الى العراق بعد نيسان  -10

برعم كون صحفيي النظام السابق  1959يل لنقابة الصحفيين التي تأسست عام تنظيم نقابي بد
هم الذين يهيمون عليها . وقد تمخض هذا المسعى عن تأسيس )اتحاد الصحفيين العراقيين( 

 المشلول حاليا من الناحية التنظيمية واالجرائية نتيجة هجرة رئيسه الى خارج البالد.
 ,بغداد  ,دار الحنش  ,في بحوث ومقاالت  3005ي لسنة الدستور العراق,طارق حرب  -18

 .209وص  388ص , 3000
دعوى رفعت ضد عدد من الصحفيين ومؤسساتهم من  10امام القضاء العراقي اكثر من  -19

قبل مسؤولين حكوميين وامنيين , أغلق ملف أربع قضايا منها حتى االن بينما ماتزال البقية 
( ويمكن االشارة 38/5/3000 –اء )مرصد الحريات الصحفية تنتظر الحسم في ساحات القض

الى القضية التي رفعها وزير االتصاالت االسبق حيدر العبادي وشركة نفط الجنوب ضد جريدة 
 )الزمان( وقضية وزير الكهرباء كريم وحيد ضد صحيفة )المدى( البغدادية.

المركز العراقي  ,لحة الوطنية انظر: تعبئة الرأي العام لتعزيز حقوق االنسان والمصا -30
 .34 -4ص  ,بغداد  , 3000تموز  ,للتنمية والحوار الدولي 

صحفيًا وموظفًا اعالميًا قتلوا منذ  330تفيد احصائيات نقابة الصحفيين العراقيين بأن  -31
وكالة الصحافة الفرنسية  ,اخرين غير معروف حتى االن  15فيما اليزال مصير  3002نيسان 

13/0/3000. 
  

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

النجاح مبادرة المصالحة  3000الحزبية وتمخضت عنه مسودة اقرت مطلع العام 
 الوطنية ولكنها لم تكن ملزمة.
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هاليبرتن رئيسة مؤسسة البث العام االمريكية التي  هذه المقومات وردت على لسان شيربل -3
قادت برامج تكريس االخالقيات في العمل االعالمي ومحاربة الشائعات في عهد الرؤساء 
جورج بوش االب وخليفته بيل كلنتون وجورج بوش االبن )حوار معها في برنامج داخل 

 (.0/0/3000واشنطن تبثه قناة الحرة مساء السبت 
فكري وبانها اسلوب لحل النزاعات واحتواء التطرفات المدمرة فضال عن  توجه ومزاج -2

عدد  889كونها مصلحة اجتماعية واقتصادية وسياسية . انظر: )المدى( البغدادية 
8/0/3000 . 

 .5/0/3000عدد  1100الدستور البغدادية  -4
 .351. ص1908 ,مصر  ,دار المعارف ,الصحافة والسالم العالمي  ,مختار التهامي  -5
مدرسة التضامن لتدريب وتأهيل , ترجمة ايمان احمد  ,ادارة الصحيفة  ,أ.تسوكاسوف  -0

 .2ص , 1985 ,بغداد  ,الصحفيين 
االعالن مصدر الستمرار  ,أزمة التمويل في الصحافة العراقية  ,راجع: احمد عبد المجيد  -0

 . بغداد  -  3000,    02, العدد   مجلة اآلداب بغداد , ,صدور الصحف المستقلة 
يخضع المفكر اللبناني حسن عجمي مفهوم العنف الى معادلة التكنولوجيا والعلم ويرى ان  -8

 االول اليختلف عن التخلف . فالشعب المتخلف هو شعب يمارس العنف واالرهاب.
 ,ناشرون  ,الدار العربية للعلوم  ,السوبر تخلف  ,انظر : حسن عجمي  بيروت , 

 .12ص ,3000
دم كبار الصحفيين العرب واالجانب عصارة خبراتهم ومبادئهم في هذا المجال ويمكن ق -9

 ,االستفادة بهذا الشأن من تجربة الصحفي المعروف فؤاد مطر في : خليل احمد خليل 
المؤسسة العربية بيروت ,  , 1جـ , 3002 -902هموم العرب حاكمين ومحكومين 

 .3004 ,للدراسات والنشر 
المالكي بجملة من المباديء واالسس في برنامجها السياسي الذي قدمته تعهدت حكومة  -10

انظر: العهد  ,لمؤتمر شرم الشيخ في مصر تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق
الملحق االول وقد ورد بين ثناياه  ,الدولي مع العراق رؤية مشتركة والتزامات متبادلة 

 والرأي والمعتقدات. مايمكن عده التزامات ازاء حرية التعبير
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وعد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية الصحفيين بعد تزايد عمليات استهدافهم  -11
 واغتيالهم بسن تشريعات تكفل حمايتهم ولكن لم يتحقق شيء من ذلك.

راجع بشأن تطورات التقنية الطباعية التي شهدتها بعض المؤسسات الصحفية العراقية  -13
 ,مجلة الطباع دبي ,  ,ق .. الصحف تنجو من آثار العنف رغم تدهور االوضاع: العرا

 .04 -02ص , 3000تموز آب  , 20العدد  ,السنة الرابعة 
مفهوم جديد يترجم التزاوج المتزايد بين الكومبيوترات واالتصاالت. انظر: أرمان وميشال  -12

رابح ترجمة نصر الدين العياض والصادق بيروت ,  ,تاريخ نظريات االتصال  ,ماتالر 
 .142ص – 3005 ,المنظمة العربية للترجمة  , 2ط ,

يتعرض المراسلون الى  مضايقات بينها رفع دعاوى قضائية ضدهم كما حدث لمراسلي  -14
صحيفة )الزمان( في الكوت علي العالق وفي البصرة عبد البطاط وفي الناصرية باسم 

 مؤسسة حكومية.الركابي بذريعة نشر اخبار تسيء لعشيرة او جماعة سياسية او 
قدمت هيئة االعالم واالتصاالت مقترحات للسياسة المتعلقة باالعالم في العراق تم تكليف  -15

مركز ستانهوب باعدادها وجرى توزيعها في مؤتمر دولي عقد بالتعاون مع اليونسكو 
, تضمنت بعض الرؤى المفيدة السيما في 3000كانون الثاني  10 -8بباريس في 

يات البشرية والمؤسساتية ومن بينها تأسس جمعية لالعالميين مجال بناء االمكان
 .58المهنيين, قالت انها ستحسن االستشارات بين الهيئة واالعالميين . ص

مختارات من  ,حماية المحتجزين : عمل اللجنة الدولية وراء القضبان  ,االن ايشليمان  -10
 .30ص ,االحتجاز الرسمي  , 3005المجلة الدولية للصليب االحمر 
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Summary 

      Iraqi press lived during the past years the most difficult and most 

complex conditions. It has faced unprecedented challenges that hit the 

workers of this field. This needs a scientific pause that put things straight 

and keeps a way from wasting more opportunities and precious sacrifices. 

So among many necessary things there is a need to invite journalists to 

adhere to their professional responsibilities and to extract a binding 

charter to avoid the risk of being as a cause or participate in it, in any 

form: such as in armed conflicts or employ their pens in spreading 

modern patterns of hatred and exclusion. through a time where their 

country is in greatest need for forgiveness atmosphere and reconciliation 

that can’t be achieved only through adherence to the rules of professional 

ethics that are based on balance, fairness, accuracy and objectivity. As 

well as avoid the threat of closure of their institutions as a result of the 

weight of the required financial compensation in cases that are held 

against the departments of newspapers or some of its staff. 

      We propose in this research to put project responds to the Charter that 

respond to the deseves of ingredients press and represents a common 

denominator between them. We believe that the formulation of this 

Charter as this and for this sector can’t be limited to journalists only. It is 

divided into sections, the professional section is the wider but it forms 

only one part. Other parts distributed between the political, security and 

governmental legislative and executive, and each part we put its 

characterizations and requirements, have a role in promoting the presence 

and effectiveness of this Charter. 

   The modest attempts that examined suggestion of this type did not 

succeed because the lack of awareness of these interactive parts of our 

project , which aims to foster a spirit of professional responsibility and  

keep workers in press field far from dangers of engaging in incitement to 

violence and armed conflict . those attempts - that have nature of urgency 

- is merely required or likely ingredient professional above all else 

ignoring the fact that the profession of press in Iraq exposed to organized 

threats made it lost, at a stage of blind bloody violence, elements of 

stability, particularly the separation of biases and self- partisan, 

sectarianism and regionalism when formulating the contents of media 

reports. 
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      In light of the above puts the draft Charter, which is based on the 

standards and professional traditions some foundations adopted from the 

Iraqi experience and its interaction and difficulties so as to contribute to 

end the crisis of rupture between the profession and the fact depending on 

the enough surroundings of what is happening in our environment 

through two topics, the first paints a retrospective vision of the journalist 

scene that witnessed the struggle of press mainstreams on the truth on one 

hand and on the mechanisms and regulations posed on other hand, after 

April 2003 .while  The second topic is dedicated to explain the draft  of 

charter , which we described as the primary. It aims at creating 

professional responsibility from the objective challenges in Iraq. 

     The proposed project is keen to move away from floating theoretical 

propositions to present a number of recommendations, observations and 

suggestions which are able to achieve the desired goal. 

     Putting these perceptions, the researcher aspires enriching his topics 

through discussions and studies of all parties concerned with this problem 

till reaching the formulation of a comprehensive vision to address the 

professional and install policies that based on the work of Iraqi press in 

the future.    
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 المصادر
 اوال: الكتب العربية 

 القرآن الكريم -1
 انجيل لوقا ,الكتاب المقدس  -3
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  ,كلية االداب بغداد : ,جامعة بغداد  ,االعالم الدولي والعربي  ,البياتي , ياس خضير  -8
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دار المعرفة االسكندرية : ,االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث  ,جابر, سامية محمد  -9

 .1984  ,الجماهيرية 
  ,دار افاق عربية بغداد :  ,مباديء الصحافة في عالم المتغيرات  ,السيد جاسم, عزيز -10
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بغداد :  ,قانون االعالم نظرية جديدة في الدراسات االعالمية الحديثة ,قوقي, ابراهيم الدا -11

 بال تاريخ.  ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 بال تاريخ.  ,المؤسسة االهلية بيروت : ,الصحفي المحترف  ,هوهنبرغ, دون  -13
ترجمة احسان محمد بغداد:  ,اتجاهات جديدة في علم االجتماع  ,مار االمبوس, ميشيل  -12

 .3001  ,بيت الحكمة  ,الحسن واخرون 
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  ,دار الحنش بغداد:  ,في بحوث ومقاالت  3005الدستور العراقي  ,حرب, طارق -14
3000. 

بيروت  ,مستقبل العراق , االحتالل المقاومة التحرير والديمقراطية  ,حسيب , خير الدين  -15
 .3004  ,مركز دراسات الوحدة العربية :

 .1900 , ,دار الفكر العربي القاهرة :  ,ازمة الضمير الصحفي  ,زة , عبد اللطيف حم -10
, تطبيق وتوثيق, 3002خضر, سعد الدين, صحف العراق بعد العاشر من نيسان  -10

 .3000الموصل, 
  ,دار المعارف االسكندرية:  ,االعالم من المنظور االجتماعي  ,فهمي, محمد سيد  -18

1984. 
ترجمة نصر الدين بيروت:  ,تاريخ نظريات االتصال  ,مارتالر , أرمان وميشال  -19

 .3005  ,المنظمة العربية للترجمة  , 2ط ,الفياض والصادق رابح 
مركز الكتاب  ,ترجمة الفرد عصفور عمان :  ,مسؤولية الصحافة  ,روبرت , شمول  -30

 .1990  ,االردني 
المركز العراقي  بغداد: ,ن والمصالحة الوطنية تعبئة الرأي العام لتعزيز حقوق االنسا -31

 .3000 ,للتنمية والحوار الدولي 
 .1908 , ,دار المعارف  مصر: ,الصحافة والسالم العالمي  ,التهامي , مختار  -33
مدرسة التضامن لتدريب  ,ترجمة ابان احمد بغداد :  ,ادارة الصحيفة  ,تسو كاسوف. أ  -32

 .1985  ,وتأهيل الصحفيين 
 

 ثانيا: الكتب االجنبية 
 

Doris A.Garber – Media and American politics Washington 

conqressional Quartey prees – second Edition – 1984. 
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 ثالثا: المجالت
 , 3000 ,االحتجاز الدين  , 3005مختارات من المجلة الدولية للصليب االحمر  -1

 القاهرة.
 .3000العدد الثالث  ,بغداد  ,وزارة الثقافة العراقية  ,ثقافتنا  -3
 .1000العدد االول  ,جامعة القاهرة  ,المجلة المصرية لبحوث االعالم  -2
 . 3000, تموز  241المستقبل العربي , مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت , العدد  -4
 ,العدد الثاني حزيران , بغداد ,كلية االعالم بجامعة بغداد  ,الباحث االعالمي  -5

3000. 
 .3000 , 02العدد  , جامعة بغداد ,مجلة كلية االداب  -0
 دبي. , 3000اب  ,تموز  , 20العدد  ,السنة الرابعة  ,الطباع  -0

 
 رابعا: الصحف 

 8/0/3000الوطن السعودية  -1
 12/9/3002الزمان الدولية  -3
 8/0/3000المشرق البغدادية  -2
 30/8/3002الشرق االوسط السعودية  -4
 35/0/3000و  5/0/3000و  31/9/3005المؤتمر  -5
 30/5/3000الصباح البغدادية  -0
 0/10/3002الوقائع العراقية  -0
 8/0/3000المدى البغدادية  -8
 5/0/3000الدستور البغدادية  -9

 
 خامسا: وكاالت االنباء

 13/0/3000و  10/10/3000و  2/13/3005وكالة الصحافة الفرنسية  -1
 8/10/3000 و 30/4/3005رويترز  -3
 18/0/3000اصوات العراق  -2
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 سادسا: قنوات فضائية
  0/0/3000 –برنامج من داخل واشنطن  –قناة الحرة  -1

 
 سابعا: وثائق وقوانين

 قانون نقابة الصحفيين في القطر العراقي. -1
 .1903نيسان  35 -10ميثاق العمل الصحفي التحاد الصحفيين العرب  -3
 ,مؤتمر شرم الشيخ  ,مشتركة والتزامات متبادلة وثيقة العهد الدولي مع العراق رؤية  -2

3000. 
, اعداد اللجنة الدائمة للحريات في 3000تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي  -4

 االتحاد العام للصحفيين العرب , القاهرة.
 .  13/0/3002الترخيص الممنوح من سلطة االئتالف الصدار صحيفة )الساعة( في  -5

 
 والندوات ثامنا : المؤتمرات

 .10/1/3000-8باريس  ,مؤتمر حرية التعبير والتنمية االعالمية في العراق  -1
 .3004 ,بغداد  ,ندوة مركز البزاز للثقافة والرأي  -3


